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AUTO - IMPORT
Wrocław, ul. Rybacka 13 
tel. 071/355-12-59, 373-56-90 
czę śc i do aut zachodn ich

0 0 0 0

pn - Pt 8  - 1 8
so b o ta  8 -15

p o w y p a d k o w e
M .I W Y Z S Z E  C E N Y  
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N a r m s Ł a h i

ZAW SZE AK TU ALN E - 24H !!!

Tel/fax 071/ 348 2611

BRAMY GARAŻOWE

[BRAMY
GARAŻOWE, OGRODZENIOWE, 

AUTOMATYKA, SZLABANY

BINGO Wrocław 071/372-67-33
HEFAJSTOS Kłodzko 074/868-73-15
GRAMP0L Leszno 065/52-66-333
AUTOMATYKA Bolesławiec 075/734-52-24
ARCADI0 Lubin 076/844-48-59
B-M Jelenia Góra 075/764-99-99
KAMEX Wałbrzych 074/847-86-81
EWBA Legnica 076/854-34-28

! OKNA OstrÓW Wlkp. 062/591-89-79
WELL Łagiewniki 071/39-39-444

T R A N S P O R T  G R ATIS! I!

NAJWIĘCEJ PŁACIMY

L O M B A R D
r jc o r

Natychmiastowe pożyczki 
pod zastaw aut, złota, nieruchomości

2% ty g o d n io w o
Wrocław, ul. Pułaskiego 48/50 

tel. 071/37249-25,0-6017015 80,0-601 70 50 71

f  i
części 

do aut francuskich

0 601 70 76 45,0 60178 82 84

K U P I Ę  A U T O  

R O  W Y  R A D  K U

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

a
U Ż Y W A N E  

C Z Ę Ś C I Z A M IE N N E  
D O  A U T

A U T O  M A K R O  JA P O Ń S K IC H
51-214 Wrocław, ul. Armii Ludowej 29 

tel. 071/329-61-02 lub 03, tel. 0501 34  25 32 
Zapraszamy od 9.00 do 17.00

WWrocław, ui. Czarnieckiego 
071/354-45-61,359-54-64,0-501 746 406 

sprzedaż wysyłkowa

11 I
4061

>1*7 J

KUPIĘ
AUTA

K U P I M Y  A U T A  U S Z K O D Z O N E
N A J W Y Ż S Z E  C E N Y  • Z A D Z W O Ń ,  S P R A W D Ź  
t e l .  0 - 6 0 3  9 7  3 1  9 6 ,  t e l . / f a x  0 6 5 / 5 7 2 - 0 8 - 0 2WYPADKU

“Ił"°£Uvl0KULARY
te l. 0-607 659 900

PRZECIWSŁONECZNE (1500 modeli) 
C S, L, MX, E, B B

R A B A T Y  d o 50%
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

^ ■ H K p r a w d ź

A  * ł T t  ■A- Hapmwłt fcowyrtnhjl

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

W r o c ł a w ,  u l .  P r z y j a ź n i  1 1 1  
I f J A l t e l .  0 7 1 / 3 3 9 - 8 8 - 1 1 , 3 3 9 - 7 1 - 1 6

I W O A M O R T Y Z A T O R Y
■ r e w e l a c y j n e  c e n y ,  p a t r z  s t r .  2 7

fi OTO fiU iRM  
CfiR RfiDIO

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

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

RAMA, GŁOŚNIKI, NAWIGACJA SATELITARNA I 
zestawy głośno mówiące, montaż o 

SUPRAL, Wrocław, al. Kasprowicza 111 I  
l  tel. 071/325-33-93. 326-01-15 i

PANEWKI, PIERŚCIENIE, 
USZCZELKI, 

TŁOKI, GŁOWICE I INNE 
DO AUT EUROPEJSKICH 

I JAPOŃSKICH.

PATRZ STR. 58
OPOOI66O

[

KUPIĘ AUTA 
POWYPADKOWE

tel. 0604 99 74 22,0603 76 79 91

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 | i .  
•'r X% tygodniowo, fa k tu ry  V AT  
Wrocław, pl. Pow st. Ś l. 5 (rondo) 
te l. 071/361-52-50, 0-601 55 20 51 
0-601 79 96 75,0-601 55 20 45

BLOKADY 
SKRZYNI BIEGÓW

TYTAN-DIPOL
Wrocław, ul. Kasprowicza 100 

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

^ ^ u ł o  p a r t n e r

AUTO-ALARMY - 299zł 
BLOKADY - 199-299zł 
CAR AUDIO

p A Ł Y  NAPĘDOWE 
fcfctfARDANA" 
REGENERACJA

wyważanie,

ZEM Wałbrzych, Noworudzka 6b 
84-736-68, 84-737-63 |

0PEL-KRUK Wrocław ul. Lltomska 25 
tel. 071/35542-18,0602 66 95 41, fai 071/373-52-34

^ I

C UNIWER AUTO )

ŜKUPUJEMY WSZYSTKIE1

[FIATY 126|
i ROKI STAN TECHNICZNY OBOJĘTNY J

.WYPŁATA GOTÓWKI W 20 MINUTII!J
WROCŁAW  

TEL/FAX 0 7 1 3 4 2  82  84

0501403 135
CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

f ł  m  H H LE O  E fr in g

CZĘŚCI SILNIKÓW
—— P a t r z  s tr . 51

w m m rn fflsm m m
na “ Ś l f ż n e j ”

K A CZO R O W SCY J ^  
c z ę ś c i  -  a k c e s o r i a  

dć>  s a m o c h o d ó w ,
m o ń m o p B i ^ s m i
| § U P I - P A ^ O t o l
W r o c ła w ,  u l.  Ś lę ż n a  1 8 5  

. t e l. / fa x  3 7 3 - 2 3 - 2 0

FIAT LANCIA IVECO  
A LFA  ROMEO

m  ■ c n - m u i  u n  

oferuje części zamienne 
do aut włoskich 

(również na zamówienie) 
W r o c ł a w ,  u l .  L w o w s k a  9

t e l .  3 6 1 - 8 6 . 7 0  OP976940

RABATY DLA WARSZTATÓW

SKUP AUT PO WYPADKU
S K U P U JE M Y  RÓW NIEŻ A U T A  CAŁKO W ICIE R O ZBITE  

P ŁA T N E  G O T Ó W K Ą  tel. 0-603 502 452 I

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

tol. 071 /336-59-28 op002684

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

SERWIS 
SAMOCHODOW

GM •  FORD •  CHRYSLER •  JEPP 

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

|ce: automatycznych skrzyń biegów •  silników •  układów zawieszenia 
I klimatyzacji 9  blacharsko-łaklemlcze oraz części I diagnostyka silników

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


- psy i ludzie czyli reguły 
życia w grupie

- fotoreportaż ze święta konia
• hipoterapia
czyli terapia z koniem

iP  A W NIM O
- porady lekarza weterynarii
• 2000 ogłoszeń prywatnych
• znani o zwierzętach
• kurs mówienia dia papużek
• zdjęcie miesiąca 
-krzyżówka z nagrodami
a także... ZOBACZ SAM Imię I nazwisko 

Gmina Powiat Ulica
Dane oznaczone kolorem wyłącznie do wiadomości redakcji

Kierunkowy Tel. Uwagi Adres redakcji:
'  Kierunkowy Tel. Uwagi 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 135 

tel 071/342-18-14 fax 071/372-56-541
'  Kierunkowy Tel. Uwagi e-mail: stymar@planetazwierzat.pl ■

ZAPRASZAMY
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.

Znajdziesz nas również w internecie pod adresem: www.autogielda.com.pl

aUto kOmiS DELTA C ar
Rata ód 156 zl przy 10.000 kredytu Pakiety 0C AC NW od 5,1% Bez poręczycieli 

Bez zaświadczeń przy 30% wpłacie R6wnież samochody spoza komisu opomsco

MARKA  .......
AUDI 80 S-B3 ______
BMW 750 ...........- ........
OAEWOOESPERO_____
FIAT 125 P  .................
FIAT 126 EL SX    .... .
FIAT ClNOUECENTO____
FIAT ClNOUECENTO........
FIAT TIPO ...................
FIAT UNO FI R E ________
FOROESCORT ......
FORO ESCORT KOMBI ...
PORO ORION CUC_____
HYUNDAI DCC E l G L ____
ŁADA SAMARA____........
NISSAN SUNNY_______
OPaASCONA   .
OPEL KADETT G S l_____
OPEL OMEGA B   .... .
OPEL VECTRA CDX16V ...
PEUGEOT 309    ...
PEUGEOT 406    ...
POLONEZ CAROGLE .
POLONEZ CAROGLE.___
POLONEZ CARO GU  ___
RENAULT 5 L S ________
RENAULT CLIO............
RENAULT 21 _________
SKODA FAVORI T L _____
TOYOTA CARINAE_____
TOYOTA CARINAE_____
VW GOLF II__________
VWGOLF III ..... ......
VW PASSAT G L  ......
VWPASSAT KOMBI .. .

FIAT HORINO.......
POLONEZ TRUCK ..
KEMPINGI...........
PT 'GŁOWACZ' .....

... ROK « ... PO J.... O P IS : ........................ ..............................................— ......w...-------*

.. 87/88 1800 ... 162 tys., biały, obrotomierz, atermiczne szyby, nowy rozrząd, łożyska ty ł .........
1987 ....  5000 .... 85 tys.. pełne wyposażenie, skóra, automat, kiima .......................................

95/96.....  1500 ... 75 tys. bordo met. c zamek. el. szyby. e< lusterka ................................
.„ 1987.....  1500 ... 76 tys.. szary, dobre opony, pokrowce.............. ............ ..........................

xt/96   650 ... 54 tys.. zielony, bezwypadkowy, dmuchawa, uchylane szyby, lotnicze lotele ...
199 3 .... . 900 . 60 tys., czarny, el. szyby. c. zamek, szybęrdach. alarm, uchylne szyby-----------
1997.... ..  700 ... 48 tys.. czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, et reg śwateł  ...................

S  1994___ 1400 ... 142 tys.. granatowy. 5 drzwi. mul-Mock. kupiony w salonie  ........... .......
.. 1996   1000 ... 88 tys . czerwony. 5 drzwi. I wtatoctet. serwisowany -------------- ----
.. 1989.... 18000 .... 178 tys. boty. 5 drzwi, szyberdach. wetur. duto nowych częSo  .... ..............
... 1993___ 1600 ... 186 tys, czerwony, chamek, alarm, relingi ------- _---------------------------
... 1992___ 1400 .... 132 tys. bordo mel wspom. c zamek, wetur. szyberdach. regulJder. RM-Ford...
.. 1989...... 1500 ... 85 tys. czerw. met. zegar, szyberdach. uchylane szyby. 5 biegowy ..............
... 1990.....  1300 ... 124 tys., biały. 3drzwi. hak. pokrowce  ......................  .......... ............. .....
„  1992___ 1400  94 tys.. czerwony, el. szyby. c. zamek, welin. 3 drzwi....__________ _____ ....
... 1986___ 1600 .... 40 tys, zielony met., po wymianie tdnka. automat, sedan ................ ..........
... 1989 .....  2000 .... 135 tys.. czarny, skóra. c. zamek, et szyby. 5 drzwiowy, alu-tełgi --------
... 1994 .....  2000 .... 119 tys.. morski met. ABS. c zamek. kUmatyzacia. wetur. oryginalny RM    .
... 1996__ 2000.... 60 tys, zielony met. 2 * airbag. c zamek, elektryka. RM. szyberdach. wspom ...
... 1991__ 1400 ... 125 tys.. grafit met.. RM. 5 drzwi. 5 biegów, odcięcie zapłonu --------------
.. 1997___ 1800 .... 67 tys zielony, elektryka. RM. c. zamek. immoMlzer ■ kod. szyberdach .......
.. 1995___ 1600 ... 75 tys.. zielony met. po remoncie siln*a. szyberdach......................... ........
... 1994___ 1600 .. . 65 tys, zielony, tap Wetur. alarm, bez wypadku  ......   - .......
_. 1996__ 1600 .. . 50 tys, morski, c. zamek, wtrysk, pokrowce. mul-Mock. nowe 4 opony —
... 1975...  1300 . .. 165 tys.. na chodzie, zarejestrowany. 3 drzwi ---- --------- ----------------------
_. 1992___ 1400 ... 108 tys.. czerwony, katalizator. 5 drzwi. RM  ----- -----------------------------
... 1987... 21000 .... 160 tys.. grafitowy, lurbo-diesel. weiur. c. zamek. eL szyby. RM. sedan---------
.. 1991__ 1300 .... 76 tys, buty. mono wtrysk. 5 biegowy  ........._  .............. ...............
... 1994__ 1600 .... 74 tys.. bordo met . ABŚ. airbag. Mima. c zamek, el 4 szyby, atufeigi — .-~_

199 4 ___ 1600 .... 110 tys.. morski, c. zamek, airbag. RM. wspomaganie, nie składak    ..
... 1985   1600 .... 139 tys.. grafit mel instalacja gazowa. 5 drzwi, szyberdach. pokrowce -------------
... 1992....  1800 .... 78 tys.. czerwony, c. zamek, wspomaganie. RM  dwlony fotel. 5 drzwi----------
... 1991___ 1800 .... 146 tys.. błękitny mel RM. dzielony fotel --------- ---------------------------------
... 1990 ....  1800 .... 143 tys.. bordowy, c. zamek, wspomaganie. RM  dzielony fotel, relingi .........

CIĘŻAROWE I INNE
.. 1100 ccm, 154 tys. biały, serwisowany. 5 biegowy ....... ............. ............
.. 1600 ccm. 90 tys, po remoncie silnika. Mały, do popr. Wach., obud atarex.....
.. przyczepy kempingowe, małe i duto. 3 -5 osobowe 10 szt ■ . ................... ....
.. przyczepki nowe-towarowe, z homologacją, rocznik 2000 (anta)   ....
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.. 10500 
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. 24 200 

6 900 
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. 13 900 
.. 13 200

 ___  7 500
_  .. 3 650 ♦ VAT 
. od 4 500«VAT 

o d l 500«VAT

Wrocław uL Żmigrodzko 114, tel 352 70 01, tel/fax 352 83 90 
ZAPRASZAMY Pon-Pt 10-17, So 11-16, Ndz 13-16

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

Biuro Kredytowe, tel. 781-56-64, 0-601 78 26 61
* N is k o  o p r o c e n to w a n e  k r e d y ty  n a  s a m o c h o d y  n o w e  i u ż y w a n e  ( ró w n ie ż  s p o z a  k o m is u )  

* P r o m o c y jn y  p a k ie t  u b e z p ie c z e ń  (z m o ż l iw o ś c ią  s k r e d y to w a n ia )
" P r o c e d u r y  u p r o s z c z o n e  (b e z  z a ś w ia d c z e ń  o  z a r o b k a c h )

" K r e d y ty  d la  f irm  i ro ln ik ó w  
" L E A S I N G  N A  S A M O C H O D Y  N O W E  1 U Ż Y W A N E  - R Ó W N I E Ż  P R O C E D U R A  U P R O S Z C Z O N A  

" M O Ż L I W O Ś Ć  P O Z O S T A W I E N I A  A U T A  W  R O Z L I C Z E N I U
MARKA..................... ........POJ............ ROK .............CENA OPEL VECTRA.....................1800i........... 1991/96.. 12 000 zł
ALFA ROME0145 ........1400i.......... 1999 33 600 zł OPELVECTRA.....................1800i........... 1991 .. 12 500 zł
BMW 316 compact ........ 1600i.......... 1997 28 500 zł OPEL VECTRA automatic........2000i........... 1994.. 14 400 zł
DAEWOO LEGANZA CDX .......2000i......... 1998 38 800 zł PEUGEOT 3061,9 D ......1900D.......... 1997.. 27 200 zł
FIAT TIPO................. ........1400 .......... 1994 13 900 zł PEUGEOT 4051,6......... __ 1600 +gaz.... 1991/97.. 13 900 zł
FORD ESCORD.......... .........1600i zetec .. 1996 24 500 zł POLONEZ CARO............ ......1600............ 1993.. 4100 zł
F0RDM0NDE0 1800i 16V — 1998 ........ 38 000 zł- — POLONEZ CARO 1600--------- 1993 3 000 zł-
FORD MONDEO KOMBI ........ 2500i.......... 1999 ”'58 800 + VAT POLONEZ CARGO.......... ......1600i........... 1996.. 8500 zł
FORD SIERRA SEDAN .......... 2000i......... .1990/94 ......... 7 900 zł P0L0NF7 TRUCK ROY...1.... 1600i........... 1999... 13 500 +VAT
IVEC0 49-10V........... ........ 2800TD....... 1997 ... 36 900 + VAT PRZYCZEPA NIEWIADÓW B . 2000........... 1996.. 5 500 zł
LIAZ ciągnik siodłowy.. .........11940TD..... 1997 stt. 16000 zł RENAULT 19................ ......1700i........... 1994.. 15 400 zł
MAZDA 626 KOMBI ........ 2000i......... 1993 17 900 zł RENAULT 19................ ........ 17001........... 1993.. 14 500 zł
MERCEDES 124......... ........ 2000i......... .. 1988/95 19 600 zł SKODA FAV0RIT........... ......1300............ 1991 .. 6500 zł
MERCEDES 124......... ........ 2300i......... 1986 15500 zł SUZUKI X-90................ ......16001........... 1997.. 39 900 zł
OPEL ASTRA............. ........ 1400i.......... 1993 16 500 zł TRAILOR NACZEPA 1986... 14 800 + VAT
OPEL ASTRA KOMBI .....„..1600.......... 1992 14 900 zł TOYOTA COROLLA ......13321........... 1996.. 21 200 zł
OPEL ASTRA KOMBI.... ........ 1400i......... . 1996 21 000 zł TOYOTA COROLLA ......1332i........... 1997.. 29 800 zł
OPEL KADETT........... ........ 1600 .......... 1989 ......... 7800 zł TOYOTA COROLLA ......13321........... 1998.. 31 800 zł
OPEL COMBO............ ........ 1700D......... 1997 17 900 zł V0LV0 440.................. ......2000i........... 1996.. 26 500 zł
OPEL OMEGA............ ........ 2300D......... 1992 16 000 zł VW GOLF Ili.......................1800i........... 1992/96.. 16 900 zł
OPEL OMEGA KOMBI... ........ 2500td.... .... 1994 32 500 zł VW GOLF III.............. ......1600i........... 1995.. 21 900 zł

VW PASSAT KOMRI 1600D......... ... 1988- ......10900*
B E Z P Ł A T N A  E K S P O Z Y C J A  S A M O C H O D U  D O  S P R Z E D A Ż Y - N IS K A  P R O W IZ JA  K O M ISU

Z A P R A S Z A M Y  o n .-D t. 9 -1 8  , S o b o ta  9 -1 6  , n iedzie la  11 -1 5 0G977956

S l A U T O ^ E R S
59-300 Lubin, ul. Ścinaw ska 49 
tel./fax (0-76) 842 11 83,
0502 686 352, 0606 277 812 
e-mail:autovers@poczta.wp.pl

l l l l g j  Pakiety ubezpieaeniovtre:AC,!oC 
NW, ZK już od 4% wartości auta. 
(Na auta zakupione przez nasz k 
Kredytujemy auta spoza komisu

AUDI tO, 1090.1600b. 16.500 xł
DAEWOO NEX1A SEDAN, 1997, ISOOb .14.000 Zł 
FIAT TIPO OT, 1993.1800.3d. IS.OOOzł
FOD ESCORT OLX. 1990/951600* b. 9.500 *1
FORD SCORPIO COMBI. 1996,2500TD1,36.000 zł 
MERCEDES 124,1992tt3,3000TD,PDW, 50,000 zł 
NISSAN 8UNY, 1993,1400.16V, salon. 18.000 zł! 
NISSAN PRIMERA, 1997.1600b. 28.500 zł i
O PEL KADETT, 1990/94.1600b. 3-d. 7.900 zł
OPEL KADETT, 1991,1400* 5-d, 10.600 zl
OPEL CAUBRA, 1993.2000b. 16.800 z l
OPEL CALIBRA. 1991,2000b. 17.500 zł
OPEL VECTRA1989,1600b, 8.900 z)
PONTIAC TRAN SPORT, 1992. 3200b. 25.000 Zł 
RENAULT 19,1993,170rf. 14300
RENAULT LAGUNA,199S, 2000b. 25.000 zł
VW  PA88AT 85,1997.1800T.PDW, 55.000 zł
VW PASSAT, 1993/94,1900TD, & 16.000 zł
VW PASSAT COMBI, 1994, 2000b, 22.500 zł
VW GARBUS, 1970, 5.500zł

i i i l m w l m f i

■ 'KREDYTY GOTÓWKOWE 
Skupujemy i przyjmujemy w komis

v o lv o  s  40, 
1 9 9 7 , 1 7 0 0 b ,  P D W .

s S a ^ o o o z ł : ®

samochody powypadkowe,I 
1  osobowe i cieżaroweM

MAN 19.362,1990/97. 49.000 zł ♦  VAT
8CANIA P M x2 ,1986,760 tytfcm.- V  30 000 zł ♦  VAT
SCANIA R 142 H4X 2. 1984. 420KM. 22.000 zł ♦YAT
RENAULT R  385 MAJOR. 1990. 384100 S t :' '

NACZEPA EYLERT8G  220,1971,13,3m, 1&O M H  I  - 
NACZEPA LA6END0RP WYWROT.71, 22.000*HVAT
NACZEPAWYWROTKARNEL, 1994^5,614)00 Zł ♦YAT 
NACZEPA BRANDYS, 1984,12.40m. 74100* »  *
A C K E R M A N -F R U E H A U F  8 D X m T * 3 3 2 A # 3 0 0  
NACZEPA FRUEHAUF, 1990, M W i i H  
PRZYCZEPA KAE88BOHRER V12B. iO  OOOtf

I ŁADOWARKA Ł200,1984. SW 400; 42.000zł+VAT
I ŚMIECIARKA JELCZ, 1963. SW68®. 19.000 ZKVAT
I AUTOBUS AUTOSAN H 1 0 114)1,1986, 25.000 ał 
TPRZYCZEPACAMPłNO^A HP400-83.1978,*300z>

LUBLIN CHKODMA* 1997.25000. v  25.M0zł
MERCEDES VITO 108K, 1997.2300D.960H0, 43.000*1 
TOYOTA HIACE, 1982,1600b, 1500H9. £ 4J»©«*
VWT4,1996,19007D. kabir»a*2-M*nry*va, »-50Qrf+VAT 
VWT4» 1995,1900TD.8O*, S 6J60*
VWT4,1905,2400P>>v~

jersey 3 6 %  w p ł « t y  > p r o c e d u r a  u p r o s z c z o n a  ^
P r z y j m u j e m y  d o  * p « t e c ia i y  w * * y » t K lo  s a m o c h o d y * pQRD 1Q14 19M 4500hg. 27300z, I

± » < ln yc lh  o p ł a t .  RENAULT MAJOR R 38 TJ, 1993 79.000 zł ♦ yA lj
.; O w a r a n t u j e m y  s z y b k ą  ; SCANIA93M21fl.19W.tonMwt.7aOOIa. ««^OOz<»Ti

PTHW  Wrooław Sp. z  o.o.
50-203 Wrocław ul. Dmowskiego 7 tel. (071) 345-39-28 

0P010912 (przy giełdzie samochodowej i salonie Seat)_____
CITROEN KANTU 1996 1600 29.000,- RENAULTCUO 1991 1400 12.100,-
CITROEN XARA 1997 1600 27^00,- RENAULT CLIO 1993 1400 12.700,-
DAEWOO ESPERO 1999 150016Y 19^00,- RENAULT R 21* 1991 1700 9300,-
OAEWOOESPERO 1996 150016V 15.500,- RENAULT R 21 1993 2200 12300,-
DAEWOO LANOS 1999 150016Y 16.500,- SEAT CORDOBA 1996 1400 21300,-
DAEWOO T1CO 1997 800 10J00,- SEAT CORDOBA 1999 1900 dtoM131300,-
FIAT BRAVO 1996 1700 25.900,- SEAT BIZA 1966 1200 3300^
FIAT ClNOUECENTO 1996 700 11JX)0,- SEAT TOLEDO 1996 1600 23300,-
FIAT PUNTO 1996 1100 21.400,- SEATTOLEDO 1996 2000 28300,-
FIAT UNO 1994 900 6J00,- SKODA FABU 2001 1400 30.990,-
FORD ESCORT 1995 1600 14^00,- SKODA FA BU  COMBI 2001 1400 39.090,-
FORD MONDEO COMB11994 1800TDI 24^00,- SKODA FELICJA Ud 1996 1300 21300,-
HONDA CIVłCIS 1996 1400 36300,- SKODA FELICJA 2000 1300 26.490,-
MERCEDES 123D 1960 2000 5.500,- SUZUKI BALENO 1995 160016Y 22300,-
NISSAN PRM ERA SLX 1994 2000 20500,- TOYOTA COROLLA 1992 1300 10300,-
OPEL ASTRA 1996 1600 18300,- VOLVO 760 GLE 1963 2400 TD 9300,-
OPEL YECTRA 1995 1700TD 25300,- VOLVO 850 1995 2400 41300,-
OPEL VECTRA 1997 180016Y 32300,- VW GOLF II 3d 1990 1600 12300,-
PEUGEOT 205 1994 1800 dtoMl 13.900,- VW POLO 1996 1400 18300,-

B I U R O  K R E D Y T O W E
I n tE ra tK N C Y JN E  K R T D Y T Y  DKW IZOW K * M A X  N A  I  L A T  •  D O  119% WAHTOŚC3 SAMOC5KMHJ |

DO KAŻDEGO SAMOCHODU BLOKADA SKRZYNI GRATIS !!l.
CZYNNE CODZIENNIE: Poniedziałek do Piątku 9.00 do 17.00, Sobota 9.00 do 15.00, Niedziela 11.00 do 1 4 .0 0  M - K R E D Y T U  J E M Y  S A M O C H O D Y  N O W E  I U Ż Y W A N E

AUm CM EŁDAM LM OÓLĄSKA. 2 spjstreści-patrz słFona 61 (rozkładowa) 18.05.2001

mailto:stymar@planetazwierzat.pl
http://www.autogielda.com.pl
mailto:autovers@poczta.wp.pl


HEGEMON AUTOKOMIS
Wrocław, ul. Borowska 2, Róg Suchej I Stawowej (vfs a vis dworca PKS) 
tel. (071) 369-53-96 lub 369-56-89 ':,

Zapewniamy kompleksową usługę przy udzielaniu kredytów * 
mieszkaniowych, gotówkowych i samochodowych.

R E S T R U K T U R Y Z A C J A  Z A D Ł U Ż E Ń ,  B U S I N E S - P I A N Y

5 BMW525TDS_________ 2,5 KOMBI . . . 1994 ... CZARNY____PO WINDYKACJI______ 34 000,00ZL

7 CHRYSLER CIRRUS LXł 
6 CHRYSLER JEEP ..._____ 2 3 -  .

1995 .... SREBRNY ...... SKÓRA.ELSZYBY.LUST.
1995 ... CZARNY „ .  PO WINDYKACJI ........

-.41500,00 ZL 
... 35 000,00 ZL

_  20800,00ZL 
-  27500,00ZL

14 FIAT UNO 45 13..~ 1993 „ .  GRANATOWY . PO WINDYKACJI_____
1997 „ .  CZERWONY _,‘ SKÓfULELSZYBY,LUST. 
1993 ... GRANATOWY . BOGATE W Y P .______

__ 6500,00ZL

16 FIAT TEMPRA KOMBI . 1 3 ________
13,.;------- --

_  10900,00 ZL

FORD ESCORT COMBI CL

23 FOROSERRA_________ 2,3 DIESEL ... 1966 ... SREBRNY___PO WINDYKACJI __ ..... 7 800,00 ZL

26 FORDWWSTARGL_____
27 HONDA C M C __________
28 HONDAACCORDAEROOEG

1 3 ------------ 1992 ... CZERWONY ... PO WINDYKACJI____ ~ DOUZGOON

32 KIA K 2700 ____________ 2.7DIESEL .. . 1996 .... ZELONY ....... WYWROTKA________ .. DOUZGOON

33 KIAK2700 ____________ 2,7 DIESEL
34 LANCIA KAPA l l - A  2 JV 6 -_____ 1991...
35 FSLUBUN3S84_________ 2.0________  1996 „
36 LULBUN3S04___________2 3 ________  1997 _
37 MAZDA626_____________U ________  88/96 .
36 MERCEDES 126_______  2,8 G AZ _ 1683 -
36 MERCEDES E220 ________1 2 ______
40 MERCEDES 124_________2 3 ________  1966 ..
4» MERCEDES 240 _________2/4_______* . 1996
42 MERCEDES 406D________ 2,3 DIESEL „ .  4992
43 MITSUBISHI GALANY 2J).______ 1993
44 MS3ANALTNA : W 2 ^ _ - _____1993
45 MSSANMICRA_________ 1,2__________1966
46 NISSANPICKUP 2 3 _________ 1999
47 MSSANTERRAN04 2 3 ________  1994 ..
41 OUCJTCLUB j  1,1 ̂ ..^ ..„.-1990 .
46-OPEL CORSA  i  1997 .
50 OPELCORSA__________ 1/4__________1996
51 OPEL KADET__________ 1,6__________67/96
52 OPELKADET___________1 i __________8906
53 PEUGEOT806__________ 1 0 ____ u—  1995
54 PEUGEOT J 5 __________ 15 DIESEL 1991
55 POLONEZ CARO________ 1,6_____ L J  1992
56 RENAULT LAGUNA 1 3 _________ 1995
57 RENAULT LAGUNA 2.0 DIESEL . . .  1997
56 SMART CITICOUPE 0,6... 1999
SB SKODA FEUCJAPICKUP .. U _________ 1997
60 TOYOTA CAR1NEE _____ 94/96
61 TOYOTA CAMRY________ 1 2 __________ 1994
62 VWSIROCCO , „ „ 1 4 _________ 67/95
63 VW G O L fll : 13  ___- l~  89/95
64 VW PASSAT COMBI 1 3 _________ 91/95
65 VW T4 _________ 1 . 9 D I E S B . 9 3 . . .

ZIELONY IZOTERMA____________DOUZGOON
... ZIELONY OKAZJA_____________  28 700,00 ZL
..BIAŁY____________________ * _____  38000,00ZL
..BIAŁY______OKAZJA______________25 500,00ZL
..NEBESKI__________________________900030ZL
.. SREBRNY PO WINDYKACJI_______  12000,00ZL
„B O RD O ____ OKAZJA______________32 000,00ZL
„  ZLOTY_____ ZADBANY____________  23 000,00ZL
.. SREBRNY___ELEGANCE  ______79 000,00ZL
..BIAŁY STAN IDEALNY     30000.00ZL
.. g ra n a to w y : PowmDYKACJi 15000,0021
.. CZARNY ________^ .____™ u^-26500,00ZL
_ BIAŁY  _________ ,_________________ 7300,00ZL
.. NIEBESKI 'CENABRuTTO ’  ;___ _ 60 000,00ZL
.„■NEfijtSW PO WINDYKACJI x~ . 32 000,00 ZL
.. SREBRNY 1900,00 ZL
..2ÓLTY ABS/JRBAGA1________  20500,00ZL
-CZARN Y___«Z6ALONU____________ 20 00030ZL

CZARNY J L f .  OKAZJA 4700,00ZL
„ZŁO TYM  -OKAZJA 750030ZL
„  MEBESKI PO WINDYKACJA ____ 34900,00ZL
„BIAŁY ^ .^ PO W W D Y K A C JI u   9800.00ZL
„  BIAŁY  U L  5 500,00 ZL
„B łA L Y ___________________________  22 000,00 ZL
... BIAŁY______ STAN IDEALNY ____  30 000,00ZL
„ŻÓ ŁTY ___________________________  45 000,00ZL
... BIAŁY______ OKAZJA______________ 13000,00ZL
_ B R ^  — ________________________  2150030ZL
...ZELONY____OKAZJA  ______________29000,0021
... NEBESKI POWMDYKACJr DOUZGOON
. CZERWONY _. PO WINDYKACJI   DOUZGOON
. GRANATOWY .POWMbYKACJI_______ DOUZGOON
.  NIEBIESKI________________ I_______ 2700030ZL

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

A U TO  SALO N  „G O SIA"
AUTA NOWE & UŻYWANE 

W R O C Ł A W , u l. N a b y c iń s k a  10 tel. 35914 97 fax3592648)

SAM O CH O D Y UŻYW ANE
m a rk a  sa m . ro k  p ro d . p o j. s il. c e n a m a rk a  sa m . ro k  p ro d . po j. s il. ce n a

AUDI 80 B4 1992/97 2.3 17.200,- OPEL ASTRA 1995 14 18.500,-
AUDI 80 B4 1994 1.9 TDI 33.500,- OPEL ASTRA 1999 14 28.000,-
BMW 3161 1992 1.8 24.000,- OPEL ASTRA comh to 1994/96 1.7 19.700,-
BMW 320 1 1991 2.0 25.500,- OPEL ASTRA CLASSIC2000 14 29.200,-
DAEWOO LANOS 2000 1.5 25.500,- OPEL CORSA 1996 1.2 17.900,-
DAEWOO TICO SX 1997 800 12.300,- OPEL KADETT 1988/96 1.3 5.500,-
DAEWOO TICO SXDLX1998 800 15.500,- OPEL KADETT SEDAN 1988 1.5 9.000,-
FIAT 126p 1983 650 1400,- OPEL KADETT 1991 1.3 9.000,-
FIAT 126p 1993 650 2.900,- OPEL VECTRA 1995 1 J 22.900,-
FIAT ClNOUECENTO 1995 900 13.900,- OPEL VECTRA 1998 1.6 38.800,-
FIAT ClNOUECENTO 1996 900 11.800,- RENAULT CUO 1996 1.2 17.000,-
FIAT PUNTO SX 1997 1.1 18.200,- SKODA FAYORIT 1992 1.3+aaz 8.800,-
FORD ESCORT XR 311988 1.8 4.000,- SKODA FELICJA LXI 1997 1.3 19.700,-
FORD ESCORT bolom 1998 1.3 22.600,- VW GOLF 1995 1.8 19.500,-
FORD ESCORT bolero 1998 1.8 26.900,- VW GOLF 1997 1.6 22.000,-
FORD MONDEO combi 1995 1.8+gaz 27.500,- VW GOLF II 1991/96 U 9.500,-
FSO POLONEZ TOUCK1994 1.8 5.000,- VW GOLF TDI 1995 1.9 32.000,-
HONDA C1V1C 1991/97 1.4 13S00,- VW PASSAT 1997 1.8 45.100,-
HONDA C M C  1991/97 1.5 14.400,- VW POLO CLASStC 1998 14 28.500,-
MAZDA 826 COUPE 1988 2J2 8£00,- VW POLO 1997 1.4 24.600,-
MAZDA 929 1988 2J2 7.900,- VW PASSAT 1990 2.0 16.800,-
MERCEDES 124 250D1988 900 19.900,- VW SHARAN 1996 2.8 VR6 49.900,-
NISSAN PRIMERA G T1991/98 2.0 13.500,- VW TRANSPORTER 1981 2.0 5.500,-
OPEL ASTRA 1993 1.4 16.600,- MOTOR: APRILLA 1990 125 5.500,-

SAMOCHODY NOWE: PUNKT SPRZEDAŻY
415 FIAT
AKCJA ZŁOMOWANIA!

SKODA
SKODA FABIA od 31.190,-

FIATSEICENTO OD 19.900,- « S g  UBEZPIECZENIA GRATIS +...
BIURO KREDYTOWE tel. 359 11 51

l*  DO 100% WARTOŚCI SAMOCHODU * NOWE I UŻYWANE *MAXNA8LAT |

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

używanych IMgJISIS
tel. 0-501 452 416 
tel. 0-501 106 072WROCŁAW 

STADION OLIMPIJSKI

O Z ł A Ł S P ^ ^ n d y K a c H  ■
s a m o c h o d y  *  z a S t a w ó *  ■

ALFA ROMEO
O  „ABC-AUTO” dobrze płaci za auta mniej lub bar* 

dziej rozbite, także po pożarze lub na czę ici, je
żeli chcesz dobrze sprzedać zadzwoń i sprawdź, 
transport oczywiście gratis, także busy. ., tel. 
071/311-39-61,0602/12-51-35 01025201

ALFA ROME0 145,1994/95 r., 84 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, ABS, poduszka pow., centr. zamek, alarm ♦ pilot, wspo
maganie, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, stan b. 
dobry, • 18.000 zl. Wrocław, tel. 0606/11-99-39 
ALFA ROME0145,1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gaz, 
czerwony, poduszka, wspomaganie, fabryczna instalacja gazo
wa, stan idealny, faktura Vat, cena 20.500 zl. Świdnica, tel. 
074/853-36-01, 0601/79-66-78
ALFA ROME0 145,1996 r., 78 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, szyberdach, 2 pod. powietrzne, centr. zamek ♦ pilot, wspo
maganie kier., RO ♦ zmieniacz (6 CD), immobMizer, • 20.500 zł. 
Trzebnica, teł. 071/312-04-92
ALFA ROMEO 146, 1995 r., 46 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, el. reg. lusterka i szyby, wspomaganie i re
guł. kierownicy, klimatyzacja, immobUizer, centr. zamek, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, oznakowany, dzielona tylna kanapa, 
sprowadzony w całości, • 18.500 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-37, 0600/64-43-67
ALFA ROME0 146,1998 r., 2000 ccm, turbo D, niebieski meta
lic, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, spoiłery, atrakcyjny 
wygląd, - 37.000 zl lub zamienię, może być uszkodzony. Stę
szew, tel. 061/813-47-02
ALFA ROMEO 155, 1994 r., 1700 ccm, Twin Spark, czerwony, 
centr.'zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, alum. felgi, 
sportowy ukł. wydechowy, • 17.800 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
065/527-12-86 v
ALFA ROMEO 156,1998 r., 1800 ccm, srebrny metalic, kupio
ny w salonie, ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, 
alum. felgi, - 42.000 zł lub zamienię, może być uszkodzony. 
Stęszew, tel. 061/813-47-02
ALFA ROME0156,1998 r.;2500'ćcm, V6, 24V pełne wyposa
żenie, skórzana tapicerka, bezwypadkowy, stan b. dobry, •
55.000 zł. Żary, tel. 0604/50-59-32, 0604/50-85-58 
ALFA ROMEO 156, 1999 r., 61 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, 155 KM, klimatronic, 4 poduszki, halogeny, wykończe
nie w drewnie, granatowa tapicerka, oryg. RO, wszystkie do
datki, pełna dokumentacja, • 55.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-33-04, 0602/19-00-89
ALFA ROME0 164,1989 r., 177 tys. km, 3000 ccm, V6, grana
towy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan dobry, •
9.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-37-15 
ALFA ROME0 164,1990 r., 3000 ccm, czerwony, sprawny, do 
małych napraw, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
ALFA ROMEO 33 S, 1988 r., 1400 ccm, BOXER, czerwony, el. 
otw. szyby, ciemne szyby, spoiler, sportowy ukł. wydechowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, dzielona tylna kanapa, reg. kie
rownica, atrakcyjny wygląd, - 7.500 zf lub zamienię, z dopłatą. 
Świdnica, lei. 0606/10-00-83
ALFA ROMEO 33, 1991 r., 100. tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 1500 DEM. Wrocław, tel. 0604/14-22-06

AUDI

TAN IE K R E D Y T Y  S A M O C H O D O W E  • R A TA  150 zł 
P O Ś R E D N IC T W O  K R E D Y T O W E , U B E Z P IE C Z E N IA

A U T O K O M I S

O  AUDI - AUTON - sprowadzamy całe i lekko uszko
dzone samochody • na nowych zasadach. Ofer
ta (ok. 800 aut) i  zdjęcia w internecie: www.au- 
ton.pi. Co tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy 
aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. 
Wrocław, teł. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 
01026871

AUD1100,1979 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, brązowy,

wspomaganie, nowe amortyzatory, łożyska i przeguby, 5-bie
gowy, - 2.100 zl. Bogatynia, tel. 075/771-89-29,0607/26-03-72 
AUD1100,1979 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony, po 
częściowej wymianie tłumików, kpi. opon zimowych, nowe, RO 
♦ głośniki, stan dobry, • 2.600 zl. Jelenia jGóra, tel. 
075/753-18-59, 075/764-33-43, 0602/53-84-11 
AUD1100, 1979 r., 130 tys. km, 1577 ccm, benzyna, biały, stan 
silnika i skrzyni biegów idealny, blacharka w b. dobrym stanie, 
radio, zadbany, opłacony i zarejestrowany, -1.600 zł. Wrocław,, 
tel. 071/325-40-70
AUD1100, 1980 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, do drobnych 
poprawek lakierniczo-mech. - 1.700 zł. Wrocław, teł. 
0504/96-10-06
AUD1100, 1982/83 r., 1900 ccm, benzyna, brązowy metałic, 
inst. gazowa, .cygaro”, wspomaganie, lotka ♦ światło .stop", hak, 
stan dobry, - 4.500 zł lub zamienię na Rata 126p. Mirsk, tel. 
075/647-01-78, 0603/84-58-78
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy metalic, .cy
garo*, instalacja gazowa, ocynkowany, szyberdach, płetwa ze 
światłem .stop', zadbany, atrakc. wygląd, - 6.300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-12-29, 0502/63-22-83 
AUD1100,1984 r., 200 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, złoty metalik, 
instalacja gazowa, wspomaganie, elektr. otw. szyby, szyberdach, 
hak holowniczy, welurowa tapicerka, 5-biegowy, nowe amorty
zatory, sprowadzony w całości, • 5.650 zl. Nysa, tel. 
077/435-50-15, 0606/75-24-64
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, zadbany, • 7:500 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-18-05
AUD1100 CC, 1984 r., 2200 ccm, zielony metalic, .cygaro', szy
berdach, katalizator, 5-biegowy, wspomaganie, na białych ta
blicach, • 2.300 zł. Gorzów Włkp., tel. 0606/92-17-52 
AUD1100,1984 r., 2200 ccm, benzyna, szary, inst. gazowa, el. 
otw. szyby, hak, nowe amortyzatory, zadbany, - 6.000 zł lub 
zamienię na turbo diesla z 1997 r. Nysa, tel. 077/435-50-15 
AUD1100 CC, 1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan.iechn. b. 
dobry, wspomaganie, blacharka ocynkowana; 4 żaglówki, RO, 
welurowa tapicerka, • 5.900 zl ftib zamienię. Nysa, tel. 
077/433-10-62, 0604/68-43-18
AUD1100 SKŁADAK, 1984/94 r., 1800 ccm, biały, inst. gazowa, 
hak, dodatkowe części, - 5.400 zl. Wrocław, tel. 071/321-45-83, 
0605/36-30-14
AUD1100,1985 r., 2000 ccm, diesel, biały, po remoncie, • 5.500 
zl. Oława, tel. 071/313-77-48 ^
AUD1 100,1985 r., 230 tys. km, 2000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, zadbany, garażowany, atrakc. wygląd, wspomaganie, 
serwo, reguł, wysokość fotela, czerwone lampy, żaluzja, alum. 
felgi, pokrowce .miś’ , • 8.900 zł lub zamienię na uszkodzony. 
Gromadka, tel. 076/817-22-67
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, diesel, kolor piaskowy, 5-biego
wy, centr. zamek, wspomaganie, oryg. lakier, kpi. dokumenta
cja, • 8.400 zł. Bolesławiec, tel. 0501/62-43-19 
AUD1100,1986 r., 240 tys. km, 2000 ccm, El, granatowy, ozna
kowany, nowy akumulator, amortyzatory, pompa paliwa, wspo
magania, kol. kierownicza, chłodnica, klocki, szczęki, cylinder- 
ki, paski klinowe i rozrządu, zimowe opony, blacharka ocynk, •
7.000 zl. Oleśnica, tel. 071/31440-05 
AUD1100 CD, 1986 r., 120 tys. km, 2200 ccm, diesel, szary 
metalic, RO, komputer, el. otw. szyby, hak, 2 kpi. kół aluminio
wych, centr. zamek, • 8.500 zl. Wińsko, tel. 0601/55-77-38 
AUD1100,1986 r., 256 tys. km, 2000 ccm, diesel, ciemnozielo
ny metalic, składak, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, 
wspomaganie, centr. zamek, pompa wtryskowa po regeneracji 
(gwarancja), po wymianie klocków hamulcowych i tłumików, stan 
dobry, - 9.200 zł lub zamienię na tańszy do 3.000 zł. np. Polo
nez z inst. gazową, Wrocław, tel. 071/317-09-36,0606/46-85-04 
AUD1 100,1986/91 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, po wymia
nie silnika, hak holowniczy, skórzana kierownica, po przeglą
dzie, do malowania dwa elementy.- '  8.700 zł pilne. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-07-50 
AUD1100 CS, 1987 r., 141 tys. km, 2000 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan dobry, wspomaganie, 4 zagłówki, alum. felgi, centr. 
zamek, roczna inst. gazowa, szyberdach, oryg. lakier, sprow. w 
całości, • 8.000 zł. Leśna, tel. 075/721-15-77 
AUD1100, 1987 r., 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, na za
chodnich tablicach -1.500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-24-36 
w godz. 9-17
AUD1100 CD, 1987 r., 266 tys. km, 2200 ccm, benzyna, kolor

f i H i

I  . M m a m

H  M  wm ■  O P012001Autokom is
www.odracar.gratka.pl

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

KREDYTY GOTÓWKOWE!
M A R K A .............................. . R O K .... P O J ......... ....... C E N A
A U D I A 4 ............................. . 9 6 .. . . 1 ,9  T D I ...... ...... 4 4 .4 00
A U D I 8 0 ............................. ........1 , 8 ....... ...... 16 .550
A U D I  8 0 ............................. . 9 0 .. . . ....... 1 , 8 ........ ...... 17 .750
B M W  3 1 8 ........................... ....... 1 , 8 ........ ...... 22 .000
D A IH A T S U  A P P L A U S E . . 9 2 .. . . ....... 1 , 6 ........ ...... 11.950
FIAT  1 2 6 p .......................... ...... 6 5 0 ....... ....... 6 .090
F IA T  1 2 6 p .......................... .. 0 0 .. . . ......6 5 0 ........ ...... 10 .950
F IA T  C lN O U E C E N T O ..... .. 9 5 .. . . ...... 7 0 0 ....... ...... 10 .900
F IA T  U N O .......................... .. 9 0 .. . . ....... 1 , 1 ....... ....... 7 .450
FIA T  U N O .......................... . 9 2 .. . . ....... 1 , 0 ........ ....... 9 .300
F O R D  F I E S T A .................. .. 8 8 .. . . ....... 1 , 1 ....... ....... 6 .420
F O R D  E S C O R T ............... .. 9 8 .... ....... 1 , 3 ....... ...... 26 .350
F O R D  E S C O R T ................ . 9 8 .... ....... 1 , 3 ....... ...... 27 .900
F O R D  O R I O N ................... .. 91 .... ....... 1 , 4 ....... ...... 10 .650

F O R D  M O N D E O ............. .. 9 8 ..... .....1 , 8 ........ ...... 37 .950 O P E L  V E C T R A ............ .... 9 5 .. . ....... 1 , 8 ........ ...... 2 3 .950
H O N D A  A C C O R D .......... .. 9 3 ..... .....2 , 0 ....... ...... 21 .9 50 P E U G E O T  4 0 5 ............. .... 8 8 .. . ... 1,9 D ...... ........ 8 .950
K IA  S H U M A ..................... .. 0 0 ..... . . . . . 1 ,5 ...... ...... 35 .450 P E U G E O T  4 0 6  ..... ........ .... 9 8 .. . ....... 2 ,0  ...... ...... 4 2 .400
M A Z D A  626  C O U P E ..... .. 8 9 ..... .....2 , 2 ....... . . . . . . .  7 .8 50 P O L O N E Z  C A R O ......... .... 9 2 . . . ... 1 ,6  G ...... ........ 5 .490
M A Z D A  6 2 6 ..................... .. 9 1 ..... .....2 , 2 ....... ...... 12 .350 P O L O N E Z  C A R O ........ .... 9 4 . . . ...... . 1 , 6 ...... ........ 5 .600
M IT S U B IS H I  C O L T ......... .. 9 6 ..... .....1 ,6 .;.... ...... 23 .950 R E N A U L T  C L I O ............ .... 9 3 . . . ....... 1 , 1 ....... ...... 13 .850
N IS S A N  P R I M E R A ......... .. 9 4 ..... .....1 , 6 ........ ...... 20 .400 R E N A U L T  L A G U N A .... .... 9 5 . . . ....... 1 , 8 ....... ...... 2 6 .950
N IS S A N  S U N N Y ............. .. 8 9 ..... ..... 1 ,8 .... .. ........ 9 .200 R E N A U L T  M E G A N E  .... .... 9 7 . . . ... 1 ,9  D ...... ...... 2 9 .670
O P E L  A S T R A .................. .. 9 3 .. . . . .....1 , 6 ........ ...... 15 .980 T O Y O T A  C A R I N A .......... .... 9 3 . . . ....... 2 , 0 ....... ......  24 .800
O P E L  C O R S A ................. .. 9 2 ..... .....1 , 2 ........ ........ 9 .200 V W  G O L F ........................ .... 8 9 . . . ....... 1 , 8 ....... ......  11.100
O P E L  C O R S A ................. .. 9 6 ..... .....1 , 2 ........ ...... 19 .350 V W  G O L F ........................ .... 9 0 . . . ....... 1 , 6 ....... ...... 12 .300
O P E L  K A D E T T ............... .. 8 7 ..... .....1 , 6 ........ ....... 7 .750 V W  G O L F ............................ 9 3 . . . ....... 1 , 8 ........ ...... 19 .5 5 fr
O P E L  O M E G A ................. .. 8 7 ..... .....1 , 8 ........ ....... 7 .350 V W  G O L F ........................ .... 93  ... ....... 1 , 6 ........ ...... 18 .950
O P E L  O M E G A ................. .. 8 8 ..... .....2 , 0 ........ ...... 10 .600 V W  L U P O ................. .... 9 9 . . . ....... 1 , 0 ....... ......  28 .600
O P E L  O M E G A  K O M B I  . .. 9 5 ..... .....2 , 0 ........ ......  35 .850 V W  P A S S A T  K O M B I .... .... 9 3 . . . ....... 2 ,0 ...... ......19.550

PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU ZADBANE SAMOCHODY: AUDI, FIAT, FORD, HONDA, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, OPEL, TOYOTA, SEAT, PEUGEOT, RENAULT, VW.

Doradztwo kredytowe - proponujemy kredyt stosowny do Twoich możliwości Wszelkie formalności związane z kredytem i ubezpieczeniem załatwiamy na miejscu
Raty do 7 lat bez pierwszej wpłaty - » , . - . U nas możesz kupić samochód z giełdy, ogłoszenia lub od sąsiada
Pakiet ubezpieczeniowy - AC, OC, NW w racie kredytu  _________ -  ____ __________ _ _______r ______ ° J,D“ . . ,
Pierwsza rata po miesiącu użytkowania samochodu J E S ł  I fe S » B H V . ; P f l i  R V I 1 H U !  OD 6  L H T  Pewność I komfort zakupu

wiśniowy metalic, instalacja gazowa, wspomaganie, centr. za
mek, alum. felgi, hak, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 4 
zagłówki, - 8.800 zł lub zamienię na Mercedesa 124, VW Pas
sata. Opla Omegę. Wrocław, tel. 071/351*54-36,0502/29-54-02 
AUD1100,1988 r., 160 tys. km, 2300 ccm, benzyna, szary me
talic, stan dobry, kasety, szeroka deska, zagłówki, regulacja 
pasów, technicznie sprawny,"- 9.700 zł lub zamiana na Hondę 
CRX, 88 r.. Lubin, tel. 0503/57-68-52 
AUDI 1Q0,J988 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
.cygaro’, inst. gazowa, sżybBfdachr klamki kasetowe, w ciągłej 
eksploatacji, - 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-26-94, 
0604/10-73-94
AUD1100,1988 r., 2300 ccm, wtrysk, srebrny metalic, inst. ga
zowa, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, hak, wnę
trze C4, klamki kasetowe, przegląd do 10.2002 r., oznakowany, 
zadbany, 5-biegowy, garażowany, - 12,000 zl. Wrocław, tel. 
0502/50-38-29, 0606/61-35-60
AUD1100,1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
k, centr. zamek, szyberdach, nowe opony, alarm, - 9.500 zl. 
Wrocław, tei. 071/341-34-35
AUD1100,1988/89 r., 2000 ccm, benzyna, zielony metalic, szy
berdach, centralny zamek, wnętrze C4, inst. gazowa, zadbany, 
garażowany, stan b. dobry, • 12.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/848-80-26
AUD1100,1988/94 r., 284 tys. km, 2300 ccm, benzyna, ciemny 
metalic, wspomaganie, szyberdach, hak, instalacja radiowa ♦ 6 
głośników, RO Panasonic CO-RD 100, wnętrze od C4, • 8.900 
zl. Kępno, tel. 0601/58-79-76
O  AUD1100,1989 r., 2000 ccm, benzyna, błękitny 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
ABS, klimatyzacja, -10.700 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021631

AUD1100,1990 r., 2300 ccm, benzyna, srebrny metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, klimatyzacja, alarm, alum. felgi, -
13.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
AUD1100,1990 r., 160 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, klima
tyzacja, centr. zamek, alarm, - 12.500 zł. Legnica, tel. 
0603/52-96-60
AUD1100,1990 r., 215 tys. km, 2500 ccm, turbo D, wtrysk, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, alum. 
felgi, szyberdach, hak, kpi. dokumentacja, sprowadzony w ca
łości, komplet opon zimowych, nowe amortyzatory i akumula
tor, stan techn. b. dobry, - 16.900 zl lub zamienię, chętnie ca- 
brio. Wałbrzych, tel. 0602/28-30-95 
AUD1100 AVANT, 1990 r., 2300 ccm, benzyna automatic, stan 
dobry, • 10.900 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
AUD1100 AVANT, 1990/94 r., 170 tys. km, 2500 ccm, TDi, czer
wony, 7-osobowy, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyber
dach, RO, alum. felgi, relingi dachowe, hak oryginalny, dzielo
na kanapa tylna + kola zimowe, - 21.000 zl. Wrocław, tel. 
0603/13-09-59
AUD1100 AVANT, 1990/95 r., 2500 ccm, TDI, srebrny metalic, 
składak, • 18.000 zł. Bystre, tel. 071/399-96-66,0601/97-14-06

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA
montaż, napełnienia, naprawy, 

wykrywanie nieszczelności
AUTO SERWIS 

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

AUD1100 C4,1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, katalizator, ABS, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, bloka
da skrzyni biegów, alum. felgi, nowe opony i amortyzatory, nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, oznakowany, sprowadzony w cało
ści, kpi. dokumentacja, • 19.200 zl lub zamienię na inny. Ra
wicz, tel. 065/546-35-33, 0603/68-79-10 
AUD1100 C4,1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, centr. zamek, 
alarm + pilot, wspomaganie, RO Blaupunkt, 5-biegowy, telefon 
♦ zestaw głośno mówiący, procon-ten, kpi. dokumentacja, -
19.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-23-87 po godz. 17 
AUD1100 C4,1991 r., 2000 ccm, benzyna, zielony metalic, centr. 
zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, kpi. kół z oponami letni
mi i zimowymi, RM, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/359-03-35, 
071/338-23-26 wieczorem. 0503/31-99-80 
AUD1100 C4,AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
kombi, czerwony, w pełni sprawny, sprowadzony w całości, li 
właściciel, ABS, RO, centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, 
wspomaganie, szyberdach, oznakowany, udokumentowane 
pochodzenie, stan dobry, - 16.700 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45, 071/348-26-11
AUD1100,1991/97 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, .cygaro’, 
aluminiowe felgi, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, ABS, wspomaganie kier., alarm, radioodtwarzacz, 
komputer, po wymianie opony i tylne teleskopy, zadbany, atrak
cyjny wygląd, • 19.500 zl lub zamienię na mniejszy, w tej cenie. 
Wrocław, tel. 071/355-35-68
AUD1100 C4,1992 r., 2000 ccm, benzyna, biały, Inst. gazowa, 
klimatyzacja, ABS, stan b. dobry, • 20.500 zł lub zamienię na 
uszkodzony, do oclenia. Wrocław, tel. 071/355-43-68 
AUD1100 C4,1992 r., 2300 ccm, czerwony, ABS, klimatyzacja, 
centr. zamek, Muł-T-Lock, oznakowany, alum. felgi, RM, welu
rowa tapicerka, wspomaganie, hak, zadbany, • 24.500 zł. Wro
cław, tel. 071/325-19-18
AUD1100 C4, .1992 r., 2000 ccm, wtrysk, pertowoczamy, klima
tyzacja, pełne wyposażenie, skóra, instalacja gazowa, w kraju 
od roku, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, atrakcyj
ny wygląd, technicznie sprawny, • 23.500 zl. Opole, tel. 
077/439-52-59, 0602/45-70*38
AUD1100 C4,1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, niebieski, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, centr. zamek, alarm, 
ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory i szyber
dach, wspomaganie, nowe opony, po przeglądzie, stan b. do
bry, - 19.400 zł. Paczków; tel. 077/431-73-47, 0604/94-51-32 
AUD1100 C4J992 r., 154 tys. km. 2600 ccm, V6, biały, ABS, 
poduszka pow., wspomaganie, klimatyzacja, radio, centr. za
mek, alarm, oznakowany, - 21.000 zl. Wrocław, tel. 
071/325-91-99, 0604/17-57 47'
AUD1100 C4 AVANT, 1992/93 r„ 108 tys. kta, 2500 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, stan idealny, klimatyzacja, ABS, hak, relingi 
dachowe, roleta, soczewki,-aluminiowe felgi, - 27.900 zł lub 
zamienię. Jelenia Góra, tel. 060.3/61-59-50, 0609/26-96-78
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d f ? S  AUTOHANDEL, KOMIS, LOMBARD
C / W A  Wrocław, ul. Pułaskiego 48/50
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Ch cesz kupić, sprzedać, zam ienić sam ochód? Przyjdź do nas! Leasing, raty - form alności załatwiamy ekspresowo na miejscu.
AUTO ...................................
AUDI 80 - B 4 ........................ .... 92.

. P O J .... ROK 
2000 E ........

......... CENA
17300-okazja 
.........  42000

JAGUAR XJS KABRIOLET , 95, 
JAGUAR XJ6-LANG...................96.

4000 E ........  126000 RENAULT M EGAN ............... , 98. 1700 D .... 27500

AUDI A-4 TDI......... ........ ...... .... 96. . 1900 TDI..... JAGUAR X JR ............................95. 4000 E ...... 1600 E16V
AUDI A-6 salon............. ........ .... 98. . 2500 TDI..... .........  95000 MAZDA 626........... ..... . 90/94 .
AUDI A -8 .............................. .... 95. 28000 E ..... .........  63000 MERCEDES 123-240D ..............80.
AUDI 80 - B 4 ........................ .... 92. . 2000 E ........ ......... 21000 MERCEDES 124.............. .........92. 3000 E ......
BMW 525 i ............................ 94/95. . 2500 E ........ .........  37800 MERCEDES 140-SEC................95. 4200 E .......
BMW 525 TDS kombi............ 93/94. 2500 TDS .... .........  34000 MERCEDES E klas.3000TD........97. 3000 TD ..... ..........  97000
BMW 525 ...... ...................... 90/96. .........  12900 MERCEDES CLK 200 cabrio ... 2000. 2000 E ......
B.M.W.730............................ .... 92. 3000 E ........ .........  32700 MERCEDES ML-230 .................. 98. 2300 E ....
BMW728 i......................... .... 95. 2800 E ........ ...... . 62500 MERCEDES 140-4,2............ .....92. 4200 E ....... ..........  57000
B.M.W. 320 i ......................... .... 98. 2000 E ........ .........  85000 MITSUBISHI LANCER-combi.. 93/97 . 1600 E ........ ..........  18000 VW PASSAT-VR6.....
BMW 730 ............................. 90/97. 2986E ........ .......... 21000 ' NISSAN MICRA......................... 99 . 1000 E ....... ....... 21500 VW PO LO ................
DAEWOO Espero klima........ .... 95. 2000 E ........ .........  13700 NISSAN 300 Z X ........................ 90. 3000 T E ..... ......... . 28000
DAEWOO MATIZ................... .... 99. 800 E .......... .........  18000 NSSAN PRIMERA..................... 95. 1600 E ......
CHRYSLER TOWN CUNTRY .... 96. 3800 E ........ .........  65000 2000 E+gaz ... 7800-okazja
CHRYSLER LE BARON........ .... 88. 2200 E ....... .......... 11000 DOSTAWCZE I CIĘŻAROWE
FIAT PUNTO gaz, klimatyzacja .... 95. 1600 E ....... .........  19500 OPEL KADETT...................... 95Sk. 1800E ........ ............  8300
FORD FOCUS g ih ia .............. .... 99. 1800 E ........ .........  45500 2500 D ..... 14500FORD MONDEO................... .... 93. 1600 E/gaz.. .........  19500 POLONEZ................................ 93. 1500 E ....................  2500
FORD SCORPIO ................... 86/97. 2000 E ........ ............ 4500 PEUGEOT 306-SEDAN i ............95. 1400 E ....... 18500-okazja
FORD PROBE...................... ....96: 2000 E ........ ........ . 24200 RENAULT MEGAN-coupe.......... 96. 1600 E ....... ..........  30000 121303.. ...."■"A^850^
HONDA ACORD.................... 87. 1817E ........11000 RENAULT MEGAN coupe.......... 96. 1600 E ....... .........  19200 NACZEPA 3osie resor.......... ....96.
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1 % tygodniowo i
PO ŻYCZK I1

AUD1100 C4,1992/93 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 C4, 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 zderzaki 
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 OUATTRO, 1993 r., 2600 ccm, benzyna, czerwo
ny, pełne wyposażenie, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 0606/57-46-82 
AUD1100 C4,1993 r., 120 tys. km, 2600 ccm, 6V, platynowy, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. .szyberdach, ABS, wspoma
ganie kierownicy, alarm, centralny zamek, komputer - 25.000 zł 
lub zamienię naTD. Jugów, tel. 074/871-81-75, 0603/89-27-35 
AUD1100 C4, 1994 r., 104 tys. km, 2600 ccm, benzyna, kolor 
stalowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatronic, 
alum. felgi, stan idealny, • 28.000 zl (w rozliczeniu przyjmę tań
szy), Jelenia Góra, tel. 0601/71-48-64 
AUDI 200,1987 r., 201 tys. km, 2200 ccm, benzyna, szmarag
dowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 9.500 zł. 
Szczawno Zdrój, tel. 074/843-17-30, 0601/95-51-67 
AUDI 200,1987 r, 2200 ccm, TEJ, 165 KM, szary metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, komputer, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, RM, 12.000 zł. Wrocław, tel. 0603/50-82-90, 
071/363-85-57
AUDI 200,1988 r., 2200 ccm, turbo, niebieski metalic, klimaty
zacja, ABS, aluminiowe felgi, automatic, el. reguł, lusterka, el. 
otwierane szyby (4), RO, wspomaganie kier., centralny zamek, 
welurowa tapicerka, tunel na narty, komputer pokł., pełna doku
mentacja, • 10.000 zł. Legnica, tel. 076/855-34-43 
AUDI 5000,1988 r., 186 tys. km, 2300 ccm, turbo E, jasnoper- 
łowy, pełne wyposażenie elektryczne, welurowa tapicerka, inst. 
gazowa, nowe amortyzatory, klocki hamulcowe, automatic, • 
9.700 zł. Wałbrzych, tel. 0605/11-28-79 
AUDI 80, 1978 r., 1600 ccm, czerwony, sprawny, ważny prze
gląd, - 2.200 zl. Lubin, tel. 076/846-83-89 
AUDI 80,1979 r, 1600 ccm, zielony metalic, do lekkich popra
wek blacharskich, • 2.200 zł. Leśniów Wielki, gm. Czerwieńsk, 
tel. 068/321-18-38 wieczorem
AUDI 80, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, prze

gląd do 03.2002 r., w ciągłej eksploatacji, alarm, stan dobry, • 
2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-88-40 
AUDI 80, 1979 r., 187 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
nowe amortyzatory, klocki i szczęki hamulcowe, po wymianie 
filtrów i oleju, spoiler na bagażniku, 4 zagłówki, RM ♦ 4 głośni
ki, przegląd do 05.2002 r, • 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/352-67-10 
po godz. 16
AUDI 80,1980 r., 280 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
alum. felgi, hak, 2 zimowe opony, inst. gazowa, nowy akumula
tor, w ciągłej eksploatacji, • 2.900 zl. Kaczorów, woj. jeleniogór
skie, tel. 0608/77-85-92
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zadbany, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, ekonomizer, zegarek, zadbane wnętrze, pokrow
ce, kołpaki, stan techn. idealny, stan ogólny b. dobry, - 3.200 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Zloty Stok, tel. 074/817-50-82, 
0603/76-55-88
AUDI 80 GLS, 1980/81 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, I właści
ciel w kraju, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 3.400 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 0603/77-90-48 
AUDI 80,1981 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
RO Audi, sprowadzony w całości, dodatkowe światło .stop', 
szyberdach, dodatkowe zegary, pokrowce, obrotomierz, ekono
mizer, katalizator, 4-drzwiowy, halogeny, nowe opony, konser
wacja, garażowany, stan b. dobry, • 2.900 zł. Lubin, tel. 
076/846-95-33, 0607/35-12-80
AUDI 80 GL, 1981 r., 1600 ccm, zielony, wymienione panewki, 
alum. felgi 15", szyberdach, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 
0502/94-31-83
AUDI 80 COUPE, 1981 r., 1900 ccm, benzyna, V5, czerwony, 
spoilery, ekonomizer, wspomaganie, po remoncie silnika w 1998 
r, - 4.000 zł. Bielawa, teł. 0606/53-74-98 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty metalic, po remoncie 
blacharki, szyberdach, podgrzewane fotele, centr. zamek, 3 koła 
zapasowe, - 3.800 zł. Kamienica, tel. 0608/55-38-93 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, stan b. dobry, po 
wymianie amortyzatorów, klocków hamulcowych, łożysk kół, 
zadbany, welurowa tapicerka, konserwacja, - 3.500 zł. Szprota
wa, tel. 068/376-54-44, 0602/75-85-25 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, zielony metalic, inst. gazowa, RM 
z RDS + głośniki Sony, welurowa tapicerka, dużo nowych czę-

AUTOCENTRUM PRESTIŻ 
GL LUBIN - Baza PKS
ul. Ścinawska 49, tel./fax 076/844-28-90, tel. 0-601 87 28 78

10/ PROWIZJI PRZY KREDYTOW ANIU  
/O TR AN SAKCJI GIEŁDOWYCH |

BEZ OPŁATY SKARBOW EJ I
REWELACYJNIE TANIE PAKIETY UBEZPIECZENIOWE 

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

. ROK POJ. . . CENA 
13.400

32.800
23.900

SA M O CH O D Y OSOBOW E
MARKA         ................
AUD1100, SREBRNY MET.. ELEKTR. WYP.. KLIMAT., ABS, WSPOM. KIER.  ............  89/90  2.3 IB
AUDI A4, ABS, 2 X POD. POW., WSPOM., C. ZAMEK, EL. REGUŁ. LUSTERKA, AUTOMAT,
FELGI ALUM., IMMOBILIZER, WELUR, CZARNY  ............'.I....'.............-................. 95.......1.6 B
AUD1100 C4. DIESEL. ABS. CENTR. ZAMEK. EL. OTW. SZYBY ♦ DACH, NIEBIESKI MET. .. 93 ..... 2.4 0
BMW 525 i 24V, KLIMAT., ABS. EL. OTW. SZYBY. PODUSZKA POW., SZARY MET............ 91......2.5 IB.......  21.600
BMW 520 i. BEZWYPADKOWY. KRÓTKO W KRAJU. ZIELONY  ....    91 .......2.0 IB.......  19.200
CHRYSLER VISI0N 3.5 V6. CZARNY. SKÓRZANA TAPICERKA. KLIMAT., WYP. ELEKTR.......96......3.5 iB .......  48.500
0AEW00 UNOS. SALON, MUL-T-LOCK. RADIO, CZERWONY  .....  97.......1,5 IB.......  15.900
FIAT REGATA. SELEDYNOWY, EL. OTW. SZYBY. SZYBERDACH. RO    86  1,9 0   4.400
FIAT UNO. SALON. EL  OTW. SZYBY. BEZ WYPADKU. BIAŁY...................................  96/97  1.4 iB ........ 14.400
FORD FIESTA, CZARNY, OIESEL  .......... .'.......         92.......1,8 6    11.000
FORO MONDEO. ABS. CENTR.lAMEK. KLIMAT.. EL. SZYBERDACH, WSPOM.. BORDOWY 95
FORD MONDEO GHIA KOMBI. PEŁNE WYPOSAŻENIE. PDC. KLIMAT. SZARY MET. ............97
FORO ESCORT CL. POD. POW.. SALON. ALARM. ZIELONY MET. .................................. 96
FORO SCORPłO, INST. GAZOWA, ELEKTR. WYP.. BIAŁY.............................. .............
FORO SIERRA KOMBI. ALARM. HAK. RADIO, BIAŁY  ...............;...................
HONDA CIVIC. WSPOMAGANIE, a .  OTW. SZYBY. CENTRALNY ZAMEK ......................
JEEP GRANO CHEROKEE LAREOO, PEŁNE WYP., INST. 6AZ., CZERWONY  .............
MAZDA 323F. KLIMAT.. PEŁNE WYPOS. ELEKTR.. CZERWONY  ......
MERCEDES BENZ 300 E 124, WSPOM.. ABS. KUMAT.. C. ZAMEK, RADIO. HAK. GRAFIT.
MITSUBISHI GALANT. ELEKTRYCZNE WYP.. WSPOMAGANIE. CZARNY.......................
OPEL ASTRA II. COX 16V. PEŁNA ELEKTR.. KUMAT.. ABS.NIEBIESK1 ....... ,....
OPEL ASCONA OIESEL. BIAŁY  ,........................
POLONEZ. SILNIK PO REMONCIE. BIAŁY  _______ * ............ .............................
POLONEZ CARO GU. WTRYSK BOSCH. I WŁAŚCICIEL. ZIELONY  ............ .
RENAULT 5. SILNIK PO WYMIANIE. BIAŁY ............................................ ................
RENAULT 19. RM. STAN 8. DOBRY. 3-DRZWIOWY. BIAŁY ...................... .
RENAULT II. CENTRALNY ZAMEK. ALARM. EL. OTW. SZYBY.............................. .
R0VER 218. C Z E R W O N Y   i ..................................... ......... .
SEAT TOLEDO. SREBRNY MET.. WSPOMAG. KIEROWNICY. ALARM. RADIO  ......

. 90.

.17

. 88

1.8 TD  27.400
,. 1,8 IB....... 37.400
. 1.3B ....... 17.500
.. 2.4 B  ....... 9.900

... 2,0 B ....

... 1.5 IB ......

... 4.0 IB ......

...1 ,5  IB ......

... 3.0 B .....

...1 .8  IB ......

...1,6  ___

... 1.6 O ....

...1 .5  IB ......

. 5.500 
13.500 
59.000
26.900 
20.600
11.900
38.900 
. 5.000 
. 2.700

. 93 ......1.8 IB ......... 3.500

.8 8 ......1.5 B _____7.500

.9 0 ......1.4 B _____7.900

. 92 ......1.4 B ____ 10.600

.8 0 ......1.6 B ....... 10.500

.9 5 ......1.6 IB.......  20.7001

VW PASSAT. MUL-T-ŁOCK. STAN 8. DOBRY. BIAŁY........................................... .......87 . ... 1.6 B . .......8.900
CIĄGNIKI SIODŁOW E

(ViCO EUR0TECH. PODUSZKI. HYDRAULIKA. GLOBETROTTER. BIAŁY................
RENAULT MIOLINER. 150 KM. RAMA. BOF. PODUSZKI. WSPOMAGANIE. BIAŁY.....
V0LV0 F16. 490 KM. ABS. KLIMAT.. WEBASTO. HYDRAULIKA. PODUSZKI...........

NACZEPA WYWROTKA. ALUMINIOWA. RESOR. STAN IDEALNY...........................
SA M O CH O D Y DOSTAW CZE

VW TRANSPORTER, ALARM, IMMOBILIZER, WSPOM.. BEZWYPADKOWY. BIAŁY ... ...... 96 . 1,9 TD.. ...... 35.900
VW TRANSPORTER T4. • MIEJSC. WSPOMAGANIE. RADIO, BIAŁY ..................... ......97 . 2.4 D .«* 35.000+VAT
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ścl, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 3.950 zł. Wrocław, tel. 
0502/14-91-70
AUDI 80 GLS, 1981 r., 148 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, nowe opony, nowy akumulator, ukł. wydechowy i 
głowica, hak, karoseria do małych poprawek, w ciągłej eksplo
atacji, • 2.900 zł lub zamiemę na Fiata 126p. Wschowa, tel. 
065/540-22-89
AUDI 80,1981/82 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, bez wypadku, welurowa tapicerka, zadbany, garażo
wany, stan techn. b. dobry, - 3.200 zł. Paczków, tel. 
077/431-69-97, 0608/03-49-43
AUDI 80,1981/82 r., 1500 ccm, benzyna inst. gazowa, szyber
dach, obrotomierz, stan b. dobry, hak, blacharka stan b. dobry, 
dodatkowe zegary, lotka, aktualny przegląd i opłaty, zadbany, • 
3.800 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0608/82-13-93 
AUDI 80, 1982 r., diesel, pomarańczowy, • 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-90-52, 0503/36-78-18 
AUDI 80 GL, 1982 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, inst. gazo
wa, blacharka stan b. dobry (remont w 1999 r.), stan b. dobry, 
hak, szyberdach, ekonomizer, obrotomierz, halogeny, alarm ♦ 
pilot. - 4.200 21. Ząbkowice Śląskie, lei. 074/815-66-87 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, diesel, kość słoniowa, po remon
cie silnika, welurowa tapicerka, nowe tylne amortyzatory, radio
odtwarzacz, konserwacja, - 4.200 zl. Jawor, tel. 076/870-47-03, 
0501/60-80-78
AUDI 80, 1982 r„ 1600 ccm, turbo D, bordowy, tył z modelu 
przejściowego, kierownica B4, wnętrze B3, wentylowane tarcze, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, po remoncie kapital
nym blacharki i silnika, • 5.000 zl. Olszyna, tel. 075/721-22-54, 
0607/51-46-35
AUDI 80,1982 r., 152 tysj. km, 1500 ccm, benzyna, zielony, do 
małego remontu, • 2.000 zl. Racula, tel. 068/320-15-37 
AUDI 80 COUPE, 1982 r., 140 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-bie- 
gowy, szyberdach, kubełkowe fotele, obrotomierz, RM, alum. 
felgi, ospoilerowany, kpi. dokumentacja, w ciągłej eksploatacji - 
4.500 zl. Siekierczyn, tel. 075/722-17-72, 0608/73-75-99 
AUDI 80,1983 r., 215 tys. km, 2200 cćm, benzyna, biało-czer
wony, inst. gazowa, napęd 4x4, nowe opony i akumulator, Obie
gowy, wspomaganie, tylna szyba ogrzewana, stan techn. b. 
dobry, - 7.900 zł. Dębowina 16, gm. Bardo Śl., tel. 074/817-13-32 
AUDI 80, 1983 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 5-biegowy, 
4-drzwiowy, pokrowce, welurowa tapicerka, ciemne szyby, prze
gląd, stan techn. b. dobry, - 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-66-69, 0608/79-71-92
AUDI 80,1984 r., 20 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 
po remoncie silnika, stan b. dobry, • 5.500 zł. Środa Śląska, tel. 
0603/20-59-57
AUDI 80,1984 r., 1600 ccm, beżowy, - 4.000 zl lub zamienię na 
tańszy, może być "maluch1'. Bielawa, tel. 074/645-34-70 
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, błękitny metalic, model przejścio
wy, 5-biegowy, - 6.500 zl. Bielawa, tel. 074/645-34-70

Pod zastaw nowych aut, 0-603 999660

AUDI 80, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, zloty metalic, szyber
dach, welurowa tapicerka, 5-biegowy, - 5.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-59-64
AUDI 80,1985 r., 210 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski me
talic, model przejściowy, sprow. w całości, stan b. dobry, - 7.000 
zl. tubin, tel. 0608/45-33-89
AUDI 80,1985 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, model przej
ściowy, 2-drzwiowy, szyberdach, RM, spoiler tylny, dodatkowo 
4 kola z oponami zimowymi KORMORAN WINTER, nowe kloc
ki hamulcowe, po remoncie zawieszenia przedniego, bagażnik 
na narty, garażowany, • 5.900 zł. Wałbrzych, tel. 0605/28̂ 09-08 
AUDI 80,1985 r., 1800 ccm, benzyna, grafitowy, centralny za
mek, na białych tablicach - 1.200 DEM. Zgorzelec, tel. 
0609/63-56-72
AUDI 80, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, zloty metalic, stan do
bry, - 6.300 zl. Nłwnice, tel. 075/784-42-11 po godz. 18, 
075/782-21-32
AUDI. 80 CC, 1986 r., 185 tys. km, turbo D wspomaganie, RO,
zagłówki, - 8.600 zł. Świdnica, tel. 074/853-66-14
AUDI 80 CC, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, stan
dobry, na zachodnich tablicach - 1.000 DEM. Zgorzelec, tel.
0604/37-03-72
AUDI 80 CC, 1986 r., 206 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, alum. felgi, 5-biegowy, przegląd do 03.2002 r, • 9.500 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-41-22 
AUDI 80 B3,1987 r., 210 tys. km, 1800 ccm, brązowy metalic, 
udokum. pochodzenie, techn. sprawny, nowe opony, 5-biego
wy, - 10.500 zł. Lubin, tel. 076/847-37-26 po 17 
AUDI 80 B-3,1987 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, hak, 5-bie
gowy, nie składany, udokum. pochodzenie, - 12.400 zł tub raty. 
Lubin, tel. 076/847-35-61, 0606/44-79-04 
AUDI 80,1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, • 1.650 DEM. Nysa, 
tel. 0602/68-80-66
AUDI 80 B3, 1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, kolor wiśniowy, 
RO, alum. felgi, garażowany, stan b. dobry, - 10.000 zł. Strze
gom, tel. 074/855-85-05
AUDI 80,1987/88 r., 230 tys. km, 1900 ccm, wtrysk, granatowy, 
stan dobry, immobilizer, alarm, oznakowany, aluminiowe felgi, 
kola zimowe, po remoncie zawieszenia, po wymianie szyby

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

^  tel. (071) 357 24 20,357 24 28, fax 357 24 52 ^
’̂=r'"  internet: www.gosia.gratka.pl e-mail: gosia@gratka.pl

SAMOCHODY UŻYWANE: SPRAWDZONY STAN TECHNICZNY I POCHODZENIE
MARKA SAM. POJ. ROK PROD CENA

AUDI 80 1800 86 6.000,
AUDI 80 1600 88 9.000,
AUDI 80 2000 93 19.900,
AUD1100 1800 87 9.900,
AUD1100 2000 91/94 19.500,
BMW 525 2500 91/96 23.500,
BMW 5201 2000 91 22.500,
BMW 7301 (autom.) 3000 92 23.800,
DAEWOO ESPERO 1800 97 21.900,
DAEWOO ESPERO 150016V 98 21.500,
DAEWOO LANOS 1600 99 18.300,
DAEWOO NEX1A OLE 1500 96 15.900,
FIAT 126p BIS 700 89 1.800,
FIAT BRAVO 12V 1400 97 22.800,
FIAT SEICENTO S 900 98 16.800,
FIAT SEICENTO SX 1100 2000 17.800,
FIAT SEICENTO VAN ■ 1100 2000 18.500,
FIAT SIENA 1400 98 14.900,
FIAT SIENA 1400 98 18.500,
FIAT PUNTO 1100 95 14.000,
FIAT PUNTO 3d 1700 diesel 99 22.500,
FIAT PUNTO 3d 1200 95 17.000,
FIAT PUNTO 5d (Ulm.) 1700 dlosol 95 17.500,
FORD ESCORT id 1800 dlosol 91 12.800,
FORD ESCORT 5d 1300 88 6.500,
FORD ESCORT kombi 1300 94 12.500,
FORD ESCORT kombi 1300 94 14.500,
FORD ESCORT kombi 1300 95 19.900,
FORD ESCORT 1300 96 19.700,
FORD FIESTO 5d (kllm.) 1400 98 23.700,
FORD WINDSTAR (7 0S0B.) 3500 95 35.000,
FORD SCORPIO (autom) 2400 92 15.900,
FORD SCORPIO (kombi) 2500 TdteMl 96 46.500,
FORD SIERRA 2000 91 8.500,

MARKA SAM. POJ. ROK PROD. CENA
HONDA ACCORD 1900 96 30.900,-
HONDA PRELUDE 2300 92 25.500,-
MAZDA 323 3d 1400 97 25.700,*
MAZDA 626 2000 diesel 87 4.900,-
MERCURY TRACER 1900 91 11.400,-
MITSUBISHI COLT 1700 86 3.400,-
NISSAN TERANO H (4X4 Hkn.) 2400 98 46.700,-
OPEL ASTRA COMBI 1700 diesel 92 16.500,*
OPEL ASTRA COMBI 1700 diesel 94 18.900,-
OPEL CORSA 3d 1200 97 18.500,-
OPEL CORSA 3d 1700 diesel 96 19.000, -
OPEL KADET sedan 1400 90/97 9.300,-
OPEL KADET 3d 1600 84 4.500,-
PEUGEOT 205 1800 diesel 88/96 6.800,*
PEUGEOT 106 1000 95 14.500,-
POLONEZ CARO 1600 96 8.700,*
RENAULT 19 1700 91/96 8.600,-
SAAB 900 2500 V6 95 25.500,-
TOYOTA COROLLA 1300 91/96 12.000,*
VW POLO 5d 1400 96 20.900,-
VW PASSAT kombi 1600 diesel 89/95 15.500,*

S A M O C H O D Y  V A N
DAEWOO LANOS 1600 99 15.000WAT
DAEWOO NUBIRA kombi 1600 99 22.000*VAT
SKODA FELICJA 1600 99 19.600*VAT

P O S T A W C Z E  
CITROEN C25D (9 osobowy) 2500 d iese l 91 
FORD T R A N S U  (Sombowy) 2000+gaz 90 
PEUGEO T BOXER(3M.l4MKfl)2500 TdtoMl 2000 
R ENAULT TRAfflC 2100 d iesel 87
R ENAULT TKAFFIC poMMOKg) 2100 d b s e i 92 
V W  T4 CAR AV ELLE  1900 d iese l 95
VW  TRANSPO RTER  1900+gaz 85

10.900,- 
14.700,-
59.500,- 
9.500,-

17.000,-
36.500,*
13.900,-

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

U P U S T Y  + P A K I E T Y  U B E Z P I E C Z E Ń  
o d b i ó r  n o w y c h  a u t  w  s a lo n ie  d e a l e r a

BIURO KREDYTOWE
kredyt na anta nowe i używane do 100% wartości na okres do 8 lat 
0% PROWIZJI - kredyt na anta spoza Komisu OP010237

SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ

LECH W ABNIC
A te s to w a n e  HAKI d o

wszystkich typów samochodów 
- również w y czepione

- immobilisery . .  _  . . .  
-radiomontaż M J  O H ffRM
- znakowani*
- centralne zamki
- b lokady skrzyń biegów
- rad iopow iadom ienia
- montaż telefonów GSM
- elektryczne szyby
____  OP010964

Wrocław, ul. Rzeczna 20 
tel. 071/329-71-64, 324-17-15

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

przedniej, • 12.000 zł lub zamienię na Audi 100, Ford Sierra. 
Jelenia Góra, tel. 0502/36-46-80 
AUDI 80,1987/88 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciemno
czerwony, bez wypadku, 5-biegowy, obrotomierz, zadbany, ga
rażowany, • 10.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-10, 
0608/03-49-43
AUDI 80 B3,1987/88 r., 1800 ccm, benzyna, beżowy metalic, 
immobilizer, kubełkowe fotele, alum. felgi, nowe opony, RM + 4 
głośniki, stan b. dobry, - 10.500 zł lub zamienię. Prusice, tel. 
071/312-63-31, 0604/36-35-85
AUDI 80 B3,1987/92 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, czerwony, 
szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 5-biegowy, RM, spro
wadzony do Polski w 1992 r., stan b. dobry, -11.000 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, teł. 077/481-83-89, 481-64-52 po godz. 16 
AUDI 80,1987/94 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, centr. zamek + alarm, tylna żaluzja, lotka, szyberdach dwu
stopniowy, wspomaganie, zderzaki w kolorze nadwozia, atrak
cyjny wygląd, - 13.700 zl. Jaroszów, woj. wałbrzyskie, tel. 
0606/11-03-76
AUDI 80,1987/97 r., 172 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, składak, przód B4, hak, pokrowce, szyberdach, zadbany, • 
fO.OOO zł. Wrocław, teł. 071/782-77-48 po godz.20, 
0607/54-48-80
AUDI 80 B3, 1988 r., 130 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach, reguł. wys. mocowania pasów, RM, inst. 
gazowa, spoiler tylny, zadbany, • 12.000 zł. Kępno, tel. 
062/781-56-44, 0606/27-64-32
AUDI 80 B3, 1988 r., 163 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny, 
aluminiowe felgi, centralny zamek, szyberdach, katalizator, ro
leta, ciemne szyby, radioodtwarzacz, reguł, fotel kierowcy, re
guł. wys. mocowania pasów, tylna szyba ogrzewana, garażo-

KLIMATYZACJA
SAMOCHODOWA

§ -napełnienia
5  - naprawy
o - regeneraqa przewodów 

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

wany, 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., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, .becz
ka’, 5-biegowy, obrotomierz, szyberdach, atermiczne szyby, tyl
ny spoiler, zadbany, stan b. dobry - 10.900 zł lub zamienię na 
Forda Transita busa, diesla. Kowary, tel. 0601/16-02-78 
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, biały, alum. felgi, centr. zamek, 
RM, szyberdach, progi, spoiler, nowy akumulator, przegląd do 
02.2002, zadbany, - 10.500 zł. Leszno, tel. 065/526-68-86, 
0603/51-46-68
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, sprowa
dzony w całości, kpi. dokumentacja, garażowany, oryg. lakier, 
szyberdach, el. reg. lusterka, hak, RO Blaupunkt ♦ 4 głośniki, • 
11.000 zł. Parowa, gm. Osiecznica, tel. 075/731-30-59 
AUDI 80,1988 r.. 208 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, gra
natowy, wspom. kierownicy, szyberdach, reflektory soczewko
we, halogeny, RQ ze zmieniaczem CD, alum. felgi, po remon
cie kapitalnym silnika, nowe amortyzatory, sprężyny, akumula
tor, sonda lambda, spoiler tylny, - 15.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-87-27
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, czarny metalic, zderzaki w kolorze 
nadwozia, przód B4, progi obudowane czarnymi spoilerami, zie
lone szyby, oszczędny, karoseria ocynkowana nierdzewna, kpi. 
dokumentaqa, - 9.200 zł. Włoszakowice, woj. leszczyńskie, tel. 
0607/65-53-84
AUDI 80, 1988 r., 248 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
alum. felgi, centr. zamek, alarm, szyberdach, RO, • 14.200 zł. 
Ząbkowice Śląskie, lei. 074/815-36-95, 0606/82-87-57 
AUDI 80 B3,1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, malinowy 
metalic, centralny zamek, alarm, 4 zagłówki, szyberdach, styli
zowany na B4, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, jasne 
wnętrze, garażowany, stan b. dobry, • 12.500 zl lub zamienię ha 
VW Passata TD. Ząbkowice śląskie, tel. 074/817-34-16 
AUDI 80,1988/89 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, szyberdach, 
- 10.000 zł. Legnica, tel. 076/854-63-86 
AUDI 80,1989 r, 190 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, spoiler tylny, dodatkowe światło .stop*, reguł. wys. mocowa
nia pasów, • 11.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-13-03 
AUDI 80,1989 r., 130 tys. km, 1600 ccm, turbo D ospoilerowa
ny, alum. felgi, stan b. dobry, - 13.900 zl. Legnica, tel. 
0603/30-48-23
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, grafitowy, bardzo 
bogate wyposażenie. • 12.500 zł. Siedlec Trzebnicki, gm. Dłu
gołęka. tel. 071/399-73-26
AUDI 80,1989 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, bez wypadku, I właściciel, welurowa tapicerka, oryg. 
lakier, stan idealny, - 11.800 zł. Strzelin, tel. 0502/29-62-34

KLIMATYZACJA N 
SAMOCHODOWA

- napełnianie
- naprawa
- części
- dorabianie węży, 

rurek (spawanie)

montaż nowych

KLIMATYZACJA
W ENTYLACJA
POMIESZCZEŃ

CHŁODNIE
FRATER

Wrocław, ul. Trzebnicka 23 A 
tel./fax 071/321-02-93 
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^  OP984198y

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 4 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 18.05.2001

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


TŁUMIKU
KATALIZATORY I ZŁĄCZA ELASTYCZNE - WYMIANA 
Wrocław Karłowice, ul. Klaczki 23, tel. 326-22-50

AUDI 80, 1989 r, 206 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
bez wypadku, garażowany, pełna dokumentacja, alarm, immo- 
bllizer, oznakowany, RM, kpi. kół z oponami zimowymi, nowy 
akumulator, dodatkowy .stop*, - 15.000 zl lub zamienię na Audi 
B4 1.9 TD, z dopłatą. Szklarska Poręba, tel. 0501/29-76-90 
AUDI 80 63,1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy, 
'immobiiizer, atermiczne szyby, aluminiowe felgi, kpi. opon zi
mowych, ciemne lampy, atrakcyjny wygląd, na białych tablicach, 
• 13.200 zl. Szklarska Poręba, tel. 0603/31-23-11 
AUDI 80 B3,1989 r., 202 tys. km, 1800 ccm, granatowy, gążnik, 
immobiiizer, 4-biegowy, RO Sony z RDS, kpi. dokumentacja, • 
11.500 zł lub zamienię na droższy. Ścinawa, tel. 076/843-67-23 
AUDI 80,1989 r., 200 tys. km,. 1800 ccm, jasny metalic, wspo
maganie, hak, szyberdach, radio, centr. zamek, alarm, obroto
mierz, dodatkowo.atum. felgi, kpi. dokumentacja, - 10.600 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-12-31, 0502/61-27-29 
AUDI 80 SKŁADAK, 1989/95 r„ 1600 ccm, diesel, szary meta
lic, 5-biegowy, alum. felgi, stan b. dobry, - 14.500 zl. Wieru
szów. tel. 062/784-11-31
AUDI 80, 1989/97 r., 200 tys. km, benzyna, srebrny metalic, 
immobiiizer, - 12.000 zl. Wrocław, tel. 071/367-49-93, 
0608/08-73-20
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm, szary metalic, instalacja gazowa, 
automatic, w dobrym stanie, zapasowa skrzynia biegów, -16.500 
zł. Wrocław, teł. 341-90-75
AUDI 80 B3, 1990 r., 173 tys. km, 1600 ccm, zielony, centr. 
zamek, Mul-T-Lock, sprowadzony w całości, • 14.000 zł. Czer
na, tel. 075/736-34-07, 0605/08-02-89

MIAŁEŚ W YPADEK  
W KRAJU  LUB ZA  GRANICĄ  
M ASZ PRO BLEM  Z  ODZYSKANIEM  
NALEŻNEGO C l ODSZKODOWANIA 
N ASZA  KAN CELAR IA  PO M O ŻE

OP012016
TEL. 071/348-24-32 

0-503 082 190

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

AUDI 80,1990 r., 1600 ccm, benzyna, • 12.700 zł. Oława, tel. 
071/313-92-38
AUDI 80 B3,1990 r., 1600 ccm, wtrysk, srebrny metalic, wspo
maganie, szyberdach, przód B4, alarm, alum. felgi, RM, gara
żowany, kpi. dokumentacja, reguł, fotel kierowcy, nowy akumu
lator, - 13.300 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-94 
AUDI 80,1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, turbo D, granatowy 
metalic, wspomaganie, RO, alarm, szyberdach, opony zimowe, 
- 16.700 zl. Pieszyce, tel. 0601/95-82-00 
AUDI 80, 1990 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czarny, automatic, 
szyberdach, alarm, c. zamek, radioodtwarzacz, możliwość 
sprzedaży na raty, • 12.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-43-28, 
0501/48-36-77
AUDI 80 63,1990 r„ 149 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie kier., alarm, centralny zamek + pilot, aluminiowe 
felgi, szyberdach, zadbany, stan b. dobry, el. otwierane szyby, 
el. reg. lusterka, - 14.700 zł. Rawicz, tel. 065/545-17-94, 
0606/85-27-92
AUDI 80,1990 r., 113 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, złoty 
metattć, automatic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, podgrzewane fotele, radio, alarm, centr. zamek, stan 
dobry, • 12.900 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-29-76. 
0603/07-18-62
AUDI 80,1990 r., 152 tys. km, 1800 ccm, zloty metalic, el. reg. 
reflektory, wspomaganie, szyberdach, podłokletnik, stan b. do* 
bry, kompl. dokumentacja, • 13.900 zł lub zamienię. Trzebnica, 
tel. 0602/86-45-97
AUDI 80 A8,1990 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspomaganie, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, Mul-T-Lock, alarm, centr. 
zamek, alum. felgi, • 13.500 zl. Wrocław, tel. 372-79-44, 
0603/67-21-77
AUDI 80 B3 SKŁADAK, 1990 r., 168 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
biały, szyberdach, centr. zamek, spoilery Kamei, - 13.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-50-49
AUDI 80,1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, czer
wony, światła przeciwmgielne, ABS, wspomaganie, podgrzewa-
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redyty samochodowe
Wrocław, ul. Świdnicka 19, pok. 221 (wejście w oficynę od 

O  ul. świdnickiej lub od ul. Kazimierza Wielkiego), II piętro
tel. (071) 343 60 23, 781 72 40, e-mail: bpkeamnet.pl

ne fotele, centr. zamek z pilotem, alarm, mechaniczna blokada 
zapłonu, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 0602/22-37-92 
AUDI 80, 1990/91 r„ 145 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
ABS, wspomaganie, podgrzewane fotele (z modelu B4), alarm,, 
immobiiizer, alum. felgi, sprowadzony w całości, - 14.600 zl. 
Jawor, tel. 076/870-34-69, 0604/49-88-30 .
AUDI 80 B3,1990/91 r., turkusowy metalic, automatic, klimaty
zacja, wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, podgrzewane fo
tele, alum. felgi, stan b. dobry,» 15.600 zł. Świdnica, tel. 
0601/57-86-65
AUDI 80,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, S, grafitowy metalic, 
wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, Mul-T-Lock, •
15.500 zł. Głogów, tel. 076/834-15-51 
AUDI 80 B3,1991 r., 1800 ccm, bordowy metalic, wspomaga
nie, alum. felgi, szyberdach, immobiiizer, - 13.900 zł. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
AUDI 80 B3,1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., szyberdach, alarm, centr. zamek, 
spoiier z III światłem .stop', I właściciel w kraju, rejestrowany w 
1997 r, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-18-67 
O  AUDI 80, 1991 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 

wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, *13.800 
zł lub  zam ienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021991

AUDI 80 B3,1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, 
centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, sprowadzony w całości, 
w kraju od roku, stan b. dobry, • 15.300 zł. Bardo, tel. 
074/817-16-17, 0604/71-12-79

AUDI 80 B3,1991 r., 177 tys. km, 1800 ccm, granatowy, ABS, 
wspomaganie, bez wypadku, szyberdach, el. reg. lusterka,
2-stopniowe fotele, 2 zabezpieczenia przed kradzieżą, w kraju 
od 1993 r, • 15.000 zł. Bolesławiec, tel. 0609/53-52-94 
AUDI 80 B3,1991 r., 121 tys. km, 1800 ccm, E, kolor perlowo- 
bordowy, automatic, katalizator, wspomaganie kier., 3 zabezp. 
przed toadzieżą, 2 kpi. kół + alum. felgi, spoiier ze światłem 
.stop*, przód od B4, owiewki na oknach, RO Pioneer, • 16.000 
zł lub zamienię na prod. japońskiej, automat, możliwa dopłata. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-01-01 
AUDI 80,1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zloty meta
lic, automatic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 
spoiier, dodatkowe światło .stop*, garażowany, • 14.000 zl. Kro
toszyn, tel. 062/725-36-34, 0606/47-68-03 
AUDI 80 B4,1991 r., 115 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek na pilota, alarm, 
RM + głośniki, sprow. w całości, stan b. dobry, • 16.800 zl. Le
gnica, tel. 076/857-03-42, 0601/78-73-59 
AUDI 80,1991 r., 146 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, centr. 
zamek, ABS, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, reg.̂ re
flektory, • 15.500 zł. Leszno, tel. 065/527-57-47 do godz. 17, 
526-20-09 po godz. 17
AUDI 80 B3,1991 r., 177 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
zabezp. przed kradzieżą, alarm * pilot, szyberdach, ABS, czar
na welurowa tapicerka, alum. felgi ♦ kpi. kół z oponami zimowy
mi, nie składak, kpi. dokumentacja, - 19.000 zl lub zamienię na 
Opla Tigrę, Renaulta Megane Coupe, 95-96r.. do 26.000 zl, Nie
modlin, tel. 077/460-77-47, 0602/23-53-09, 0601/94-67-31 
AUDI 80,1991 r., 113 tys. km, 1989 ccm, wtrysk, zloty metalic, 
I właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, wspomaganie, el. otw.
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Promocja obejmuje wszystkie modele DAEWOO. W pierwszym roku 
kredytowania ptacona jest tylko rata odsetkowa, a spłata kapitału 
rozpoczyna się po 12 miesiącach trwania umowy kredytowej.
Ala wakacje zostaje wolna kasa...
•  procedura uproszczona
•  oprocentowanie kredytu - od 7,5 do 8,9%
•  okres kredytowania do 96 miesięcy
•  możliwość wykupienia pakietu ubezpieczeniowego PZU 

(AC, OC, NW) od 5%  wartości pojazdu
•  możliwość zmiany samochodu w trakcie spłaty kredytu
•  możliwość łączenia ze wszystkimi promocjami Daewoo
•  natychmiastowy odbiór samochodu
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AUDI

DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA
MECHANIKA OPO12027

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

tel./fax 364-88-98

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 zl 
(możliwe raty lub zamiana). Paczków, tel. 077/431-60-09, 
0606/50-19-62
AUDI 80, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, TDi, czarny metalic, 
wspomaganie kierownicy, szyberdach, centr. zamek, oryg. ha
logeny, oryg. hak, spoilery, ABS, alum. felgi, kpi. dokumentacja, 
w kraju od 3 dni, RO na kartę, - 19.500 zl. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-18-42, 0601/71-11-06
AUDI 80 B3,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato
wy, w kraju od 1996 r., I właściciel, alarm + pilot, immobiiizer, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, 
halogeny, reguł, fotel kierowcy, hak, RO, el. antena, kpi. opon 
zimowych z felgami, serwisowany, • 13.500 zl. Polkowice, tel. 
076/847-97-76, 0605/31-03-53
AUDI 80 B3,1991 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciemno
zielony, automatic, wspomaganie kier., szyberdach, kpi. doku
mentacja, stan idealny, • 15.500 zl. Radowice, woj. zielonogór
skie, tel. 0603/20-63-71
AUDI 80 B3,1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, wspomaganie, szyberdach, alarm ♦ pilot centr. zamek, 
I właściciel w kraju, trzecie światło .stop', -14.000 zl. Wrocław, 
teł. 071/322-18-67
AUDI 80 B4,1991/92 r., 160 tys. km, 2300 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, sprowadzony w całości, centr. zamek, szyber
dach, RM, alarm, wspomaganie, automat, spoiier, stan b. do
bry, • 17.000 zl. Oleśnica, tel. 071/398-67-19 po 20, 
0603/53-32-66
AUDI 80 B-4,1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, czerwień meksy
kańska, centr. ranek + pilot ABS, szyberdach, wspomaganie, 
alum. felgi, nowe amortyzatory, stan b. dobry -19.500 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-45-94, 0609/39-03-18 
AUDI 80, 1991/97 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, kpi. dokumentacja, szyberdach, centr. zamek, wspo
maganie, RO, stan b. dobry, - 13.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0501/48-02-97
AUDI 80 B4,1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
bez wypadku, w kraju od 3 tygodni, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, wspomaganie, radio, stan techn. b. dobry, -
20.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-06, 0601/55-26-06 
AUDI 80 B4, 1992 r., 128 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyber
dach, hak - 17.500 zl. Wrocław, tel. 071/357-58-28
AUDI 80 B4,1992 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, sprowadzony w całości, -
18.400 zl. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
AUDI 80 B4,1992 r., 156 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowobiały, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, szy
berdach, RO Sony, stan techn. b. dobry, I właściciel w kraju, -
21.500 zł. Idzików, tel. 074/813-00-09, 0606/80-55-14
AUDI 80 B4, 1992 r., 136 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. reg. i podgrzewa
ne lusterka, klimatyzacja ręczna, el. otw. szyby z przodu, - 21.000 
zł. Kalisz, tel. 062/764-19-65
AUDI 40.1992 r.. 170lys. km, 2300 ccm, benzyna, szary, auto
matic, pełne wyposażenie el, • 19.900 zł. Kamienna Góra, tel. 
0607/19-48-79
AUDI 80 B4,1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, srebmy metalic, 
inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, hak, koła 
zimowe, - 18.200 zł. Legnica, tel. 0609/39-08-55 
AUDI 80 B3,1992 r., 179 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, szyberdach, alum. felgi 15* ♦ komplet opon zimowych, reg. 
wysokość pasów i fotela kierowcy, instalacja gazowa, nowe tar
cze, szczęki i klocki hamulcowe, po wymianie pasków, filtrów i 
oleju, oznakowany, zadbany, stan b. dobry, - 11.300 zł lub za
mienię na Opla Astrę, Vectrę, w tej cenie. Łagiewniki, woj. wro
cławskie, tel. 0607/35-41-69
AUDI 80 B4,1992 r., 139 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor gra
fitowy metalic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, alum. 
felgi, halogeny, 115 KM, kpi. dokumentacja, -17.900 zł. Skarbi- 
mierz, tel. 077/411-53-22, 0602/82-32-92 
AUDI 80 B4,1992 r., 2300 ccm, czarny metalic, RM, pełne wy
posażenie, alarm, alum. felgi 16*1 opony zimowe + felgi, • 18.000 
zł. Wałbrzych, teł. 0503/59-79-00 
AUDI 80 B4, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, biały, ABS, 
central procon-ten, szyberdach, wspom. kierownicy, hamulce 
tarczowe, el. reg. reflektory, - 21.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-05-83

K L I M A T Y Z A C J A  
S A M O C H O D O W A

» napełnianie i montaż -  dorabianie węży i rurek 
• regeneracja sprężarek -  duży wybór części

S P R Z E D A Ż . M O N T A Ż  I SER W IS  
A G R E G A T Ó W  C H Ł O D N IC Z Y C H  
do sam ochodów  dostaw czych  

' - RATY; - L E A S IN G  
Wrocław, u l. Bychtalska 10 oraz Reymonta 10

tel./fax 071/322-13-24, 321-86 6̂7, 
0601 44 21 22, 0602 67 94 94

18.05.2001 spis tręści - pafrz strona, 61 (rozkładowa) AUTQ GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 5

http://www.ptf.pl


DOBRE SAMOCHODY
D O G O D N E  K R E D Y T Y  - K O R Z Y S T N E  U B E Z P I E C Z E N I A  

- A T R A K C Y J N E  C E N Y -  N A J L E P S Z E  W A R U N K I  -

“AUDI fl-ft” 1,9TDi (90 KM) BEZ SKÓRY I KLIMY 
“AUDI A-6” 1994 R, 2.0 E, PEŁNE BEZ SKÓRY 
“AUDI A-6,1995 R, 2,6 V6, PEŁNE BEZ SKÓRY 
“CHRYSLER V0YAGER”, 1997 R, 3800,4x4, PEŁNE WYPOSAŻ. 
“MERCEDES 500 SLE” 1991 R, PEŁNE WYPOSAŻENIE 
“HONDA LEGEND” 1992 R, 3.2 V6, PEŁNE WYPOSAŻ.
“VW PASSAT KOMB11997 R, 1,9 Tdi (110KM) PEŁNE BEZ SKÓRY 
“VW PASSAT LIM” 1998,1.8 20V, PEŁNE WYPOSAŻ.
“ VW T-4 TRANSPORTER 3-0S0B+950 kg, 1993 R, 2,4 D °P°°6675 
“VW T-4 BUS” 9-0S0B, 1997 R, 2,5 Tdi, BEZ SKÓRY I KLIMY

POLECAMY RÓWNIEŻ WIELE INNYCH SAMOCHODOW 
RÓŻNYCH MAREK, NIEDROGICH IW  DOBRYM STANIE TECH.

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

“ A U T O -B IZ N E S -C E N T R U M ”  - “ M O T O -E X P O ”
W R O C ŁA W , U L. PO W ST. ŚL. 5/7 (PR Z Y  H O T E L U  “W R O C Ł A W ”) 
T EL . 0-71/781 84 69, K O M . 0-603/422 949, 0-501 755 481

AUDI 80 B4,1992 r., 182 tys. km, 2000 ccm, granatowy, wspo
maganie, centr. zamek, radio, hak, PROCON-TEN, dzielona tyl
na kanapa, dodatkowe światło .stop*, spoiler, Mul-T-Lock, za
dbany, inst. gazowa,zbiornik w kształcie koła, • 19.500 zł. Wro
cław, teł. 071/789-43-84, 0501/47-37-01 
AUDI 80,1992 r., 138 tys. km, 2300 ccm, granatowy, ABS, kli
matyzacja, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, alarm, -
15.500 zł. Wrocław, teł. 0601/96-77-72
AUDI 80 B4,1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowe opony, RO, wspomaganie, centr. zamek, el. szy
berdach, nie zarejestrowany, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-24-25, 0501/19-38-86
AUDI 80 B4, 1992 r., 106 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, centralny zamek, ABS, RO Sony, hak, welurowa tapi- 
cerka, szyberdach, halogeny, immobiiizer, 2 dodatkowe zabez
pieczenia, zadbane wnętrze, stan idealny, • 19.000 zł. Zgorze
lec, teł. 0607/45-42-75
AUDI 80 B4, 1992/93 r., 107 tys. km, 2000 ccm, burgundowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, pełny 
wtrysk, 115 KM, jasna tapicerka, zadbany, atrakc. wygląd, bez 
wypadku, w kraju od 12.2000 r., kpi. dokumentacja, • 22.500 zl. 
Lubin, tel. 076/842-45-08, 0603/77-14-72 
AUDI 80 B4,1992/93 r., 80 tys. km, 2000 ccm, biały, punktowy 
wtrysk, wspomaganie kier., centr. zamek, obrotomierz, el. reg. 
reflektory, ABS, el. otwierany szyberdach, oryginalne radio, pod- 
łokietnik, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, nie eksplo
atowany w kraju, stan b. dobry, - 17.000 zł. Rakowice, tel. 
075/644-92-50, 0608/62-57-48
AUDI 80,1993 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, RO, dzielona tyl
na kanapa, - 24.500 zł. Antonin, woj. kaliskie, tel. 0603/27-83-65 
O  AUDI 80 B 4 ,1993 r., 2000 ccm, ciemnozielony 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felgi, • 23.800 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021801

AUDI 80 B4, 1993 r., 116 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, wspom. kierownicy, welurowa tapiceilca, pod loki etnik, 
dzielona tylna kanapa, nakładki, RO, zderzaki w kolorze nad
wozia, zadbany, garażowany, sprowadzony w całości, I właści
ciel, bez wypadku, - 20.800 zl. Kamienna Góra, tel. 
075/744-40-34, 0606/73-05-94
AUDI 80 B4,1993 r., 1900 ccm, TDI, perłowoczamy, centr. za
mek, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ekonomicz
ny, - 28.000 zl. Kępno, tel. 0605/08-38-54 
AUDI 80 B4, 1993 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy, 
centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., ABS, radio, -
24.500 zł. Leszno, tel. 0603/05-79-44
AUDI 80 B4̂  1993 r., 111 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czarny 
metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. podgrze
wane lusterka; centralny zamek, alarm + pilot, immobHizer, ozna
kowany, aluminiowe felgi 15", spoiler z dodatkowym światłem 
.stop'. RO Pioneer, dzielona tylna kanapa, podlokietnik, spro
wadzony w całości, - 28.000 .zł. Opole, tel. 077/456-81 3̂4.  ̂
AUDI 80 B4, 1993 r., 139 tys. km, 2000 ccm, wtryski bordowy 
metalic, wspomaganie, c. zamek + pilot, el. otw. szyberdach, 
el. reg. lusterka, welur, 2 alarmy, blokada skrzyni biegów, do
datki w drewnie, spoiler, radioodtwarzacz oryginalny, 4 zagłów
ki, możliwość sprzedaży na raty, - 21.900 zł lub zamiana na 
tańszy. Syców, tel. 062/785-35-03, 062/786-90-05 
AUDI 80 B4,1393/94 r., 79 tys. km, 2000 ccm, benzyna', biały, 
stan idealny; klimatyzacja, el. reguł, (usterka, eL otwierane szy
by, aluminiowe felgi, RM Grundig + głośniki, wspomaganie kier., 
(usterka i zderzaki w kol; nadwozia, - 23.900 żł lub zamienię. 
Jelenia'Góra, tel. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
AUDI 80 84,1993/94 r., 2000 ccm,benzyna, czerwony, - 22.500 
zl lub zamienię na dostawczy do 10.000 zl. Poznań, tel. 
061/847-37-21
AUDI 80 B4,1993/94 r., 145 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyberdach, immobiiizer, welurowa tapicerka, w kraju od 
tygodnia, po przeglądzie, sprowadzony na kołach, bez wypad
ku, - 27.400 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-32-05, 0605/61-70-12
AUDI 80 AVANT, 1994 r., 160 tys. km. 1900 ccm, TDI, szary 
metalik, ABS, klimatyzacja, elektryka, poduszka pow , alum. 
felgi, centr. zamek, 2 alarmy, wspomaganie, relingi, roleta, ra
dio, kompl. opon zimowych, • 30.000 zl. Głogów, tel. 
0607/60-64-41
AUDI 80 B4,1994 r., 120 tys. kmr 2000 ccm, bordowy metalic, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflek

tory, welurowa tapicerka, bez wypadku, stan idealny, • 22.700 
zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Żary, tel. 068/374-05-46, 
0604/90-78-44
AUDI 80 B4,1994 r., 125 tys. km, 1900 ccm, TDI, kolor grafito
wy metalic, ABS, procon-ten, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, RO Blaupunkt, welurowa tapicerka, hak, zadba
ny, - 29.500 zł lub zamienię na dostawczy z dopłatą, osobowy 
do 15.000 zl. Gostyń, tel. 065/571-81-80 po godz. 15 
AUDI 80 AVANT, 1994 r., 105 tys. km, 2000 ccm, defnny meta
lic, I właściciel, w kraju od 4 miesięcy, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, drewno, 
aluminiowe felgi, relingi dachowe, roleta, stan b. dobry, • 24.900 
zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0606/97-58-11 
AUDI 80,1994 r., 136 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, perlowogra- 
natowy, ABS, wspomaganie, RO, alum. felgi, atrakc. wygląd, - 
15.500 zł. Wrocław, tel. 0501/25-94-06 
AUDI 80 B4,1994 r., 1900 ccm, TDi, srebrny metalic, klimaty
zacja, ABS, szyberdach, hak, poduszka pow., po wymianie sil
nika, i właściciel w kraju, alum. felgi, sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, • 25.900 zl. Wrocław, teł. 0601/70-59-53 
AUDI 80 OUATTRO, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, czar
ny, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, el. reg.

V6, perłowoczamy, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapi- 
c e rk i,36.000 zl. Leszno, (el. 065/520-81-01,0607/64-13-16 
AUDI A6,1994/96 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI, 140 KM, per- 
lowozielony, klimatronic, 6-biegowy, wszystkie el. dodatki, po
duszka pow, - 43.500 zł. Lubań, teł. 0603/71-92-95 
AUDI A6 AVANT, 1995 r* 120 tys. km, 2500 ccm, niebieski, 140 
KM. TDI, klimatronic x 2, poduszka pow., alum. felgi +,opony 
zimowe, drewnp, wspomaganie, ABS, centr. zamek, pełne wy
posażenie elekfr., siatka oddzielająca tył, stan idealny, bez 
wypadku • 17.000 DEM ♦ clo. Dzierżoniów, tel. 074/831-27-47, 
0604/21-41-62
AUDI A6,1995 r., 88 tyś. km, 2600 ccm, V6, srebrny, automatic, 
2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. fotele, RM, drewniane do
datki, I właściciel w Polsce, zadbany, atrakc. wygląd - 45.000 
zl. Oleśnica, tel. 0605/68-81-77 
AUDI A6 OUATTRO, 1995 r., 150 tys. km, 2300 ccm, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, alarm, alum. felgi, RM, garażowany, - 
44.000 zl. Gorzów Wlkp., tel. 095/762-12-89,0602/36-21-18 
AUDI A6,1995 r., 117 tys. km, 2800 ccm, srebrny metalic, auto- 
matic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, po
duszka pow., alarm, immobiiizer, stan idealny, - 38.000 zl. Kłodz
ko, tel. 0601/58-97-76, 0605/72-31-06 
AUDI A6 AVANT; 1996 r., 1800 ccm, 20V pełne wyposażenie 
oprócz skóry, śerwlsowśny, - 46.000 zl. Grodków, tel. 
077/415-59-02, 0604/56-57-15
AUDI A6, 1997/98 r., 51 tys. km, 1800 ccm, turbo, granatowy 
metalic, serwo, ABS, climatronic, 4 poduszki pow., centr. za
mek + pilot, el. otw. szyby (4),-el. reg. lusterka, alum. felgi, RM, 
immótulizer, el. reg. fotele, • 67.500 zł (możliwe raty przez ko
mis). Kępno, tel. 0601/55-28-50 
AUDI A6,1998 r., 2500 ccm, turbo D, czarny metalic, 153 KM, 
pełne wyposażenie • 79.800 zł. Wałbrzych, tel. 0603/81-67-71 
AUDI A6,1998/99 r., 64 tys. km, 2400 ccm, Y6, ciemnozielony 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i nawigacji, ksenono- 
we reflektory, oszczędny, hak, pełna dokumentacja, I właściciel 
w kraju, stan idealny, - 81.000 zl. Świdnica, tel. 0600/37-28-12 
AUDI A8, 1995 r., 130 tys. km, 2800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, welur, klimatyzacja, stan b. dobry, • 63.000 zl. Wro
cław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
O  AUDI A8 ,1997 r., 93 tys. km, 2500 ccm, TDI, kolor 

srebrny, 200 PS, skórzana tapicerka, klimatyza
cja, reflektory ksenonowe, alum. felgi, telefon, 
radio + CD, rolety, nawigacja, kierownica wielo
funkcyjna, 6-biegowy, przerobiony na nowy mo
del, kpi. dokumentacja, stan idealny. Lubin, tel. 
0601/34-41-73 84015041

O  BEZPŁATNA DIAGNOSTYKA SILNIKA I PODWO
ZIA dnia 19.05, samochodów marek Audi, VW, 
Seat, Opel. „SERWICE AUDI IVW”, Wrocław, od 
godz. 8 do 16, ul. Przesmyckiego 31/33, tel. 
071/325-31-69,0601/42-09-93 02021931

AUDI COUPE OUATTRO. 1991 r., 150 tys. km, 2300 ccm, 20V, 
niebieski, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, stan idealny, 
- 15.500 zl. Trzebnica, tel. 0607/22-32-32 
AUDI COUPE, 1992 r., 2300 ccm, zielony metalic, wszystkie el. 
dodatki, klimatyzacja, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, -17.800 
zl lub zamienię. Legnica, tel. 0603/31-06-46 
AUDI COUPE OUATTRO, 1992 r., 2800 ccm, V 6, niebieski, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alarm, komputer, fotele podgrzewane, światła soczewkowe, 
białe zegary, RO CD, alum. felgi, udokum. pochodzenie, - 31.000 
zł lub zamiana. Lubin, tel. 0601/78-34-22

NIE MUSISZ JEC H A Ć  DO CEN TR U M

K R E D Y  T Y  !
SAMOCHODOWE- GOTÓWKOWE - OBEZPIECZNIA

IN V E S T -A G E N T  WROCŁAW, ul. Sienkiewicza 76 
TELEFONY: 0-601 701 791,071/322-42-22 OP010953

lusterka, el. otw. szyby, alarm, immobiiizer, Mul-T-Lock, alum. 
felgi, szyberdach, • 23.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/359-34-46 
AUDI 80 B4,1994/95 r, 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, I rej. w 1996 r., wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, podlokietnik, blo
kada skrzyni biegów, RM Grundig, w kraju od 3 lat oszczędny, 
oznakowany, zadbany, garażowany, kpi. kluczył dokumentów,
• 25.500 zl. Wąsosz, tel. 065/543-78-58
AUDI 90,1986 r., 2000 ccm, czerwony, szyberdach, centralny
zamek, wspomaganie, - 7.800 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel.
0608/58-66-53
AUDI 90 OUATTRO, 1987/94 r., 2300 ccm, benzyna, beżowy 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, oznakowany, alarm, 
centralny zamek * piiot, inst. gazowa, - 12.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/847-58-03, 0503/84-38*35 
AUDI 90,1989 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, inst. gazowa, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, alum. felgi, spoiler, ekonomicz
ny, • 13.000 zl lub zamienię na wjęk ẑy. Wałbrzych, tel. 
074/847.-36-83*? - V  .
AUDI 90, 1989 r., 190 tys. km, 2300„ccm, benzyna, kolor wi- 
śniowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, hak, Mul-T-Lóckr 
el. reg. lusterka, - 11.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/451-73-99, 
0502/22-93-43 r ' - ^
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r., 2300 ccm, 20V.: czarny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatronic, 180 KM, stan b. 
dobry, reflektory soczewkowe, jx> tuningu, - 15.000 zł-lub za
mienię na diesla z klimatyzacją. Luhiri, teł. 0605/07-47 
AUDI 90 COUPE, 199Q/95 r., 87 tys. km, 2000 com, E, czarny, 
katalizator, przód B4, alum. felgi 16", spoilery, pełna elektryka, 
RM, 6 głośników, po tuningu, dtiżo dodatków,- czarne szyby i - 
światła, rej. do 01.2002 r., stan b. dobry, • 18.500 zł lub zamie
nię na MB, BMW, terenowy diesel lub IG. Różanki, woj. gorzow
skie. tel. 0606/51-67-90
AUDI A3. 1997 r., 91 tys. km, 1600 ccm, czarny, 2 pod. po
wietrzne, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka i szyby, 
ABS, alum. feigi, ciemne szyby, kubełkowe fotele, sport, zawie
szenie, tuning w Niemczech, fabr. zestaw muzyczny + tuba, reg. 
kierownica i fotele, dzielona kanapa, atrakc. wygląd, - 38.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-02-65,0502/35-11-70 
AUDI A3,1997 r., 60 tys. łun, 1900 ccm, TDI, fioletowy, bogate 
wyposażenie, felgi 17", stan techn. b. dobry, • 38.000 zl. Legni
ca. tel. 0603/30-48-23
AUDI A3.1997 r., 54 tys. km, 1800 ccm, V5,20V, czarny meta
lic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kli
matronic, skóra, światła ksenonowe, po tuningu, zawieszenie

AUDI S4,1994 r., 125 tys. km, 4200 cćm, kolor śliwkowy meta
lic, wszystkie el. dodatki, xenonowe żarówki, napęd 4x4, klima
tronic, alum. felgi 17”, 6-biegowy, 300 kM, atrakc. wygląd, - 
49.000 zł. Wrocław, teł. 0501/09-91-97 
AUDI S6,1996 r., 150 tys. km, 4200 ccm, V8,32V, zielony me- 
tałic, 299 KM, napęd na 4 koła, ABS, 2 pod. powietrzne, skóra, 
szyberdach, klimatyzacja, koła 18* od S8, białe zegary, telefon 
GSM, 6-biegowy, centr. zamek, 5 zabezpieczeń, reflektory kse
nonowe, hak, - 72.200 zł. Wrocław, tel. 352-76-01, 
0605/43-95-39
O  AUDI TT, 1999 r., 1800 ccmi turbo, błękitny meta

lic, 4 poduszki pow., ABS, TSC, el. otw. szyby, ej. 
reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, klima
tyzacja, podgrz. siedzenia, skórzana tapicerka, 
alum. felgi, RM stereo, stan idealny, • 99.000 zł. 
„AUTO-PLUS”, Świdnica, tel. 074/666-60-5(1 
0601/85-15-55 01027441

AUDI V8 OUATTRO, 1989 r., 3600 ccm pełne wyposażenie, 
alum. felgi 18*, - 22.000 zł lub zamienię na mniejszy, osobowy: 
Opel Corsa, VW Polo. Środa śląska, tel. 071/317-45-96, 
0603/56-95-29

AUSTIN
AUSTIN MAESTRO, 1984 r., 151 tys. km, benzyna, niebieski, • 
3.500 zl. Jastrzębie Zdrój, tel. 032/41-96-84 
AUSTIN METRO, 1984 r., 136 tys. km, 998 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, 3-drzwiowy, duży bagażnik, składane tylne siedze
nie, mało używany, garażowany, - 2.500 zł. Ołdrzychowice, tel. 
074/868-93-87
AUSTIN MINI MORRIS, 1972 r., 43 tys. km, 1000 ccm, ciemno
zielony metalic, welurowa tapicerka, skórzana kierownica, ra
dioodtwarzacz, przyciemniane szyby, szyberdach, halogeny, 
aluminiowe felgi, dodatkowe koła zimowe z felgami stalowymi, 
stan dobry, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-19

RO + CD + subwoofer, halogeny, kpi. felg stalowych ..serwiso
wany, stan b. dobry, - 29.500 z ł, możł. rat przez komis lub zam. 
/  dopłatą z mójerstrony. Wrocław, teł.-071/341-67-16, 
0601/87-64-72 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numefem • AC0189 www.autogieida.com.pl)
BMW 316 i, E-30,1990 r., 156 tys. km,, czarny metalic, 4-drzwio- 
wy, 5-biegowy, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, blo
kada skrzyni biegów, alarm ♦ pilot, biele zegary, drewno na kie
rownicy, sportowy ukiad wydechowy, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, • 12.000 zl. Bolesławiec, tel. 0503/08-10-15 
BMW 316,1990 r., 1600 ccm, benzyna 2-drzwiowy, pełne wy
posażenie el., ABS, wspomaganie kier., RO, alum. felgi, -10.500 
zł. Psary, tel. 071/387-83-17, 0603/79-66-96 
BMW 316 i, 1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, czerwony, zadbane 
wnętrze, 4-punktowe pasy bezwł., RM Sony, wzmacniacz Ma
gna 400 W, tuba Gelhard 400 W, el. reg. lusterka, komplet opon 
zimowych i letnich, • 12.800 zl lub zamienię na VW Caravelle t  
dopłata. Wałbrzych, tel. 0502/21-06-74 
BMW 316 E-30,1991 r., 116 tys. km, 1600 ccm, czarny metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, zderzaki I lusterka w kolorze nadwozia, alum. felgi, centr. 
zamek, Immobiliżer, możl. raty, 4-drzwiowy, - 12.500 zł Iud za
mienię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 0607/40̂ 20-17 
BMW 316 E-36,1991 r.. zielony metalic, kupiony w salonie, bez 
wypadku, stan techn. b. dobry, • 27.000 zł. Wrocław, tel. 
07.1/353-70-70
O  BMW 3161 E-36,1991/92 r., 102 tys. km, czarny 

metalic, sprowadzony w całości, alum. felgi, ra
dio, immobiiizer, wspomaganie, el. reg. lusterka 
i reflektory, szyberdach, po wymianie paska roz
rządu, amortyzatorów, klocków ham., oleju i in
nych części eksploatacyjnych, garażowany, stan 
b. dobry, bez wypadku, • 21.800 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/349-40-62, 0601/77-68-33 
00010561

BMW 316,1992 r., zielony metalic, dokumentacja, I właściciel,
- 20.900 zł. Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 0602/50-11-51 
BMW 316, 1993 r.. czerwony, wspomaganie, ABS, poduszka 
pow., szyberdach, centr. zamek, stan b. dobry, • 26.500 zł. Kłodz
ko, tel. 0607/07-42-94
BMW 316 M-43 COMPACT, 1994 r., 90 tys. km, czerwony, po
duszka pow., ABS, pełne wyposażenie el., wspomaganie kier., 
centralny zamek, alarm, szyberdach, aluminiowe felgi Borbet 
16*, sportowy tłumik, pełna dokumentacja, garażowany, - 26.900 
zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-15, 0604/36-60-35 
BMW 316 COMPACT, 1994 r„ 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 2 poduszki pow., el. 
otw. szyberdach, kpi. dokumentacja, - 26.500 zl lub zamienię. 
Wolsztyn, tel. 068/384-38-61, 0603/78-77-20 
BMW 316 COUPE, 1994 r., 125 tys. km, biały, ABS, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. 
zamek, alum. felgi 15*, wspomaganie, • 35.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/27-61-12
BMW 316 C, 1994/95 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, el. otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, 
ABS, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, komputer pokłado
wy, poduszka powietrzna, stan b. dobry, - 29.500 zł. Gryfów śl., 
tel. 075/781-37-17, 0603/13-04-68 
BMW 316 COMPACT, 1994/95 r., 99 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnofioletowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, oryginalne radio, 
aluminiowe felgi, el. reg. lusterka, zadbany, garażowany, 1. Wła
ściciel, pełna dokumentacja, - 30.000 zł lub zamienię na diesla, 
może być lekko uszkodzony. Ostrzeszów, tel. 062/730-71 -04, 
0604/86-21-68
BMW 3161E36,1996 r., 74 tys. km, 1600 ccm, zielony, szyber
dach, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, 
2 poduszki pow., podlokietnik, dzielona tylna kanapa, • 34.500 
zł. Wrocław, tel. 071/398-39-98,0608/19-21-92 
O  BMW 316 E-46, 1999 44 tys. km, 1900 ccm,

czarny metalic, nowy model, serwisowany, I wła
ściciel w Polsce, 6 poduszek pow., ABS, ASC, 
wspomaganie kier., centr. zamek, eL otw. szyby, 
el. reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi, klima
tyzacja, alarm, immobiiizer, RM stereo, weluro
wa tapicerka, stan idealny, - 69.900 zł. „AU- 
TO-PLUS", Św idn ica, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01027291

BMW 318, 1983 r., 1800. ccm, czerwony, instalacja gazowa, 
obniżony, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, z urzę
du celnego, • 7.500 zl. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
BMW 318,1984 r., 150 tys. km, 1800 ccm, srebrny, otwierany 
dach, wspomaganie, centr. zamek, stan b. dobry, - 6.500 zł lub 
zamienię, Kamienica, tel. 077/431-64-44, 0608/50-06-93 
BMW 318 i, 1986 r., 204 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, dełfinowy 
metalic, lakier oryg., el. reg. lusterka, szyberdach, sportowa kie
rownica, bez wypadku, nowy ukl. wydechowy, nowe tarcze ha
mulcowe i klocki, stan b, dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/316-86-38
BMW 318, 1986 r., 1800 ccm, biały, 5-biegowy, szyberdach, 
alum. felgi, kpi. dokumentacja, z urzędu celnego, stan b. dobry,
- 8.700 zl. Ząbkowice Śląskie, tei. 0605/85-19-78
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Zapraszamy do współpracy sklepy, warsztaty itp.
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BMW 315,1981/93 r., 1500 ccm, czerwony, zadbany, el. otwie
rane szyby, nowe sprzęgło (kompletne), nowe łożyska w kołach 
przednich, stan b. dobry, - 3.600 zl lub zamienię na Forda Escor- 
ta, w tej cenie. Nowa Sól, tel. 068/387-33-88 
BMW 316 i, 1977 r., 1600 ćcm, wtrysk, niebieski metalic, • 1.800 
zł. Leszno, tel. 0607/44-23-14
BMW 316,1978 r., 176 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
alum. felgi, atrakc. wygląd, przegląd db 02.2002 r., inst. gazo
wa (nie zamontowana), J(pl. dokumentacja, - 2.950 zl. Wrocław; 
tel. 071/348-44-73, 0604/66-82-03 
BMW 316, 1980 r>, 1600 ccm, srebrny metalic, stan dobry, • 
2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, siewnik, przyczepy. Bu
dzów, tel. 074/818-12-81. 0603/06-19-98 
BMW 316,1981/82 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafito* 
wy metalic, sprowadzony w całości, oiyg. lakier, zadbany, stan 
b. dobry, - 3.900 zł lub zamienię, Wrocław, tel. Q71/784-34?11; 
BMW 316, 1989 r., 197 tyś. km. 1600 ccm, wtrysk, granatowy 
metalik, 4-drzwiówy, wspomaganie, centralny zamek, elektr. otw: 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, halogeny, spoiler tylny, ali> 
minowe felgi, alarm, oznakowany, zadbany, stąn b. dobry, - 8.500 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0605/31-09-Ó1 ■
BMW 316 i, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 2-drzwiowy, inst. gazowa,, szyberdach, alarm + pilot, 
blokada skrzyni biegów, ospoilerowany, - 10.000 zł. Osolin, tel. 
071/310-63-29
BMW 316 SKŁADAK, 1989 r., 1600 cćm.czerwony, szyberdach, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, halogeny, 5-biegowy, •-10.000 zł. 
Szczytna, tel. 074/868*31-84
BMW 3161 COMPACT, 1990 r„ 140 tys. km, 1600 cćm, benzy
na, srebrny metalic, ABS, airbag, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, e|. reg. i podg. lusterka, immobiiizer, alum. felgi, 
sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, spoiler, ciemne szyby,

BMW 318,1986 r., 1800 cćm, metalic, stan b. dobry, 4-drzwio
wy, szyberdach, • 7.500 zL Żarów, tel. 0605/40-21-64 '  _
BMW 318, .1986 r., 180 fys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
4-drzwiowy, stan b. dobry, RM .♦ głośniki, 2 stopniowy szyber
dach, el. reg. lusterka, 5-biegowy, nowe opony, na białych tabli
cach - 1.200 DEM. Lubań, tel. 0603/63-13-07 1 ‘
BMW 3181,1986 r., 195 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
alum. felgi, 5-biegowy, szyberdach, alarm, stan techn. b. dobry,
- 7.400 zł. Trzebnica, tel. 0601/89-27-22 .
BMW 318 E-36,1986 r., 153 tys. km, 1800 ccm, bordowy, nowe 
zawieszenie, nowy akumulator, stan dobry, na białych tablicach
- 2.300 zł. Wrocław, tel. 0501/98-13-82
BMW 318, 1986 r., 1800 ccm, zielony metalic, ciemne szyby, 
alum. felgi, 5-biegowy, stan idealny, bez wypadku, zadbany, 
ważny TUV, na białych tablicach, • 2.900 zl. Zielona Góra, tel. 
068/385-57-73. 0601/76-56-97
BMW 318,1987 r., 1800 ccm, czarny, immobiiizer, el. reg. lu
sterka, 2-drzwiowy, alum. felgi, odcięcie zapłonu, kpi. opon zi
mowych, stan dobiy, - 8.500 zł lub zamienię. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/817-39-51
BMW 318 i, 1987 r., 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, el. 
reg. lusterka^szyberdacMtan b; dobry, - 9.500 zł. Legnica, tel. 
076/862-74-34 /
BMW 318 i, 1987/88 r„ 167 tys7km, JJj^O&m.łrtrysk, zielony 

- metalic, 4-drzwibwy, 5-biegowy, szyberdach, immobiiizer, we
lurowa tapicerka, RO ♦ 4 głośniki, halogeny, alum. felgi 15*, 
wymieniony ukł. wydechowy, klocki, szczęki, akumulator i świe
ce, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, zadbany, stan 
h. dobry, - 8.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-37-87 
O  BMW 318,1988 r., granatowy metalic, 4-drzwio- 

wy, stan b. dobry, na białych tablicach -1.000 
DEM. Gubin, tel. 068/359-67-58 87022091

BMW 318 i, 1988 r., 170 tys. Jem, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, garażowany, 5-biegowy, 4-drzwiowy, alum. felgi, el. 
reg. lusterka, model przejściowy, stan techn. b. dobry, -10.500 
zl. Bolesławiec, tel. 0602/25-86-03 
BMW 318 IS, 1989 r., 1800 ccm, 16V, czerwony, el. reg. luster
ka, szyberdach, czerwone zegary i dodatki, aium. felgi 15', moc 
silnika 150 KM, po tuningu optycznym, kpi. opon zimowych, RM,
- 15.500 zł (możliwe raty) lub zamiana na tańszy, VW, Ford. 
Wałbrzych, tel. 0607/74-14-87
BMW 318 IS, 1989/90 r., 1800 ccm, 16V, czerwony, el. reguł, 
lusterka, szyberdach, czerwone zegary, aluminiowe felgi 15”,
RO, garażowany, komplet kół zimowych, - 15.500 zł (możliwe 
raty). Kłodzko, tel. 0607/74-19-87
BMW 318 E-30,1990/91 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bia- V  
ły, 4-drzwiowy, aluminiowe felgi, komputer, klimatyzacja, cen
tralny zamek, sprowadzony w całości, II właściciel, stan ideal
ny. - 15.500 zł. Strzegom, tel. 0608/61-47-63 
O  BMW 318 E36, 1991 r., czarny, wspomaganie, 

centr. zamek, klimatyzacja, - 21.900 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021761

BMW 318 E-36, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, centr. 
zamek, szyberdach, reg. reflektory, RM, zadbany, garażowany, 
spoiler, możliwe raty, • 21.800 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
BMW 318 KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, czarny me
talic, kpi. wyposażenie elektryczne, wspomaganie kierownicy, 
kierownica skórzana, rolety, ekonomizer, obrotomierz, centr. 
zamek, -14,700 zł. Wrocław, tel. 071/354-00-82,0607/62-50-88 
BMW 318 KOMBI; 1991/92 r., 115 tyś. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, centr. zamek, immobiiizer, alarm, el. reg. lu
sterka, szyberdach, RO Blaupunkt, alum. felgi, roleta bagażni
ka, - 17:000 zł. Lubsko, tel. 0601/53-56-61, 068/372-07-03 
BMW 318 COUPE, 1992 r., niebieski metalic, alum. felgi, wszyst
kie et. dodatki, radio, atrakcyjny wygląd, - 27.000 zl. Legnica, 
tel. 0601/54-48-79
BMW 318 i, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, oryginalny alarm, wspomaganie kierownicy, RM BMW, 
szyberdach, centralny zamek, ABS, el. reg. lusterka, - 23.500 
zl. Śmigiel, tei. 065/518-64-92, 0604/59-60-94 
BMW 318 IS, COUPE, 1992/93 r.. 115lys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, ABS, poduszka pow., el. otw. szyby, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, książka serwisowa, w kraju 
od 2 tygodni, atrajcc. wygląd, nowe aluminiowe felgi, • 26.500 zł 
lub zamienię na tańszy. Bralin, tel. 062/781 -25-19, 
0602/26-90-03
BMW 318 E 36, 1992/93 r., 116 tys. km, 1900 ccm, czerwony, 
centr. zamek, immobiiizer, alarm * pilot, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, wspomaganie, ABS, garażowany, -.23.000 zł lub 
zamiana. Lubin, tel. 076/846-17-82, 0603/57-56-75 
BMW 318 E36,1992/93 r., 124 tys. km, 1800 ccm, czarny me- 
taiic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, alarm, halogeny, RO, 6 głośników, nowe 
opony, stan idealny, - 24.500 zł lub zamiana. Złotoryja, tel. iijjj' 
076/878-71-29, 878-22-57 po 17.
BMW 318,1993 r., 181 tys. km, 1800 ćcm, benzyna, zielony, el. 
otw. szyby, el. reguł, lusterka, klimatyzacja, szyberdach, alum. 
felgi, sportowy ukł. wydechowy, ciemne szyby, kpi. opon zimo
wych, poduszka pow., alarm, centr. zamek, ABS, - 28.800 żł. 
Wrocław, ter. 0606/75-87-88
BMW 318 I E-36, 1993/94 r.. 180 tys. km, 1800 ccm, zielony,
ABS. wspomaganie, szyberdach, RO ♦ 6 głośników, centr. za
mek, czarny welur, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, haloge-
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POLONEZ ATU PLUS 25.100

Wrocław, ul. Strzegomska 201!

0354-59-53, 354-59-72 
fax. 354-58-45

www.jako.home.pl e-tnail:jako@home.pl

L E A S I N G  N A  N O W E  V A N Y  D L A  F I R M

SKODA
F A B IA  -3 2 .9 90  z ł 

F E L I C I A  - 2 9 .6 9 0  z ł  
F E L I C I A  K O M B I  - .3 1 .6 9 0 .z t  

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

RENAULT CUO INO D__1999 _ Srebrny matalic _  29 600
RENAULT LAGUNA 2200 TDI__1996 __Szary matalic „15000
RENAULT MEGANECLASSK ._ 1600 LPG__1(97 Czarna perta_  11 000
RENAULTSAFRANE ___2200 —- 1991 Granatowy nutale „KOM
SKODA FELICIA -  - 1*06__ 2000 Granatowy metalic ...2(100

JIM
VOLXSWAGEN GOLF 1 1600_ 1(901(7 ' Czerwony— 10(00

TOLKSWAGEN SHARAN__s__2W0 __ 1996._ Srebrny metalic -. 43 600
Czarny

DOSTAWCZE

HAN Sptc pomoc drogcwi,Bog*ti opaynytaMnte, ptatforma, kluka, dMg 111 (00
Bordowy 

- _____żółtyMERCEDES SPRINTER MAM -__  2900D_  1995 _  50 000
MERCEDES SPRINTER 101 —---  21000__1995 ------Bordowy — 49.000

___19(1 Bluly .... 10 (00
RENAULT MAGNUM,Kbni, w»b»to, *L nyb. i roMy. bia* _
yOLGSWAGEN-LT 28-------_  2400 TD__ 1995

VOLGSWAGEN TRANSPORTER 1(00__ KU _Pomarańczowy —  6 7(0
VOLG SWAGEN TRANSPORTER_  1700 D __ 1992 Żółty_  14 600

21000
CAMPING ADRIA 420 TL 19(1_____ Biały __1600
NACZEPA fUSKOPODWOZKJWA------------ IW------wciąjarta —

AUTAZ WINDYKACJI - ATRAKCYJNE CENY

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

wiiekowych auta -  wszystkie formalności na miejscu

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 6 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 18.05.2001

http://www.autogieida.com.pl
http://www.jako.home.pl
mailto:jako@home.pl


S E N S A C Y J N A SPRZEDAZ
S A M O C H O D O W  N A  R A T Y

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

10.000  zł [> 148,00 zl
■ kredytujemy auta nowe i używane
■ do 100% wartości pojazdu
■ max. okres spłaty 8 lat
■ preferencyjny pakiet ubezpieczeń od 5%
■ uproszczona procedura

(przyznanie kredytu bez zaświadczeń o zarobkach)

REN AULT

th a lia  5 6 3  zł/m-c
c l io  5 5 6  zł/m-c
m s g a n e  6 9 5  zł/m-c

Dzwoń! tel. 0601-566-537

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

np.100.000 zł P  od 696,00 zł
■ na zakup mieszkania lub budowę domu

■ oprocentowanie od 7,45%
■ m ożliw ość kredytowania

bez wpfaty wfasnej
■ okres kredytowania nawet do 30 lat
■ m ożliw ość spłaty kredytu hipotecznego  

zaciągniętego w innym banku

EXTRA kredyt gotówkowy
r i r f e  7  nnn-71  "bez poręczycieli □  O / . U U U Z f  ■ min. formalności

M A L U C H

od 1 1  8zł/miesiqc

F E L I C I A  

od 2 3 5 z ł/ m ie s iq c

P E U G E O T  2 0 6

od 3 1  4zł/mieslqc

T O Y O T A  C O R O LLA
od 3 9 2 z ł/ m ie s iq c

V W  P A S S A T

od 4 7 1  zł/miesiqc

D.H. "Kameleon" parter,
Wrocław, ul. Szewska 6/7, J a  i I
tel. 071/78 51 908 ' [ A U I O
Hipermarket "Carrełour"pasaż handlowy iejrj
Wrocław, ul. Hallera 52 *— — —
tel. 071/78 31 727 V

M akro Cash & ĆarryBielańy Wrocławskie (nie wymagana 
karta Makro) tel. O 608 19 26 36

Centrum Handlowe "Korona"ul. Krzywoustego 126,
W rodaw  tel. 071/350 11 90

CENTRALA WROCŁAW ul.Ruska 47/48, tel. (071) 781-70-63, 781-70-65; tel./fax (071) 781-70-61 
ODDZIAŁ GŁOGÓW, ul. Rynek 17 (Stare Miasto), tel./fax (076) 834-05-52, teLkom. 0605 242129 
ODDZIAŁ OPOLE, ul. Ozimska 15 lok. 1, tel. (077) 44-12-121, 44-12-122, tel/fax (077) 44-12-123 
FILIA NYSA, ul. Grzybowa 7, tel./fax (077) 433-91-94
FILIA OŁAWA, ul. Chrobrego 17/17 III p., tel./fax 303-79-69, tel. kom. 0606-417-669
FILIA BRZEG, ul. Mleczna 4A, tel./fax (077) 444-30-33 __
FILIA JELENIA GÓRA, ul. Solna 5, tel./fax (075) 767-60-48 W

^olnołkjłka Orapa Finansowa

www.dgf.pl
H&R, spoiler Rieger, ciemne szyby, alum. felgi Brock 9x16 (sze
roki rant), - 52.500 zł.Trzebnica, tel. 0607/30-62-32 

I AUDI A3,1997/98 r., 56 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 101 
KM, ABS, EPS, RO, el. otwierane szyby, el. reg. lusterka, alumi
niowe felgi, welurowa tapicerka, skórzana kierownica, central
ny zamek, immobilizer, podłokietnik, pełna dokumentacja, • 
42.500 zl lub zamienię na diesla, w cenie do 25.000 zi. Woł
czyn, tel. 0607/12-19-38
AUDI A3,1998 r., 40 tys. km, 1800 ccm, 20V, popielaty metalic, 
4 pod. powietrzne, klimatyzacja, szyberdach i inne, • 38.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 0609/17-92-00 
AUDI A3 AMBIENTE, 1999 r., 52 tys. km, 1900 ccm, TDI, nie
bieski, 110 KM, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., ABS, klimatronic, 4 poduszki pow., alum. felgi 15*, RO 
Concert, spoiłery Kamei, immobilizer, alarm, centr. zamek, fo
tele Recaro, • 65.000 zi. Świdnica, tel. 0601/73-55-88 
AUDI A4, 1994 r, 84 tys. km, 1800 ccm, V5 125 KM, zielony 
metalik, ABS, radio, wspomaganie, zadbany, pełne wyposaże
nie elektr, - 36.000 zi. Rakowice Małe, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/20-05-51
AUDI A4,1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
ABS, tylny spoiler, alum. felgi, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, 6 mies. w kraju, I właściciel, stan b. dobry, - 34.000 zł. 
Leszno, tel. 065/543-82-57
AUDI A4,1995 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna I właściciel w 
kraju, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, RO, 2 pod. powietrz

ne, stan idealny, • 37.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-37, 
071/788-21-26, 0601/79-10-23
AUDI A4,1995 r., 1900 ccm, TDi, zielony metalic, 90 KM, wspo
maganie kier., centralny zamek, ałarm, 2 poduszki powietrzne, 
radioodtwarzacz, bez wypadku, stan idealny, możliwe raty przez 
komis, • 39.600 zł łub zamienię. Wrocław, tel. 071/781-84-69, 
0603/42-29-49
AUDI A4,1995 r., 54 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony, klimatro
nic, el. otw. szyby, centralny zamek, ABS, 2 poduszki powietrz
ne, alarm, aluminiowe felgi, pełna dokumentacja, - 37.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/316-26-76
AUDI A4,1995/96 r., 93 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowoczamy 
metalic, ABS, elektr. otw. szyby, elektr. reg. lusterka, centr. za
mek, alarm, pod. powietrzna, alum. felgi, nowe opony, I właści
ciel, książka serwisowa, - 43.000 zł łub zamienię na dostawczy, 
ścinawka Górna, tel. 074/871 -52-26 
AUDI A4,1996 r., 50 tys. km, 1800 ccm, 20V, butelkowa zieleń 
metalic, pełne wyposażenie, - 39.000 zł. Kalisz, tel. 
0605/34-56-32
AUDI A4 ,1996 r., 1900 ccm, TDI, ciemnowiśniowy, garażowa
ny, obniżone zawieszenie, stan idealny, • 44.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-96-17, 0601/27-12-59
AUDI A4,1996 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka pow., wspoma
ganie, reg. kierownica, w kraju 10 miesięcy, garażowany, • 
37.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-53-61 
AUDI A4 OUATTRO, 1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, perłowo

czamy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 42.000 zl. 
Wrocław, tel. 348-51-11, 0601/71-49-25 
AUDI A4,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny metalic, 
klimatyzacja, wykończenia w drewnie, komputer, alum. felgi,

immobilizer, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, • 41.800 zł. Żmi
gród, tel. 071/385-33-69, 0604/37-67-03 
AUDI A4AVANT 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. Legni
ca. tel. 0605/03-39-81
AUDI A4,1997 r., 101 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny; 110 KM. 
2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, ABS, klimaty
zacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, drewno, stan 
b. dobry, - 48.000 zł. Lubin, tel. 076/846-73-18, 0603/42-76-13 
AUDI A4,1997 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 A4,1997/98 r., 1600 ccm, srebrny metalic, udokum. prze
bieg 42 tys. km, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, pełna 
el., el. szyberdach, wspomaganie, RM, kpi. dokumentacja • 
45.000 zł. Nysa, tel. 077/433-20-46. 0604/12-91-72 
AUDI A4,1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, jasnozielony me
talic, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, klimatronic, radio ♦ 6 głośników, alum. felgi, książ

ka serwisowa, zadbany, garażowany, stan idealny, - 53.000 zł. 
Długołęka, tel. 071/315-38-86
AUDI A4, 1998 r., 113 tys. km, 1900 ccm, TDi, szary metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, im
mobilizer, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, ABS, serwisowany, i 
właściciel, - 51.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-90-60, 
0607/52-77-24
AUDI A4,1998 r., 15 tys. km, 1800 ccm, 20V, perłowoczerwony, 
4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie i inne, - 48.000 zł. Zielo
na Góra, tel. 0609/17-92-00
AUDI A4,1998/99 r., 39 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowograna- 
towy, 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 A6,2500 ccm, TDi, srebrny metalic, i właściciel, zakupio
ny w salonie, zarejestrowany jeko ciężarowy, pełne wyposaże
nie, leasing, - 110.000 zł lub zamienię na mniejszy. Lubin, tel. 
0601/77-18-61
AUDI A6, 1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kołor wi
śniowy metalic, el. otw. szyby, ABS, hak, wspomaganie, lampy 
ksenonowe, centr. zamek + alarm, ekonomiczny, - 35.000 zł. 
Lubin, teł. 0605/07-47-04
AUDI A6 AVANT OUATTRO, 1994 r., 190 tys. km, 2800 ccm.
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AUT0CENTRUM MAZUR MM
KOMIS SAMOCHODOWY 

LUBIN, ul. Ścinaw ska 49 (baza PKS), tel./fax 076/844-35-40
*  tanie kredyty sam ochodowe
*  oprocentowanie od 8,9% oraz ubezpieczenia AC , OC, NW już od 5% wartości auta
*  m ożliw ość sprawdzenia stanu technicznego wybranego sam ochodu
*  m ożliw ość pozostaw ienia auta w rozliczeniu

N A S Z A  O FE R T A
MARKA __________ ROK PROD.... KOLOR POJ...........PRZEB CENA
AUDI A4 ..........................  1995............. czerwony....  1600 benz. .. 59 tys 32.900
CITROEN BX ...................  1986/1992  srebrny......  1400 benz ... 168 tys..... 5.500
DEWOO LANOS..............  1996 salon.....srebrny  1500 benz... 39 tys 25.900.
FIAT UNO ................  1996 salon.....bordowy.....  1400 benz ... 60 tys......13.700
FIAT REGATA............ .....  1986............ popielaty....  1700 diesel . 168 tys.....  6.600
FORD MONDEO..............  1996............ niebieski.....  1800 TD  86 tys.......27.900
HONDA C M C .................. 1995 sedan....zielony........ 1500 benz... 42 tys.......28.900
HONDA C M C .................. 1992............. niebieski.....  1500 benz. .. 183 tys 13.800
HYUNDAI PONNY............. 1994............. czerwony....  1500 benz. .. 130 tys..... 11.900
NISSAN ALMERA.............  1997............. biały  ........ 2000 diesel. 80 tys........ 27 900
MERCEDES 190...............  1990 ............granatowy ... 2000 benz. .. 120 tys 21 900
PEUGEOT 306 ................. 1996............. biały..........  1600 benz... 66 tys 20.800
RENAULT MEGANE  1998 saion.... czerwony....  1400 benz. .. 38 tys...... 29.000
RENAULT CLIO................  1995............. biały..........  1200 benz. .. 32 tys...... 15.700
RENAULT T25 BACCARA.... 1989/1996  zielony.......2900 benz. .. 230 tys..... 15.800
TOYOTA COROLLA  1991/1996  biały.........  1300 benz. .. 98 tys...... 12.600
VW PASSAT KOMBI  1993 saion.... biały..........  1800 benz. .. 79 tys...... 23.800
VOLKSWAGEN GOLF III  1996............. srebrny.......  1600 benz. .. 50 tys...... 26.800
RENAULT CLIO................  1999 ............srebrny.......  1600 benz. .. 21 tys....... 34.300
RENAULT 19 ...................  1995 ............biały  .....  1700 benz. .. 67 tys....... 15.900
RENAULT 19 ...................  1992/93  biały.......... 1900 diesel . 130 tys..... 12 800
PEUGEOT 405 .................  1993/97 .......... zielony......... 1600 benz. .. 142 tys.....  13 800
FORD ESCORT................  1992 ............niebieski.....  1800 benz. .. 120 tys.....  14 600
FORD ESCORT KOMBI  1996 ............biały..........  1800 diesel . 118 tys..........21 500
SEAT TOLEDO................. 1992 ............niebieski..... 2000 benz. .. 162 tys..... 16 300
FORD ESCORT ........... . 1990/96  czerwony.... 1600 benz. .. - ............... 9 700
NISSAN SUNNY...............  1991 ............czerwony....  1600 benz... 166 tys,.... 10 700
VOLVO 460......................  1994 ............niebieski.....  1800 benz... 139 tys....  17 800
FIAT SEICENTO...............  2000 ............czerwony.... 900 benz 22 tys........ 18 900
FORD FIESTA.................. 1999 ............niebieski.....  1300 benz... 35 tys...... 22 900
BMW520........................  1990składak .. biały......... 2000benz... - .............  17 500
BMW 520......................... 1992 ............ biały.......... 2000 benz... 80 tys....... 25400
KIA SUMA........................ 1999 ..... ......niebieski.....  1600 benz. .. - ............. 26 900
FORD ESCORD...............  1992 ............srebrny.......  1300 benz... 98 tys......  12 600

Kredyt bez 
zaświadczeń o 
dochodach przy 

35% wpłaty 
własnej

Prowadzimy skup 
aut po 90 roku 

Płacimy 
natychmiast 

gotówką

INAJNIZSZA PR0WIZJ 
na transakcje spoza komisu

c z ę ś c i

do samochodów 
zachodnio-europejskich

i japońskich
Bogatynia, P.H. NODI, ul. Daszyńskiego 22, tel. 075/774 21 20 
Bolesławiec. PPHII Alpa, ul. Wojska Polskiego 14, tel. 075/ 732 82 46 
Jelenia Góra. Auto Hale, ul. Piłsudskiego 47, tel. 075/ 764 72 58 
Olszyna, Sklep Motoryzacyjny, ul. Wolności 1b, tel. 075/721 23 65 
Oława. PBH ALBIT S.C., ul. Opolska 42, tel. 071/ 313 20 97 
Wrocław. PH FOTA, ul. Kamienna 145,tel. 071/369 7616 
Trzebnica. PHU Autocraft s.c., ul. Milicka 11, tel. 071/ 387 02 66 
Wałbrzych, Kromex, ul. Wieniawskiego 82, tel. 074/ 841 90 01
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ny, zderzaki i lusterka, w kolorze nadwozia; w  krdjtr od roku, 
możl. raty,'* 26.800 zł lijb zamienię. Trzebnica, tel. 
071/312-18-87, 0607/40-20-17
BMW 318 tds, 1995 r., 70 tys. km, 1800 ccm, perłowozielony, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, - 35.000 zł lub zamienię na 
tańszy, diesel. Legnica, teł. 076/855-27-05 po godz. 20 
BMW 318 tds, 1995 r., 120 tys. km, 1700 cęm, srebrny, podsta
wowe wyposażenie, • 46.000 zl. Wrocław, tel. 0604/13-24-22 
BMW 318,1995 r„ Tt)S; srebrny, 4-drzwiowy, klimatyzacja, alum. 
felgi, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka; 2 pod. powietrzne, ABS, 
spoiier, - 39.000 zł. Ząbkowice Śląskie, teł. 074/815-51 -64 
BMW HJt'K0MBI, 1996/97 r., 74 tys. km, 1800 ccm, tds, srebr-. 
ny metalic, ABS?5R3Hdimatronik, el. otw. szyby, el. reg. reflek
tory i lusterka, centr. zamek ♦ pilot, alarm, alum. felgi, roleta 
bagażnika, relingi. stan b. dobry, I właściciel, w kraju od 3 mies., 
RO ♦ 4 głośniki, 4 Zagłówki, ekonomiczny, zdjęcia do wglądu, •
43.600 zł. Strzelce Opolskie, tek 077/461-46-66' - m f
BMW 318 lA, 1997 r., 73 tys. km, 1800 ccm. benzyna, czarny 
metalic, kOmatronic - automatic, 4 pod. powietrzne, wspomaga-' 
nie,.eł~ otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, immobiii
zer, ABS, SRS, RM, garażowany, kpi dokumentacja, l właści
ciel wlcraju, - 45.000 zł. Wrocław, teł. 071/354*23-03 i  
BMW 318 TDS COMPACT, 1997 r., 70 tys. km, perłowoczamy, 
ABS, SRB, klimatyzacja, skóra, 2 pod. powietrzne, seiwo, szy
berdach, centr. zamek, pełne wyposażenie elektr, - 48.000 zl. 
lub zamienię na większy, z pełną dokumentacją. Głogów, tel. 
0502/14-48-60
BMW 318 TDS, 1997 r.,;71 tys. km, 1800 ccm, TDS, pertowo- 
czamy, el. otwierane szyby, eł. reguł, lusterka, poduszka po
wietrzna, alarm + pilot, webasto,-wspomaganie kier., centralny 
zamek, - 42.000 zł. Leszno, teL 0605/05-89-91 
BMW 320,1978 r., 2000 ccm, benzyna * gaz, żółty, do popra
wek, inst. gazowa, alum. felgi, 2 nowe opony, RM, 3-drzwiowy,
- 1.050 zl. Świebodzice, lei. 0601/49-77-39
BMW 320, 1979 r., 1600 ccm, zielony, po remoncie silnika w
1999 r., aluminiowe felgi, stan opon dobry, zadbane wnętrze, •
1.550 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
BMW 320,1980 r., 1996 ccm wspomaganie, el. reg. lusterka, 
alum. felgi BBS, przegląd do 04.2002 r., atrakc. wygląd, -1.700 
zł. Lubawka, tel. 075/746-73-36 
BMW 320,1988/96 r., 140 tyś. km, 2000 ccm, benzyna, .delfin* 
metalic, 4-drzwiowy? welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, 
szyberdach, RO, spoiier, stan techn. b. dobry, • 12.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/82-23-49
BMW 320 i, 1991 r., 170 tys. km, grafitowy metalic, kupiony w 
salonie, stan b. dobry, • 21.500 zł. Pępowo, tel. 065/573-68-04, 
0604/59-48-38
BMW 320 i, 1991/15 r., 7 tys. km, 2000 ccm, 24V, czerwony, 
E-36, et. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, alarm, 
immobiiizer, Mul-T-Lock, alum. felgi, wspomaganie, RO Sony, •
22.000 zł. Wrocław, tel. 0502/17-08-02
BMW 320 i, 1992 r., 2000 ccm, 24 V, czarny, pełna wersja skó
ra, klimatyzacja, elektryka, sprow. w całości, serwisowany w ASO
• 23.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/69-53-53,075/755-42-18 
BMW 320 COUPE, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemny metalic, szyberdach, el. otw. szyby, wspomaganie, -
29.000 zi. Bolesławiec, tel. 075/734-54-87
BMW 320 E-36,1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, RG, 24V, czar
ny, bogate wyposażenie, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, alarm
♦ pilot, wyposażenie el., sprowadzony w całości w 1993 r, -
25.900 zł. Wrocław, tel. 071/310-65-25
BMW 320 E-36 KOMBI, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, zielony metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, eł. otw. 
szyby i szyberdach, eł. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, radio, 
halogeny, immobiiizer, - 38.000 zł lub zamienię na tańszy. Lesz
no, tel. 0603/20-48-97
BMW 323 COUPE, 1999/00 r., 20 tys. km, 2500 ccm, periowo- 
niebieski metalic, pełne wyposażenie, • 120.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/72-11-28
BMW 324 SKŁADAK, 1986 r., 260 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
bordowy, garażowany, nowy lakier, nowe pokrowce, el. otw. szy
by i szyberdach, el. reg. lusterka, hak, halogeny, wspomaga
nie, spoiier na tylnej kłapie, przyciemniane światła i migacze, 
nowe filtry, zadbany, stan dobry, - 6.700 zł. Nowe Skalmierzyce, 
tel. 062/762-19-32
BMW 324 D, 1988 r., 270 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, nowe opony i amortyzatory, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/58-81-35': •
BMW 324 D, 1988 r., 220 tys. km, 2400 ccm, diesel, wiśniowy, 
sportowe zawieszenie i kierownica, sprow. w całości, el. reg. 
lusterka, atrakc. wygląd, spoiier - 12.000 zl, łub zamiana na 
uszkodzony lub cały BMW 5,7, Audi, VW itp., możliwa dopłata. 
Legnica, tel. 0606/76-61-48
BMW 324,1988/89 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, stan 
b. dobry, centralny zamek, szyberdach, el. reguł, lusterka, alu
miniowe felgi, ABS. welurowa tapicerka, RM GELHARD + gło
śniki, 4-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, -10.900 
zł. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78

BMW 325 Ę, 1986 r., 166 tys; km, 2500 ccm, benzyna, szaro-, 
^morski metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, obniżony, szyberdaćh, 
centr. zamek, wspomaganie kier., komputer alum. Mai 15“, stan 

, dobry, RO, na zachodnich tablicach • 1.600 DEM iub zamienię 
na komputer; Olszyna 30, gm. Ostrzeszów, tel. 062/730-49-33 
wieczorem  ̂ ^ T rw iii i i "*•
BMW 325,1987 r., 2674 ccm, niebieski metalic, centf. zamek, 
el. otw szyby, szyberdach, kqmplet felg aluminiowych i stalo
wych, kpi. dokumentacja, stan blacharki dobry, • 4.300 zł. Zgo
rzelec, tel. 0605/61-36-30
BMW 325 E-30,1988/94 r., 180 tys. km, 2500 ccm, kolor grafi
towy metalic,. 173 KM, komputer, obniżony, sportowe zawiesze
nie i ukł. wydechowy, alum. felgi 15", spoilery, szyberdach, alarm, 
odcięcie paliwa, el. reg. lusterka, • 9.500 zl lub zamienię. Wro
cław. tel. 071/789-41-67
BMW 325 E 30,1989 r., 130 tys. km, 2700 ccm, czamy metalic, 
automatip, ABS, wspomaganie, szyberdach, 4-drzwiowy, centr. 
zamek, aftfifmlelgi. czarne soczewki, - 9.500 zł. Głogów, teł. 
0601/47-25-17 ^
BMW 325 E-30,1989 r.;150tys.km, 2500 ccm, benzyna, czar
ny, &yberdach, 4-drzwlowy. ABS, alum. jelgT ‘stótfl^ tiobry, -
11.000 zl. Świdnica, tel. 074/852-21-44. 0605/76-80-01 
BMW 325 TDS, 1992 r., 178 tys. km, 2500 ccm, błękitny meta
lic, el. reg. lusterlca, ABS, el. reg. świateł, szyberdach, kompu
ter, radioodtwarzacz oryginalny, c. zamek, wspomaganie, •
31.000 zl. Kalisz, tel. 062/761-94-04, 0502/12-53-80
BMW 325 TDS, 1993 r., 117 tyś. km, 2500 ccm, 142 KM, grafito-— 
wy metalic, ABS, klimatyzacja, serwó, pełne wyposaż, elektrycz
ne, alum. felgi, radio BMW Bawaria, kompl- dokumentacja, •
32.200 zł lub zamienię na Renault Scenic 1,9 TDI (może być 

lusźkodz.). Prochowice, tel. 076/858-44-42, 0604/79-36-63 
BMW 325 tds,-1993/94 ł * 121 tys. km, 2500 com, turbo D, czar
ny metalic, centr. zamek, el. reg? lusterka, el. otw. szyby, ABS, 
RO, alum. felgi, immobiiizer, alarm + pilot, wspomaganie kier, •
31.000 zł., tel. 0604/13-47-04 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A00515 www.autogiel- 
da.com.pl)
BMW 325, 1995 r., turbo D, czamy, wspomaganie kier., ABS, 
poduszka pow., centralny zamek + pilot, 2 alarmy, 120 KM, •
28.500 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
BMW 325,1996 r., 14 tys. km, 2500 ccm, turbo D, szary meta
lic, atrakcyjny wygląd, poduszka pow., aluminiowe felgi, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, CD, ABS, zadbany, w kraju od 2 
lat, - 40.000 zł. Jelenia Góra. tel. 0503/35-37-45 
BMW 325 TDS TOURING, 1996/97 r., 2500 ccm, diesel, srebr
ny metalic, kombi, 5-biegowy - automatic, szyberdach, wspo
maganie kier., ABS, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, 
alarm, klimatyzacja, komputer pokładowy, sprowadzony w ca
łości, I właściciel, - 53.000 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 
068/325-83-61,0601/78-65-60 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • AG0188 www.autogiel- 
da.com.pl)
BMW 3281M3,1996 r., 122 tys. km, 2800 ccm, ciemnozielony 
metalic, sedan, I właściciel, komputer, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, RM + 6 głośników, kola zimowe, alum. felgi, eł. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, podgrzewane fotele, stan b. dobry, •
48.000 zł. Wrocław, tel. 0604/58-23-98
BMW 516,1978 r., złoty metalic, aluminiowe felgi, obrotomierz, 
chromowane lusterka, stan b. debry, zadbany, po remoncie bła- 
charki, wymieniony silnik, • 2.200 zł. Wrocław, teł. 0601/77-87-40 
BMW 518, 1984 r., zielony metalic, bez korozji, do poprawek 
mechanicznych, kpi. dokumentacja, przegląd, stan dobry, • 2.600 
zl. Rybnik, tel. 0602/86-70-21
BMW 518 i, 1995 r„ 130 tys. km, 1800 ccm, biały, poduszki 
pow., wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach, wszystkie 
el. dodatki, RM, alum. felgi, opony Pireli P-6000, białe kierun
kowskazy, garażowany, stan b. dobry, • 36.000 zi. Wrocław, tel. 
0607/41-96-65
BMW 520,1975/85 r., - 3.500 zł lub zamienię. Mojesz, woj. jele
niogórskie, tel. 0502/67-28-28
BMW 520,1980 r., 2000 ccm, benzyna, platynowy, szyberdach, 
inst. gazowa, po wymianie tarcz hamulcowych i klocków, w cią
głej eksploatacji, stan dobry, • 2.600 zl. Wrocław, tel. 
071/329-05-26 r.
BMW 520,1983 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, niebieski, 
.rekin*, inst. gazowa Lovato, alum. felgi, silnik z 86 r., aktualny 
przegląd, dodatkowo opony z felgami i skrzynia biegów, RM, 
stan b. dobry, • 4.500 żł lub zamienię. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-28-07 v
BMW 520 i, 1984 r., 206 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metą|ic, centr. zamek, ej. otw. szyby, szyberdach, reg. kierow
nica, komputer, stan b. dobry, właściciel niepalący, wspomaga
nie, alum. felgi, • 6.800 zł lub zamiana na motocykl. Kalisz, tel. 
062/763-85-04 :
BMW 520 i, 1988 r., benzyna, kolor morska zieleń, klimatyza
cja, inst. gazowa, pełne wyposażenie elektr., zadbany, • 15.000 
zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 
BMW 520 i, 1989 r., 137 tys. km, 2000 ccm, V6, biały, el. reg.

lusterka, szyberdach, Ściegowy, centr. zamek, hak, RM, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, - 19.400 zł lub zamienię. Wschowa, 
tel.;065/540-12-15. 0601/55-67-08 i*
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna* czamy metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, klimatyzacja, Mul-T-Lock* alarm, •
19.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
BMW820 i, 1990 r., 157 tys. km, 2000 ccm, 24V, ciemnozielo
ny, wspomaganie, szyberdach, podłokletnik, el. reg. lusterka i 
reflektory, ABC, centr. zamek, jasny welur, kpi. dokumentacja, •
18.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-59-64 ^
BMW 520 i, 1990 r., 210 tys. km, czamy, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji, • 15.500 zł. Wrocław, Jel. 0605/60-67-77 
BMW 520 i, 1990/91 r., 2000 ccm, benzyna, 24 V, kolor grafito
wy metalic, ABS, szyberdach, el. reg..lusterka, wspomaganie, 
RM, kpi. opon zimowych, stan techn. 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. dokumen
tacja, sprowadzony w całości, w kraju od 2 lat, szyberdach, alum. 
felgi, obniżony, centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. lusterka, 
inst. gazowa, stan b. dobry, *17.500 zł. Opole, tel. 0600/15-89-41

BMW

DIAGNOSTYKA ELEKTRONICZNA
MECHANIKA OP012030

BLACHARSTWO, LAKIERNICTWO 
52-232 Wrocław, ul. Grota-Rowecklego 91 

tel./fax 364-88-98

BMW 520,1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 24V, wtrysk, zielony, 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, centa*, 
zamek, alarm, zadbany, badanie diagnostyczne na miejscu, -
19.600 zl. Grodków, tel. 0606/72-42-35 
BMW 520 i, 1991 r., 2000 ccm, 24V, biały, bez wypadku, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, ei. reg. lusterka, alum. fel
gi, sportowy tłumik, welurowa tapicerka, immobiiizer, zadbany, 
atrakcyjny wygląd, • 15.900 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-91, 0606/99-56-29
BMW 520 i, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, granato
wy, centr. zamek, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, haloge
ny, nie zarejestrowany w kraju, • 18.900 zl lub zamienię na 
mniejszy. Rawicz, tel. 065/545-47-08 
BMW 520 i, 1991/92 r., 2000 ccm, 24V, granatowy akrylowy, 
zadbany, ABS, szyberdach, serwisowany, opony letnie i zimo
we, 6 głośników, centr. zamek, stan idealny, • 23.000 zł lub za
mienię na mniejszy, diesel w tej cenie. Dzierżoniów, tel. 
074/833-48-36, 0603/19-32-05
BMW 520 i, 1992 r., 160 tys. km. 2000 ccm. 24V, granatowy, 
zadbany, garażowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan ide
alny, - 20.000 zł. Legnica, tel. 0607/04-07-51 
BMW 520,1994/95 r., 140 tys. km. 2000 ccm, benzyna, czamy, 
klimatyzacja, ABS, alum. felgi, przyciemniane szyby, sportowe, 
regulowane zawieszenie, bez wypadku, sprowadzony w cało
ści, stan b. dobry, • 36.500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/20-29-74 
BMW 520 i, 1996 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 24V, czamy meta
lic. ciemne szyby, telefon, ABS, ASC, centralny zamek, regulo
wana kierownica, aluminiowe felgi, el. szyberdach, el. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, oryginalny la
kier, bez wypadku, stan idealny, - 55.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-36-60, 0601/74-38-19
BMW 520 i, 1997/98 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, • 63.500 zł. Andrzej, Wrocław, ul. 
Połbina \l\\\ m.5, pog. 18
BMW 520,1998 r., 2000 ccm, benzyna, czamy 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 524 TD, 1985 r., 243 tys. km, 2400 ccm, wiśniowy, wspo
maganie kier., el. reg. lusterka, hak, halogeny, do drobnych 
poprawek, - 5.600 zł lub zamienię. Nowogrodziec, tel. 
075/731-66-42, 0606/48-97-62
BMW 524 TD, 1986 r., 2400 ccm, turbo D, kolor grafitowy meta
lic, garażowany, szyberdach, el. reg. lusterka, reg. kierów., hak, 
pokrowce, wspomaganie, RM • 6.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/76-64-36, , .
BMW 524 D, 1987 r.. 125 tys. km, 2400 ccm, diesel, platynowy 
metalic, sprowadzony w całości, książka serwisowa, stan b.
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ś R O D K Ó W  T R A N S P O R T O W Y C I
L.p. Nazwa i typ pojazdu Nr rejestrac. R ok prod. C ena wywoł.
1. S a m o ch ó d  osob . O pel Astra  1,4 D W L C 8 35 1994 10.800 zł
2. S a m o ch ó d  osob . P o lonez C a ro  1. 6 W C E  1101 1995 4.500 zł
3. S a m o c h ó d  osob . P o lon e z  1500 W R C 2 6 5 A 1990 2.500 zł
4. S a m o ch ó d  osob . P o lon e z  A T U  1,4GLI W CI 9710 1996 9.500 zł
5. S a m o ch ó d  specj. F S O  125P W R A 2 1 9 Z 1989 500 zł
6. S a m o ch ó d  osob . d ę i.  Tarpan 223 W R B 3 7 2 M 1985 600 zł
7. S a m o ch ó d  Ż u k  A-072 B W R C  2 55A 1990 700 zł
8. S a m o ch ó d  cięż. Je lc z  315 W R B  5 2 4C 1980 4.000 zł
9. Sa m och . Je lc z  317 ciągnik siodłow y W R B 6 3 2 D 1976 3,000 zł
10. S a m o ch ó d  c ięż. uniwer. Je lc z  325 W R B  398M 1987 1.800 zł
11. P rzy cze p a  sam och . S A N O K  D-83 W R P  711V 1977 1.500 zł
12. P rzy cze p a  sam och . S Z A P  8352 W R P  340N . 1986 2.000 zł
13. N a cze p a  niskopodw. Z R E M B  N-162 W R P  7 3 0V 1981 4.500 złr
14. N a cze p a  - cem entow óz 181 E M nie rejestr. 1990 7.000 zł +VAT
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o fertyna jpóźn te jdodn ia29 .05 .2001  r. d ogo d ź . 10.30.
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W ad ium  w p łacone p rze z  oferentów, którzy n ie  n abędą  żadnego  pojazdu, zo s tan ie  zw rócone  bezpośredn io  po 
zakoń czen iu  przetargu.
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D odatkow e inform acje m ożna  u zy skać  pod num erem  tel .(071) 319-27-60 

lub tel. kom . 0602-477-387.

dobry, 5-biegowy, oszczędny 7 1/100 km, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, alum. felgi, możliwe raty, - 11.800 zl lub 
zamienię z dopłatą. Wrdclaw, tel. 07.1/372-47-88 .
BMW 524 D, 1987 r., 160 tys. km, 2400 cćm, diesel, srebrny 
metalic, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, ęl, reg. lusterka, 
hak odczepiany, zestaw głośno mówiący do telefonu, bez koro
zji, stan b. dobry, na białych tablicach - 2.500 DEM. Zgorzelec, 
tel. 075/771-76-60
BMW 524,1987 r., 210 tys. km, 2450'ccm, turbo D, grafitowy, 
hak, welur, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, RO i 4 gło
śniki, alarm + pilot, centr. zamek, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, karoseria E-28, stan b. dobry, udokum. pochodzenie, •
11.500 zł. Lubin, tel. 076/749-09-15, 0600/81-92-14 
BMW 524id. 1989 r., 190 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czamy, 
wspomaganie kler., kupiony w salonie, bez wypadku, serwiso
wany, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, centr. 
zamek ♦ pilot, alarm, immobiiizer,' hak, RO, kpi. kół zimowych, 
oznakowany, roleta, - 22.000 zl lub zamienię na mniejszy, die
sel. Głogów, tel. 076/833-90-70 
BMW 524 TD, 1989 r., 170 tys. km, 2400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, alum. fel
gi, alarm ♦ pilot, centr. zamek, immobiiizer, RM, ABS, ospoile- 
rowany, roleta, hak, stan b. dobry, - 21.500 zl. Wrocław, tel. 
0603/30-63-29
BMW 524 TD, 1990 r., 191 tys. km, 2400 ccm, turbo D, błękitny 
metalic, sprow. w całości, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, podgiżew. sie
dzenia, • 19.500 zl. Legnica, tel. 076/854-97-60,0601/17-06-01 
BMW 524 TD. 1990/91 r.. 181 tys. km. 2400 ccm, turbo D, bor
dowy, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, tempo- 
mat, alum. felgi, RO, podlokietniki, elektroniczne zegary, wspo
maganie, centr. zamek, automatic, bez wypadku, kompl. doku
mentacja, stan b. dobry, - 24.300 zi lub zamienię. Kępno, tel. 
062/781-21-53, 0608/79-94-07
BMW 525 i, 1984 r., 2500 ccm, benzyna inst. gazowa, wspoma
ganie, alum. felgi, komputer, RO, 4 głośniki, alarm z pilotem, 
stan bvdobry, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-42-37, 
0606/65-01-29
BMW 525 i, 1988/95 r., 2500 ccm, jasnografitowy metalic, inst. 
gazowa, składak, alum. felgi, centr. zamek, oryg. szyberdach, 
RM Sony, ABS, wspomaganie, garażowany, zadbany, • 14.900 
zl lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-49-77 do 
godż. 17, 81&-37-46 po godz. 17, 0607/334-95-86 
BMW 625 i, 1989 r., 168 tys. km, czamy metalic, 200 KM, limu
zyna, ABS, komputer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, automa
tycznie podgrzewane fotele, dodatkowe opony zimowe, ciemna 
tapicerka, wspomaganie, spoiier, stan b. dobry, kpi. dokumen
tacja, • 23.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-60-43 
BMW 525 i, 1990 r., 2500 ccm, benzyna, perłowoczamy, ABS, 
klimatyzacja, komputer, wspomaganie, cbeck-control, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, szyby i reflektory, welurowa tapicerka, 
alum. felgi, zadbany, stan b. dobry, - 21.800 zi. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-01, 0600/39-44-09
BMW 525,1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czamy, pełne wypo
sażenie, • 26.000 zl lub zamienię na mniejszy. Pleszew, tel. 
062/742-78-17, 0604/50-29-38.
BMW 525 i, 1991 r., 121 tys. km, 2000 ccm, 24V, czamy meta
lic, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, kpi. wyposażenie elektrycz
ne, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi 16', książka serwi
sowa, sprowadzony w całości, RM, stań idealny, - 22.900 zł lub 
zamienię. Nysa, tel. 077/431-01r21, 0602/35-29-40 
BMW 525,1991 r., 2500 ccm, benzyna, czerwony, bez wypad
ku, ABS, skórzana tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
szyberdach, alarm, centr. zamek, alum. felgi, spoilery, skórza
na kierownica, podgrzewane fotele, stan b. dobry, • 23.000 z ł . 
lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-16-41, 0606/33-85-06 
BMW 525 i, 1991/92 r., 163 tys. km, 2500 ccm, benzyna; 2*V, 
czamy metalic, pod.powietrzna, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, el. szyber
dach, alum. felgi, RO ♦ 6 głośników, podlokietniki, komputer, 
alarm, • 23.500 zl. Wrocław, tel. 0601/75-49-79 
BMW 525 KOMBI, 1992 r., 200 tys. km, 2500 ccm, TDS, czamy 
metalic, alum. felgi, opony 215xR15, ABS, el. reg. lusterka i re
flektory, podłokietnik, roleta tylna, II właściciel w kraju, • 29.000 
zl lub zamienię na BMW 3 albo 5 (nie kombi). Bielawa, tel. 
074/834-00-59,0607/54-66-83 .
BMW 525,1992 r., 2500 ccm, benzyna, beżowy metalic, auto- 
alarm, centr. zamek, wspomaganie, hak, • 18.000 zł. Świebo
dzice, tei. 074/854-50-70
BMW 525,1992 r., 2500 ccm, TDS, granatowy metalic, bogate 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, • 26.500 zł lub zamienię na 
tańszy. Wałbrzych, tel. 074/843-92-66,- 0600/25-34-23 
BMW 525 i, 1992 r., 2500 ccm, 24V, benzyna, czamy metalic, 
wersja M-Technic, 192 PS, klimatyzacja, ABS, check controł, 
3xkomputery, 3xalarm, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek ♦ pilot, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, RO, kubełko
we fotele, 3 x "podłokietnik*, sprowadzony w całości, stan b. 
dobry, • 25.000 zl. Wrocław, tel. 071/351-29-35 
BMW 525 TDS, 1992/93 r., 2500 ccm, diesel, srebrny metalic, 
centr. zamek, podgrzewane fotele, wspomaganie, poduszka 
pow., ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, • 26.500 zl. Sobótka, tel. 0602/55-43-77, 
0604/59-97-75
BMW 525IA, 1993 r., 150 tys. km, 2500 ccm. 24V, czamy meta
lic, ABS, SRS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, poduszka pow., centr. zamek, automatic, w kraju 
od 15 mies., I właściciel, książka serwisowa, - 34.000 zł. Do
broszyce, tel. 071/314-14-14
BMW 525 KOMBI. 1994 r.. 127 tys. km. 2500 ccm, TDS, czamy 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, pełne wyposażenie elektr., 
alarm, immobilize, czarna skóra, drewniane dodatki, komputer, 
halogeny, alum. felgi 17* * kpi. kól z oponami zimowymi, po
dwójny szyberdach, RO z RDS + 10 głośników, kpi. dokumen
tacja, I właściciel, • 37.500 zł. Legnica, tel. 0600/41-98-16 
BMW 525 tds, 1994 r., 240 tys. km, 2500 ccm, bordowy metalic, 
pełne wyposażenie (także elektr.), klimatyzacja, skórzana tapi
cerka, - 40.000 zł. Zielona Góra, tel. 0603/65-16-75 
BMW 525 TpS, 1994/95 r., 157 tys. km, 2500 ccm, czamy me
talic, sprowadzony w całości, klimatyzacja, skórzana tapicerka, 
drewniane dodatki, ABS, 2 x SRS, RM z RDS, wspomaganie, 
centr. zamek, pełne wyposażenie ei., halogeny, alum. felgi, 3 
podlokietniki, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 39.000 
zł. Rawicz, tel. 0607/40-.13-01
O  BMW 525,1998 r., 38 tys. km, TOS, czarny meta* 

lic, pełne wyposażenie elektr., ABS, 6 poduszek 
pow., klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie 
kier., kierownica wielofunkcyjna, tempomat, skó
ra czarna, ASD, komputer, Stan b. dobry, kpi. do
kumentacja, • 80.000 zł lub zamienię na inny. Lu* 
bin, tel. 0608/81*94*54 84014481

BMW 528,1996 r., 100 tys. km-, 2800ccm, srebrny, ABS, klima
tyzacja, wspomaganie, centr zamek, 2 pod. powietrzne, eLreg. 
lusterka, el. otw. szyby, alarm, immobiiizer, Mul:T-Lock, alum. 
felgi, szyberdach, RM. tempomat, skórzana tapicerka, • 69.900 
zł., tel. 0601/79-99-98
BMW 530,1982/83 r., 40 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, szary me
talic, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
wspomaganie kier.,, regulowana, kierownica, szyberdach, tapi
cerka czamo-beżowa, stan b. dobry,.-.8.500 zl lub zamienię na 
Fiata Cinquecento 900, inny. OpcHę. teT. 0607/2̂ 12̂ 63 '
BMW 530,1988 r., 3000 ccm, czamy, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, el; otw. szyby |4), el. reg. lusterka-, sportowy ukł! wy
dechowy, alum. felgi 17*, ciemne szyby (z atestem), klimatyza
cja, obniżony,.poszerzony* - 20.000 zl. Leszno, tel. 
065/527-12*86
BMW 530 i, 1993/94 r., 137 tys. km, 3000 ccm, czamy mdtalic, 
klimatyzacja, el. otwierane szyby (4), el. reguł. Usterka+szy- 
berdach, 218 KM, silnik V8, poduszka pow., alarm ♦ pilot, alu
miniowe felgi 240x45, radio BMW + 6 głośników, komputer pokł., 
ABS, SRS, drewno,, stan idealny. • 38.000 zł. -Legnicâ  tel. 
076/855-34-43' ę  k
BMW 535 i, 1985 r.,149.tys. km, 3500 ccm, wtrysk, zielony 
metalic.ABS.WlmatyźacJa, skóra. el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, .el szyberdach, 5-biegowy, nowe sprzęgło, katali
zator, nówy wydech, stan b. dobry, zadbany, -11.000 zl. Jelenia 
Góra, teł. 0604/95*543
BMW 540 i, 1993 r., 120’ tys. km, .4000 ccm, srebrny, bez wy
padku, aklm. felgi Ałpina 1.7*, popielate skóry, rpłety, -42.000 zl 
lub zamienię na diesla! Wacław,-tel. OOOft̂ S-SI-O?, ;
BMW 540 IĄ, 1934/95 r , 177 tys. KM, 4000 ccm, .V8, srebrny 
metalic,.1 właściciel, bez wypadku, sprowadzony # całości, 2 
pod. powietrzne, podgrzewane fojele, wszystkie eł. dodatki, 
szyberdach, klimatyzacja, czarne lampy, - 58.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-67-75; 789-32-70. 0501/57-54-16 
BMW 728 i, 1982 r., 235 tys. km. 2800 ccm. wtrysk, srebrny 
metalic, inst. gazowa, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka,
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wspomaganie kier., centralny zamek, welurowa tapicerka. drew
no, - 7.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19r0601/92-97-29 •
BMW 728 i, 1983 r., 210 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, błęidtny, 
pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki i klimatyzacji, 
stan b. dobry, - 6.500 zł. Wrocław, teł. 0501/48-57-40 
BMW 728, 1995 r., 2800 ccm, benzyna, niebieski metalic, kli
matyzacja, skórzana tapicerka, telefon, stan b. dobry, - 63.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
BMW 728, 1999 r., 25 tys. km, 2800 ccm, benzyna, srebrny 
metalik, automat, tiptronic, • 14.000 zł. Opole, teł. 077/474-20-31 
BMW 730,1979 r., 220 tys. km, 3000 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, inst. gazowa, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, drewniane dodatki, stan techn. dobry, •
6.500 zl. Szprotawa, tel. 068/376-33-24
BMW 730 E32,1990 r„ 195 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, błękitny 
matalic, pełne cło, stan idealny, instalacja gazowa, elektr. ofw. 
szyby, el. otw. szyberdach, el. podgrz. lusterka, centr. zamek ♦ 
alarm ♦ pilot, podgrzewana przednia szyba, ABS, komputer, * 
wspomaganie, RO CD rds, drewniane dodatki, bardzo zadba
ny, - 23.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0502/60-79-49 
BMW 730,1992 r-, 3000 ccm, czamy, dużo dodatków, stan do
bry, - 26.000 zł lub zamienię na busa albo inny osobowy. Bole- 
sławiec, tel. 075/734-74-05, 0605/64-08-21 j f
BMW 730, 1992 r., 220 tys. km, 3000 ccm, benzyna, czamy 
metalic, bardzo bogate wyposażenie, w kraju od 5 mies., stan 
b. dobry,,- 31.000 zl. Lubań, tel. 0501/76-64-58 
BMW 732 i, 1984 r., 3200 ccm, wtrysk, seledynowy metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, 
automatic, dodatkowa zmiana sprzęgieł, centr. zamek, ałum. 
felgi, nie eksploatowany w kraju, - 9.200 zł. Wieruszów, tel. 
062/784-11-31
BMW 735, 1981/85 r., 223 tys. km. 3500 ccm, złoty metaiic; 
automatic, ABS, komputer, tempomat, klimatyzacja, skóra, alu
miniowe felgi, oryginalny lakier, centralny zamek, hak, przegląd 
do 02.2002 r., stan b. dobry, dodatkowo silnik, skrzynia biegów 
z roku 1990 i inne części, • 9.500 zl. Wrocław, tel. 071/351-43-37 
BMW 735,1988 f., 165 tys. km, 3500 ccm,. benzyna, srebrny 
metalic, ABS, komputer, el. otw. szyby i dach, el. reg. lusterka, 
wspomaganie i reg. kierownicy, centr. zamek, doczepiany hak, 
alum. felgi, na zachodnich tablicach • 3.500 DEM. Zgorzelec, 
teł. 075/771-76-60
BMW 735,1990/91 r., czamy metalic, i właściciel w kraju, peł
ne wyposażenie, tel. GSM, radio CD, inst. gazowa na gwaran
cji, 211 KM, wersja LÓNG, stan idealny, bez wypadku, zdjęcia,
- 32.000 zl. Wrocław, tel. 0604/44-70-05 
BMW 7351,1991 r., 220 tys. km, 3500 ccm, wtrysk, granatowy, 
inst. gazowa, komputery, 3 alarmy, pełne wyposażenie, alum. 
felgi (szeroki rant), - 19.800 zl. Wrocław, teł. 0606/16-75-61 
O  BMW 740 i, 1994 r., 190 tys. km, 4000 ccm, V8, 

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

BMW 750 ILA, 1992 r., 165 tys. km, 5000 ccm, 12V, czamy, 
pełne wyposażenie, ABS, ASC-, EDC, klimatyzacja, skórzana 
tapicerka, fotele Recaro, tempomat, alarm, immobiiizer, RM, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 33.000 zł lub zamienię na mniej- 
szyr może być uszkodzony. Lubin, tel. 076/749-51-98, 
0600/38-49-43
BMW 750 SKŁADAK, 1994 r., 5000 ccm, benzyna, szary meta
lic, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja,'Stan b. dobry, •
17.500 zł. Wrocław, teł. 0501/54-49-58
BMW 850 i, 1991 r., 170 tys. km, 5000 ccm, wtrysk, granatowy,^: 
pełne wyposażenie, popielata skóra, sportowy wydech, felgi 
Borbet z rantem, nowe akumulatory, nowe opony,-atrakcyjny 
wygląd, sprzęt hi-fi, pełna dokumentacja, • 39.000 zl. Jelenia 
Góra, tel. 0603/78-12-71
BMW 850 łS, 1992/93 r., 5000 ccm, Vl2, niebieski metalfc, RO, 
automatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., alum- felgi, 
el. reg. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, komputer pokłado
wy, I właściciel, kpi. dokumentacja, tempomat, ASC, ASD, •
59.000 zl + VAT. Drezdenko, tel. 095/762-09-41 po godz. 20, 
0604/26-66-79 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -AG0195 www.autogielda.com.pl)

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

C H EV R O LET
CHEYROLET G20 SPORTING, VAN, 1990 r., 153 tys. km, 5700 
ccm, V8,360 KM, niebieski metalic, centr. zamek, el. otw. szy
by, reg. kierownica, alum. felgi 15*, reling dachowy z anteną 
TV, 2 klimatyzacje, drewno, inst. gazowa, butla 100 i, tempo
mat, RO, lodówka, TV, - 57.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-49-42 
CHEYROLET LUMINA VAN, 1991/92 r„ 110 tys. km. 3100 ccm, 
periowogranatowy, 6-osobowy, z fotelami, pełna elektryka, kli
matyzacja, poszerzane koła, stan idealny, - 16.000 zł lub ża

lę. Zi - - a m ------ ------------------- 1mienię. Żagań, tel. 0502/61-32-36, 0602/11-52-37

CH R YSLER
CHRYSLER CIRRUS, 1995 r.. 104 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, pełne wyposażenie, atrakc. wygląd, zadbany, 
garażowany, możliwe raty, • 33.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/41-85-88
O  CHRYSLER GRAND VQYAGER, 1997 r., 115 tys. 

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

CHRYSLER LE BARON, 1987 r., 2200 ccm. turbo D, szary 
. metalic, skóra, alum. felgi, elektryka - 4.500 zh Zawidów, gm. 
, Sulików, tel. 075/778-80-33 
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, turbo, gra- 
fitowoniebieskł, metalic, skórzana tapicerka, pełna elektryka, 
stan. b. dobry, - 10.500 zl. Wrocław, tel.
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
CHRYSLER STRATUS, 1997 r., 134 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, bordowy, pełne wyposażenie, alarm, garażowany, kupiony 
w salonie, serwisowany, - 40.000 zł. Legnica, tel. 0604/99-82-76 
CHRYSLER TOWN & COUNTRY. 1997 r., 3800 ccm, złoty me
talic, pełne wyposażenie dodatkowe, ciężarowy, przygotowany 
do leasingu, • 70.000 zł. Wrocław, teL 372-53-56,341-04-49 
CHRYSLER TOWN & COUNTRY, 1998 r., 3800 ccm, V6, kolor
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KOMIS SAMOCHODOWY- SAMOCHODY UŻYWANE
ul. Karkonoska 61,53-015 Wrocław, tel. (071) 339-70-79

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

D O D GE G RAN D  CARAVAN 1996 3.3 82 tys. 52.800
C H R Y S LER  G R . V O YA G ER 2 0 0 0 2.5TD 49 tys. 8 8 .0 0 0  netto
C H R Y S LER  V O YA G ER 1994 2.5TD 132 tys. 29.800
JE E P  G RAN D  C H E R O K E E 1997 5.2 60 tys. 77.500
JE E P  G RAN D  C H E R O K E E 1998 4.0 58 tys. 72.800
G SM  Truck JIM M Y 1995 4.3 132 tys. 62.900
C H R Y S LER  STR ATU S [ 1997 2 .0 80 tys. 36.000
C H R Y S LER  C lR R U S 1998 2.5 41 tys. 62.800
C H R Y S LER  C O N C O R D E 1998 2.7 40 tys. 83.000
D O D GE NEON 1999/00 2 .0 7 tys. 48.600
SK O D A  FELICIA 1998 1.3 54 tys. 17.900
FO RD  TAU RU S kombi 1987 3.0 530 tys. 8.700
LADA NIVA 1998 1.7 31 tys. 17.800 netto

S K L E ’P  U S  A l
- częśc i do sam ochodów  am erykańskich
• bezpośredni importer
• niskie ceny

OPOH761

W ro c ła w  ul. L o tn ic z a  100
tel./fax 071/353-63-46 tel. 071/351 87 89 w. 119, 0502 916  377

PONTIAC, FORD,

s e r w is  a u t o c z ę s c i
d o  s a m o c h o d ó w

e u r o p e j  s R i c h

GM, CHRYSLER,JEEP

Diagnostyka komputerowa 
naprawy główno I bieżące 

wymiany oleju 
w skrzyniach i silniku 

N i S K I E  C E M i r l  
szyby, blachy, części zamienne 1

Wrocław, ul. Rakietowa 32, tel./tax (071) 373-78-35, tel. 0602-61-34-75
c z y n n y : p n .- p t . 8 .0 0 - 1 6 .0 0  

_________s o b . 0 .0 0 - 1 3 .0 0 _________

grafitowy metalic, pełne wyposażenie, • 85.000 zł. ., tel. 
0607/81-77-78
CHRYSLER V0YAGER, 1993 r., 4 tys. km, 3300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 7-osobowy, poduszka pow., ABS, klimatyzacja, 
skóra, po remoncie silnika i skrzyni biegów, pełna dokumenta
cja, ei. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, reguł, fotel kierow
cy, RO, • 20.000 zł. Opole, tel. 0607/13-33-24 
CHRYSLER V0YAGER VAN, 1993/94 r., 3300 ccm, czarny, 
alum. felgi, relingi dachowe, hak, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, 7-osobowy, stan b. dobry, - 30.000 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-55-90, 0603/51-41-48
CHRYSLER YOYAGER, 1995 r., 180 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 090/22-14-70 
CHRYSLER YOYAGER, 1999 r., 28 tys. km, 2500 ccm, turbo 0, 
bordowy, wersja SE, 140 KM, kupiony w salonie, serwisowany, 

dokumentacja, I rejestracja 03.2000 r., przyciemaniane 
szyby, alum. felgi, wersja z fabryczną homologacją, możliwość 
leasingu i odliczenia VAT, • 77.000 zl. Wrocław, tel. 357-94-87, 
po 17

CITROEN
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody • na nowych zasadach. Oferta (ok. 
800 aut) i zdjęcia w Internecie: www.auton.pl. Co 
tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
cław, te l. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 
01026881

CITROEN AX, 1987 r., 112 tys. km. 1400 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, bagażnik, przegląd do 08. 
2001 r, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-11-19 
CITROEN AX, 1988 r., 160 tys. km, 1000 ccm, biały. 3-drzwio
wy, stan dobry, nowe opony, hamulce, przegląd do 02.2002 r, - 
4.500 zł. Głogów, tel. 076/834-45-95 
CITROEN AX, 1990 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, katalizator, Sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
3-drzwiowy, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, białe kierunkow
skazy, 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, RO, welurowa tapicerka, + 4 koła zimo
we, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 1.900 zł. Zgorze
lec. tel. 0603/11-16-91
CITROEN AX, 1991 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, na bia
łych tablicach • 800 DEM. Szczecin, tel. 0609/49-52-10 
CITROEN AX, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, diesel, czerwony, 
3-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, • 9.400 zł. Jelenia Góra,

ł CITROEN 1
J L  A U T O - S E R W I S

- naprawy główne i b ieżące
• diagnostyka siln ików  £
- diagnostyka układów 
hydrau licznych ?

- regeneracja kul
- geometria zawieszenia
MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY KARTĄ KREDYTOWĄ
Wrocław, ul. Betonowa 1 

tel. 071/372-S7-37

]
CITROEN AX, 1995/96 r., 45 tys. km, 954 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, garażowany, I rej. w stycz
niu 1996 r., stan b. dobry, - 12.000 zl. Wrocław, tel. 
071/784-84-63, 0501/24-82-46
CITROEN AX, 1996 r., 21 tys. km, 954 ccm, niebieski metalic, 
alarm, centr. zamek, radio, uchylane szyby, zadbany, kupiony 
w salonie, • 14.000 zl. Wrocław, tel. 0601/71-95-16, 
071/359-30-04
CITROEN BX, 1984 r., 1400 ccm, czerwony, el. otw. szyby, • 
1.700 zl. Kalisz, tel. 062/751-33-55 
CITROEN BX KOMBI, 1986 r., 208 tys. km, 1900 ccm, benzy
na, czerwony, alum. felgi, klimatyzacja, wspomaganie kier., ser- 
wo, el. otw. szyby, centr. zamek, nowe sprzęgło, pokrowce, prze
gląd do 02.2002 r., stan techn. b. dobry, zadbany, • 5.000 zł. 
Szczodre k. Wrocławia, tel. 0602/52-24-23 
CITROEN BX, 1987 r., 161 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 5.400 zł lub zamienię. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58, 0604/29-43-83 
CITROEN BX, 1987 r., 180 tys. km, 1400 ccm stan b. dobry, - 
5.800 zł lub zamienię na inny (bus, kombi). Głuszyca, woj. wał
brzyskie, tel. 0600/51-71-59
CITROEN BX, 1987 r., 1900 ccm, diesel, srebrny metalic, stan 
b. dobry. • 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43 
CITROEN BX, 1989 r., 175 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy metalic, w kraju od 1994 r., przegląd do 5.2002 r., stan 
dobry, - 3.500 zl. Zielona Góra, tel. 068/325-39-62,324-44-36 
CITROEN BX, 1989 r., 1900 ccm, GTi, błękitny metalic, 5-bie
gowy, el. otw. szyby x 4, el. reg. lusterka, centr. zamek, kubeł
kowe fotele, spoiler, alum. felgi, na białych tablicach, 1500 DM. 
Żary, tel. 0503/01-64-20
CITROEN BX, 1991 r., 1600 ccm, GTi, czerwony, wspomaganie 
kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, ei. reguł, lusterka, 
radio,.ABS, komputer, stan idealny, • 9.000 zi. Leszno, tel. 
065/520-20-48, 0502/61-39-54
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 SKŁADAK, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, RO, opłaco
ny, - 3.500 zł. Lubin, tel. 076/817-42-09, 0604/26-55-79

O  B E Z  P I E R W S Z E J  W P Ł A T Y  I P O R Ę C Z Y C I E L I  
O  P R Z Y Z N A N I E  K R E D Y T U  W  2 4  G O D Z I N Y  
O  O C  I A C  O D  3  %
O  R E A L N Y  K O S Z T  K R E D Y T U  O D  3 , 3  %

CITROEN BX, 1993 r., 92 tys. km, 1900 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, alarm, welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, - 11.000 zl. Jasień, tel. 068/371-00-96 
CITROEN CX, 1978 r., 180 tys. km, benzyna, złoty metalic, model 
Prestłge, wydłużony, luksusowy, miodowa tap.welurowa, za
dbany, stan b. dobry + dużo części, szyby, błotniki, zderzaki, 
maska, półosie itp. • 4.000 zł lub zamienię na busa w tej cenie. 
Trzebień, tel. 075/736-55-83
CITROEN CX KOMBI, 1987 r., 290 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
srebrny metalic, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, po remoncie 
silnika i zawieszeń, • 5.700 zl. Kłodzko, tel. 0602/65-71-05 
CITROEN EVASION, 1997 r., 64 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, gra
natowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, alarm, centr. zamek, RO, 
el. otw. szyby, wspomaganie, relingi, • 36.500 zl. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
CITROEN GSA, 1985 r./1300 ccm, benzyna ważny przegląd 
do września, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, techn. spraw
ny. -  2.300 zl. Głogów, tel. 076/831-55-83 '
CITROEN GX. 1983 r., 1300 ccm, benzyna, perłowoniebieski, 
techn. sprawny, do remontu, - 1.500 zl. Głogów, tel. 
076/831-86-83, 0608/12-98-48
O  CITROEN JUMPER MAXI, 1996 r., 185 tys. km, 

2500 ccm, diesel, biały, chłodnia, odstąpię le
asing. Gostyń, tel. 065/571-65-01, 0602/53-97-71 
01026991

CITROEN PRESTIGE, 1993 r., 2500 ccm, diesel, czarny, alum. 
felgi, el. otw. szyby, centr. zamek, radio, klimatyzacja, - 4.500 
zl. Karpacz, tel. 075/761-80-84. 0604/96-40-89 
CITROEN SAXO, 1996 r„ 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, -15.500 zl. Kępno, tel. 
0607/35-01-40, 062/782-49-58
CITROEN SAXO, 1996 r.. 80 tys ."km, 1400 ccm, niebieski me
talic, 4-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, - 
17.500 zl. Syców, tel. 062/785-94-95, 0604/27-78-61 
CITROEN SAXO, 1997 r., 62 tys. km, 1100 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, I właściciel, 5-drzwiowy, serwisowany, immo
bilizer, katalizator, poduszka pow., halogeny, radio ♦ 4 głośniki, 
kpi. opon zimowych, bez wypadku, stan b. dobry, • 17.500 zł. 
Czernica Wrocławska, teł. 071/318-01-38 
CITROEN SAXO, 1997/98 r., 25 tys. km, 1000 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek, • 18.500 zl. 
Gostyń, tel. 065/572-17-29, 0601/46-70-08 
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 31 tys. km, 1000 ccm. srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, dodatkowe światło .stop*, • 19.000 zl (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Oleśnica, tel. 071/398-87-49 po godz. 18, 
071/314-37-31 do godz. 18
CITROEN SAXO, 1999 r., 40 tys. km, 1500 ccm, diesel 3-drzwio
wy, sprowadzony, 2 elementy do lakierowania, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 20.800 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 0603/60-78-74 
CITROEN XANTIA, 1994 r., 90 tys. km, 1580 ccm, bordowy 
metalic, centr. zamek, ABS, szyberdach, bez wypadku, w kraju 
4 miesiące, • 16.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-36-35 
CITROEN XANTIA, 1995 r., 88 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, pilot, RO, el. 
otw. szyby, poduszka pow., kodowany zapłon, • 18.500 zł. Góra, 
tel. 0605/27-00-53
CITROEN XANTIA, 1995 r., 64 tys. km, 1800 ccm, zielony me
talic, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, I właściciel, 
stan b. dobry, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-32-26 
O  CITROEN XANTIA, 1996 r., 1600 ccm, bordowy, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, stan 
idealny, - 21.900 zł. „AUTO-PLUS” , Świdnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01027371

CITROEN XANHA KOMBI, 1996/97 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, instalacja gazowa, wspomaganie, pod. 
powietrzna, napinacze pasów, reg. kierownica, welurowa tapi
cerka, hydropneumatyczne zawieszenie, lad. 510 kg, oszczęd
ny, • 28.000 zl lub zamienię na uszkodzony. Gromadka, tel. 
076/817-22-67
CITROEN XANTIA, 1997 r., 41 tys. km, 1800 ccm. 16 V, srebr
ny metalic, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, ABS, immo
bilizer, RO code, H-4, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaga
nie, aktywne zawieszenie, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry, - 
34.700 zi. Bielawa, tel. 074/833-70-64 
CITROEN XANTIA SX, 1997 r., 129 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy, 103 KM, ABS, el. otwierane szyby, wspoma
ganie kier., centralny zamek ♦ pilot, radioodtwarzacz + 6 gło
śników, blokada skrzyni biegów Tytan, welurowa tapicerka, za
dbany, serwisowany, nowe tarcze, klocki, tłumik, • 15.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/365-54-91, 0501/25-96-46 
CITROEN XANTIA, 1998 r.,40 tys. km, 1800 ccm, 118KM,srebr
ny metalic, kupiony w salonie, poduszka pow., klimatyzacja, 
radio, alum. felgi, elektr. otw. szyby, elektr. reg. lusterka, welu
rowa tapicerka, ABS, bez wypadku, - 36.000 zł; Legnica, tel. 
0601/97-43-08
CITROEN XANTIA II, 1998 r., 50 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, biały, klimatyzacja, ABS, poduszka powietrzna, el. otw.
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szyby i lusterka, wspomaganie kier., pilot, welurowa tapicerka, 
serwisowany, stan b. dobry, - 31.000 zł lub zamienię na Citro
ena Xsarę. Wrocław, tel. 363-19-33 
CITROEN XANTIA II, 1999 r., 1800 ccm, wtrysk, - 31.000 zł. 
Częstochowa, teł. 0603/44-28-45 
CITROEN XM, 1989 r„ 145 tys. km, 2000 ccm, benzyna, garito- 
wy metalic, ABS, bez klimatyzacji, elektr. otw. szyby, elektr. reg. 
lusterka i fotele, komputer, centr. zamek, zawieszenie hydraul., 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, - 16.000 zł. Legni
ca, tel. 0606/27-02-97
O  CITROEN XM, 1990 r., 2100 ccm, diesel, srebrny 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, - 9.400 
z ł lub zam ienię. Żary, ul. O krze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021911

CITROEN XM, 1990 r., benzyna, zloty, inst. gazowa, el. otw. 
szyby, zadbany, • 9.900 zl. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 
CITROEN XM, 1990 r., srebrny metalic, ABS, el. otw. szyby, - 
8.000 zl. Tuplice, woj. zielonogórskie, tel. 0604/85-94-28 
CITROEN XM, 1990 r., 120 tys. km, 2000 ccm, MPi, czarny, 
instalacja gazowa, I właściciel, sprowadzony, w kraju od 1.5 
roku, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, stan techniczny 
idealny, przód od modelu 2000, • 22:000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-82-13, 0601/73-82-13
CITROEN XM, 1991 r., 2100 ccm, diesel, bordowy metalic, wspo
maganie, el. otw. szyby, • 13.800 zl. Legnica, teł. 076/866-16-60, 
0604/51-41-74
CITROEN XM, 1991 r., 190 tys. km, 3000 ccm, V6, kolor grafito
wy metalic, alum. felgi, klimatronik, skóra, drewno, ABS, RO 
(sterowanie przy kier.), pełne wyposażenie el, • 13.500 zl. Ole
śnica, tel. 071/314-41-16
CITROEN XSARA, 1997 r., 46 tys. km, 1900 ccm. diesel, czer
wony, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., el. otwierane
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kierownica i światła, 5-drzwiowy, alarm, blokada skrzyni biegów, 
RM, stan b. dobry, - 8.900 zł. Lubań, tel. 075/646-04-00, 
075/721-64-62
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, benzyna, kolor 
grafitowy, immobilizer, ABS, alum. felgi, welurowa tapicerka, 
kubełkowe fotele, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, 
skórzana kierownica, wspomaganie, - 9.900 zł. Legnica, tel. 
076/866-50-15 w godz. 9-17, 0608/41-64-74 
CITROEN ZX. 1992 r.. 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemnowi- 
śniowy, w kraju od 2 tygodni, sprowadzony w całości, bez wy
padku, ekonomiczny 61/100 km, szyberdach na baterię słonecz
ną, - 9.900 zl lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, teł, 
076/866-33-33, 0602/71̂ 07-00
CITROEN ZX, 1992 r.. 155 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebieski 
metalic, centralny zamek, alarm, RO, stan b. dobry, • 13.200 zł. 
Lubawka, tel. 075/746-77-14
CITROEN ZX, 1992 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, 
bez wypadku, sprowadzony w 2000 r. z Niemiec, zarejestrowa-

T Ł U M IK I
katalizatory i złącza elastyczne

Wrocław, ul Borowska 252, tel. 336-81-01
szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, immobilizer, regulo
wana kierownica, RO ♦ panel, garażowany, pełna dokumenta
cja, 1. właściciel w kraju, • 28.200 zł. Żarów, tel. 074/858-97-47 
CITROEN XSARA KOMBI. 1998/99 r., 45 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, ciemnozielony metalic, pełne wyposażenie oprócz 
klimatyzacji, el. otw. dach, - 22.000 zl. Jelina, tel. 077/466-87-83 
O  CITROEN XSARA, 1999 r., 1600 ccm, kolor srebr

ny, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, i wła
ściciel, 4 poduszki pow., wspomaganie kier., el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, stan idealny, • 33.900 zł. „AU- 
TO -PLUS” , Św idn ica, te l. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01027471

CITROEN XSARA, 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, TDi. srebrny 
metalic, I właściciel w kraju, garażowany, el. otw. szyby, centr. 
zamek, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, RO, kpi. doku
mentacja, wspomaganie, welurowa tapicerka, • 34.500 zl. Pacz
ków, tel. 077/431-77-17, 0604/16-65-77 
CITROEN XSARA, 2000 r., 7 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, 4 pod. powietrzne, uszkodozny, • 25.000 zl lub zamienię na 
inny, sportowy. Świebodzin, tel. 0601/53-92-16 
CITROEN XSARA KOMBI, 2000 r., 44 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
ciemnogranatowy, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szy
by, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, kupiony w salonie, - 
28.000 zl * VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/57-22-10 
CITROEN ZX, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny metalic, reg.

J ń )0606/18-58-11
T h RnROEN AX, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, - 9.500 zl (możliwe raty). Prusice, tel. 
071/312-53-41, 312-63-41
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy, • 
8.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
O  CITROEN AX, 1992 r., 134 tys. km, 1400 ccm, die

sel, czerwony, kupiony w salonie w Niemczech, 
w kraju od tygodnia, udokum. przebieg, garażo
wany, oclony, po przeglądzie, na białych tabli
cach, superoszczędny, • 12.500 zł (możliwe raty). 
Żary, tel. 068/374-53-54, 0604/17-51-23 
84014851

CITROEN AX GT, 1992 r., 160 tys. km, 1400 ccm, diesel, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, spoiler, alarm, blokada za
płonu, kola zimowe, • 9.700 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
0607/32-40-03
CITROEN AX. 1992 r., 35 tys. km, 1000 ccm, biały, nowe opo
ny, alarm, radio ♦ CD, stan techn. b. dobry, ekonomiczny, • 7.500 
zł. Oleśnica, teł. 071/314-82-05. 0606/94-91-28 
CITROEN AX, 1993 r., 150 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, • 7.500 zl. Wrocław, tel. 071/367-29-45 
CITROEN AX, 1994 r., 47 tys. km. 1360 ccm, benzyna, wtrysk, 
srebrny, 4x4,3-drzwiowy, RO, alarm, stan b. dobry, -12.100 zi. 
Mietków, tel. 071/316-91-67
CITROEN AX, 1994 r., 83 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielony 
metalic, Mul-T-Lock, blokada skrzyni biegów, oznakowany, RM, 
kupiony w salonie, - 12.300 zł. Wałbrzych, tei. 074/848-56-22 
CITROEN AX, 1995 r., 81 tys. km. 1500 ccm, diesel, zielony 

Artalic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości z Fran
cji, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, przegląd techn. do 
10.2001 r, • 14.700 zl. Lubin, tel. 076/724-65-29
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SKUP-SPRZEDAŻ-ZAMIANA
Profesjonalny serwis, przeglądy techniczne 
r o b o t y  b la c h a r s k o -  la k ie r n ic z e  
b e zgo tó w k o w e  ro z lic z e n ia  szk ó d

Zamień swój stary 
samochód na 

nowego Citroena!
OP003995
POSIADAMY W OFERCIE WIELE

C IT R O E N  Z X  1.4 1993- 12.900 z ł S M  ‘
Wspomaganie kierownicy, szyberdach ' N ^

C I T R O E N  X S A R A  B R E A K  1 .6 1 9 9 8 - 31 ,7 Q 0 z ł^
', Wspomaganie, centralny zamek, alarm, RM, zakup w marcu 1999 ~

s  C IT R O E N  C - 1 5 1,8 b£l996- jj jB W j  V A T ^ S |
osobowy ’

i  R E N A U L T  T W IN G O  1.2 1 996-17 ,400  z ł
Salon RM stan bdb , rV  H

y F O R D  Ę S C p R T .l.4 % 1 9 9 li 13,400 z ł  I
Centralny zamek, elektryczne Szyby alarm , * ^  H   ̂ »«t

' D A E W O O  N E X IA  1 .5 1 9 9 6 -1 2 ,4 0 0  

, T O Y O 7 A < ^ R I N A 2 : 0 i9 ^ 1 5 ,9 0 0
■ Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby,

1 właściciel, salon, RM, poduszka powietrzna ' |
FIAT C lN Ó U E C E N T O 7 0 0 1 9 9 6 -
1 właściciel, srebnymetalik  ̂ ,

1 właściciel, salon, wspomaganie, centralny zamek, elektryczne szybj
O P E L C O M B O I M 1998- 21,400* ź ł*
Van ciężarowy, 2 osobowy \  - *
R E N A U L T  M E G A N E  1 .4 1996-\22,400 “z ł
Wspomaganie, centralny zamek, 1 właścicłel. ABST welur . śalon
V W  P A S S A T  2.0 1992-16,900' z ł

W, ‘ Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, welur, szyberdach -;■( * » '
a u d i  80

■■■■ Alufelgl, RM, 5 biegowy : j < ł  k - V  jj
T O Y O T A C O R O L L A  1.4 1998- 29,900 z ł

' Wspomaganie, centralny zamek, poduszka powietrzna. alarm, RM. salon
INNYCH SAMOCHODÓW  W ATRAKCYJNYCH CENACH

ny w kraju, • 10.500 zl. Pieszyce, tei. 074/836-54-67, 
0602/17-78-17
CITROEN ZX, 1993 r.. turbo D, granatowy, el. otw. szyby, wspo
maganie, bez wypadku, • 12.800 zl. Miejska Górka, tel. 
065/547-44-94, 0604/73-93-30
CITROEN ZX, 1993 r. stan ideainy, pełne wyposażenie elektr., 
wspomaganie, - 12.000 zl lub zamienię. Mojesz, woj. jelenio
górskie, tei. 0502/67-28-28’
CITROEN ZX REFLEX, 1993 r.. 1400 ccm. biały, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, RO, tylne szyby uchylane, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 
071/330-19-29, 0608/84-46-03
CITROEN ZX, 1993 r., 1360 ccm, ciemnozielony metalic, nowe 
opony, akumulator, tarcze i klocki hamulcowe, tłumiki, pasek 
rozrządu, po wymianie oleje, płyny, filtry, ekonomiczny, zadba
ny, stan idealny, - 11.600 zl lub zamienię na tańszy. Złotoryja, 
tel. 076/878-28-55
CITROEN ZX, 1994 r., 1400 ccm. biały, 2-drzwiowy, • 12.500 zl. 
Jawor, tel. 076/870-54-88
CITROEN ZX, 1995 r., 58 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, elektryczna blokada jazdy, wspomaganie 
kierownicy, regulowana kierownica, poduszka powietrzna, RM, 
głośniki, w Polsce od 2 miesięcy, pełna dokumentacja, serwiso
wany, • 14.500 zł. Strzelin, tel. 0609/47-84-73, 0604/31-33-89 
CITROEN ZX, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., klimatyzacja, wspoma
ganie kier., halogeny, welurowa tapicerka, radio, książka serwi
sowa, zadbany.,- 19.500 zł. Syców, tel. 062/785-29-14, 
0601/79-75-12
CITROEN ZX, 1996 r ,65 tys. km, 1400 ccm, srebrny, 3-drzwio- 
wy, wspomaganie, RM, immobilizer, • 14.800 zl. Zielona Góra, 
tel. 0605/08-81-80

DACIA
DACIA KOMBI, 1990/91 r.,61 tys. km, 1400 ccm, jasnopopieła- 
ty, 5-biegowy, plastikowe nadkola, wyłącznik zapłonu, dodatko
we światło stop, hak, RO, po naprawie silnika, sprzęgła, hamul
ców; w ciągłej eksploatacji, zadbany, nie wymaga napraw, prze
gląd do 01.2002 r. - 3.600 zł lub zamienię na mniejszy. Dzierżo
niów. tel. 074/831-27-41
DACIA, 1991 r., zielony metalic, po remoncie silnika, • 1.700 zl 
lub zamiana na Piat 126p. Grodków, tel. 077/415-69-09 

, DACIA 1310,1991 r.. 67 tys. km, 1300 ccm, niebieski, hak, stan 
dobry, przegląd do 10.2001 r, - 1.000 zł. Kotla, tel. 076/831-83-63 
DACIA 1310,1991 r., 91 tys. km, 1300 ccm, niebieski, zadbany, 
po lakierowaniu, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-42-93, 
0604/81-55-02
DACIA 1310,1991 r., 3 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, TX, nowe tablice rejestracyjne, przegląd do 02.2002 r., 
po remoncie kapitalnym silnika i zawieszenia, nowe opony, RO 
Philips, nowy układ wydechowy, - 2.500 zł łub zamienię na Po
loneza, z instalacją gazową. Zielona Góra, tel. 068/323-49-99

DAEWOO
Auto Centrum - kupujemy samochody Daewoo 
Nexia, Espero, Lanos, Tico, Matiz, Nubira - ko
rzystne ceny. Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 
071/325-38-30,0502/56-92-65 81010281
Auto Centrum poleca samochody Daewoo z 1997 
r., 1998 r., 1999 r., 2000 r. i 2001 r. Korzystne ceny, 
raty, zamiana. Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 
071/325-38-30,0502/56-92-65 81010291
Mechanika i dagnostyka podwozia, sklep moto
ryzacyjny, kompleksowa naprawa zawieszeń,
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-od ręki upust 2000 zł

-u p u st 4 0 0 0 zł-; .
przy złomowaniu lub odkupie starego auta

Polonez Caro j Atu
-upust 1500 zł .

SPOLMOT ASOS 3 
51-601 WROCŁAW, UL. KOCHANOWSKIEGO 8A 

tel.: 071 348 17 21, tel./ fax: 372 94 89 centrala 372 94 47 w.10

wagi
kto skorzysta z zakupu 

InSyjfego »lub używanego samochodu będzie płacił 
najniższe raty na rynku bez odsetek, a dodatkowo

G R A T IS
SKODA FABIA ^232^-c 
SKODA FABIA COMBI odŚHd/^c 
PEUGEOT 206 od 3 1 1 ^

A f  POLO orf 232 zł/m-c 
WV GOLF IV 387zvm-c 
FIAT SEICENTO 155zm M

H  * d 2

1  Ł

Ofśrta obejmuje wszystkie marki i modele samochodów. 
Tylko W dniach 18 - 20.05 mogą państwo skorzystać 
z najtańszej oferty ratalnej na rynku. Mało tego, do j* 
zawarcia gumowy wystarczy zaledwie 
•dowód osobisty i niewielki wkład finansowy.
Zapraszamy Państwa do naszych salonów

informacjilub do dokonania 
r̂ezerwacji samochodu
pocf,numerami ....

itólófohów:

A u t o
P L A N

- . ; { o n r3 ? ? 3 r4 e ;
- % E.Leclerc ulZakładowa 2-4 Wrocław

* -  *
(071) 327 61 83 * Marino ul. Paprotna 7 Wrocław"

• k  >, * i  < H i  . r '  '  m  M  f i

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

Autoryzowany sprzęt diagnostyczny, przeszkoleni pracownicy

Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 071/325-38-30

I N U B I R A  N E X I A  M A T I Z  E S P E R O I
PRZEGLĄDY OKRESOWE 

GEOMETRIA KÓŁ 
NAPRAWA ZAWIESZEŃ

OPOH817

| POlEWOO / INNE qpq107J  

I t i c o  l a m o s  p o l o n e ^

Auto
PLA N

P rzyk ła d o w e  ra ty  m ies ięczne  w  zł:

/SKODA FELICJA 
DAEWOO MATIZ 

fOPEL CORSA T 
^FIAT CINQtJECENTO

SKODA F A B lA ^ rt

P ® j | g E O T l f f «

S E I C E N T O .  F A B I A .  P E U G E O T  2 0 6 .  M A T I Z .  L A N O S .  A S T R A .  P O L O .  T W I N G O

TERAZ RATY GRATIS !

geometria kół • 4 stanowiska, komputerowe ba* 
danie amortyzatorów, regeneracja zwrotnic, Fiat 
126p, Daewoo Nubira, regeneracja wahaczy 
przednich, przeglądy okresowe Daewoo, Fiat. 
Wrocław, ul. Trawowa 8, Muchobór Wielki, tel. 
071/357-25-25 81010081

DAEWOO ESPERO, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, zielony, kli
matyzacja, el. lusterka, el. szyby, stan b. dobry, • 12.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 68 tys. km, 1500 ccm. 16V, kolor 
wiśniowy metalic, moc silnika 90 KM, bez wypadku, pełne wy
posażenie elektryczne, immobiiizer, alarm ♦ pilot, dodatkowe 
halogeny soczewkowe, RM panel, bagażnik dachowy, oszczęd
ny, serwisowany, przegląd do*11.2001 r., stan b. dobry, * 17.000 
zl (możliwe raty). Wałbrzych, tel. 074/842-43-70 do godz. 17,. 
074/665-87-42
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 69 tys. km, 1500 ccm, 16V, kolor 
wiśniowy metalic, oszczędny, el. reg. lusterka, 4 podgrzewane 
el. otw. szyby, antena, alarm + 2 piloty, immobiiizer, centr. za
mek, bez wypadku, kpi. dokumentacja, bagażnik dachowy, do
datkowe halogeny soczewkowe, RM z panelem, - 17.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-14-99, 0608/09-65-36 
DAEWOO ESPERO GUC, 1996 r., 63 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
biały, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, książka 
gwarancyjna, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
reguł, wysokość fotela, możliwe raty przez komis, stan b. do
bry, - 15.500 zł. Wrocław, tel! 071/345-39-28 . >
O  DAEWOO ESPERO, 1997 r., 1500 ccm, szary me

talic, inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka i szyby, alum. felgi, bez wypad
ku, -18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021841

DAEWOO ESPERO, 1997 r., 2000 ccm, bordowy metalic, I wła
ściciel, oryginalny lakier, ABS, pod. powietrzna, alarm, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, inst. gazowa, nowe opony, centr. za
mek, wspomaganie, klimatyzacja, - 20.000 zl. Lubin, tel. 
076/844-43-22, 0608/67-51-02
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 29 tys. km, 1500 ccm, DOHC, zie
lony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., 
RO, deska z imitacji drewnopodobnej, centr. zamek, alarm, ku
piony w salonie, pilot, stan b. dobry, mało używany, - 21.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-17-78
DAEWOO ESPERO CD, 1999 r., 42 tys. km, 1800 ccm, zielony, 
kupiony w salonie, I właściciel, na gwarancji, blokada skrzyni 
biegów, centr. zamek, alarm ♦ pilot, serwisowany, • 29.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/70-24-13
DAEWOO LANOS SEDAN, 1997 r., 120 tys. km, 1500 ccm, ja
snozielony metalik, elektr. otw. szyby, el. reg. lusterko, el. regu
lacja świateł, wspomaganie, zderzaki w kolorze nadwozia, ra
dio, 4 głośniki, stan b. dobry, - 15.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-55-46
DAEWOO LANOS SE, 1997/98 r., 26 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, kolor wiśnłflwy metalic, centr. zamek, wspomaganie, im
mobiiizer, zderzaki w kolorze nadwozia, alarm, radio ♦ 4 głośni
ki, e|. otw. szyby, I właściciel, kupiony w salonie, stan idealny, • 
20.500 zl. Wrocław, tel. 071/329-03-30 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 16 tys. km, 1500 ccm, niebieski 
metalic, stan idealny, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, • 
21.000 zl. Wrocław, tel. 0603/62-64-65 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 74 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
radioodtwarzacz, kupiony w salonie, I właściciel, - 18.000 zl. 
Kalisz, teł. 062/757-16-31, 0601/82-94-19 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka I zderzaki w kolorze 
nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan idealny, - 24.000 zl 
lub zamienię na mnjejszą pojemność. Lubin, tel. 076/848-56-50 
w godz. od 7 do 15, 076/846-56-28 po godz. 17 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm salo
nowy, serwisowany, gwarancja, - 24.000 zl lub zamienię na kom
bi. Poniec, tel. 065/573-18-69 lub 0608/88-48-89

DAEWOO UNOS, 1998 r., 1600 ccm, srebrny, ABS, 2 podusz
ki powietrzne, el. otwierane szyby, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/67-22-07
DAEWOO LANOS, 1998 r., 70 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, immobiiizer, bloka
da skrzyni biegów, serwisowany, bez wypadku, I właściciel, 
magnetofon, zderzaki w kolorze nadwozia, - 18.000 zl. Wro
cław, tel. 0605/65-06-05
DAEWOO LANOS, 1998 r., 36 tys. km, czerwony, na gwarancji, 
5-drzwiowy, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/326-20-97 
DAEWOO LANOS S, 1998 r., 40 tys. km, 1500 ccm, ciemno
czerwony metalic, na gwarancji, alarm, RO, immobiiizer, stan 
b. dobry, - 21.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-13-55 
DAEWOO LANOS, 1998/99 r., 34 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony metalic, 3-drzwiowy, zderzaki w kol. nadwozia, 
RM Daewoo, immobiiizer, kupiony w salonie, el. reg. refł., dzie
lona kanapa - 17.200 zl. Opole, tel. 077/452-53-50 
DAEWOO LANOS SEDAN SX, 1998/99 r., 1500 ccm, 16V, ko
lor wiśniowy metalic, stan b. dobry, serwisowany, kupiony w

salonie, kpi. dokumentacja, alarm, RM, poduszka pow., el. otw. 
szyby. - 22.000 zl. Wrocław, tel. 071/333-72-29,071/315-39-22 
DAEWOO LANOS SEDAN SX, 1999 r., 1500 ccm, 16V, czarny 
metalic, I właściciel, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie, na 
gwarancji, inst. gazowa na gwaranqi, stan idealny, garażowa
ny, alarm * pilot, RM, el. wysuwana antena, - 21.800 zl. Kłodz
ko, tel. 074/867-93-51, 0608/22-72-00 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r., 30 tys. km, 1500 ccm, 2 
DOHC, srebrny metalic, - 25.900 zl! Lubin, tel. 0607/26-34-44 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r. JO  tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, inst. gazowa, poduszka pow., wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, RM, opony zimowe, - 24.500 zł lub za
mienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-70-68, 0604/78-92-73 
DAEWOO LANOS SX, 1999 r., 26 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
czerwony, 3-drzwiowy, program bezpłatnej obsługi do 11.2002 
r., utwardzony (oryg. nowe sprężyny), obniżony 4 cm, alum. fel
gi z oponami letnimi, felgi stalowe z oponami zimowymi, radio 
CD ♦ głośniki Pioneer, wzmacniacz Kenwood, oryg. końcówka 
układu wydech. Remus, • 26.000 zl. Żary, tel. 068/374-98-28

DAEWOO LANOS, 2000 r., 21 tys. km. 1500 ccm. DOHC. bor
dowy metalic, stan b. dobry, 1.5 roku gwarancji, RO, immobiii
zer, wspomaganie, pokrowce oryginalne, - 25.500 zl. Wrocław, 
tel. 071/341-63-96
DAEWOO MATIZ, 1999 r„ 15 tys. km, 900 ccm, czerwony, I 
właściciel, stan b. dobry, RM + 4 głośniki, -17.500 zl. Lubin, tel. 
076/844-61-19
DAEWOO MATIZ TOP, 1999 r., 20 tys. km, 900 ccm, zielony 
metalic, z salonu, najbogatsza wersja, garażowany, 2 poduszki 
powietrzne, centralny zamek, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie kier., Mul-T-Lock, RO, • 23.200 zl (możliwość rat przez ko
mis) lub zamienię na tańszy. Brzeg, tel. 0604/95-94-62 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 24 tys. km, 800 ccm, srebrny 
metalic, immobiiizer, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, I wła
ściciel, serwisowany, • 16.900 zl. Jelenia Góra, tel. 
0501/05-33-12
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 15 tys. km, 900 ccm, czerwony, I 
właściciel, stan b. dobry, RM 1 4 głośniki, -17.500 zl. Lubin, tel. 
076/844-61-19
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 27 tys. km, 800 ccm, czerwony, gwa
rancja, zderzaki w kolorze srebrnym, RM, MinirLock, owiewki,

listwy na drzwiach, opony zimowe, zadbany, stan b. dobry, - 
18.200 zł lub zamienię na większy, może być diesel. Wałbrzych, 
tel. 074/848-24-77
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r.. 23 tys. km, 800 ccm, niebieski 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, radio, za
dbany, • 17.000 zl. Wisznia Mała. tel, 071/312-74-1 .̂ 
0603/99-94-11
DAEWOO MATIZ, 1999 r.. 6 tys. km. • 18.000 zl. Wrocław, tei.' 
0501/70-39-61, 071/373-11-33
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 22 tys. km, niebieski metalic, RM, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, stan b. dobry, pasy

D AEW O O  ESP ER O , 1996 r„ 
84 tys. km, benzyna, bogate wy
posażenie, stan idealny, 
17.000 zł, możliwość negocjacji ceny. 
Tel. 075/732-33-44 opqi2iqi

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

Zakup lub zamianę samochodu w obecnych czasach staje się nie lada problem. 
Większość z nas nie stać na zakup za gotówkę, a zdolności kredytowej nie mą
co drugi z nas. W  najbliższych dniach tj. 1 8 ,1 9 ,2 0  m<łj<ł jest możliwość ominięcia 
tych wszystkich skomplikowanych procedur i płacenie najniższych na rynku rat 
Mamy do zaoferowania bardzo korzystny, plan ratalny, nawet do 100 miesięcy 
oraz najniższy koszt obsługi finansowej. Oferta dotyczy szerokiej gamy 
modeli wszystkich marek. Obowiązują upusty, rabaty, bezpłatne pakiety ubezpieczeń.

u w a g a  i D l a  p i e r w s z y c h  k l i e n t ó w

s p e c j a l n e  w a r u n k i -  r a t y  g r a t i s  !
Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej umów promocyjnych.
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PPUH "POL-MOTORS"
Sp. z  0 .0 . -AUTOKOMIS 

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

ogłasza P R Z E T A R G  NR 10/2001 w dn.23.05.2001 pisemny ofertowy nieograniczony 
na samochody powypadkowe na zlecenie: PZU, TUiR WARTA i INNE:

i a... Marka pojazdu..... ............ .............................................. Rok prod............
......  1999 ..........

....... PoJ...............C

.......5899...............
enawyw.
108.000.-

......  1983 .................. 1187 ............... ... 1.100.-
..... DAEWOO LUBLIN 3 -ciężarowy.................................... ...... 2000 ...........

......  1999 ..........
.......2417......
.......1 9 9 8 ......

! 33.000,- 
. 18.000,-

...... 1991 ........... ,.... ...2996................. 21.000,-
..... DAEWOO LANOS....................................................... 1999 ....... .......1498................ . 11.000,-
.....FIAT SEICENTO FUN ........................................................  2000 .......... ........ 899................ ... 9.000.-
.....DAEWOO TICO....................................................... u....... 2000 .......... ........ 796.... ;........... ... 5.000,-

......  1991 .......... .......1598................ ... 2.500,-

......  1997 .......... ........1360................ . 16.000,-

......  1998 .......... ........1800................ . 21.500,-
i NACZEPA D-18 (ładów. }9ton, plandeka, burty alu.) .......... ........ 1987 ..........

......  1983 ..........
... 3.500,- 
....  450,-

......  1996 .......... .......1769................ ... 7.600,-

......  1999 .......... .......1796................ . 29.600,-
....... RENAULT MEGANE • po kradzieży • wyrejestr., żółty......... ......  1997 .......... .......1598............ «... . 22.600,-
..... FIAT SEICENTO -VAN - ciężarowo-uniwersałny. biały........ .......  1998 .......... ........ 899................ . 11.150,-

......  1999 .......... .......  1108 ............... . 10.500,-

......  1993 .......... .......1300................ ... 8.400.-
..... FORD ESCORT CL -combi, biały.................................. ......  1996 .......... .......1597................ ... 9.700.-

...... 2000 ........... .......2290................ . 70.000,-

......  1998 .......... ........1600................ ... 7.000,-

......  1993 .......... .......1600................ ....  550,-

......  1998 .......... .......1299................ . 17.300,-
..... TOYOTA COROLLA. niebieski....................................... ......  1998 .......... .......1587................ . 22.500.-
..... POLONEZ 1.5GLE. czerwony........................................ ......  1991 .......... ...... .1481................ ....  850.-

MERCEDES E-300TD......................................................  1999 .......... .......2996................ . 66.500,-

JAZDY PRÓBNE - AUTA DEMO

......FORD ESCORT kombi (cięż. uniw.)........... 1999...  1597

......FORD ESCORT kombi (cięż. uniw.)..........  1999...  1597
.....21.311,48-.....
......24590,16-.....

. 4.688,52-...  26.000.-

.. 5409,84-...  30.000,-
.... 563 
..... 563

..... FORD MONDEO (cięż. uniw.).................. 1999 ...  2500
.....24.590,16-.....
.....45.737,70-.....

. 5.409,84-...  30.000,-
10.062,30-...  55.800,- !"Z 636

Przetarg odbędzie s ię  w  KOMISIE PPUH POL-MOTORS Wrocław ul. Kamienna 145 dnia 23.05.2001 
r. o godz. 12.00. Oględziny pojazdów w dniu 22.05.2001 r. w godz. od 9.00 do 14.00 oraz 23.05.2001 r. w godzinach od 
7.30 do 11.00. Oferty pisemne należy składać w Kasie przy wpłacaniu wadium. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej na każdy samochód z osobna w Kasie Składu Celnego w dniu 23.05.2001 r. w godz. od 8.00 do 11.30. 
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się na sali przetargowej w dniu przetargu o godz. 12.00. Wadium przepada na rzecz 
sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej na dany pojazd. Zwrot wadium nastą
pi natychmiast po przetargu. Cena wylicytowana jest ceną brutto sprzedaży. Na pozycje 11 -18 oraz 28 • 31 wystawia
my faktury VAT z wyszczególnieniem wartość netto towaru oraz wartości podatku VAT wg stawki 22%; na pozycję 01 
• 10 oraz 19*27 wystawiamy tylko faktury VAT z podaniem wartości brutto (zwolnione z VAT). W przetargu mogą uczest
niczyć tylko osoby, które dokonały wpłaty wadium.. Sprzedane pojazdy nie są objęte ani gwarancją ani rękojmią (NIE 
DOTYCZY POZ. 28 - 31). Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Po wydaniu pojazdu 
dla nabywcy żadne reklamacje co do stanu technicznego pojazdu nie będą uwzględniane. Obowiązuje regulamin we
wnętrzny organizatora przetargu. Nabywca samochodu musi posiadać dowód osobisty oraz numer Identyfikacji po
datkowej - NIP. Następny przetarg planowany dnia 06-06-2001.

- OFERUJEM Y DO SPRZEDAŻY NOWE PRZYCZEPY FABRYKI NIEWIADÓW - 
- UWAGA IMPORTERZY I Prowadzimy skład celny, tel. 369 75 85 - 

- CAŁODOBOWA POMOC DROGOWA - 0502 343 689 -
OP996092e-mail:komis@polmotors.wroc.pl Internet www.polmotors.wroc.pl

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

Aut S A M O C H O D Y  U Ż Y W A N E
Prowadzimy skup używanych: Clnquecento, Seicento, Punto, Uno 
także i  nierozliczonym kredytem Fiat Bank Polaka

Za pozostawienie używanego auta w rozliczeniu 
i  płacimy do 3.000 zi 

PŁACIMY NATYCHMIAST!
OFERTA WAŻNA TYLKO DO 31 MAJA

marka p o is in t a rok
 w
cena  P LN

A
U
T
O

K
0  

M
1

S

m m m — a e B w i 1600 . 2 0 0 1 65.00ff
ALFA ROMEO 146 1.4 TS 140Ó" 2000 42.200

B ! a n c i a k a p p a 2.4u  . 2400. 1K i& ś 49.900 s
FIAT MAREA 1.8 1800 1997 24.900

H M mttgmm 25.000
FIAT MAREA WEEKEND 10016V SX (3 SZT.) 1600 2000 49.900
f ia t  p u n to  1.1 m m m m tplp*21.900 m
FIAT PUN T01.9 D 1900 2000 36.680

*’f i a t  b ra v o  1.6 KAT W SB H BSSB B W E M WSBStkM B lllllE H m
FIAT UNO 45 FIRE 1000 1994 9.500

■Bfrr c in o u e ce n to * U H M ■P.9S3;n 9.300
FIAT CINOUECENTO 1100 1995 14.000
FIAT CINOUECENTO l i l i i B C: 12.900

HjWtfa
FIAT CINOUECENTO 700 1998 14.000

Ig llW U ECEN TO 704^ Q U N G ^ M AQ O grS IJ-S m m K f§ 9 7 iKHImsposl
CINOUECENTO 899 MAOUILLAGE 900 1995

mm
12.900

FIAT SEICENTO S . M fflS 20.200 HI
POLONEZ CARO 1600 1600 1996 5.900

m
FSO POLONEZ CARO 1500 1995 4.410

p ô̂ nez A T U 1.6 '"[''[mimmffTUB;Poggg 1996 BISsu m
DAEWOO NUBIRA 1.6 KAT KOMBI 1600 1999 28.350

,1500 r  .2000 .*18.000
DAEWOO NUBIRA 2.0 2 000 1998 19.800

'. FORD MONDEO 2.0 ( a u t o m a t ) 1  ; ' 2ooó Pm 20.800!K
RENAULT 191.4 SKŁADAK 1400 1995 9.000

srn m ■ M [ M i8F
OPEL CORSA 1.0 GL 100 1999 6.400

■M AZDA 323 RROJAGE 515ÓO;..:■ H 9 9 2 s u
OG980971
ADF AUTO Wrocław, ul. Karkonoska 45, SALON: tel. 339-9366,366-21-66; SERWIS tel. 366-2000 
HURTOWNIA tel. 366-21-70; SAMOCHODY UŻYWANE tel. 366-21-24, 33-99-321 do 3 32  w. 256 

CZYNNE CODZIENNIE od 9.00 do 18.00. w SOBOTY od 9.00 do 15.00 C C C E H E B u E l

z tylu, możliwe raty przez komis, - 17.800 zl. Wrocław, tel. 
071/315-13-47
DAEWOO MATIZ LIVE. 1999 r., 13 tys. km, 800 ccm, niebieski, 
kupiony w salonie, I właściciel, na gwarancji, serwisowany, ga
rażowany, kierowca niepalący, immobiiizer, centr. zamek, zde
rzaki w kolorze nadwozia, zegarek, RO, stan b. dobry, • 17.000 
zi lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 325-42-16,0602/69-46-39 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.. 14 tys. km, 900 ccm, złoty metalic. 
stan b. dobry, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspoma
ganie kier., zderzaki w kolorze nadwozia, • 16.700 zł. Zawadz
kie. tel. 077/463-42-02
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 15 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, serwisowany, RM, listwy drzwiowe, alarm z immobilizerem, 
stan b. dobry, • 17.500 zł. Zawonia, tel. 071/312-91-79 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., 18 tys. km, zloty metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, immobiiizer, el. otw. szyby, -20.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-38-29 
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., 3 tys. km, czerwony, centr. za
mek + pilot, immobiiizer, listwy boczne, blok. skrzyni biegów, 
RM, garażowany - 19.000 zl. Jelcz-laskowice, tel. 
071/318-37-64 po godz.19, 071/343-70-91 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., 800 ccm,'srebrny metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, poduszka 
pow., wykończenia w drewnie, RM, listwy boczne, nadkola, spo- 
iler, zderzaki w kolorze nadwozia, na gwarancji, • 19.900 zl lub 
zamienię na tańszy. Syców, tel. 062/786-90-05, 785-35-03 
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., 23 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, alarm, centr. zamek, radioodtwarzacz, listwy boczne, 
nadkola, zderzaki w kolorze nadwozia, serwisowany, możliwość 
sprzedaży na raty, • 17.900 zł lub zamiana na tańszy. Syców, 
tel. 062/786-90-05, 062/785-35-03 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r„ 14 tys. km, 800 ccm, złoty 
metalic, pełny wtrysk, stant. dobry, zadbany, wspomaganie 
kier., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm + immobiiizer, 4 plasti
kowe nadkola, listwy boczne, zegarek, kompletna dokumenta
cja, RO, serwisowany, na gwarancji, - 19.900 ił. Wrocław, tel. 
343-78-08 w godz.8-9.45.20-21, 343-52-88 wewn. 41 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., czerwony, dodatki, mały prze
bieg, - 19.000 zl. Zduńska Wola, tel. 0601/05-41-57 
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., 800 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, alarm, kupiony w salonie, serwisowany, bez wy

padku, stan silnika i blacharki b. dobry, - 14.400 zl + VAT lub 
zamienię. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
O  DAEWOO MATIZ JOY, 2000 r., 800 ccm, czerwo

ny, przebieg 7200 km, kupiony w salonie, kpi. do* 
kumentacja, centr. zamek, el. otw. szyby, podusz
ka pow. kierowcy, wspomaganie, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, • 18.900 zł. Miękinia, gm. 
M iękinia, tel. 071/317-08-44, 0607/40-10-88 
01027591

DAEWOO MATIZ, 2000 r., 26 tys. km, niebieski, wspomaganie, 
centr. zamek, bezwypadkowy, zadbany, I właściciel, 2.5 roku 
gwarancji, • 21.000 zl. Wrocław, tel. 0606/75-40-94 
DAEWOO MATIZ JOY, 2001 r. nowy, wspomaganie, el. otw. szy
by, dzielona kanapa, • 23.000 zl. Kłodzko, teł. 0602/69-90-51 
DAEWOO NEXIA, 1995 r., 81 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, 1. 
właściciel, garażowany, zadbany, możliwe raty, • 14.600 zl lub 
zamienię. Bojanowo, tel. 065/545-67-45 
DAEWOO NEXIA, 1995 r., 1500 ccm, 16V, srebrny metalic. ABS, 
el. reg. reflektory, el. otw. szyby, centr. zamek, reg. kierownica, 
halogeny, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, immobiiizer, • 15.500 
zi. Kępno, tel. 062/782-07-19, 0606/66-19-41 
DAEWOO NEXIA SEDAN GLE, 1996 r., 60 tys. km. 1500 ccm. 
benzyna, czerwony, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby 
x4, RO, blokada skrzyni biegów, immobiiizer, bagażnik dacho
wy ♦ 2 uchwyty na rowery, I właściciel, serwisowany w ASO, • 
14.000 zl. Wrocław, teł. 071/336-91-17, 0502/56-92-66 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 70 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
GLE, zielony metalic, bez wypadku, centr. zamek, wspomaga
nie kier., el. otw. szyby, radio, el. reg. reflektory, kupiony w salo
nie, możliwość rat, • 15.900 zl lub zamienię. Kamienna Góra, 
tel. 0605/55-48-22
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 1500 ccm, 16 V, szary meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, immobiiizer, RO, 
el. antena, kupiony w Polsce, - 15.500 zl. Lubin, tel. 
0607/34-19-35
DAEWOO NEXIA GL. 1996/97 r., 80 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, wtrysk, żółty, bez wypadku, oryg. lakier, I właściciel, f-ra 
zakupu z salonu w kraju, książka serwisowa, homologacja, ka
talizator, immobiiizer, oznakowany, owiewki, napinacze pasów,

RO Daewoo * 4 głośniki, garażowany, stan idealny, • 13.200 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/846-50-97, 0606/26-49-99 
DAEWOO NEXIA GLX, 1997 r., 70 tys. km, 1500 ccm, 16V, zielo
ny metalik, pierwszy właściciel, bogata wersja, bezwypadkowy, • 
14.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/666-23-00, 0605/10-92-33 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r., 50 tys. km, 1500 ccm, śliwko
wy metalic. I właściciel, kupiony w salonie, pełne wyposażenie, 
stan idealny, • 15.600 zi. Kłodzko, tel. 0605/42-49-96 
DAEWOO NEXIA GLE, 1997 r., 106 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
ciemnoczerwony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, immoblH- 
zer, alarm, centr. zamek, radio + CD, el. antena, opony zimowe, 
bagażnik dachowy, stan idealny, - 16.000 zł. Lubań, tel. 
0602/76-65-19
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 31 tys. km, 1500 ccm, OHC. kolor wi
śniowy metalic, wspomaganie kierownicy, ABS, alarm, centralny 
zamek, el. otw. szyby, aluminiowe felgi, spoiier tylny, koła zimo
we, szyby zielone, Odrzwiowy, RM, zadbany, książka serwiso
wa, bagażnik dachowy nowy, • 16.500 zl. Wrocław, tel. 
071/362-17-33
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997/98 r., 57 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, biały, kupiony w salonie, RO. el. reg. reflektory, zegar, •
16.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-36-42
DAEWOO NEXIA SEDAN GLE, 1997/98 r., 16 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, zielono-nlebleski, metalic, wspomaganie, 4 el. otw. szy
by. el. reg. reflektory, światła przeciwmglelne, tylna szyba ogrze
wana, immobiiizer, alarm, centr. zamek, RO, autom, wysuwana 
antena, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, garażo
wany. • 17.000 zl. Wrocław, lei. 071/345-31-36 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1998 r.. 62 tys. km. 1500 ccm, wtrysk, 
biały, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, dzielona 
tylna kanapa, kupiony w salonie, zadbany, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, stan idealny, - 13.800 zł lub zamienię. Strze
lin, tel. 071/392-06-55
DAEWOO NUBIRA, 1997 r.. 90 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, welurowa tapicerka, ABS, 
wspomaganie kier., kupiony w salonie, książka serwisowa, •
22.000 zl. Leszno, tel. 065/529-99-60
DAEWOO NUBIRA, 1997/98 r.. 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, ECO- 
TEC, zielono-czamy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, ser- 
wo, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, poduszka 
pow., welurowa tapicerka, bez wypadku, I właściciel, zadbany, - 
22.500 zl lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
DAEWOO NUBIRA SX VAN, 1998 r., 52 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, inst. gazowa, I 
właściciel, zapasowe opony, faktura VAT, • 28.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/359-00-38, 0605/72-24-30 
DAEWOO NUBIRA SX, 1998 r.. 58 tys. km. 1600 ccm. perłowo- 
granatowozielony, metalic, I właściciel, serwisowany, stan ideal
ny, opony letnie, alum. felgi ♦ opony - 25.000 zl. Wrocław, tel. 
071/343-47-89 w godz.8-16,071/785-76-72 po godz.18 
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 56 tys. km, 2000 ccm. benzyna, bor
dowy metalic, el. otw. szyby x 4, el. reg. lusterka i reflektory, cen
tralny zamek, wspom. kierownicy, RM Blaupunkt, immobiiizer, 
alum. felgi - gwiazdy, książka serwisowa, stan b. dobry, -22.100 
zł lub zamienię na sam. dostawczy. Wałbrzych, tel. 074/841-81-46 
DAEWOO NUBIRA SX, 1998 r., 58 tys. km, 1600 ccm, zielono- 
granatowy metalic, I właściciel, serwisowany, stan idealny, opo
ny letnie, alum. felgi + opony zimowe, • 25 000 zł. Wkocław, tel. 
071/343-47-89 w godz. 8-16, 071/785-76-72 po godz. 18 
O  DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm ku

piony w salonie w Polsce, serwisowany, I właści
ciel, wspomaganie, immobiiizer, Mul-T-Lock, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, stan idealny, - 23.900 zł. „AU- 
TO-PLUS” , Św idnica, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01027381 

DAEWOO NUBIRA II, KOMBI, 1999 r., 16 tys. km, 1600 ccm, 
16V, srebrny metalic, relingi dachowe, klimatyzacja, pełna elek
tryka, kupiony w salonie, alarm, immobiiizer, Mul-T-Lock, drew
no, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 37.000 zl. Jelenia Góra, 
tel. 0601/75-09-10
DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1999 r., 35 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, granatowy metaiic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, 
kupiony w salonie, stan idealny, - 35.000 zl. Lubin, tel. 
076/844-53-84, 0603/17-97-27
DAEWOO NUBIRA, 1999 r., 14 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, stan idealny, welurowa tapicerka, pełne wyposażenie eł., 
wspomaganie, RO, I właściciel, serwisowany, oryg. przebieg, 
garażowany, • 26.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0606/97-56-82 
DAEWOO TICO, 1987 r., 41 tys. km, 800 ccm, metaHc, kupiony 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
0  DAEWOO TICO DX, 1993 r., 40 tys. km, srebrny 

metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, listwy 
ochronne, stan b. dobry, > 8.900 zł. tel. 
076/850-61-07,076/862-62-32 84015311

DAEWOO TICO, 1993 r., 65 tys. km, 800 ccm, malinowy metaiic, 
katalizator, oznakowany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
tylny spoiier, welurowa tapicerka, faktura zakupu, trzecie światło 
.stop’ , stan idealny, - 9.500 zl lub zamienię. Polkowice, tel. 
076/847-44-79, 0608/59-12-64
DAEWOO TICO, 1994 r., 70 tys. km, 800 ccm, platynowy meta
lic, oryginalny lakier, książka serwisowa, tektura zakupu, katali
zator, 5-biegowy, bez wypadku, Mul-T-Lock, oznakowany, zega
rek, radio, dodatkowy .stop’, pokrowce, nadkola, garażowany, stan 
b. dobry, - 9.100 zi. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
DAEWOO TICO, 1996 r., 75 tys. km, 800 ccm, wrzosowy metalic,
1 właściciel, serwisowany, garażowany, blokada skrzyni biegów, 
nadkola, radio, stan b. dobry, • 10.500 zl. Strzelin, tel. 
071/392-13-40, 0606/26-47-57
DAEWOO TICO, 1996 r., 60 tys. km, 800 ccm, bordowy metalic, 
alarm, zadbany, 4 nowe opony, zderzaki w kolorze nadwozia, -
10.000 zl. Wrocław, tel. 0603/83-83-79
DAEWOO TICO SX, 1996/97 r., 59 tys. km, 800 ccm, srebrny 
metalic, garażowany, zadbany, centr. zamdk, el. otw. szyby, ei. 
reg. reflektory, klimatyzacja, kupiony w salonie, II właściciel, oryg. 
lakier, • 13.500 zi. Zbiersk, gm. Stawiszyn, tel. 062/752-06-50 
DAEWOO TICO, 1997 r., 800 ccm, biały, I właściciel, serwisowa
ny, nadkola, immobiiizer, oznakowany, kpi. opon zimowych, prze
gląd do 2002 r., RM, stan b. dobry, • 11.500 zł (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 071/781-80-96, 0501/23-85-32 
DAEWOO TICO, 1997 r., 45 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic, 
stan b. dobry, I właściciel, faktura zakupu, książka serwisowa, 
aiarm, pilot, plastikowe nadkola, oznakowany, bez wypadku, stan 
idealny, • 11.800 zł. Chałupki, tel. 074/819-91-47 
DAEWOO TICO, 1997 r., 51 tys. km, zielony metalic. -11.500 zi. 
Wąsosz, tel. 065/543-70-56
DAEWOO TICO, 1997/98 r., 800 ccm, srebrny metalic, I właści
ciel, RM, immobiiizer, bez wypadku, faktura zakupu, stan tech. b. 
dobry, • 11.400 zl. Lubin, tel. 0601/59-55-43 
DAEWOO TICO SX, 1998 r., 17 tys. km, 800 ccm, bordowy meta
lic, kupiony w salonie, I właściciel, mało eksploatowany, RO, we
lurowa tapicerka, faktura zakupu, książka serwisowa, oznakowa
ny, garażowany, oryg. lakier, stan idealny, • 13.800 zl. Legnica, 
tel. 076/850-62-64, 0606/13-93-48 
DAEWOO TICO, 1998 r., 60 tys. km, 800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, alarm, książka serwisowa, immobiiizer, I właściciel, ga
rażowany, konserwacja, -10.800 zł (w rozliczeniu może być Rat 
126p). Lubnów, tel. 074/819-90-74, 0604/62-32-03 
DAEWOO TICO SX, 1998/99 r., 33 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, nadkola, konser
wacja, el.reflektory, • 11.900 zł. Głogów, tel. 076/835-44-70, 
0601/55-20-95
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 800 ccm, bordowy metalic, kupiony 
w salonie, I właściciel, serwisowany, centr. zamek, alarm, RM, 
nadkola, konserwacja, zadbany, • 13.800 zi lub zamienię na tań
szy. Syców, tel. 062/786-90-05,785-35-03 
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 31 tys. km. 800 ccm, zielony meta
lic, I właściciel, serwisowany, książka serwisowa, pokrowce, alarm 
♦ 2 piloty, -11.950 zł lub zamienię, raty przez komis. kup. zwoln. 
z o pi. skarb.. Wrocław, teł. 071/372-95-45.0606/21-01-20 
DAEWOO TICO SX, 1999 r., biały, • 13.500 zł. Góra, tel. 
0603/77-50-41

DAIHATSU
DAIHATSU APPLAUSE. 1992 r.. 1600 ccm, wtrysk, granatowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, pilot, centr. zamek, hak, el.szy- 
by (4), -12.500 zł lub zamienię. Świebodzice, tel. 074/858-99-67, 
0606/12-99-22

O  DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 218 tys. km, 1000 
ccm, czerwony, 3-drzwiowy, • 2.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-34-44 po godz. 16 01026851 

DAIHATSU CHARADE. 1986 r.. benzyna, turbo, • 4.500 zł. 
Wołów, tel. 071/389-2044
DAIHATSU CHARADE. 1986 r., 130 tys. km, 1000 ccm, diesel, 
szary metaGc, po remoncie silnika, do poprawek lakiemiczo-bła- 
charskich, • 2.800 zl lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. 
Kościan, tel. 065/512-52-24
DAIHATSU CHARADE, 1986 r., 1000 ccm, Te, srebrny metalic, 
szyberdach, 3-drzwiowy, • 4.500 zł. Wołów, tel. 071/389-2044 
DAIHATSU CHARADE, 1990 r.. 102 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
czerwony, alarm, I rej. w 1991 r. • 8.000 zl. Opole, tel. 
077/456-90-01
DAIHATSU CHARADE G-102S, 1990 r., 1300 ccm. 16V, 96 kM. 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zużycie paliwa 
ok. 6.51/100 km, dzielone i rozkl. siedzenia, niskie opłaty • 8.500 
zl. Wrocław, tel. 0601/87-25-65

DODGE
DODGE CARAVAN, 1992 r., 3000 ccm, V6 automatic, tempo
mat, klimatyzacja, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka, zare
jestrowany jako ciężarowo-uniwersałny, stan b. dobry, • 13.500 
zi. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
DODGE CARAVAN, 1993 r.. 200 tys. km, 3300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, automatic, 7-osobowy lub ład. 800 kg, szyby 
przyciemniane, hak, • 26.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-85-60 
DODGE CARAYAN, 1996 r., 160 tys. km. 3000 ccm, V6, morski 
metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., 
centr. zamek, hak, el. reg. lusterka, komputer pokł., klimatyza
cja, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersałny, boczne przy
ciemniane szyby, - 42.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-03-51, 
0603/92-34-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem • AG0190 www.autogielda.com.pl) — 
DODGE CARAYAN, 1996 r., 130 tys. km. 2900 ccm, kolor mor
ski metalic, szyberdach, tapicerka welurowa, przyciemniane 
szyby, 7 miejsc, radio, stan b. dobry, • 39.000 zl. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66,0503/01-88-84
DODGE GRAND CARAYAN, 1988 r., 225 tys. km, 2500 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, inst. gazowa, automatic, klimatyzacja, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, relingi dachowe, hak, nowy 
rozrząd, pompa hamulcowa i pompa paliwa, • 12.800 zl. Wro
cław, tel. 071/328-27-31
DODGE GRAND CARAYAN, 1993 r„ 110 tys. km, 3300 ccm, 
benzyna, granatowy, automatic, klimatyzacja, inst. gazowa, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353r71-95
DODGE GRAND CARAYAN, 1995 r., 110 tys. km, 3300 ccm, 
perłowozielony, centralny zamek, el. otwierane szyby, 7-osobo
wy, alarm, immobiiizer, klimatyzacja, bez wypadku, stan dobry, 
• 27.000 zi lub zamienię. Szklarska Poręba, tel. 075/717-22-14, 
0601/55-2249

FIAT
O  AUTON - sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody - na nowych zasadach. Oferta (ok. 
800 aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl. Co 
tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
cław, te l. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 
01026901

O  Auto Centrum - kupujemy samochody Fiat Cinqu- 
ecento, Bravo, Brava, Marea - korzystne ceny. 
Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 071/325-38-30, 
0502/56-92-65 81010301

FIAT 125p, 1972 r., 26 tys. km. 1300 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, po remoncie kapitalnym w 1998 r., silnik po remoncie • 
26 tys. km, b. oszczędny, stan techn. b. dobry, nie wymaga na
praw, wiele nowych podzespołów, • 1.200 zl. Wrocław, tel. 
071/373-54-78 wieczorem
FIAT 125pt 1977 r., 1500 ccm, zielony, stan dobry, stan b. do
bry, przegląd do 03.2002 r, • 800 zl. Jelenia Góra, tel. 
0608/76-59-17
FIAT 125p, 1977/87 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, I

właściciel, zadbany, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, - 2.000 
zl. Wrocław, tel. 071/361-30-18 
FIAT 125p, 1978 r., 80 tys. km, 1500 ccm, benzyna, brązowy, 
oryginalny lakier, zadbany, radio, II właściciel, zarejestrowany, 
przegląd do 02.2002 r., stan b. dobry silnika, stan dobry bla
charki, - 550 zł. Mościsko, teł. 074/832-92-36 
FIAT 125p, 1982 r., 85 tys. km, 1500 ccm, zielony, oryg. lakier i 
przebieg, garażowany, konserwacja, stan b. dobry, - 1.000 zl. 
Legnica, tel. 076/854-28-64
FIAT 125p, 1983 r., 45 tys. km, 1481 ccm, pomarańczowy, do 
remontu lub na części, opony 3 tys. km przebiegu, nowa chłod
nica silnika, nowy akumulator, rozrusznik i alternator po kon
serwacji (naprawie), stan siedzeń idealny, silnik do naprawy, - 
250 zl. Wrocław, tel. 071/355-27-87 
FIAT 125p, 1983 r., 83 tys. km, 1500 ccm, stalowy, silnik Polo
neza, radioodtwarzacz, hak, lampy H4, garażowany, przegląd 
do 09.2001 r., stan silnika dobry, blacharka dobra, w ciągłej 
eksploatacji, - 1.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Bolesła
wiec, tel. 075/736-96-82
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, biały, silnik z 1988 r., 5-biegowy, 
fotele i kierownica od Poloneza, nowy wał napędowy i most tyl
ny. • 900 zl. Lubin, tel. 076/846-20-37, 0604/26-76-52 
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., 1500 ccm, pomarańczowy, stan dobry, prze
gląd ważny do 07.09.2001 r., na białych tablicach - 800 zł. Wro
cław. tel. 0607/48-27-96
FIAT 125p, 1984 r., 102 tys. km, 1500 ccm, niebieski, zadbany, 
hak, stan dobry, rej. do 09.2001 r., OC, w ciągłej eksploatacji, 
dużo części, • 1.000 zł. Kotla, woj. legnickie, tel. 0604/57-81-57 
FIAT 125p, 1984 r., 90 tys. km, 1500 ccm, seledynowy, II wła
ściciel, oryg. lakier, dużo zapasowych części, skrzynia biegów 
(5), most tylny, silnik zapasowy * dokumenty, stan b. dobry, - 
1.350 zł. Lubawka, tel. 075/741-10̂ 21,0603/99-25-53 
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm; jasnoszary, blacha do remontu, 
sprawny, przegląd do 09.2001 r., hak, dobre ogumienie, • 300 
zł. Wałbrzych, teł. 074/847-37-52 
FIAT 125p, 1984 r., 97 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, inst 
gazowa, nowy ukł. kier. i wydechowy, dodatkowe światło .stop’, 
pokrowce, stan silnika b. dobry, przegląd do 11.2001 r, • 1.000 
zl. Wrocław, tel. 0605/22-85-80 
FIAT 125p, 1984 r., 170 tys. km, 1500 ccm, benzyna, pomarań
czowy, nowe opony, ukł. wydechowy, akumulator, hak, skrzynia 
biegów (4) Poloneza, stan techn. dobry, po remoncie blacharki, 
w ciągłej eksploatacji, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 0605/92-70-85 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, niebieski, kM, - 700 zl. Wrocław, 
tel. 0501/7943-50
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, biały, oryginalny lakier, tylna 
szyba ogrzewana, alarm, konserwacja, stan techn. i blacharki 
dobry, przegląd do 08.2001 r., ♦ skrzynia biegów (5), brak 
akumulatora, • 800 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-50-71 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, biały, stan dobry, nowy wydech, 
nowy akumulator, przegląd do 11.2001 r., opłacone OC, w cią
głej eksploatacji, nowe tablice, • 350 zł. Dzierżoniów, tel. 
0606/24-35-08
FIAT 125p KOMBI, 1985 r., 1500 ccm techn. sprawny. - 600 zl 
lub zamienię na przyczepę bagażową, do remontu. Jelenia Góra, 
teł. 0608/76-59-17
FIAT 125p, 1985 r., 140 tys. km, 1500 ccm, kremowy, stan b. 
dobry, - 1.200 zł. Trzebnica, tel. 071/312-14-62 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, biały, przegląd do 
07.2001 r., brak OC, RO, części, stan dobry, - 600 zł. Wałbrzych, 
tel. 0607/75-66-00
0  FIAT 125p, 1986 r., czerwony, stan techn. b. do

bry, stan blacharki dobry, oryginalny lakier, RO 
szuflada, pokrowce z „misia”, zadbany, OC waż
ne do 30.11.2001 r., I właściciel, garażowany, - 
590 zł , do uzgodnienia. Wrocław, tel. 
071/350-31-99 02022541

FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, pomarańczowy, stan b. dobry, •
1.000 zi. Bolesławiec, tel. 075/735-19-83
FIAT 125p FSO, 1986 r., 1500 ccm silnik Poloneza, stan dobry, 
• 1.300 zl. Opole, tel. 0602/78-27-84, 077/455-24-93 
FIAT 125p, 1986 r., 99 tys. km, 1500 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, bez rdzy, nie wymaga napraw, garażowany, - 1.200 zł. 
Sobótka, tel. 0606/3245-79
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., 77 tys. km, 1500 ccm, biały, .na chodzie*, - 
600 zł. Wrocław, tel. 071/35743-93 po godz 16 
FIAT 125p, 1986 r.. 76 tys. km, 1500 ccm, zielony, po remoncie 
hamulców i przedniego zawieszenia, nowe kpi. sprzęgło, 2-let- 
ni akumulator, techn. sprawny, stan dobry, nie wymaga napraw,
1 właściciel, po wymianie silnika, po przeglądzie, • 800 zł. Zgo
rzelec, tel. 0602/184447
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FIAT 125p, 1987 r., 74 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, oryg. 
lakier, I właściciel, nowy akumulator, po porzeglądzie techn., 
radio, garażowany, nowe opony, stan b. dobry, • 1.900 zl. Wał
brzych, tel. 074/844-27-80
FIAT 125p, 1987 r., 127 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
stan i wygląd b. dobry, nowy akumulator, nowe opony, hak, prze
gląd do 04.2002 r., ubezpieczenie do lipca, po wymianie oleju i 
filtra, pokrowce, kołpaki, b. ładne, bez rdzy, RO, • 1.400 żł. Ka
mienna Góra, tel. 075/742-54-69 
FIAT 125p KOMBI, 1987 r, 1500 ccm, kolor kremowy, 5-biego- 
wy, blacharka do remontu, .na chodzie*, - 500 zł. Moczydlnica 
Klasztorna, tel. 071/389-95-14
FIAT 125p, 1987 r., 1500 cem, biały, stan techn. b. dobry, po 
remoncie blacharki, po lakierowaniu, nowe opony, nowy aku
mulator i'klocki, stan idealny, • 1.700 zł. Pielgrzymka, tel. 
076/831-51-33 ? ......
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, biały, 5-biegowy, przegląd do
01.2002 r, - 800 zł. Stary Paczków, tel. 077/431-74-54 
FIAT 125p, 1987 r., 119 tys. km, 1500 ccm, benzyna silnik Polo
neza, 5-biegowy, nowy akumulator, hak, blacharka do małych 
poprawek, - 900 zł. Ścinawa, tel. 076/843-75-97 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, popielaty, do remontu blacharki, 
po remoncie silnika, - 700 zl. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
FIAT 125p, 1987 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, szaiy, stan 
b. dobry, zadbany, bez korozji, nie wymaga napraw, - 1.400 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-40-18, 0603/77-90-48 
FIAT 125p, 1987 r., biały, silnik Poloneza, po wymianie paski, 
świece, filtry, gażnik, olej, opony 4-roczńe, hak, aktualny prze
gląd, stan techniczny dobry, zadbany, - 1.600 zł (do uzgodnie
nia). Wrocław, tel. 0503/65-77.-00 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, biały, okrągłe zegary, 
inst. gazowa, zadbany, pokrowce, stan b. dobry, • 2.150 zl. Wro
cław, tel. 071/349-44-15
FIAT 125p, 1988 r., 95 tys. km, kość słoniowa, - 1.800 zł. Gło
gów, tel. 076/831-18-86
FIAT 125p, 1988 r., 80 tys. km, 1500 ccm, beżowy, stan b. do
bry, nowe opony, nowe fotele Polonez, konsola Polonez, okrą
głe zegary, przegląd do 03.2002 r., inst. gazowa na gwarancji, 
alarm, centr. zamek + cały garaż części, • 1.500 zl. Grodków, 
tel. 077/415-58-96 po godz.19, 0604/64-94-84 
FIAT 125p KOMBI, .1988 r., kość słoniowa, • 1.000 zl lub zamie
nię. Wrocław, teł. 071/361-95-96 po 20 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, kość słoniowa, nowy 
akumulator, po remoncie zawieszenia, hamulców, sprzęgła, sil
nik i skrzynia biegów Poloneza, fotele BMW, okrągłe zegary, 
hak, halogeny, dodatkowe światło .stop', opony • stan b. dobry, 
radio + głośniki, welurowa tapicerka, ważne OC, • 790 zl. Wro
cław, tel. 787-89-68, 0603/55-70-31 
FIAT 125p, 1989 r., 78 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, silnik 
Poloneza, 5-biegowy, RO, stan techn. dobry, - 1.200 zł. Jawor, 
tel. 076/870-61-08, 0503/35-08-84 
FIAT 125p, 1989 r., 118 tys. km, 1500 ccm, czerwony, okrągłe 
zegary, po remoncie kapitalnym silnika, nowe pokrowce, nowe 
opony, stan idealny, • 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-34-39 
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, kość słoniowa, silnik 
Poloneza, 4-biegowy, okrągłe zegary, inst. gazowa, lotka na 
bagażniku, RO, 2 głośniki, przegląd do 08.2001 r., ważne OC, 
w ciągłej eksploatacji, • 1.400 zl. Wrocław, tel. 0603/87-39-34 
po godz. 15
FIAT 125p, 1990 r., 1500 ccm, żółty, instalacja gazowa, 5-błe- 
gowy, silnik Poloneza, okrągłe zagary, zadbany, stan bardzo 
dobry, • 2.500 zl. Legnica, tel. 0604/40-17-63, 076/722-05-15 
FIAT 125p ME, 1990 r., kość słoniowa, inst. gazowa, welurowa 
tapicerka, tylna szyba ogrzewana, hak, przegląd do 03.2002 r, - 
2.650 zł. Legnica, tel. 076/866-12-24, 0606/36-83:21 
FIAT 125p, 1990 r., 70 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kolor oliw
kowy, inst. gazowa 3-letnia, bez korozji, hak, mowe opony + 
opony zimowe, stan b. dobry • 1.500 zl lub zamienię na Merce
desa 115-123, najchętniej 240, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 
0608/81-42-16
FIAT 125p, 1990 r., 82 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, oryg. 
lakier, I właściciel, silnik Poloneza, 5-biegowy, welurowa tapi
cerka, garażowany, stan idealny, • 2.700 zl. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
FIAT 125p, 1990 r., 99 tys. km, 1500 ccm, biały, przegląd do Xh 
2001, okrągłe zegary, tylna szyba ogrzewana, hak, alarm, I wła
ściciel, stan dobry, - 1.600 zl. Wrocław, tel. 071/373-74-14 
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. 324-16-46 
FIAT 125p, 1990/91 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-biegowy, silnik Poloneza, stan b. dobry, • 1.800 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 0603/77-90-48 
FIAT 125p, 1991 r., 1500 ccm, biały, 5-biegowy, welurowa tapi
cerka, obrotomierz, stan dobry, hak, • 1.500 zl. Legnica, tel. 
0605/07-30-64
FIAT 125p KOMBI, 1991 r., 100 tys. km, 1500 ccm, benzyna + 
gaz, kolor kremowy, silnik i skrzynia biegów (5) Poloneza, silnik 
po remoncie, wymieniony ukl. kierowniczy, nowe klocki hamul
cowe, wzmocnione resory, nowe progi, do poprawek lakierni
czych, ekonomiczny 101 gazu/100 km, - 2.400 zł. Legnica, tel. 
0606/38-84-24
FIAT 125p KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, biały, oryg. inst. gazowa, 
pilne, - 2.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/325-44-34,0605/43-90-79 
FIAT 126p, 1977 r. .na chodzie', - 400 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/713-46-61 ■
FIAT 126p, 1978 r., 600 ccm, żółty, zarejestrowany, w ciągłej 
eksploatacji, do poprawek, - 300 zł. Minkowice, tel. 
071/318-61-90
FIAT 126p, 1978 r. nowe szczęki, bębny, resory, alternator, prze
gląd do 04.2001 r, - 650 zł. Radwanice, teł. 071/311-73-25 
FIAT 126p, 1978 r. po remoncie blacharki i silnika, alternator, 
nowe opony, bagażnik, - 800 zł. Świdnica, tel. 074/851-61-36 
po godz. 17 i
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, zielony, po wymianie hamulców, 
po remoncie zwrotnic, stan ogumienia dobry, fotele lotnicze roz
kładane, elektroniczny zapłon, przegląd do 10.2001 r., stan 
dobry, - 800 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-16-19 
FIAT 126p, 1978 r., czerwony, zarejestrowany, • 500 zł. Wro
cław, tel. 071/341-79-04
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, czerwony, sprawny technicznie, 
garażowany, - 500 zl. Izbice, tel. 065/545-13-23 
FIAT 126p, 1979 r., 80 tyś. km, 650 ccm, benzyna, zielony, 
sprawny, - 550 zł. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
FIAT 126p, 1979/81 r„ 120 tys. km, 6004cm, pomarańczowy, I 
właściciel, oryg. przebieg, -420 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-11-15 
po godz.16,0604/09-31 -68 do godz.16 
FIAT 126p, 1980 r. nowy akumulator i opony, • 700 zł. Bolesła
wiec, tel. 0608/25-36-98, 0503/68-55-43, 075/644-97-06 po 
godz. 20. • . r . ,
FIAT 126p, 1980 r. po remoncie blacharkH lakierowaniu, nowe 
zawieszenie, atrakc. wygląd, • 1.050 zl. Nowa Karczma, tel. 
075/721-73-38
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, biały, zagłówki, gruba kierownica, 
RO, dodatkowo silnik kpi., 3 koła, kołpaki i inne, przegląd do 
2002 r, • 850 zl. Wałbrzych, teł. 074/665-74-15 
FIAT 126p, 1980 r., 90 tys. km, 650 ccm, kremowy, stan silnika 
i skrzyni biegów b. dobry, 1. właściciel, lotnicze fotele, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, groszkowy, po remoncie blachar
ki i silnika, szerokie zderzaki, dobre opony, • 850 zt. Paczków, 
tel. 077/431-60-11
RAT 126p, 1981 r., 650 ccm, seledynowy, lotnicze fotele, halo
geny, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, + części, stan do- 
bry. - 600 zl. Świdnica, teł. 074/852-92-31 
FIAT 126p FL, 1981 r., 650 ccm, czerwony, szerokie zderzaki, 
lotnicze fotele, dmuchawa, szyberdach, części, - 2.500 zl. Wał
brzych, tel. 0605/39-00-79
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, żółty, zderzaki plastikowe, techn. 
sprawny, oryg. lakier, bez wypadku, nowe błotnik], - 500 zl. Wro
cław, tel. 071/342-08-80
FIAT 126p, 1982 r., zielony, po remoncie blacharki, • 1.400 zł. 
Prusice, woj. wrocławskie, tei. 0606/44-87-10 
FIAT 126p, 1982 r., 15 tys. km, 650 ccm, czerwony, aktualny 
przegląd, stan dobry, - 850 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-74-20 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, - 1.500 zl. 
Wrocław, tel. 343-51-17
FIAT 126p, 1982/83 r., 80 tys. km, 600 ccm, benzyna, biały, po 
remoncie silnika, blacharka do małego remontu, dodatkowo 
sprężyna do tylnego zawieszenia, silnik wycieraczek, aktualny 
przegląd i OC, • 530 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-44-43 
FIAT 126p, 1983 r., 600 ccm, wiśniowy, zadbany, wymieniona 
skrzynia biegów * drugi samochód na części, -1.100 zl. Wro
cław, tel. 0502/98-21-18
FIAT 126p. 1983 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, po remon

cie silnika i skrzyni biegów, szerokie zderzaki, nowy akumula
tor, pasy bezwl., blacharka do poprawek, - 650 zł. Bystrzyca 
Oławska, tel. 071/313-02-28, 0607/39-92-83 
FIAT 126p, 1983 r., 650,pcm, biały, przegląd do 02.2002 r., stan 
dobry. - 850 zł. Góra, tel!’ 065/543-25-13 
FIAT 126p, 1983 r., biały, po remoncie, -1.200 zl. 49t200Grod
ków, Żarów (woj. opolskie), tel. 0600/65-08-60 
FIĄT 126p, 1983 r., 650 ccm aktualny przegląd, szerokie zde
rzaki, stan dobry, • 1.200 zł. Jablów, tel. 074/845-03-27 
FIAT 126p, 1983 r., czprwony, - 900 zl. Okmiany, gm. Chojnów, 
tel. 0606/32-04-33
FIAT 126p, 1983 (., 650 ccm, benzyna, srebrny metalic, ospo- 
llerowany, tylna lotka, dodatkowa lampa stopu, kierownica 
sportowa, nowe lotnicze fotele i poszycia na drzwi, silnik i bla
charka po kapitalnym remoncie, stan b. dobry, • 1.400 zL Ol
szyna, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/40-96-84 
FIAT 126p, 1083 r., 652 ccm, biały, nowy akumulator, radio, nowe 
opony, przegląd do 11.2001 r., stan dobry, • 1.000 zł. Radków, 
tel. 074/873-60-94
FIAT 126p, 1983 r., 75 tys. km, 650 ccm, TOerwony,oryg. lakier, 
mały przebieg, nowe opony, garażowany, po przeglądzie techn., 
radio, stan idealny; • 1.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, orzechowy, • 1.000 zł. Wrocław, 
teł. 341-68-09
FIAT 126p, 1983 r., • 400 zl. Wrocław, tel. 071/329-66-36 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, błękitny, dużo nowych części, •
1.050 zł. Wrocław, tel. 0501/60-87-48 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, zielony metalic, brak przeglądu, 
do małych poprawek blacharsko-lakiemiczych, • 350 zl. Wro
cław, tel. 071/343-17-17
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, brzoskwiniowy, po lakierowaniu w 
2000 r. brak przeglądu, • 500 zł. Wrocław, tel. 363-23-61, 
788-14-04
FIAT 126p, 1983 r., 66 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, lotni
cze fotele, alternator, szeroka deska rozdzielcza, stan dobry, - 
750 zl. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, turkusowy, po lakierowaniu i re
moncie blacharki, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, stan 
opon bi dobry, zadbany, - 1.300 zl. Długopole Dolne, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/813-92-68, 0603/13-91-78 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, wiśniowy, fotele lotnicze, alterna
tor, reflektory H4, 'przegląd do 08.2001 r, - 900 zł. Legnica, tel. 
0606/95-78-80
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, ciemnozielony, alternator, szero
kie zderzaki, po remoncie silnika w 99 r, • 750 zł. Marciszów, 
tel. 075/741-06-33
FIAT 126p, 1984 r., 140 tys. km, 652 ccm, żółty, immobiiizer, 
hak, zarejestrowany do listopada 2001 r., po remoncie silnika, 
po remoncie blacharki, siedzenia lotnicze, Uchylne tylne szyby, 
bagażnik na dachu, radio + głośniki, - 1.700 zł. Opole, tel. 
0609/08-28-24
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, benzyna, brązowy, hak, tylne szy
by uchylane, szeroka deska rozdz., nowe tablice, skrzynia bie
gów od modelu Elegant, alarm + pilot lotnicze fotele, stan do
bry, pilnie, - 920 zl. Wrocław, tel. 0501/83-83-64 
FIAT 126p, 1984 r., 90 tys. km, 650 ccm, turkusowy, nie wyma
ga napraw, dwie nowe opony, nowe bębny, półosie, • 1:500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/643-89-93 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, benzyna, żółty, przegląd do
06.2001 r., po częściowym remoncie blach, nowy lakier, stan 
silnika b. dobry, alternator, nowe amortyzatory, tarcza sprzęgła, 
ukł. ham., stan b. dobry, nie wymaga remontu • 1.050 zl. Kor
fantów, tel. 077/431-96-55, 0603/34-53-17 
FIAT 126p, 1984 r., pomarańczowy, zarejestrowany, opłacony, 
nowe opony, po remoncie silnika, alternator, dużo części, • 800 
zl. Kunice, tel. 076/857-53-64
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, nowe opony (2 szt.), 
nowe końcówki, łożyska, szyberdach, gruba kierownica, po re
moncie silnika 12.2000 r., lotnicze fotele, bez korozji, • 1.600 zl. 
Olszyna, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/52-56-90 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, sprawny, • 400 zl. Sława, 
woj. leszczyńskie, tel. 0607/08-06-56 
FIAT 126p, 1984 r., żółty, tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, 
alternator, spoilery, -1.100 zl. Świebodzice, tel. 074/854-62-39 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, biały, przystosowany do rajdów 
KJS, silnik 45 KM, fotele kubełkowe Bimark, pasy szelkowe, 
klatka, opony 13*. halogeny - 4 szt, - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-55-13, 0605/07-53-98
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, żółty, techn. sprawny, radioodtwa
rzacz. • 650 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-97-99, 0602/44-72-34 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, szary, blacharka do małych po
prawek, felgi BMW z oponami, szeroki licznik, alternator, - 550 
zl. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1984 r.. 650 ccm, zielony, stan dobry, przegląd do 
052002 r., nowe opony, alternator, hak, stan b. dobry silnika, 
opłacony, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 0501/15-36-09 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, w ciągłej eksploatacji,
• 1.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, uszkodzony. Ciechów, 
tel. 071/317-47-24
FIAT 126p, 1985 r. inst. gazowa, - 700 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-89-88
FIAT 126p, 1985 r., żółty, po tuningu, szerokie zderzaki, kubeł
kowe fotele, felgi 13*, alternator, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 ,
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, w ciągłej eksploatacji,
- 1.000 zl lub zamienię na młodszy rocznik. Środa Śląska, tel. 

f  0606/39-07-95 
FIAT 126p, 1985 r.-, 652 ccm, benzyna, niebieski,, blacharka w 
dobrym stanie, alternator, zapłon w stacyjce, ogólnie stan do-. 
bry,- 1.300zł. Bolesławiec, tel. 075/736-10-43 
FIAT 126p;1985 r., 650 ccm, ęiebieski, po remoncie blaęharkl.1 
silnika, nówy faktor., deska rozdz. nowego typu; zapłon w sta- 

t  cyjce, szerokie zderzaki, alternator, RO, głośniki, pasy bezwł., 
'sportowa kier., dużo nowych części, • 1.850 zł. Głogów,, tel. 
-076/833-44-23
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm amortyzatory na gwarancji, kpi. 
Jcól zimowych, szeroka deska, tylna szyba ogrzewana, żarówki 

\H4, nowy układ hamulcowy, przegląd do 10.2001 r., ważne OC,
. nowy akumulator, • 1.300 zl. Jemielno, tel. 065/544-72-47 
FIAT 126p, 1985 r. alternator, po remoncie silnika-podwozia f* 
blach, do poprawek • 600 źl. Kamienna Góra, tel. 075/744-71-30 
FIAT 126p, 1985 r., 8 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze sie- 
dzeniak obrotomierz, sportowa kierownica 1 tłumik, biały zegar, 
nakładki pedałów, nowe opony, po remoncie, • 1.600 zł. Kowa
ry, tel. 0502/33-73-16
RAT 126p, 1985 r., 650 ccm, benzyna, biały, nowy typ deski 
rozdz., lotnicze fotele, po wymianie źaworów, nowe pólosle, 
nowe przeguby, pompa paliwa, rozrusznik i prądnica, brak prze
glądu, lakier do poprawek, -1.000 zł. Legnica, tel. 0603/54-99-41 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, zielóny, po remoncie blacharki i 
lakierowaniu, stan b. dobry, • 1.200 zł. Leszno, tel. 
065/520-71-66
FIAT 126p SKŁADAK, 1985 r., 600 ccm, bordowy, alternator, 
ważny przegląd, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 800 zł. 
Marczów, tel. 0607/37-73-03
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, brązowy, alternator, lotnicze sie
dzenia/nowe opony, opłacony, • 900 zł. Michałów, tel. 
076/817-42-09, 0604/26-55-79 '
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, przyciemnione szyby, 
lotnicze fotele, szerokie zderzaki, szeroka deska rozdzielcza, 
nowe opony, po remoncie blacharki (04.2001 r.), stan dobcy, 
alternator, - 1.500 zl. Mirsk, tel. 0606/31-37-89 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, zielony, plastikowe zderzaki, nowy 
akumulator (gwarancja), stan blacharki, opon i silnika • dobry, 
przegląd do 03-2002 r., ważne OC, hak holowniczy, stan techn. 
dobry, • 1.000 zl. Oleśnica, tel. 071/315-53-56 
FIAT 126p, 1985 r., 60 tys. km, 650 ccm, szałwiowy, szeroki 
licznik, nowa inst. elektr., dużo nowych części, zadbany, -1.900 
zł. Pęgów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 0606/72-49-43 
FIAT 126p, 1985 r. deska nowego typu, po remoncie, alterna
tor, brak przeglądu, do drobnych poprawek lakierniczych, - 950 
zł. Rogów Sobóckl, teł. 071/390-40-34 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, żółty, po remoncie blacharki, la
kierowaniu, przegląd do 02. 2002 r., stan b. dobry, • 2.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-13-02
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, kość słoniowa, nowy akumulator, 
alternator, przegląd do 10.10.2001 r., stan dobry, • 850 zł. Wro
cław, tel. 071/353-58-43
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, seledynowy, stan dobry, w ciągłej
eksploatacji, szeroka deska licznika, ważny przegląd i OC, -
950 zl. Wrocław* teł. 071/352-64-44
FIAT 126p, 1985 r., szaronlebieski, • 1.100 zl. Złotoryja, tel.
0606/13-38-45
FIAT 126p, 1985/86 r., 650 ccm, E, czerwony, po remoncie bła- 
charki, silnika oraz skrzyni biegów, po lakierowaniu, nowe lotni

cze fotele, akumulator, rozrusznik, pasy bezwł., pasy z tylu, 
wnętrze Eleganta, Instalacja elektryczna, plastiki, szeroka de
ska rozdzielcza, kierownica, felgi 13* BMW, • 2.800 zl lub za
mienię. Bielawa, tel. 074/645-73-25, 0602/84-66-24 
FIAT 126p, 1985/86 r., biały, duża deska rozdzielcza, nowy aku
mulator, stan dobry, - 1.200 zl. Wrocław, tel. 071/345-78-54 
FIAT 126p, 1985/86 r., 650 ccm, zielony, po remoncie silnika i 
blacharki,-nowe amortyzatory, po regeneracji zwrotnic, nowe 
końcówki, bębny ham., szeroka deska rozdz., szerokie zderza
ki, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 050l/85r§9-78 
FIAT 126p, 1985/86 r., 69 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
konserwacja, lakierowany w 1999 r., II właściciel, alternator, lot
nicze fotele, radio Blaupunkt, tylne szyby uchylne, stan tech
niczny b. dobry, zadbany, po remoncie silnika i skrzyni biegów, 
nie wymaga napraw, nowe amortyzatory, żarówki H4, • 1.350 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-03-22, 0602/18-29-01 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, kolor kremowy, nowe 
opony, żarówki H4, gażnik, pompa paliwa, rozrusznik, łożyska 
kół, bębny I szczęki hamulcowe, lotnicze fotele, dodatkowe 
światło .stop*, deska rozdz. nowego typu, światła dojazdy dzien
nej, nowe progi, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, • 2.000 
zł lub zamienię na Skodę 120, 5-biegową. Długołęka, tel. 
071/315-23-68, 0609/06-37-80
FIAT 126p FL, 1986 r.,'71 tys. km, 650 ccm, kolor groszkowy, 
garażowany, lotnicze fotele, dmuchawa, alternator, deska rozdz. 
nowego typu, nadkola, tylna szyba ogrzewana, nowy akumula
tor i resor, stan b. dobry, • 1.320 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-85-46
FIAT 126p, 1986 r., 95 tys. km, 650 ccm, czarny, zapłon w sta
cyjce, elektr. gażnik, • 1.500 zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-20-41 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, alternator, zapłon w stacyj
ce, szerokie zderzaki, po regeneracji zwrotnic, lotnicze fotele, 
w ciągłej eksploatacji. - 1.700 zł łub zamienię na Rata 126p 
(uszkodzony). Środa śląska, tel. 0606/39-07-95 
FIAT 126p, 1986 r., bordowy, sten b. dobry, nowy lakier i opony, 
ważny przegląd, • 1.700 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-73-69 
FIAT'126p, 1986 r., 650 ccm, niebieski, sten dobry, szeroka 
deska, alternator, lotnicze siedzenia, szyba ogrzewana, opła
cony, • 1.000 zł. Bolków, tel. 075/741-44-25 
FIAT 126p, 1986 r., 95 tys. km, 650 ccm, benzyna, czarny me- 
talic, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, RO, garażowany, prze
gląd do 02.2002 r., stan b. dobry, • 1.600 zl. Długie Stare, tel. 
065/611-21-22 *
FIAT 126p, 1986 r., 652 ccm, pomarańczowy, alternator, prze
gląd do 2002 r., szeroka deska rozdz., szerokie zderzaki, spo
ilery * drugi na części, 85 r., hak, gruba kierownica, do drob
nych poprawek, • 1.200 zł. Kije, tel. 068/385-66-53 
FIAT 126p, 1986 r., 91 tys. km, 652 ccm, niebieski, stan dobry, 
- 1.000 zl. Ligota Wielka, tel. 0609/40-33-49,071/346-29-73 
FIAT 126p, 1986 r., 14 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, alter
nator, lotnicze fotele, oryg. lakier, deska rozdz. nowego typu, 
sten b. dobry, przegląd do 05.2002 r., garażowany, nowe opo
ny, -1.340 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-37-26,0600/65-22-26 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, po remoncie, tyl
na szyba ogrzewana, gruba kierownica, radio, alternator, 5-bie

gowy, kołpaki, po remoncie układu kierowniczego, pokrowce, •
1.150 zł Lwówek śląski, tel. 075/782-58-89 
FiAT 126p, 1986 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny li
fting, nowy ukl. wydechowy i opony, zapłon w stacyjce, alterna
tor, nowa deska rozdz., pilne. - 1.200 zl. Łomnica, gm. Mysła
kowice, tel. 075/713-05-34
FIAT 126p, 1986 r., 106 tys. km, 650 ccm, zielony, szeroka de
ska rozdz., alternator, zapłon w stacyjce, fotele lotnicze, kon
serwacja ♦ nadkola, sten b. dobry, - 1.900 zl. Mościsko, gm. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-91-44 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, garażowany, bez 
śladów korozji, stan opon dobry, stan ogólny b. dobry, -1.350 
zl. Oława, tel. 071/303-07-91, 0607/72-02-46 
FIAT 126p, 1986 r., 92 tys. km, 650 ccm, żółty, sten b. dobry, po 
remoncie skrzyni b., po wymianie amortyzatorów, sprężyn, lot
nicze fotele, szeroka deska, nowy akumulator, po wymianie łań
cuszka rozrządu, garażowany, przegląd do 10.2001 r., pasy 
bezwł, - 1.800 zł. .Roztoka, tel. 074/850-92-93, 0601/05-47-44 
FiAT 126p, 1986 r., 27 tys. km, 650 ccm, szary, szeroka deska, 
lotnicze fotele, alternator, H-4, RO, sportowy tłumik, - 800 zł. 
Rzeszotary.gm. Miłkowice, tel. 076/857-00*92'
FIAT 126p,1986 r., 15 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, wałek 
rozrządu sportowy, kubełkowy fotel, przegląd do 04.2002 r.,..do 
małych poprawek, stan dobry, • 1.200 zl. Wałbrzych, tel. 
074/666-10-05
FIAT 126p, 1986 r. alternator, po wymianie przednich błotni
ków, ścianki i progów, nowy bak, wahacze tylne, • 850 zł. Wał
brzych. tel. 074/849-13-46, 0604/92-64-39 
FIAT 126p, 1986 r., 36 tys. km, 652 ccm, czerwony, szeroka 
deska rozdzielcza, nowe progi, alternator, rozkładane siedze
nia, stan dobry, brak aktualnego przeglądu, - 1.150 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-28-58, 0602/35-61 -24.
FIAT 126p, 1986 r., 19 tys. km, 650 ccm! żółty, po remoncie 
silnika, zagłówki; przegląd dó 2002 r., stan dobry, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-60-05
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, nowy akumulator, sOnik 

: po remoncie (2 lata temu), brak przeglądu* do drobnych popra
wek lakierniczych, * 650 zł- Wrocław, tel. 071/398-78-88 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, pomarańczowy, zadba
ny, stan b. dobry, - 1.600 zł. Zębice, gm. Św.Katarzyna, tel. 
071/311-54-94 po godz. 16, 0608/70-50-14 
FIAT 126p, 1986/87 r., 76 tys. km, 652 ccm, szary, szeroka de
ska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, alternator, szerokie zderza
ki, lotnicze fotele, stan dobry, • 1.450 zl. Bielawa, tel. 
074/833-75-92
FIAT 126p, 1986/87 r., 90 tys. km, 650 ccm, niebieski,- uchylne 
tylne szyby, pełny lifting, nowa deska rozdzielcza, nowy aku
mulator, • 1.300 zl. Malczyce, tel. 071/795-11-42,0601/85-90-40 
FIAT 126p, 1986/87 r. sten techn. b; dobry, deska rozdz. nowe
go typu, alternator, blacharka do małych poprawek, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 345-42-97, 0501/97-59-59 
FIAT 126p, 1986/99 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, tylna szyba ogrzewana, dużo nowych części, szerokie 
zderzaki, białe kierunkowskazy, pasy bezwł., stan b. dobry, •
1.900 zł. Rokitki, gm. Chojnów, tel. 0604/56-57-75 
FiAT 126p, 1987 r., 650 ccm, zielony, deska rozdz. nowego typu, 
stan dobry, • 990 zł. Legnica, tel. 0605/28-37 
FIAT 126p, 1987 r., 69 tys. km, 650 ccm, żółty, sten dobry, alter
nator, - 850 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1987 r., 62 tys. km, 650 ccm, kolor wiśniowy, stan b. 
dobry, zapłon w stacyjce, alternator, szeroka deska rozdz., we
lurowa tapicerka, • 1.350 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35'
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, biały, lifting, zapłon w stacyjce, 
fotele kubełkowe - 650 zł.., tel. 0602/71-47-06, 0606/59-23-58 
FIAT 126p, 1987 r., 156 tys. km, 652 ccm, kremowy, tylna szy
ba ogrzewana, III właściciel, szeroka deska i zderzaki, po re
moncie blacharki, po lakierowaniu, jtowe sprzęgło i docisk, •
1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-30-87 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, - 1.250 zl. Michałów, 
tel. 077/469-70-51
FIAT 126p FL, 1987 r., piaskowy, zapłon w stacyjce, pasy bezwl., 
dużo nowych części, garażowany, stan dobry, - 1.000 zł. Milicz, 
tel. 0607/22-44-24
FIAT 126p, 1987 r., - 1.200 zł. Rawicz, tel. 065/545-35-47 
FIAT 126p, 1987 r. deska rozdz. nowego typu, alternator, za

płon w stacyjce, po remoncie kapitalnym silnika, stan dobry, •
1.500 zł. Mysłaków 21, gm. Marcinowice, tel. 074/850-57-84 
FIAT 126p, 1987 t:, 650 ccm, biały, po remoncie silnika i bla
charki, stan b. dobry, - 2.100 zl. Naroczyce, woj. legnickie, tel. 
0606/42-43-22
FIAT 126p, 1987 r., czerwony, alternator, zapłon w stacyjce,
szeroka deska rozdzielcza, sten b. dobry, • 1.700 zl. Nowa Wieś,
gm. Niemcza, tel. 074/837-52-67
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, pomarańczowy, sten b. dobry, •
1.350 zl. Paczków, tel. 077/431-65-95
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, seledynowy, alternator, szeroka
deska rozdzielcza, blach, do remontu • 1.200 zł. Pielgrzymka,
tei. .076/877-52̂ 41
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, bordowy, szeroka de
ska rozdzielcza, nowe opony, tylna szyba ogrzewana, po re
moncie silnika, garażowany, przegląd.do 10.2001 r., nowe ta
blice, w ciągłej eksploatacji, sten dobry,-.2.000 zł, Pieszyce, 
tel. 0608/03-86-47
FIAT 126p, 1987 r., 56 tys. km alternator, nowe fotele ( waha
cze, nowy układ kierowniczy i półosie, nowe łożyska, głowica z 
99 r, • 1.800 zł. Prusy k. Strzelina, tel. 071/392-63-30 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, seledynowy, szerokie zderzaki, 
lotnicze fotele, • 1.100 zł. Rędziny, gm. Kamienna Góra, tel. 
0605/05-07-02 po godz. 16
FIAT 126p, 1987 r., 600 ccm, żółty, lotnicze fotele, szeroki zde
rzak, nakładki na progach, *.1.200 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-60*80, 075/775-57-21
FIAT 126p FL, 1987 r., 22 tys. km, 650 ccm, zielony, szeroka 
deska rozdz., pasy bezwładnościowe, lotnicze fotele, po remon
cie silnika i blacharki, sten b. dobry, aktualny przegląd, -1.550 
zl. Walim, tel. 074/845-75-05
FIAT 126p, 1987 r., 86 tys. km, 650 ccm, niebieski, - 1.000 zl. 
Wrocław, tel. 0606/21-89-17
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 ccm, groszkowy, alternator, szeroki 
licznik, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, przegląd do 2002 
r., ważne OC, sten silnika i skrzyni biegów b. dobry, • 850 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p, 1987 r., 66 tys. km, 650 ccm, czerwony, garażowa
ny, stan dobry + dużo nowych części, • 1.700 zl. Wrocław, tel. 
071/345-65-53
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 ccm, benzyna, bordowy, wersja eks
portowa, przegląd do 05.2002 r., I właściciel, oryg. lakier, za
płon w stacyjce, alternator, halogeny, zabezp. przed kradzieżą, 
tylna szyba ogrzewana, -1.800 zł. Wrocław, teł. 071/351-74-66 
FIAT 126p, 1987 r., 23 tys. km, 650 ccm, czerwony, sten b. do
bry, badania do 25.05.2002r, alternator, światło stop, tylna szy
ba ogrzewana, przeciwmgielne światła, akumulator nowy, • 1.800 
zł lub zamienię na VW Golfa I, diesel * dopłata. Wykroty, gm. 
Nowogrodziec, ul. 22 Lipca 47
FIAT 126p, 1987 r, 652 ccm, kolor grafitowy metalic, po remon
cie blacharki i zaiweszenia w 2000 r., tylne szyby uchylane, 
sportowa kierownica, lotnicze fotele, dodatkowe światło .stop*,
• 1.600 zl. Żemiki Wrocławskie, tel. 0502/26-45-45
FIAT 126p BIS, 1987/88 r., 703 ccm, czerwony, oryginalny la
kier, najbogatsza wersja eksportowa z homologacją niemiecką, 
fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne, nowe 4 opony, cały 
układ kierowniczy, układ hamulcowy, zawieszenia (przód i tył),
• 2.000 zł. Bielawa, teł. 074/833-63-74
FIAT 126p BIS, 1988 r., 703 ccm, czerwony, po malowaniu, za
dbany, pasy bezwładnościowe, uchylane boczne szyby, ogrze
wanie szyby tylnej, stan b. dobry, - 2.100 zł. Głogów, tel. 
0600/25-93-54, 076/832-18-28
FIAT 126p, 1988 r., 67 tys. km, 650 ccm, czerwony,-II właści
ciel, alum. felgi, remont kompl. przedniego zawieszenia, tylne 
szybki uchylne, deska rozdz. nowego typu, alternator, rozruch 
w stacyjce, szyba tylna ogrzewana, konserwacja, nowa tapicer- 
ka, nowe światła, • 2.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-19-35 lub 
0601/50-99-56
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, lotnicze fotele, tylna 
szyba ogrzewana, zapłon w stacyjce, plastikowe nadkola, po 
przeglądzie, nowy łańcuszek rozrządu, nowy aparat zapłono
wy, bagażnik dachowy, zadbany, • 1.900 zl. Wrocław, tel. 
071/357-95-17
FIAT 126p, 1988 r., 50 tys. km, 650 ccm, bordowy, nowy aku
mulator, nowe opony, zadbany, - 1.700 zl. Częstochowa, tel. 
034/353-73-50
FIAT 126p FL, 1988 r., 84 tys. km, 650 ccm, czerwony, alterna
tor, zapłon w stacyjce, po remoncie silnika, konserwacja pod
wozia, - 2.100 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831 -43-39 
FIAT 126p, 1988 r., 30 tys. km, czerwień meksykańska, pełny 
lifting, zapłon w stacyjce, szeroka deska rozdzielcza, tylna szy
ba ogrzewana, pasy bezwł., sportowa kierownica, lotnicze fote
le, wskaźniki od CC 900, głośniki w drzwiach, halogeny, kola 
13/145, szerokie zderzaki, lakierowane elementy wnętrza, -
2.500 zł technicznie sprawny, przegląd do 042002 r.. Dzierżo
niów, tel. 074/831-27-78
FIAT 126p FL, 1988 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, szerokie zde
rzaki i deska, rozrusznik na kluczyk, alternator, fotele lotnicze, 
plastikowe nadkola, po przeglądzie, zadbany, • 16.500 zl. Głu
szyca, tel. 074/845-93-37, 0604/25-39-73 
FIAT 126p, 1988 r. alternator, szeroka deska, sten dobry, • 1.500 
zl. Grodków, tel. 077/415-57-99
FIAT 126p, 1988 r., 40 tys. km do małych poprawek blachar
skich, stan dobry, - 2.000 zł (możliwe raty). Kąty Wrocławskie, 
tel. 071/316-75-91
FIAT 126p, 1988 r., 652 ccm, niebieski, szeroka deska rozdz., 
lotnicze fotele, stan dobry, • 1.600 zł. Kije, tel. 068/385-66-53 
FIAT 126p, 1988 r., niebieski, zapłon w stacyjce, zabezp. przed 
kradzieżą, sten dobry, • 1.900 zł. Kłodzko, tel. 0605/26-12-57 
FIAT 126p, 1988 r., niebieski, garażowany, stan dobry, -1.600 
zł. Ligota,, tel. 0501/43-08-39
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm przegląd do 05.2002 r., nowa de
ska rozdzielcza, alternator, zapłon w stacyjce, • 1.500 zł. Miero
szów, tel. 074/845-84-90
FIAT 126p, 1988 r, ceglasty, sten b. dobry/alternator, kubełko
we fotele, szeroka deska, w ciągłej eksploatacji, - 1.690 zł lub 
zamienię na uszkodzony, do sprowadzenia, dopłacę. Nowogro
dziec, tel. 075/731-62-76,0602/85-29-65 
RAT 126p, 1988 r., czerwony, alternator, zapłon w kluczyku, 
aktualny przegląd, stan dobry, - 1.300 zl. Oleśnica, teł. 
0600/35-36-53 .
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, garażowany, zadbany,
- 2:250 zł. Oława, tel. 071/303-22-07 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, jasnozielony, pełny lifting, prze
gląd do 2002 r., nowe opony, kubełkowe fotele, sten techn. b. 
dobry, - 2.350 zl. Paczków, tel. 077/431-79-64 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, niebieski, kubełkowe fotele, 
dmuchawa, alarm, sten b. dobry, zadbany, - 2.300 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-69-94 
FIAT 126p; 1988 r., 650 ccm, niebieski, sten b. dobry, lotnicze 
fotele, pasy bezwładnościowe, 4 nowe opony, nowy akumula
tor, - 2.200 zł. Polkowice, tel. 076/749-64-87 
FIAT 126p, 1988 r., 74 tys. km, 650 ccm, beżowy, pełny lifting, 
zapłon w stacyjce, reguł. wys. mocowania pasów, przegląd do
05.2002 r., stan techn. b. dobry, • 2.000 zł. Ruszowice 13, gm. 
Kłodzko, tel. 076/867-92-98, 0607/18-24-35 
FIAT 126p, 1988 r., 86 tys. km, 650 cćm, czerwony, nowe opo
ny, przegląd ważny do 04.2002 r., stan dobry, -1.600 zł. Skarbi- 
mierz, gm. Brzeg, tel. 077/411*33-28 
FIAT 126p BIS, 1988 r. po remoncie, dużo nowych części, za
dbany - 2.150 zl. Stanowice. woj. wrocławskie, tel. 
0603/43-13-40
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały, szeroka deska rozdzielcza, 
zapłon w stacyjce, alternator, alarm, nadkola, sten dobry, -1.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-10-07 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, po remoncie 
hamulców, nowy akumulator (gwarancja), garażowany, lotnicze 
fotele, techn. sprawny, przegląd do 2002 r, - 1.800 zl. Wrocław, 
tel. 071/372-72-73, 0605/65-58-22 
FIAT 126p FL, 1988 r. I właściciel, szerokie zderzaki, nowy typ 
deski rozdzielczej, lotnicze fotele, oryg. lakier, stan b. dobry, •
1.750 zl. Wrocław, tel. 0607/82-97-45 
FIAT 126p, 1988 r., 38 tys. km, 650 ćcm, czerwony, lotnicze 
fotele, dmuchawa, alternator, pasy bezwl., sten b. dobry, • 1.900 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/784-34-11 
FIAT 126p FL, 1988 r., 76 tys. km, 650 ccm, zielony, Ił właści
ciel, opony i akumulator (gwarancja), oryg. lakier, alarm ♦ pilot 
4 głośniki, lotnicze fotele, nadkola, konserwacja, H-4.4 haloge
ny, gruba kierownica, bez wypadku, dmuchawa, udokum. po
chodzenie, - 2.150 zl. Wrocław, tel. 071/787-77-11, 
0501/32-83-64
FIAT 126p FL, 1988/89 r., 30 tys. km, 650 ccm, biały, lifting, II 
właściciel, garażowany, alarm * pilot, po remoncie kapitalnym, 
stan b. dobry, - 2.150 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-87-29 
FIAT 126p, 1988/89 r., czerwony, stan b. dobry, szeroka deska, 
lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, po remoncie kapitalnym, ba

gażnik dachowy, atrakcyjny wygląd, - 2.200 zl. Jelenia Góra, 
teL 0607/48-30-13
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, niebieski, sten dobry, szeroka 
deska, uchylane tylne szyby, wysokie fotele, - 2.500 zl. Miłko
wice, woj. legnickie, tel. 0605/44-04-17 
FIAT 126p, 1988/95 r., 650 ccm, niebieski, alternator, tylne szy
by uchylane, stan dobry, • 1.800 zl. Nysa, tel. 077/433-12-88 
FiAT 126p, 1989 r., granatowy, sten idealny, - 2.500 zl. Lwówek 
Śląski, tel. 0608/1M5-96
FIAT 126p FL, 1989 r., 78 tys: km, 650 ccm, benzyna, biały, 
sten dobry, przegląd do 05.2002 r., nowa głowica silnika, nowe 
kpi. hamulce, bagażnik dachowy, • 2.500 zł. Opolno Zdrój, tel. 
075/773-83-39, 0603/64-20-99
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, zapłon w sta
cyjce, dmuchawa, alternator, bez wypadku, I właściciel, gara
żowany, zadbany, wysokie fotele, sten blacharki i podzespołów 
b. dobry, cena - 2.330 zł lub zamienię na starszego Fiata 126p 
albo na inny, większy, do remontu (Opel, VW, Ford, Seat Ibiza) 
i inne. Paczków, tel. 0606/50-82-16 
-F|AT 126p, 1989 r., 64 tys. km, 650 ccm, biały, zapłon w stacyj- 
ce, siedzenia kubełkowe, właściciel niepalący, radio, -1.800 z l 
Sienna, teł.'0503/62-82-83
FIAT 126p, 1989 r., 59tys.kra.650 ccm, biały. - 2.100 zl. Wło- 
cin-Kołonia, tel. 043/829-15-30 - "■
FIAT 126p, 1989 r., 67 tys. km, 650 ccm, biały, sten b. dobry, 
alternator, szeroka deska rozdz., zapłon w stacyjce, • 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-35
O  FIAT 126p FL, 1989 r., 58 tys. km, 650 ccm zapłon 

w stacyjce, kubełkowe fotele, nowe opony, po 
przeglądzie (ważny do 04.2002 r.), wymienione 
zwrotnice, stan b. dobry, okazja!, - 1.850 zł. Wro
cław, tel. 071/781-81-71 81010911

FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, groszkowy, pełny lifting, 
zapłon w stacyjce, dmuchawa, sten b. dobry, - 2.100 zł. Biały 
Kościół k. Strzelina, tel. 0608/02-71-01 
FIAT 126p, 1989 r., 63 tys. km, 650 ccm pełny lifting, • 2.200 zł. 
Brzeg Opolski, tel. 077/416-10-95, 0604/82-79-82 
FIAT 126p, 1989 r., 35 tys. km, 650 ccm, żółty, po remoncie 
blacharki i lakierowniu, nowe opony, nowy akumulator, lotnicze 
fotele, pełny lifting, obrotomierz, dodatkowo nowa głowica z 
modelu Bambino, - 2.200 zl lub zamienię na Renault 5. Bystrzy
ca, tel. 0603/33-94-97
FIAT 126p BIS, 1989 r., 68 tys. km, 700 ccm, biały, stan dobry,
- 2.100 zł. Chróścice, tel. 077/469-56-54
FIAT I26p, 1989 r., 90 tys. km,652 ccm, benzyna, biały, stan b. 
dobry, lotnicze fotele, dodatkowe świaflo .stop’ , RO Philips, pasy 
bezwładnościowe, alternator, dmuchawa, nadkola, halogeny, po 
remoncie skrzyni biegów, zwrotnicy, nowe amortyzatory, prze
gląd do 05.2002 r, - 2.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-13-80 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, zielony, po wymianie gaźnika, 
rozrządu, łożysk tylnych, garażowany, zadbany, sten b. dobry, -
2.100 zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-18-49 
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, deska 
rozdzielcza nowego typu, dmuchawa, alternator, zapłon w sta
cyjce, lotnicze fotele, sten dobry, w ciągłej eksploatacji, • 2.000 
zl. Kępno. tel. 0605/52-79-78
FIAT 126p, 1989 r;, 120 tys. km, 650 ccm, niebieski, tylna szy
ba ogrzewana, wymieniony gażnik, zapłon, amortyzatory, re
sor, zwrotnice, przegląd do 01.2002 r, blacharka do drobnych 
poprawek, - 2.000 zl lub zamienię na Poloneza, z inst. gazową, 
z ew. dopłatą. Lubin, tel. 076/846-17-78, 0606/30-24-58 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, biały, techn. sprawny, prze
gląd do 11.2001 r., fotele lotnicze, szybki uchylne, nowe opony 
• 1.900 zl lub zamienię. Lubnów, gm. Kamieniec Ząbk., tel. 
074/819-90-94
FIAT 126p, 1989 r., 87 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, lotnicze 
fotele, hak, tylna szyba ogrzewana, szeroka deska, garażowa
ny, stan dobry. Ludgierzowice, gm. Zawonia, tel. 071/399-77-08 
FIAT 126p FL, 1989 r., 100 tys. km, niebieski, zadbany, garażo
wany, - 2.500 zl. Oleśnica, tel. 071/398-51-34 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 90 tys. km, 700 ccm, stalowy, zareje
strowany, sten b. dobry, • 2.300 zl. Paczków, tel. 0608/42-56-81 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, czerwony, zarejestrowany do
03.2002 r., pełny lifting, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, 
dmuchawa, tylne szyby uchylane, oryginalny lakier, stan dobry,
- 1.850 zł lub zamienię na inny albo na maszyny stolarskie. 
Polanica Zdrój, teł. 0605/37-73-41
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, biały, inst. gazowa, b. oszczęd
ny, stan b. dobry, • 3.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-56-86 
FIAT 126p, 1989 r., 46 tys. km, 650 ccm, niebieski, I właściciel, 
oryg. lakier, stan b. dobry, - 2.400 zł. StrzęKn, tel. 0606/81-07-20 
FIAT 126p, 1989 r., 17 tys. km, 650 cćm, bordowy, po remon
cie, lotnicze fotele, RO, blokada kierownicy, dodatkowe światło 
.stop*, bagażnik dachowy, • 2.000 zł. Środa śląska, tel. 
071/317-22-93
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, po blach, i lakierowa
niu, gwarancja na rok, atrakc. wygląd, szeroka deska rozdziel
cza, dmuchawa - 2.900 zl. Świerczów, teł. 0600/35-83-90 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, stań b. dobry, lotnicze 
fotele, hak, tylna szyba ogrzewana, szerokie zderzaki, przegląd 
do 03.2002 r., zadbany, • 2.500 zl. Wrocław, tel. 0602/36-72-24 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, alternator, nowe opóny, lot
nicze fotele, do remontu blacharka, sten ogólny b. dobry, • 2.400 
zł. Wrocław, tel. 0503/06-25-50 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, beżowy, alum. felgi, lotniczy fotel 
kierowcy, deska rozdz. nowego typu, sten techn. b̂ dobry, - 2.300 
zl. Wrocław, tel. 071/350-00-42 po godz. 19, 0504/91-99-91 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, benzyna, kość słoniowa, lot
nicze fotele, zadbany, bez rdzy, aktualny przegląd, - 2.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/311-76-18
FIAT 126p, 1989 r. alternator, zapłon w stacyjce, szyby uchyla
ne, tylna ogrzewana, pasy bezwł., wysokie fotele, - 2.500 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-19-71 - 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, biały, sten dobry, - 1.600 zł 
lub zamienię na inny. Złotoryja, tel. 076/878-27-96, 
076/878-70-78 % ;
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, niebieski, zadbany, kubełkowe 
fotele, pełny lifting, sten b. dobry, - 2.500 zl lub zamienię. Opo
le, TelJ 077/431-35-37
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, groszkowy, lotnicze fotele, ciem
ne szyby tylne, H4, duży spoiler, garażowany, sten b. dobry, -
3.200 zł. Sobótka, tel. 071/316-20-05 
FIAT 126p, 1989/90 r., - 2.200 zh Ztotoryja; tei. 076/878̂ 51-28 
FiAT 126p BIS, 1990 r, po remoncie silnika, zawory hydraulicz
ne, - 1.800 zl. Złotoryja, tel. 076/878-57-90
0  FIAT 126p, 1990 r., 47 tys. km, 650 ccm, benzyna, 

czerwony, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, al
ternator, nadkola, konserwacja, po remoncie sil
nika (rachunki), nowe opony 2 szt., akumulator i 
resor, żarpwkl H4, - 2.600 zł . , - Lubin tel. 
0606/61-45-iOi gm ., powiat, u l. , tel. I— , I— ,

FIAT 12;6p, T990 h, 51 tys. lćm, 650 ccm, niebieski, mato uży
wany, - 2.200 zł. Brzeg, tel. 077/416-71-11, 077/411-11-61 
FIAT I26p, 1990 r., 650 eon, czerwony lotnicze fotele, alterna
tor, zapłon w stacyjce. • 2.500 zł. Bukowina Sycowska, tel. 
062/785-65-62 • . ~ ,
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, + drugi na części, 93 r, • 3.700 zł. 
Głubczyce, tel. 077/485-05-60
FIAT 126p BIS, 1990 r., 97 tys. km, 703 ccm, biały, sten dobry, 
po remoncie silnika, kubełkowe fotele, pasy bezwładnościowe, 
tylne szyby uchylane, wycieraczka tylnej szyby, przegląd do
10.2001 r., tylna szyba ogrzewana, RM, - 1.800 zl. Głuszyca, 
tei. 074/880-92-03
FIAT 126p, 1990 r., 19 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebieski, 
pasy bezwł., 4 nowe amortyzatory, dmuchawa, lotnicze fotele, 
zapłon w stacyjce, alternator, po remoncie silnika, • 2.200 zl. 
Leśna, tek 075/724-21-01
FIAT 126p, 1990 r., 87 tys. km, 650 ccm, benzyna, beżowy, 
fotele kubełkowe, wymieniona głowica, zawieszenie przednie 
po remoncie, nowe opony przednie, zarejestrowany, przegląd 
do 05.2002 r. - 2.200 zł. Lubin. tel. 0601/83-56-34 
FIAT 126p, 1990 r.. 8 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, stan 
silnika, blacharki i lakieru b. dobry, nowy akumulator, szerokie 
zderzaki, lotnicze fotele, pełny lifting, zadbany, garażowany, -
2.700 zł. Lubin, teł. 0603/22-67-56 
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, lotnicze fotele, szyba ogrzewa
na, szerokie zderzaki, RM * głośniki, zapłon w stacyjce, pasy 
bezwł., stan b. dobry, - 2.700 zl. Oleśnica, tel. 0600/35-36-53 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, biały, nowe drążki kierownicze
1 pompa paliwa, po remoncie silnika, alternator, dmuchawa, lot
nicze fotele, radioodtwarzacz, alarm * pilot, przegląd do 03.2002 
/., sten dobry, - 2.500 zl. Wałbrzych, teł. 074/846-31-40
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FIAT 126p FL, 1990 r., 47 tys. Km, 650 ccm, benzyna, biały, 
oryg. lakier, pełny lifting, fotele kubełkowe, RO, nowe opony, 
garażowany, stan idealny, - 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
FIAT 126p, 1990 r., cytrynowy, pełny lifting, nowe teleskopy i 
amortyzatory, po remoncie kapitalnym blacharki i malowaniu, -
2.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
FIAT 126p, 1990 r., biały, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 0600/39-08-71 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 50 tys. km, 700 ccm, kolor wiśniowy, 
mało używany, garażowany, zadbane wnętrze, stan b. dobry, •
2.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-09-15 po godz. 16 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, garażowa
ny, I właściciel, pełny lifting, lotnicze fotele, - 2.600 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/641-12-67, 0604/65-70-78 
FIAT 126p FL, 1990 r., 63 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, 
bez wypadku, kubełkowe fotele, garażowany, konserwacja, tyl
na szyba ogrzewana, dmuchawa, atrakc. wygląd, stan b. dobry, 
- 2.700 zł. Ziębice, tel. 074/819-9141 
FIAT 126p, 1990/91 r., 65 tys. km, 650 ccm, ceglasty, lotnicze 
siedzenia, nowe opony, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, 
wymienione sprzęgło, ustawiona geometria przód i tył, zadba 

• ny, ii właściciel - 3.000 zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-27'̂ ®
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 82 tys. km, 650 t ^  oeńzyna, czer
wony, lotnicze fotele, hak; nowe ł«**»ropy, opony na gwarancji, 
dmuchawa. RM, tylne «yoy uchylane, oryg. lakier, kołpaki, 
pokrowce, garażowany, zadbany, stan b. dobry, • 2.550 zł. Po
lana k. Ruszowa, tel. 075/771-43-84 
FIAT 126p, 1990/91 r. zadbany, konserwacja, - 3.000 zł. Prud
nik. tel. 077/436-14-59, 0600/14-96-74 
FIAT 126p, 1990/91 r., 650 ccm, biały, lifting, kubełkowe fotele, 
dodatkowe światło stopu, uchylne szyby, obrotomierz, zegar, 
stan dobry, • 2.800 zł lub zamienię na inny, może być uszko
dzony, Polonez Caro. Wałbrzych, tel. 074/848-11-28, 
0605/74-73-41
FIAT 126p FL, 1990/91 r.. 650 ccm po remoncie silnika, układu 
kierowniczego, sprzęgła, nowe opony, lotnicze fotele, tylna szyba 
ogrzewana, ciemne tylne szyby,, zapłon w stacyjce, szerokie 
zderzaki, RO, - 2.700 zl. Wrocław, tel. 071/789-41-08 po 
godz. 17, 0606/28-31-47
FIAT 126p, 1990/91 r., 31 tys. km, 650 ccm, żółty, po tuningu, 
atrakcyjny wygląd, bez wypadku, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/342-16-15

AMICAR/3KKEIK7
autoryzowany dealer 
Wrocław, ul. Robotnicza 94, 
td. (071) 355 45 99 fn  355 89 S2 

www.amtdr.cam.pl 
Samochody używane - tel.: 3S9 34 85

• wymiana stary na nowy 
lub używany na używany,

- korzystna wycena samochodu 
przyjętego w rozliczeniu,

• komis wszystkich marek,
- skup samochodów 

(specjalizacja FIAT),
- profesjonalna obsługa,
• przyjmowanie ofert zakupu 

i sprzedaży
- okazyjna sprzedai 

samochodów po ekspozycji

Fiat 126 p iw 7 000 złfiYTTm Ml MM iii MMMiTTTfTi
Fiat 126 p 1998W 7 200 złłMMmiłiHiiMiiiMiHTTTni
Cinauecento 0.9 1994 11 500 zł(Mlii HI M M M M M M M M M M M

Punto 1.1 1996 17 500 zlIIIUMIMIIMIIłllMIHjllllll
Seicento 0.9 1998 17 300 zlM I M M M M I M M I M I M I M MMM
Seicento0.9 <999 18 500 ziIIIIMIHIIMHIIIMIM MM Ił II
Uno 1.0 50 <998 6 600 złMMMM M MIIIM MMI II M MMI
Uno 1.0 30 iw 15 300 złM I H M M MM H II I M M MMMM I
Siena 1.6 HL m  19 900 złM M II M I M I M M I III M MMMM I
Siena 1.6 HL m 19 000 złMMMM M MM I M MIM II MMI M
^  W f f ,V?M M , . .  , .1  .

m  I M l  I I M  I M  M  t l n  n  ł

^ f y p p r t i ł ^ M M ^ . M M W W ,  

Dostawcze i Vany
Uno 1.4 Van 1997 12 S00zl

M M M M I I  U I J  M M M M  IH J J J  I I ICinauecento 0.9 Van 1995 7 000 zł
s n ł W i W ' m .............
1.9 0 (2 szt.) 1997/98 H 500 zł*IIMI M11111 MII11111IIIM M111
")C9MUSZL

Specjalne ceny 
na samochody 
rocznik 2000!!!

Akcja złomowania II! 
(I odkupu używanego 

samochodu w rozliczeniu) 
trwa nadali!!
Do końca maja 

oferujemy następujące upusty:
Selcento, Uno: - 4000 zł (2SOO zł) 
Punto: 4000 zł (3000 zł) 
Pozostałe modele - 5000 zł (3000 zł)'

Wiotka promocja s
modelu Punto I j

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

AMICAR- SAMOCHODY I
Z PEWNEJ RĘKI i

FIAT 126p, 1990/91 r., 31 tys. km, 650 ccm, żółty, wzmocniony 
silnik, sportowy wygląd, bez wypadku, stan Idealny, - 3.200 zl. 
Wrocław, tel. 0605/67-65-50
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 68 tys. km, 650 ccm, żółty, zapłon w 
stacyjce, ogrzewana szyba, lotnicze fotele • 2.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-63-34
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, czerwony, hak, lotnicze fotele, 
dużo nowych części, stan b. dobry, • 3.100 zł. Pieńsk, tel. 
0600/45-05-88
RAT 126p FL, 1991 r., 65 tys. km, 650 ccm, niebieski, oryg. 
lakier, garażowany, po remoncie silnika I skrzyni biegów, stan 
b. dobry, - 3.100 zl. Braszowice, tel. 074/616-02-49 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, zielony, nowe opony, hamulc®, 
łożyska, sworznie, aktualny przegląd, • 3.000 Zł. JedUna Zdrój, 
tel. 074/880-51-02
FIAT 126p, 1991 r., 652 ćtm, N%  alternator, szeroka deska 
rozdz., stan techn. b. fa}xf;*2.7QQ zł. Lubin, lei. 0605/85-25-34 
FIAT 126p, 1901 r.; 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele wymieniony olej, kołpaki, stan b. dobry, - 2.500 zł. Mi
chałów, tel. 077/469-70-51
FIAT 126p, 1991 r., 84 tys. km, 652 ccm, czerwony, zadbany, 
garażowany, dod. światło .stop", RO, tylna szyba ogrzewana, 
alternator, zapłon w stacyjce, oryg. lakier, plastikowe nadkola, 
dod. bagażnik, stan b. dobry, - 3.400 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-21-09
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, stan b. dobry, pełny lifting, 
noweuopony, nowy akumulator i hamulce, stan idealny, • 3.700 
zł lub zamienię na Poloneza z 94 r.. Pielgrzymka,' tel. 
076/877-57-32 - * .
FIAT 126p, 1991 r., 81 tys. km, niebieski, garażowany, stan b. 
dobry, - 3.200 zl. Piława Górna, tel. 074/837-14-14 
FIAT 126p, 1991 r., czerwony, siedzenia lotnicze, RO, stan b. 
dobry, - 4.050 zł lub zamienię na młodszy. Rawicz, tel. 
065/546-33-40, 0605/54-24-27
FIAT 126p BIS, 1991 r., niebieski, wersja wioska, po remoncie 
silnika, hamulców i podzespołów, nowy akumulator, • 2.600 zl. 
Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-34 
FIAT 126p FL, 1991 r., 53 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, 
bez wypadku, lotnicze fotele, stan b. dobry, • 2.800 zł. Strzelin, 
tel. 0606/81-07-20
FIAT 126p, 1991 r., 84 tys. km, 652 ccm, benzyna, żółty, gara
żowany, alternator, zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, 
lotnicze fotele, przegląd do 02.2002 r., oryg. lakier, radio ♦ gło
śniki, po remoncie silnika, stan b. dobry, • 3.300 zł. Świdnica 
Śl., teł. 074/852-37-58 v  
FIAT 126p FL. 1991 r., 72 tys. km, 650 ccm. niebieski, silnik 
uszczelniony, po remoncie skrzyni biegów, zwrotnic, sprzęgła, 
rozrządu, hamulców, nowy resor, akumulator, zadbany, garażo
wany, nadkola, bagażnik dachowy, RM, fotele lotnicze, zegar, 
zapalniczka, stan b. dobry, • 2.900 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p FL, 1991 r., 90 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, pełny lifting, zadbany, bez korozji, po wymianie łożysk, -
2.800 zi lub zamienię na Poloneza z inst. gazową. Wałbrzych, 
tel. 074/665-10-68
FIAT 126p, 1991 r., 71 tys. km, 652 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, dodatkowe opony zimowe, przegląd do 12.2001 r., nowy 
akumulator, po remoncie silnika i zawieszenia, • 2.600 zł. Wał
brzych. tel. 0601/18-14-91
FIAT 126p, 1991 r., kolor piaskowy, po remoncie blacharki, sil
nika i zawieszenia, stan b. dobry, • 3.100 zl. Wiązów, tel. 
0603/10-64-17.
FIAT 126p FL. 1991 r., 69 tys. km, 650 ccm, niebieski, oryg. 
lakier, garażowany, zadbany, odcięcie zapłonu, plastikowe nad
kola, bogata wersja, techn. sprawny, • 3.300 zl. Wiązów, woj. 
wrocławskie, tel. 0605/05-93-66 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, biały, II właściciel, po remon
cie układu kierowniczego, dmuchawa, alternator, zapłon w sta
cyjce, lotnicze fotele, stan b. dobry, • 2.350 zl. Wrocław, tel. 
071/357-69-81 po godz. 20, 0607/82-9745 
FIAT 126p, 1991 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. do
bry, pełny lifting, • 2.400 zl. Wrocław, tei. 0501/40-31 -35 
FIAT 126p BIS, 1991 r., 65 tys. km, 700 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, stan b. dobry, • 2.100 zł. Wrocław, tel. 0601/56-61-26 
FIAT 126p FL, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm, biały, nowy akumu
lator, opony, hamulce, sprzęgło i rozrząd, dodatkowe światło 
.stop*, RO Sony + 4 głośniki, zadbany, stan b. dobry, • 3.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/453-37-24, 0501/08-32-57 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, niebieski, zagłówki, dmuchawa, 
szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, bagażnik, bez rdzy, 
przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, - 3.000 zl. Złotoryja, tel. 
076/878-1047, 0606/98-65-69
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 65 tys. km,.650 ccm, zielony, pełny 
lifting, rozkł. siedzenia, akumulator na gwarancji, dobre opony, 
tylna szyba ogrzewana, plastikowe nadkola, dodatkowe światło 
.stop’ , przegląd do 03.2002 r., zarejestrowany, nowe tablice, -
2.500 zl. Kłodzko, tel. 0606/28-65-73 
FIAT 126p, 1991/92 r., 650 ccm, morski, stan b. dobry, wersja 
eksportowa, po remoncie silnika, alternator, nowe opony, tylne 
szyby uchylne, ukl. kierowniczy iistwowy, nowe zwrotnice, 
amortyzatory, łożyska, przegląd do 05.2002 r, • 4.100 zl. Ko
stomłoty, tel. 071/795-19-15
FIAT 126p, 1991/92 r., 650 ccm, czerwony, przyciemniane szy
by, szyby tylne uchylne, halogeny, pełny lifting, po wymianie 
zawieszenia przedniego I ukl. hamulcowego, zadbany, stan b. 
dobry, • 3.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-27-64 
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm, biały, oiyg. lakier, bez wy
padku, II właściciel, po remoncie układu kierowniczego, dmu
chawa, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, stan b. 
dobry, - 2.750 zł. Wrocław, tel. 071/357-69-81 po godz. 20, 
0607/82-9745
FIAT 126p, 1992 r., 10 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
nowy akumulator, zabezpieczenie dodatk., zegarek, termometr, 
głośniki, stan b. dobry, • 3.300 zł. Lubań, tel. 0606/65-71-34 
FIAT 126p, 1992 r., 120 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowy aku
mulator, po remoncie silnika, nowy lakier, lotnicze siedzenia, 
stan dobry, - 2.600 zł. Świdnica, tei. 0605/62-17-44 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, czerwony, pełny lifting, oryg. lotni
cze fotele, konserwacja, przegląd do 03.2002 r., RM + głośniki, 
nowy akumulator, stan dobry, • 3.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-38-65
FIAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. do
bry, lotnicze fotele, alternator, atrakc. wygląd, po przeglądzie, 
ospoilerowany, - 3.500 zl. Bolesławiec, tel. 0607/13-78-83 
FIAT 126p, 1992 r., 86 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny li- 
fting, stan b. dobry, • 2.600 zl. Jedlina Zdrój, tel. 0606/36-01 -64 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, zielony, nowe opony, garażowa
ny, dodatkowe światło .stop*, plastikowe nadkola, RO, lotnicze 
fotele, tylna szyba ogrzewana, stan dobry, • 3.500 zl. Kłodzko, 
tel. 074/868-74-17
FIAT 126p, 1992 r., żółty, lifting, - 2.500 zł. Mysłakowice, tel. 
075/713-15-87. 0603/8047-26
FIAT 126p, 1992 r., 50 tys. km, czeiwony, bez wypadku, gara
żowany, I właściciel, kompl. dokumentacja, stan techn. b. do
bry, • 3.300 zł. Paczków, tel. 077/431-72*33 
FIAT 126p, 1992 r, 85 tys. km, 652 ccm, czerwony, dmuchawa, 
tylna szyba ogrzewana, stan dobry, przegląd do 2002 r, • 2.900 
zl. Smogorzówek, tel. 071/389-88-87 
FIAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
stan b. dobry, pełny lifting, aktualny przegląd i OC, lotnicze fo
tele, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1992 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowe opo
ny, po remoncie dużej ilości podzespołów, stan b. dobry, -3.100 
zł. Wrocław, tel. 0609/27-51-36 
FIAT 126p, 1992/93 r.,-100 tys. km, 650 ccm, czerwony, bez 
wypadku, lotnicze fotele, RM, stan opon dobry, nadkola, gara
żowany, 2. właściciel, do poprawek lakierniczych, przegląd do
12.2001 r, • 2.800 zl. Nowa Sól, tel. 068/387-37-28, 
0502/1,544-75
FIAT 126p, 1992/93 r., 650 ccm, biały, i właściciel, kpi. doku
mentacja, bez wypadku, oryginalny lakier, bez korozji, kubełko
we fotele, nowe opony, szerokie zderzaki, plastikowe nadkola, 
RO, pasy bezwładnościowe, tylna szyba ogrzewana, kołpaki, 
zadbany, stan idealny, • 3.000 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68, 
0606/50-04-52
FIAT 126p, 1992/93 r., 650 ccm, benzyna, zielony, oznakowa
ny, pełny lifting, - 3.100 zl lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/848-11-28, 0605/74-734.1
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, benzyna, biały, nowe opony, ża
rówki H4, nowy zbiornik paliwa, dodatkowe światło .stop", świa
tła do jazdy dziennej, deska rozdz. nowego typu, zapłon w sta
cyjce, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, • 4.100 zl lub za
mienię na Skodę 120,5-biegową. Długołęka, tel. 071/315-23-68, 
0609/24-56-17
FIAT 126p, 1993 r., 28 tys. km, zielony, I właściciel, garażowa

ny, nadkola, stan b. dobry, • 3.800 zl. Kobierzyce, tel. 
071/311-8546
FIAT 126p, 1993 r., 49 tys. km, 650 ccm, czerwony, oznakowa
ny, lotnicze fotele, RM, 2 nowe opony, nowy akumulator, pasy 
bezwładnościowe, tylne pasy, tylna szyba ogrzewana, dmucha
wa, stan b. dobry, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 4.300 zł. Bra
lin, tel. 062/781-27-35
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, dmu
chawa, tylna szyba ogrzewana, garażowany otan dobry, • 3.900 
zl. Chojnów, tel. 076/818-79-50 
FIAT 126p, 1993 r., czerWbny, - 3.500 zl (możliwe raty). Kudo
wa Zdrój, teł. 074/86644-35, 0607/23-18-35 
RAT 126p, 1993 r., 48 tys. km, zielony, • 3.300 zl. Lubin, tel. 
076/74940-01.
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, zielony, oznakowany, nadkola, 
garażowany* tylna szyba ogrzewana, pełny lifting, rozkł. siedze
nia z zagłówkami, stan b. dobry, - 3.200 zl. Nysa, tel. 
077/448-37*57, 06Ó4/09-.1643
FIAT 126p, 1993 r., 85 tys; km, 650 ccm, zielony, po przeglą
dzie, stan dobry, • 3.800 zł. Opole, tel. 077/421-55-68 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, biały, I właściciel, oryginalny la
kier, stan b. dobry, - 3.100 zł. Opole, tel. 077/456-50-44 wieczo
rem
FIAT 126p, 1993 r.. 650 ccm, czemyonyr tylna szyba ogrzewa
na, pełny lifting, nowe .opony, właściciel niepalący, nadkola, 

-pokrowce na siedzeniach, RO, w ciągłej eksploatacji, stan tech
niczny b.' dobry, • 3.500 zl. Otmuchów, woj. opolskie, tel. 
0608/48-24-38
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, turkusowy, stan b. dobry, nowe 
amortyzatory, nowy akumulator, zwrotnice, okładziny hamulco
we, • 3.500 zl. Skala k. Wrocławia, tel. 0608/58-00-62 
FIAT 126p, 1993 r., 79 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. lakier, 
faktura zakupu, lotnicze fotele, dmuchawa, tylna szyba ogrze
wana, • 3.400 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 
0603/77-9048
FIAT 126p FL, 1993 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, alterna
tor, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, tylne pasy bezwładno
ściowe, nadkola, • 2.900 zl. Wrocław, tel. 0607/47-39-51 
FIAT 126p, 1993 r., 73 tys. km, 650 ccm, żółty, przegląd do
04.2002 r., nowe opony, lotnicze fotele, pasy z tylu, stan dobry,
- 3.500 zl. Zawidów, lei. 075/778-8046
FIAT 126p, 1993/94 r., 83 tys. km, 800 ccm, zielony, 5-drzwio- 
wy, kupiony w salonie, bez wypadku, stan b. dobry, • 7.500 zl 
lub zamienię na tańszego Fiata 126p. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-25-56
FIAT 126p, 1993/94 r., 52 tys. km, 650 ccm, biały, zadbany, 
pasy z tylu, zabezp. przed kradzieżą, dmuchawa, zapłon w sta
cyjce, boczne szyby uchylane, plastikowe nadkola, przegląd do
04.2002 r., tylna szyba ogrzewana, radio + 3 głośniki, pasy 
bezwl., siedzenia z zagłówkami, • 4.200 zl. Kłodzko, tel. 
090/65-7043
FIAT 126p, 1994 r., 35 tys. ton, 650 ccm, czerwony, oznakowa
ny, tylna szyba ogrzewana, garażowany, i właściciel, zadbany, 
stan idealny, • 4.850 zl. Głogów, tel. 076/832-26-15 
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys. ton, 650 ccm, turkusowy, blokada 
skrzyni biegów, 4 pasy bezwładn., tylna szyba ogrzew., zadba
ny, konserwacja, bez wypadku, ważny przegląd, • 4.350 zl. Wro
cław, tal. 071/352-63-88
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, czerwony, alarm ♦ pDot, lotnicze 
fotele, tylne szyby uchylane, pasy bezwl., blokada skrzyni bie
gów, RM, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 5.500 zi lub zamienię 
na większy. Brzeg, tel. 077/411-26-71, 0602/19-60-22 
FIAT 126p, 1994 r., zielony, • 3.000 zl. Kamienna Góra, tel. 
075/744-5441
FIAT 126p FL, 1994 r., 80 tys. km, zielony, • 3.700 zł. Kąty Wro
cławskie, tel. 071/316-70-34
FIAT 126p, 1994 r., 60 tys. km, 650 ccm, turkusowy, - 3.700 zl. 
Leszno, tel. 065/526-2243
FIAT 126p FL, 1994 r., 54 tys. km, czerwony, I właściciel, bez 
wypadku, RO, stan idealny, • 3.700 zl. Lipniki, tei. 077/431-24-16, 
0606/12-83-05
FIAT 126p, 1994 r., 86 tys. km, 652 ccm, jasnozielony, nowy
układ hamulcowy, nowe opony, przeguby, zwrotnice, - 3.100 zl.
Lubin, tel. 076/846-85-71, 0608/47-02-98
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys. km, 650 ccm, turkusowy, blokada
skrzyni biegów, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwl., zadbany,
konserwacja, ważny przegląd, sprawny, • 4.150 zl. Wrocław, tel.
071/352-63-88
FIAT 126p EL, 1994 r., 650 ccm, ńrkusowy, siedzenia lotnicze, 
hak, • 4.100 zł. Zbytowa, lei. 071/314-80-53 po 20
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FIAT 126p EL, 1995 r., 72 tys. km, 650 ccm oznakowany, alarm, 
pilot, zarejestrowany, OC, RO Blaupunkt, • 4.300 zl. Wrocław, 
tel. 071/398-8041
FIAT 126p FL, 1995 r., 62 tys. km, 650 ccpi,.czerwony, pełny 
lifting, lotnicze fotele, stan b, dobry, - 4.200 zl. Wrocław, tel. 
0501/40-31:35.
FIAT 1260 el, 1995/96 r., 52 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. 
lakier, I właściciel, kpł. dokumentacja, garażowany, stan b. do
bry, • 5.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/843-97-99, 
0604/18-3547
FIAT 126p EL, 1996 r., 52 tys. km, 650 ccm, żółty, alarm, halo
geny, nowe opony, dodatkowe światło .stop*, garażowany, za
dbany, - 5.800 zl. Kunice Legnickie, tel. 0605/03-97-73 
FIAT 126p, 1996 r., 49 tys. ton, 650 ccm, biały, stan nadwozia 
dobry, i właściciel, garażowany, kpi. wyposażenie, - 5.000 zł. 
Namysłów, tel. 0604/32-16-12
-FIAT 126p EL, 1996 r. I właściciel, lotnicze fotele, blokada skrzyni 
biegów, nowe oporfy i akumulator, garażowany, tez korozji, 
serwisowany, zadbany, - 5.390 zł lub zamienię na większy, od 
1996 r., z dopłatą. Wrocław, tel. 071/372-98-16,0502/90-98-61 
FIAT. 126p-et,-1996 r., 41 tys. km, 650 ccm, zielony, bogata 
wersja, oznakowany, alarm, RO, tylne szyby uchylne, dmucha
wa, tylna szyba ogrzewana, garażowany, stan b. dobry, • 5.400 
zł. Chocianów, tel. 076/81841-96 
FIAT 126p EL, 1996 r., 50 tys. km, czerwony, dmuchawa, tylna 
szyba ogrzewana, RM, konserwacja, zadbany, I właściciel, •
5.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-38-79 
FIAT 126p el, 1996 r., 34 tys. km, czerwony, stan idealny, łm- 
mobllizer, oznakowany, • 6.000 zl. Kobierzyce, tel. 
071/390-86-63, 0607/30-80-24
FIAT 126p, 1996 r., 650 ccm, czerwony, nowy akumulator, po 
przeglądzie, najbogatsza wersja, bez wypadku, garażowany, -
5.400 zł. Leszno, tel. 065/533-05-14 po 16, 0606/57-12-68 
FIAT 126p EL, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, biały, II właściciel 
niepalący, bez wypadku, garażowany, konserwacja, alarm * pi
lot, immobilizer, RM, • 4.850 zl. Lubawka, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0603/22-64-11, 0603/47-1943 
FIAT 126p EL, 1996 r., 42 tys. ton, 650 ccm, zielony, nowe opo
ny, blokada skrzyni biegów, garażowany, rozkł. siedzenia, tapi
cerka materiałowa, zadbany, stan b. dobry, • 5.700 zi. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-37-01, 0606/67-53-20 
FIAT 126p el, 1996 r., 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełna 
dokumentacja, alarm ♦ pilot, stan techniczny b. dobry, • 5.400 
zl. Pleszew, tel. 062/742-53-11
FIAT 126p EL, 1996 r., zielony, aktualny przegląd, tapicerka w 
kolorze nadwozia, zagłówki, konserwacja, nadkola od nowości, 
zadbany, • 5.100 zł. Pomianów Dolny, woj. wałbrzyskie, tel. 
0600/16-57-08
FIAT 126p EL, 1996 r., 30 tys. km, 650 ccm, żółty, serwisowany, 
garażowany, pełna dokumentacja, nadkola, konserwacja, ba
gażnik dachowy, hak holowniczy, dodatkowa lampa .stop', bez 
wypadku, zadbany, - 6.300 zl. Rzeszotary, gm. Miłkowice, tei. 
076/857-02-51
RAT 126p el, 1996 r., 38 tys. km, 652 ccm, zielony, stan dobry, 
I właściciel, alarm, - 5.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-31 -04 
FIAT 126p EL, 1996 r., 50 tys. km, 650 ccm, niebieski, bez wy
padku, pełne wyposażenie, rozkł. siedzenia, dmuchawa, szyba 
ogrzewana, tylne szyby uchylane, pasy z tyłu, alarm, blokada 
skrzyni biegów, zadbany, stan idealny, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 
34348-14
FIAT 126p el, 1996 r., 48 tys. ton, 650 ccm, zielony, nowy aku
mulator, nowe opony, stan b. dobry, • 5.300 zl. Wrocław, tel. 
0604/51-08-03
FIAT 126p EL, 1996 r., 54 tys. ton, 650 ccm, zielony, serwiso
wany, bez wypadku, dmuchawa, kubełkowe fotele, tyłne szyby 
uchylane, RO, tylna szyba ogrzewana, zadbany, - 5.300 zł. 
Wrocław, tel. 0608/09-31-95
FIAT 126p EL, 1996 r., 650 ccm, czerwony, bez korozji, bez 
wypadku, oryg. lakier, garażowany, mało używany, II właściciel, 
książka serwisowa, stan idealny, • 5.500 zł. Zloty Stok, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0603/64-69-25 
FIAT 126p EL. 1996/97 r., 27 tys. km, 650 ccm, żółty, zadbany, 
garażowany, tylne szyby uchylane, blokada skrzyni biegów, RM, 
i właściciel, plastikowe nadkola, boczki z materiału, stan b. do
bry, - 5.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-10, 
0608/034943
FIAT 126p ELX, 1997 r., 47 tys. km, 650 ccm, malinowy, gara
żowany, nadkola, tylne szyby uchylane, RM, lotnicze fotele, oiyg. 
lakier, bez wypadku, tylna szyba ogrzewana, nowy akumulator, 
roczne opony, zadbany, stan b. dobry, przegląd do 08.2002 r, •
5.100 zl. Kobierzyce, tel. 071/311-8546
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czynne całą dobę
O  FIAT 126p EL, 1994/95 r., zielony, lotnicze fotele, 

tanio. Rawicz, tel. 065/545-42-27 po godz. 15 
01026951

FIAT 126p CABRIO, 1994/95 r„ 65 tys. km, 650 ccm, benzyna, 
czerwony metalic, lotnicze fotele, elektr. ogrzewanie, coroczna 
konserwacja, oznakowany, RM + głośniki, deska rozdz. z Ci- 
nquecento, el. nawiew, centr. zamek, alarm, stan idealny, - 5.500 
zł. lamów Opolski, tel. 077/644-52-52, 0607/53-68-89 
FIAT 126p EL, 1995 r., 49 tys. km, zielony, I właściciel, oryg? 
lakier, RO, rozkładane fotele, nowy akumulator, konserwacja, 
stan b'. dobry, - 4.700 zł. Ciepłowody, tel. 074/810-35-90 
FIAT 126p EL, 1995 r., 60 tys. ton, czerwony, • 4.300 zl. Kępno, 
tel. 0603/32-21-53
FIAT 126p el, 1995 r., 90 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan do
bry, • 4.400 zl. Lubin, tel. 0503/33-35-13 
FIAT 126p EL, 1995 r., 650 ccm, czerwony, ważny przegląd, 
tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotele, • 5.200 zł. Lubin, tel. 
076/846-27-72, 0604/95-88-11
FIAT 126p, 1995 r., 51 tys. km, 650 ccm, niebieski, tylna szyba 
ogrzewana, lotnicze fotele, dużo nowych części, konserwacja, 
oznakowany, stan b. dobry, • 4.200 zł. Lubin, tel. 076/844-65-56 
FIAT 126p eix, 1995 r., 53 tys. km, 650 ccm, granatowy, stan b. 
dobry, bez korozji, faktura zakupu, - 4.300 zł lub zamienię na 
diesla. Nysa, tel. 077/433-10-62, 0604/6843-18 
FIAT 126p EL, 1995 r., 650 ccm, zielony, oznakowany, lotnicze 
fotele, tylna szyba ogrzewana, przegląd do 03.2002 r., nowy 
akumulator i opony, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 4.800 
zl lub zamienię na inny, możliwa dopłata. Paczków, tel. 
077/431-76-99, 0602/89-86-77
FIAT 126p el, 1995 r., 49 tys. ton, 650 ccm, czerwony, • 4.900 

' zl. Rydzyna, tel. 065/538-0048 
FIAT 126p EL, 1995 r., 83 tys. km, 650 ccm, niebieski, alarm, 
stan dobry. - 4.000 zł. Siechnice, tel. 0608/3147-72 
FIAT 126p FL. 1995 r., 43 tys. km, 650 ccm, biały, I właściciel, 
bez wypadku, pełne wyposażenie/- 4.300 zl. Strzelin, tel. 
0606/81-07-20
FIAT 126p el, 1995 r., 62 tys. km, biały, I właściciel, lotnicze 
fotele, garażowany, 2 nowe opony, • 4.300 zl. Ścinawa, tel. 
076/843-73-17, 0604/77-71-39
FIAT 126p EL SX, 1995 r., 61 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotni
cze folele, alarm ♦ pilot, blokada skrzyni biegów, nadkola, stan 
b. dobry, - 4.700 zł. Wałbrzych, tel. 0608/03-85-29

FIAT 126p el, 1997 r, 37 tys. ton, 650 ccm, pomarańczowy, 
stan b. dobry, welurowa tapicerka, dwa boczne lusterka, katali
zator, dmuchawa, otwierane boczne szyby, rozkładane fotele, 
tylna szyba ogrzewana, bez wypadku, konserwowany, kpi. do
kumentacja, • 6.900 zl. Grodków, woj. opolskie, tel. 
0604/49-1346
FIAT 126p ELX. 1997 r., 45 tys. ton, 650 ccm, granatowy, RO, 
welurowa tapicerka, lotnicze fotele, katalizator, oryg- lakier, centr. 
zamek, alarm * pilot, plastikowe nakładki na błotnikach, atrakc. 
wygląd, - 6.300 zl. Krotoszyn, tel. 062/722-8843 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 32 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, I wła
ściciel, faktura zakupu, książka serwisowa, • 6.200 zł. Oława, 
tel. 071/31344-29
FIAT 126p el, 1997 r., 41 tys. km, 650 ccm, jasnoniebieski, ka
talizator, garażowany, RO, pokrowce, tylna szyba ogrzewana, 
tylny spoiler, owiewka, kołpaki, nadkola, chłapacze, konserwa
cja, listwy boczne, przegląd do 2002 r., eksploatowany przez 
kobietę, • 6.000 zl. Włoszakowice, tel. 0606/65-46-44, 
065/537-04-92
FIAT 126p EL, 1997 r., 36 tys. km, 650 ccm, zielony, tylne szy
by uchylane, konserwacja, plastikowe nadkola, zabezp. przed 
kradzieżą, zadbany, stan b. dobry, • 6.800 zł lub zamienię na 
Poloneza, powyżej 1994 r.. Wrocław, tel. 0608/65-93-56 
FIAT 126p elx, 1997 r., 37 tys. km, 652 ccm, czerwony, zadba
ny, garażowany, konserwacja, tylne szyby uchylane, dmucha
wa, katalizator, • 6.900 zi. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641 -22-06 
FIAT 126p.ELX, 1997/96 r., 47 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, bez wypadku, oryg. lakier, garażowany, - 6.300 
zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 0603/59-73-81 
FIAT 126p el, 1998 r, 40 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. 
dobry, - 7.500 zł lub zamienię na tańszy w tej cenie. Nowogro
dziec, tel. 075/731-68-29
FIAT 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, oryg. lakier, bez wypadku, najbogatsza 
wersja, garażowany, konserwacja, tylna szyba ogrzewana, ze
garek, dmuchawa, dodatkowe światło .stop*, tylne szyby uchy
lane, zadbany, stan b. dobry, • 6.700 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-75-05, 0607/04-31-76
RAT 126p ELX, 1998 r., 19 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo- 
ny, oryg. lakier, mały przebieg, I właściciel, RO, Muł-T-Lock,

szyby tyłne uchylne, najbogatsza wersja, garażowany, stan ide
alny, • 7.480 zi lub zamienię na Poloneza, Rata, komis. Wał
brzych, tel. 074/848-31-59
FIAT 126p ELX, 1998 r., 34 tys. km, 650 ccm, granatowy, kata
lizator, I właściciel, bez wypadku, stan b. dobry, - 6.500 zl. Wał
brzych, tel. 0606/34-3147
FIAT 126p elx, 1998 r., 30 tys. km, 650 ccm, granatowy, bez 
wypadku, alarm + pilot, Mul-T-Lock, przegląd do 02.2003 r., 
katalizator, najbogatsza wersja, zadbany, • 7.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-32-92
FIAT 126p, 1998 r„ 28 tys. km, 650 ccm. benzyna, czerwony, I 
właściciel, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0604/?$*93»70 
O  FIAT 126p, 1999 r., 25 tys.Jun, 650 ccm, zielony, I 

właściciel, bez wypadku, garażowany, immobili
zer, stan b. dobry, - 7.200 zł. Lub in, tel. 
076/840-88-36 84015351

FIAT 126p ELX TOWN, 1999 r., 37 tys. km, 650 ccm, zielony, 
tylne szyby uchylane, lotnicze fotele; katalizator, przyciemnia
ne szyby, dmuchawa, owiewki, stan b. dobry, - 6.900 zl lub za
mienię na inny, (możliwe raty). Legnica, tei. 076/862-51-58, 
0606/7241-52
FIAT 126p ELX, 1999 r., 18 tys. km, 650 ccm, niebieski, alarm, 
tylne szyby uchylne, 4 zagłówki, dmuchawa, kompl. opon zimo
wych, bez wypadku, garażowany, - 8.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-19-57, 0602/30-11-80
FIAT 126p, 1999/00 r., pomarańczowy, 4 zagłówki, 4 nadkola, -
8.200 zl. Głubczyce, tel. 0502/31-85*55 
FIAT 126p, 1999/00 r., 17 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 4 
nadkola, 4 zagłówki, immobilizer, faktura zakupu, serwisowa
ny, • 8.200 zł. Opole, tel. 0502/31-85-55 
FIAT 126p ELX TOWN, 2000 r., 19 tys. km, 650 ccm. granato
wy, bez wypadku, karta pojazdu, faktura zakupu, fotele z za
główkami, zagłówki tylne, pasy tylne, zadbane wnętrze, właści
ciel niepalący, przegląd do 2003 r„ katalizator, stan b. dobry, -
9.700 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 127 SPORT, 1979 r., 90 tys. km,. 903 ccm, malinowy, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, RO, nowe opony, przegląd do
11.2001 r., skórzana kier., spoilery, pokrowce, obrotomierz, ser- 
wo, 6 1/100 km, nowe amortyzatory, ciemne szyby, kołpaki, •
2.300 zl. Kotla, woj. legnickie, teł. 0607/80-22-62 
FIAT 127 A-2,1979 r.. 10 tys. km, 1100 ccm, benzyna, granato
wy, stan b. dobry, przegląd do 11.2001 r.. w eksploatacji, -1.500 
zł łub zamienię na Dacię albo ciągnik ogrodniczy .sam*. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/641-1844 po godz. 20, 0604/25-62-98 
FIAT 127, 1980 r., 1050 ccm, - 700 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/831-89-88
FIAT 127,1980 r.,'1050 ccm, benzyna, bordowy, nowe opony,
nowy akumulator, gażnik po regeneracji, lotnicze fotele, ♦ dużo
częśd. • 1.300 zl. Krotoszyn, teł. 062/722-09-36
RAT 127 A, 1981 r., 896 ccm. czerwony, - 1.800 zl. Wrocław.
tel.362-64-01
FIAT 127,1989 r., 102 tys. km, 1050 ccm, czerwony, oryg. la
kier, stan b. dobry, -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/362-89-16 
flAT 128,1976 r„ 1100 ccm, żółty, 3-drzwiowy, po remoncie i 
lakierowaniu, przegląd do 02.2002 r, sportowy wygląd, -1.100 
zl. Wrocław, tel. 071/336-36-59 
FIAT 131SUPERMIRAFIORI, 1984/85 r.. 130 tys. ton, 1600 ccm, 
benzyna, srebrny, łnstal. gazowa, ciemne, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wełur, 4 zagłówki, podłokietnik, stan dobry, nie opłaco
ny, - 2:000 zl lub zamiana na mniejszy, w tej cenie. Wrocław, 
tel. 071/315-25-73 po 16, 0607/73-36-98 
FIAT 132 ARGENTA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, biały, 
nie ubezpieczony i bez przeglądu, - 1.700 zł. Kosierz, tel. 
068/383-12-64
FIAT BARCHETTA CABRIO. 1997 r.. 1800 ccm, srebrny meta
lic, ABS, czarny dach, sportowy tłumik, skórzana kierownica, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. antena, centr. zamek, spro
wadzony w całości, - 32.000 zł. Lubin, teł. 0602/34-62-75 
FIAT BRAYA, 1996 r.. 76 tys. ton, 1400 ccm, 12V, szary metalic, 
centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, wspomaga
nie kierownicy, zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w salo
nie, - 20.500 zl. Chojnów, tel. 076/818-70-25 
FIAT BRAYA, 1996 r., 1600 ccm, bordowy metaDc, wspomaga
nie, 2 poduszki powietrzne, radio, raty, zamiana, - 21.900 zł. 
Legnica, tel. 0604/05-94-52
FIAT BRAYA, 1996 r.. 1600 ccm. 16VABS, 2 poduszki powietrz
ne, el. otwierane szyby, • 19.500 zl. Ląkociny, tel. 062/734-24-94 

_ FIAT BRAVA, 1996 r., 52 tys. km, 1400 ccm, 12V, kolor perło- 
woniebieski, wspomaganie, el. reg. świateł, eł. otw. szyby, reg, 
fotel kierowcy, reg. kierownica, pod. powietrzna, centr. zamek, 
immobilizer, 5-drzwiowy, kpł. opon zimowych, I właściciel, RM, 
zadbany, • 22.500 zl lub zamienię. Strzelin, tel. 0602/50-50-31 
FIAT BRAVA, 1996 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemnozie
lony metalic, I właściciel, garażowany, centr. zamek, el. otw. 
szyby, kupiony w salonie, wspomaganie, • 22.000 zl. Wrocław, 
teł. 071/351-15-65
FIAT BRAYA, 1997 r., 51 tys. km. 1600 ccm. 16V, fioletowy 
metalic, kupiony w salonie, serwisowany, książka przebiegu, 
garażowany, bez wypadku, - 24.500 z l... teł. 062/783-66-10 
FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm, 16V, granatowy metalic, centr. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, poduszka pow. - 20.500 
zl. Leszno, tel. 065/529-03-81 wieczorem 
FIAT BRAYA, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy me
talic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, eł. reg. lusterka, ABS, radio, stan b. dobry, • 26.900 
zł. Leszno, teł. 065/529-71-78, 0601/78-72-75 
FIAT BRAYA SX, 1997 r.. 59 tys. km, 1600 ccm, zielony metalik,
• 25.000 zi. Lublin, tel. 0501/03-50-68 
O  FIAT BRAVA, 1997 r., 1400 ccm, czerwony meta

lic, poduszka pow., centr. zamek, immobilizer, RM- 
stereo, i właściciel, kupiony w salonie w Polsce, 
serwisowany, welurowa tapicerka, stan idealny,
■ 23.900 z l. „AUTO -PLUS” , Św idn ica , tel. 
074/666-60-50, 0601/85-15-55 01027301

FIAT BRAVA SX, 1997 r„ 56 tys. km, 1600 ccm. 16V. zloty me- 
talie, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, reguł, fotel kierowcy, 
regulowana kierownica, el. reg. reflektory, el. otwierane szyby 
przednie, centralny zamek, alarm, sprowadzony w 1998 r., ga
rażowany, kierowca niepalący, • 24.000 zl. Legnica, tel. 
076/862-94-31
FIAT BRAVA, 1997 r., 105 tys. km, 1400 ccm, czeiwony, nowy 
akumulator (gwarancja), centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, pod. 
powietrzna, RO oryginalne, I właściciel w kraju, - 23.000 zł lub 
zamienię na Forda Ka. Wałbrzych, tel. 074/843-22-77 
FIAT BRAYA ELX, 1998 r.. 61 tys. km. 1900 ccm, TD, biały, 
centralny zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie kierownicy, RM, atrakcyjny wygląd, aluminiowe felgi, stan b. 
dobry, - 31.900 zl. Krotoszyn, teł. 0603/25-21 -77 
FIAT BRAYA, 1998 r., 32 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, wspomaganie kier., RM, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, poduszka powietrzna, garażowany, regulowana kierow
nica, siedzenia przednie, rozkładana kanapa, 1. właściciel, im
mobilizer, - 27.000 zł. Milicz, tel. 071/383-04-84,0605/53-08*97 
FIAT BRAYA SX, 1998 r., 63 tys. km, 1900 ccm, turbo D, niebie
ski metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, stan b. dobry, •
24.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-69-68, 074/840-27*58 
FIAT BRAVA SX, 1999 r., 23 tys. km. biały, stan bardzo dobry, 
elektrycznie opuszczane szyby, 83 KM, 2x poduszka pow., wspo
maganie, centr. zamek, • 30.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/64246-00
FIAT BRAYA SX, 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękitny 
metalic, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, I właściciel, ser
wisowany, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. szyby, po
duszka pow., centr. zamek, alarm, immobilizer, alum. felgi, nowe 
opony, RM ♦ CD, stan idealny, - 29.900 zl lub zamienię, (możli
we raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
FIAT BRAYA, 2000 r.. 7 tys. km, 1200 ccm, 16V, srebrny meta
lic, kupiony w salonie, homologacja fabryczna na ciężarowy, 
faktura VAT, alarm, radio na gwarancji, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, halogeny, centr. zamek, podgrzewane fotele, spryski- 
wacze reflektorów, reg. fotel kierowcy, • 36.000 zl. Oleśnica, tel. 
0503/03-00-42
FIAT BRAYA, 2000 r., 7 tys. km. 1200 ccm, 16V, srebrny meta
lic, kupiony w salonie, ciężarowo-uniwersalny, opryskiwacze 
reflektorów, podgrzewane fotele, centr. zamek, wspomaganie, 
2 pod. powietrzne, alarm, reg. fotel kierowcy, halogeny, faktura 
VAT, • 36.000 zl. Wrocław, tel. 0503/03-0042 
FIAT BRAVO GT, 1996 r., 100 tys. km, 1800 ccm, błękitny, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, • 14.900 zł. Świe
bodzin, tel. 0601/53-92-16
FIAT BRAVO, 1996 r., 97 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, centr. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., poduszka powietrz- 
na, RO z RDS, oznakowany, I właściciel, kompletna dokumen
tacja, - 20.800 zl. Oława, tel. 0603/4845-35
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FIAT BRAVO, 1996 r., 62 tys. km, 1500 ccm. 16V, granatowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka 
i szyberdach, sportowe zawieszenie I układ wydechowy, książ
ka serwisowa, radio ♦ 6 głośników, możliwe raty, - 25.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-39-28
FIAT BRAYO, 1997 r., 76 tys. km, 1400 ccm, czamy, poduszka 
pow. kierowcy, elektrycznie opuszczane szyby, wsporhaganie, 
centralny zamek, alarm, kupiony w salonie, - 21.500 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-40-72
FIAT BRAYO, 1997 r., 95 tys. km, 1400 ccm, 12V, biały, el. otw. 
szyby, RO z RDS, reg. kierownica ze wspomaganiem, centr. 
zamek. • 21.000 zł. Czernina, tel. 065/543-18-27 
FIAT BRAYO,'19fK5r,vJ58Jys. km, 1900 ccm, TDI, GT, czamy 
metalic, 100 KM, klimatyzaqffrpedus£ka powietrzna, centr. za
mek, wśpomaganie kier., reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, 
el. otw. szyby i lusterka, alum. felgi, Immobiiizer, ROYRDS*. 
światła przeciwmgielne^ - 28.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-26-30, 0606/23-14-59
FIAT BRAYO,-1999 r„ 15 tys. km, 1200 ccm, 16V, turkusowy 
metalic, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, 
wspomaganie, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, RO, ku
bełkowe fotele, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, dzielo
na tylna kanapa, I rejestracja w 05.2000 r., stan b. dobry, - 27.900 
zł. Wąsosz, tel. 065/543-75-38, 0607/09-45-05 
FIAT CINOUECENTO SOLEIL, 1990 r., 900 ccm, niebieski me
talic, RM, stan b. dobry, zadbany, • 10.300 zł lub zamienię, (moż
liwe raty). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT CINOUECENTO, 1991 r., 82 tys. km, 900 ccm, biały, stan 
dobry, • 9.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-89-41 
FIAT CINOUECENTO, 1991 r., 900 ccm, seledynowy, zadbane 
wnętrze, nowe opony, stan b. dobry, - 8.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0605/74-95-28
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 konserwacja amor
tyzacyjna, tylne szyby uchylane, zegar cyfrowy, - 9.600 zi (moż
liwe raty). Wrocław, tel. 071/321-92-50, 071/324-33-25 po 
godz. 7-15, 0601/74-47-74
FIAT CINOUECENTO, 1992 r.. 704 ccm. biały, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, bez wypadku, nowe opony, nowy akumulator, 
szyby atermiczne, tylne szyby uchylane, alarm ♦ 2 piloty, RO, 
nadkola, zadbany, garażowany, - 7.400 zł. Nysa, teł. 
077/431*25*68,-0606/50-04-52 _ _
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 704 ccm, niebieski, faktura za
kupu, książka serwisowa, bez korozji, szyby atermiczne, tylna 
szyba ogrzewana, listwy boczne, plastikowe nadkola, zegar, 
nowe opony, oznakowany, blokada skrzyni biegów, wyłącznik 
zapłonu, zadbany, garażowany, owiewki, stan b. dobry, • 7.400 
zł. Starczówek. gm. Ziębice, tel. 0604/65-71-42 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 90 tys. km, 900 ccm, turkusowy, 
pokrowce, zegar, opony w dobrym stanie, zadbany, - 8.800 zł 
łub zamienię na Fiata 126p FL, Poloneza z inst. gazową. Wał
brzych, tel. 074/665-10-68
FIAT CINOUECENTO. 1992 r.. 700 ccm, benzyna, niebieski, 
RM, stan b. dobry, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 071/787-44-01, 
0502/67-51-76
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 704 ccm, srebrny metalic, za
dbany, radio, nowe opony, pasy tylne, wycieraczka tylna, zega
rek, listwy ozdobne, nadkola, • 7.300 zl. Wrocław, tel. 
071/315-13-47
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, benzyna, wiśniowy, 
garażowany, zadbany, po przeglądzie, radio, stan b. dobry, -
8.300 zl lub zamienię na inny samochód. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/815-46-78, 0600/19-76-82 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 57 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalik, garażowany, nowe opony, blokada skrzyni biegów, stan 
techniczny dobry, • 8.400 zi. Lubin, tel. 076/846-87-91 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 72 tys. km. 700 ccm, turkusowy, 
katalizator, - 8.000 zl. Kościan, tel. 065/512-68-17 
RAT CINOUECENTO, 1993 r., 78 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
bez wypadku, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), stan 
dobry, - 8.100 zł. Legnica, tel. 076/862-26-25 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 57 tys. km, 704 ccm, zielony 
metaHc, garażowany, nowe opony, II właściciel, stan techn. do
bry, - 8.400 zł. Lubin, tel. 076/846-87-91 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 54 tys. km, 904 ccm, niebieski 
metalic, I właściciel, bez wypadku, garażowany, szyby atermicz
ne, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, Mul-T-Lock, 
immobiiizer, nowe opony, nowy akumulator, plastikowe nadko
la, tylna szyba ogrzewana, zadbany, • 9.400 zl. Nysa, tel. 
077/431-25-68, 0606/50-04-52
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 70 tys. km, 903 ccm, biały, alarm, 
tylne szyby uchylane, zegarek, RO, - 8.900 zł. Paczków, tel. 
077/431 r75-22, 0608/22-53-16
RAT CINOUECENTO, 1993 r., 899 ccm, niebieski metalic. II 
właściciel, garażowany, nowy akumulator na gwarancji, obroto
mierz, olistwowany, oznakowany, hak holowniczy, uchylne tyl
ne szyby, RM, - 9.600 zł. Stary Jaworów, tel. 074/851-62-32 
FIAT CINOUECENTO ED, 1993 r., 79 tys. km, 900 ccm, czamy, 
centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, alarm, tylne szyby 
uchylane, RO, dzielone tylne siedzenia, zegarek, zadbany, •
9.400 zł. Wrocław, tel. 0608/09-31-95 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 66 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
czerwony, alarm, oznakowany, atermiczne ogrzewanie, wycie
raczka tylnej szyby, I właściciel, - 7.700 zł. Wrocław, tel. 
071/351-34-67, 071/786-87-24
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 77 tys. km, 899 ccm, ciemno
czerwony metalic, 5-biegowy, fabr. szyberdach, szyby uchylne, 
zderzaki w kolorze nadwozia, alarm, dzielona tylna kanapa, pasy 
bezwł., konsola. Wrocław, tel. 0608/41-57-50 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 93 tys. km, 700 ccm. bordowy 
metalic, stan b. dobry, szyberdach, bogata wersja, nowe opony,
• 9.500 zl. Wschowa, tel. 065/540-50-07 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 60 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
kpi. dokumentacja, garażowany, bez wypadku, oznakowany, 
konserwacja, plastikowe nadkola, zegarek, RO, bez śladów 
korozji, nowy akumulator i opony, przegląd do 05.2002 r., stan 
b. dobry, • 8.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, rok prod. po 
1990. Żmigród, tel. 0502/20-37-26. 0502/20-34-22 
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 78 tys. km, 700 ccm, bordo
wy metalic, garażowany, 2 opony zimowe, RO, techn. sprawny,
- 8.500 zł. Prudnik, tel. 0501/36-37-89 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 76 tys. km. 700 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, oryg. lakier, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, szyberdach, listwy boczne, zegarek, tylne szyby uchyla
ne, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, RO, konsola, dodatko
we światło .stop’, 2 wyłączniki, zapłon i odcięcie paliwa, gara
żowany, stan b. dobry, • 9.600 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 80 tys. km, 700 ccm. morski 
metalic, alarm, stan b. dobry • 9.200 zł. Leszno, tel. 
065/520-81-67, 0604/35-69-74
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 64 tys. km, 700 ccm, czamy 
metalic, • 8.500 zl. Opole, tel. 077/456-49-18, 0600/27-94-72 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km, 704 ccm, malinowy, 
oryg. lakier, alarm, tylne szyby uchylane, stan dobry, - 8.700 zł. 
Starczówek, gm. Ziębice, tel. 0608/53-99-78 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 46 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
RO z panelem, bez wypadku, stan dobry, - 8.700 zi. Wrocław, 
tel. 0502/12-58-57, 071/789-93-67 po godz. 20 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00480 
www.autogielda.com.pl)
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 58 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
zielony metalic, garażowany, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby 
uchylane, radio, stan b. dobry, bez wypadku, -10.600 zł. Góra, 
teł. 065/543-37-63
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 49 tys. km, 900 ccm. czerwony, 
garażowany, stan b. dobry, • 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-15-70
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 46 tys. km. 700 ccm, niebieski, 
garażowany, stan dobry, tylne szyby uchylane, alarm, - 9.500 zł 
lub zamienię na Fiata Punto, 1996/98 r.. Kowary, tel. 
075/643-91-58
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 111 tys. km. 900 ccm, czerwony, 
immobiiizer, atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, zegar, pasy 
bezwł. tylne, nowe tłumiki i przewody wysokiego napięcia, kpi. 
nowych opon zimowych, stan b. dobry, - 10.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-39-93, 0600/60-54-01
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 77 tys. km, 899 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, garażowany, oznakowany, 1.5-roczne opo
ny, tylne szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, 5-biegowy, 
stan b. dobry, • 9.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-45-12 po 
godz. 17, 0604/78-09-50
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 65 tys. km. 700 ccm, czerwony, 
alarm, szyberdach, szyby boczne uchylane, pokrowce, stan b. 
dobry, - 8.700 zl. Mieroszów, tel. 074/845-89-55,074/845-82-62 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 58 tys. km, 704 ccm, biały, bez

wypadku, zegar, RM, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne 
szyby uchylane, atermiczne szyby, tylna szyba ogrzewana, ga
rażowany, 2 opony zimowe, szyberdach, • 9.000 zł. Mysłakowi
ce, tet 075/?52-12-74
FIAT CINOUECENTO, 1994 r.. 100 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
granatowy, RM, Mul-T-Lock, nowe opony, • 8.500 zł. Polkowice, 
tel. 076/845-24-19
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 46 tys. km, 700 ccm, biały, I wła
ściciel, radio, alarm, stan b. dobry, - 8.300 zł. Strzelin, tel. 
0606/81-07-20
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 80 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, RO, blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, tyl
na szyba ogrzewana, wycieraczka tylna, dzielone tylne siedze
nia, nowe Opony, • 8.000 zł. Tarnów Opolski, tel. 0502/55-65-30 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 111 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
czerwony, zawieszenie, hamulce, skrzynia biegów i silnik po 

'czętaiowym remoncie, nowe opony i akumulator, hak, rejestra
cja do 2002r., stan dobry, I właściciel, przystosowany dla inwa
lidy (oprzyrządowanie to-inożoa wymontować), - 7.500 zł. Wro
cław, tel. 071/324-27-46 po god£l2Q 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 42 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, atermiczne szyby, dzielona tylna kanapa, listwy bocz
ne, zegarek, ogrzewana tylna szyba, uchylane szyby tylne, -
9.500 zł. Wrocław, teł. 0604/46-51-27 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 69 tys. km, 900 ccm. metalic, 
garażowany, 5-biegowy, atermiczne szyby, tylne szyb uchylne, 
centr. zamek, alarm ♦ pilot, dzielone tylne siedzenia, oznako
wany, RO Blaupunkt ♦ 4 głośniki, nowe amortyzatory, zadbany, 
- 11.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-41-38, 0607/47-47-87 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 58 tys. km, 700 ccm. czerwony, 
oznakowany, alarm, immobiiizer, szyby atermiczne, RO ♦ gło
śniki, zegarek, nowe amortyzatory, garażowany, stan b. dobry, •
8.600 zl. Zdzieszowice, tel. 077/484-55-07, 0502/24-22-12 
FIAT CINOUECENTO SPORT, 1995 r., 71 tys. km, 1100 ccm, 
czerwony, zadbany, stan silnika i blacharki b.dobry, udokum. 
pochodzenie, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, tylne szyby 
uchylane, • 13.500 zl (możliwe raty przez komis). Brzeg, tel. 
077/411-30-69, 0501/58-14-90
O  FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 704 ccm, czerwo

ny, przebieg 8500 km, trzecie światło „stop”, blo
kada skrzyni biegów, tylne szyby uchylne, stan 
b. dobry, - 9.900 zł. tel. 076/850-61-07,
076/862-62-32 -84015221 - . —  . . . . ____ *

O  FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 704 ccm, jasnonie
bieski metalic, przebieg 77600 km, blokada skrzy
ni biegów, oznakowany, owiewki szyb przednich, 
stan b. dobry, • 10.900 z ł . t e l .  076/850-61-07, 
076/862-62-32 84015231

FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 90 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, stan b. dobry, - 10.000 zł. Dzierżoniów, tei. 
074/831-23-05 wieczorem
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 63 tys. km. 700 ccm. czerwony, 
katalizator, wtrysk, atermiczne szyby, alarm, zadbany, - 8.800 
zł, Głogów, tel. 076/834-70-54
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 65 tys. km, 704 ccm, niebieski 
metalic, nowe opony, alarm, RM, • 10.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/641-82-46
FIAT CINOUECENTO S, 1995 r., 82 tys. km, 900 ccm, czamy, 
alarm, tylne szyby uchylane, RM ♦ głośniki, zegar, pokrowce, 
zimowe koła, • 9.800 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
0605/82-25-47
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 47 tys. km, 900 ccm, czamy, 
alum. felgi, kubełkowe fotele, zderzaki w kolorze nadwozia, 
oznakowany, skórzana kierownica i gałka zmiany biegów, bocz
ne szyby uchylane, przyciemniane, stan techn. b. dobry, -10.900 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-86-91 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 120 tys. km. 704 ccm, niebieski 
metalic, blokada skrzyni biegów, uchylne tylne szyby, nowy aku
mulator, RO, stan dobry, garażowany, bez wypadku, • 9.000 zł. 
Karpacz, tel. 075/643-98-20 po godz. 16, 0604/21-99-84 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 76 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, alarm, katalizator, plastikowe nadkola, 
nowe amortyzatory Monroe, wskaźnik temp., RO, magnetyzer, 
dodatkowe światło .stop*, • 9.200 zł. Legnica, tel. 076/855-08-16, 
0600/62-74-86
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 53 tys. km, 900 ccm, niebieski 
metalic, książka serwisowa, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, 
tylna szyba ogrzewana, szyby atermiczne, zadbany, garażowa
ny, stan b. dobry, - 10.800 zł lub zamienię na Fiata 126p z do
płatą. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 0604/65-71-42 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 43 tys. km. 700 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, radio, alarm * pilot, stan b. dobry, - 9.300 
zł. Strzelin, tel. 0606/81-07-20
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 57 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, garażowany, II właściciel (kobieta), alarm, -10.400 
zł lub zamienię na droższy, VW Polo, Opel Corsa i inne. Trzeb
nica, tel. 0602/83-88-33
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 54 tys. km, 700 ccm, szary me
talic, garażowany, listwy boczne, nadkola, tylne szyby uchyla
ne. oryginalny lakier, zadbany, • 10.000 zl. Tułowice, tel. 
077/460-03-09, 0603/75-32-65
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1995 r., 46 tys. km, 1100 ccm 
oznakowany, serwisowany, centr. zamek, alarm, szyberdach, 
bagażnik, + koła kpi, - 14.200 zl. Wrocław, tel. 361-43-45 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 63 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, faktura zakupu, książka gwarancyjna, alarm z pilotem, 
immobiiizer, RO, katalizator, zegarek elektroniczny, tylne szyby 
uchylne, dodatkowe światło .stop’, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, - 9.350 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 
0601/67-73-07
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czamy, szyberdach, -
9.000 zl. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 72 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
blokada skrzyni biegów, RM Panasonic, zadbany, • 10.500 zł. 
Wrocław, tel.j0601/73-27-39
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 wypad
ku, garażowany, zadbany, stan b, dobry, po przeglądzie, • 9.200 
zł. Wrocław, tel. 373-73-59
FIAT CINOUECENTO GD, 1995/96 r., 61 tys. km, 704 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, garażowany, bez wypadku, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, faktura zakupu, atermiczne szyby, alarm + 
pilot, RM Pioneer z panelem, nowy akumulator, nowe opony (2 
szt.), owiewki, nadkola, dodatkowe światło .stop", stan idealny, 
atrakc. wygląd, • 9.900 zł. Paczków, tel. 077/431-72-06, 
0600/36-96-73
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 65 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, I właściciel, bezwypadkowy, kupiony w salonie, alarm, cen
tralny zamek, ciemne szyby, obniżony, atrakcyjny wygląd, -
10.300 zl. Świdnica, tel. 0603/64-16-21
FIAT CINOUECENTO SPORTING. 1996 r.. 61 tys. km. 1108 ccm, 
benzyna, żółty, przystosowany do rajdów, obniżone zawiesz., 
sportowe fotele, kierów, i pasy, RM ♦ 6 głośników, alarm, centr. 
zamek, alum. felgi, dużo dodatków, atrakc. wygląd, zadbany •
15.300 zl. Jelenia Góra, tel. 0504/93-17-15
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 58 tys. km, 700 cęm, biały, 2 
zabezp., radio z RDS, 2 opony nowe, stan dobry • 9.000 zł. 
Oława, tel. 071/303-85-73
0  FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 704 ccm, niebieski 

metalic, przebieg 30900 km, alarm, tylne szyby 
uchylne, szyby atermiczne, zegarek cyfrowy, cer
tyfikat AUTOEXPERT, stan idealny, -11.200 z ł. ., 
tel. 076/850-61-07, 076/862-62-32 84015241

FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 57 tys. km, czamy, nowe opony
1 akumulator, pokrowce, zadbany, • 9.600 zl. Brzeg Opolski, tel. 
077/411-90-08
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1996 r., 55 tys. km. 704 ccm, 
wtrysk, biały, nowe opony zimowe, plastikowe nadkola i listwy 
boczne, katalizator, fotelik dziecięcy, tylna wycieraczka, gara
żowany, stan b. dobry, • 9.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/53-22-99 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 43 tys. km, 704 ccm, demno- 
srebmy, alarm, garażowany, dzielona tylna kanapa, oznakowa
ny, stan b. dobry, • 10.100 zi. Głuszyca, tel. 074/845-6141 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 25 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
czerwony, blokada skrzyni biegów, głośniki, I właściciel, 5-bie
gowy, bez wypadku, serwisowany, kpi. dokumentacja, wtrysk, 
stan idealny, mało używany, - 11.500 zl. Wrocław, tel. 
071/352-62-16 po godz. 20, 0602/7647-39 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 50 tys. km, 700 ccm, biały, i wła
ściciel, garażowany, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne szyby 
uchylane, tylna szyba ogrzewana, - 9.500 zl. Wrocław, tel. 
0602/61-38-97, 071/354-11-03
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm, bordo

wy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, katakizator, 
dzielone siedzenie, uchylane szyby, akumulator na gwarancji, •
14.900 zł. Wrocław, tel. 0606/37-31-93, 351-95-54
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)
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 58 tys. km, 899 ccm, czerwony, 
książka serwisowa, faktura zakupu, blokada skrzyni biegów, 
nadkola od nowości, listwy boczne, 4 zagłówki, 2 opony zimo
we, pokrowce welur, RO z kieszenią zadbany, stan ifeainy, •
14.000 zł. Legnica, tel. 076/852-37-60, 0600/254944
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 50 tys. km, 704. ccm, czerwony, 
oryg. lakier, nowe opony, tylne szyby uchylane, radio Blaupunkt, 
alarm, stan dobry, • 10.200 zl. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 
0608/53-99-78
O  FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 50 tys. km, 704 ccm, 

czerwony, immobiiizer, katalizator, wycieraczka 
tylnej szyby, certyfikat AUTOEXPERT, stan b. do
bry, -12.400 z ł.., tel. 076/850-61-07,076/862-62-32 
84015251

O  FIAT CINOUECENTO, 1997 r.t 38 tys. km, 704 ccm, 
malinowy metalic, dzielone tylne siedzenia, 
alarm, szyby atermiczne, certyfikat AUTO- 
EXPERT, stan b. dobry, -  12.100 zł. ., tel. 
076/850-61-07,076/862-62-32 84015261

FIAT CINOUECENTO HAPPY, 1997 r., 55 tys. km, 900 ccm, 
szary metalic, bez wypadku, tylne szyby uchylane, 4 zagłówki, 
kpi. dokumentacja, stan dobry, możliwość dołożenia opon zi
mowych, - 14.000 zł. Góra Śląska, tel. 0503/56-66-65 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 704 tys. km zagłówki, dzielona 
tylna kanapa, • 11.500 zl. Opole, tel. 077/454-90-79 
FIAT CINOUECENTO. 1997 r., 70 tys. km, 704 ccm, szary me
talic, katalizator, centr. zamek ♦ pilot, alarm ♦ pilot, opony zi
mowe i letnie, 4 zagłówki, RO Kenwood + 4 głośniki Magnat, 
serwisowany w serwisie Fiata, I właściciel, stan techn. b. dobry,
• 11.000 zl. Świdnica, tel. 074/851-43-13 po godz.20, 
0601/0547-74
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 37 tys. km, 704 ccm, 
błękitny azzurometalic, RO, katalizator, stan idealny, -12.600 
zl. Wrocław, tel. 071/348-91-75,071/345-19-10,0602/26-89-34 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 50 tys! km, 704 ccm. YOUNG,. 
biaiy, immobiiizer, blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchyla
ne, katalizator, garażowany, • 10.900 zł. Wrocław, tel. 
071/368-12-15
FIAT CINOUECENTO SPORTING. 1997 r., 37 tys. km, 1108 ccm, 
żółty, poduszka powietrzna, centr. zamek, alarm, Immobiiizer, 
el. otw. szyby, alum. felgi, tylne szyby uchylne, skórzana kie
rownica i lewarek zmiany biegów, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, • 16.500 zl. Wrocław, tel. 071/343-8346,0608/11-29-28 
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 42 tys. km, 700 ccm, biały, I 
rejestracja w 1998 r., 4 zagłówki, garażowany, RO, po wymia
nie olejów, stan b. dobry, - 11.600 zl. Kamienna Góra, tel. 
075/744-19-08
FIAT CINOUECENTO S, 1997/98 r., 67 tys. km, 899 ccm, wtrysk, 
czerwony, I właściciel, wersja eksportowa, uchylne atermiczne 
szyby, immobiiizer, zegarek cyfrowy, alarm, RM, nowe opony, -
14.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, ok. 1995 r., z dopłatą. 
Wałbrzych, tel. 074/847-35-90
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 32 tys. km, 704 ccm. niebie
ski, i właściciel, serwisowany w ASO, stan b. dobry, centr. za
mek, alarm ♦ pilot, RO, dzielona tylna kanapa, rejestracja do
03.2003 r. - 11.500 zl. Zielona Góra, tel. 0603/30-81-95 
FIAT CINOUECENTO. 1998 r., 67 tys. km, 899 ccm, czerwony, 
serwisowany, oznakowany, alarm, bezwypadkowy, zadbany, 
dzielona kanapa, I właściciel, - 15.000 zł. Żory, tel. 
0503/7741-74
O  FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 704 ccm, niebieski, 

przebieg 39500 km, katalizator, certyfikat AUTO- 
EXPERT, stan b. dobry, - 12.900 zł. ., tel. 
076/850-61-07,076/862-62-32 84015281

FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 59 tys. km, 900 ccm, różowy 
metalic, bez wypadku, immobiiizer, RO, zegar, el. reg. reflekto
ry, I właściciel, 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, RO, immobiiizer, zegar, 4 opony 
zimowe, - 13.700 zł. Lubin, tel. 076/842-63-52 wieczorem, 
0605/294242
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 31 tys. km, 700 ćcm, kolor mor
ski metalic, bez wypadku, immobiiizer, reg. reflektory, RM ste
reo, zadbany, stan idealny, - 13.200 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-91-31, 0501/37-12-15
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 22 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, zadbany, mało eksploatowany, atermiczne szy
by, 4 za, tylne szyby uchylne, faktura zakupu w salonie, • 13.000 
zl. Ostrzeszów, tel. 062/730-75-09 
RAT CINOUECENTO, 1998 r., 27 tys. km, 900 ccm, błękitny 
metalic, alarm, centralny zamek, aluminiowe felgi, immobiiizer, 
oznakowany, listwy boczne, nadkola, el. reg. reflektory, ciemne 
szyby, tylne szyby uchylane, spoiier, 4 zagłówki, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, po wymianie świec i oleju, stan ide
alny. • 17.300 zl. Szklarska Poręba, tel. 075/717-55-55, 
0503/04-32-33
RAT CINOUECENTO VAN, 1998 r., 79 tys. km, 900 ccm, ben
zyna, biały, katalizator, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, •
14.000 zl. Ścinawa, tel. 076/843-63-39
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 44 tys. km. 700 ccm, niebieski, 
centr. zamek, alarm ♦ pilot, radio ♦ 4 głośniki, pokrowce, gara
żowany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 13.300 zl. Wrocław, 
tel. 0501/23-23-94
FIAT CINOUECENTO. 1998 r., 33 tys. km, 700 ccm, biały, i wła
ściciel, immobiiizer, bez wypadku, zadbany, • 12.800 zl. Wro
cław, tel. 0605/23-97-71
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 26 tys. km, 704 ccm, niebieski, I 
właściciel, tylne szyby uchylane, zegar, el. reg. reflektory, tylna 
wycieraczka, alarm, RM z panelem, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/57-16-31
FIAT CINOUECENTO, 1998/99 r., 700 ccm, granatowy, kupiony 
w salonie, bez wypadku, I właściciel, serwisowany, zadbany, •
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, niebie
ski, i właściciel, bez wypadku, faktura zakupu, zegarek, tylne 
szyby uchylane, blokada skrzyni biegów, reg. reflektory, stan 
idealny, - 13.000 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-06-55, 
0503/84-98-70
FIAT COUPE, 1996 r., 48 tys. km, 1800 ccm, 16V, czerwony, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, skóra, alum. felgi azev 17', spoilery Ms Design, po 
tuningu w Niemczech, - 32.000 zł. Leszno, tel. 065/537-11-48 
FIAT COUPE, 1996 r., 72 tys. km, 2000 ccm, żółty, sportowy 
model, alum. felgi, ABS, RO Blaupunkt, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, kpi. dokumentacja, -
30.500 zł. Wrocław, tel. 0501/2547-55 
FIAT COUPE PININFARINA, 1998/99 r., 40 tys. km, 2000 ccm, 
20V, diesel, czerwony, RO, 5-biegowy, AB W, wspomaganie kier., 
alum. felgi, centr. zamek, klimatyzacja, 2 poduszki pow., spro
wadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, • 55.500 zł 
lub zamienię na Mercedesa klasy E. Świebodzin, tel. 
068/382-99-66,0601/53-92-16 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0199 www.autogiel- 
da.com.pl)
FIAT CROMA, 1987 r., 2500 ccm, turbo D, kolor grafitowy meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
stan dobry, przegląd do 03.2002 r., pilne, - 6.500 zl. Świebo
dzin, tel. 068/382-27-22 po południu 
FIAT MAREA WEEKEND. 1997 r., 65 tys. km SX, I właściciel, 
pełne wyposażenie, • 23.500 zł. Kłodzko, tel. 074/865-8445 
FIAT MAREA KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, w kra
ju od tygodnia, pełne wyposażenie, stan techn. b. dobry, stan 
idealny, bez wypadku, - 24.000 zl lub zamienię, (możliwe raty). 
Legnica, tel. 076/866-33-33, 0602/71-07-00 
FIAT MAREA, 1997 r., 1900 ccm, TD 100 KM, zielony metalic, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek ♦ pilot 
welur, radioodtwarzacz, zarejestrowany, stan idealny, • 28.500 
zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 0601/88-28-89 
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 1600 ccm, 16V automatic, 
pełne wyposażenie elektr., ABS, sterowanie radia w kierownicy, 
techn. sprawny, do drobnych poprawek, • 18.000 zł łub zamie
nię. Polkowice, tel. 076/749-20-08 
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy, centralny zamek ♦ pilot, poduszka powietrzna, wspo

maganie kler., immobiiizer, podłokietnik, kupiony w salonie, stan 
idealny, garażowany, - 28.500 zl. Wrocław, tel. 0601/18-13-55 
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V 
pod. powietrzna, kupiony w kraju, • 22.000 zl. Wrocław, tel.
784-56-89
FIAT MAREA KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, 16V, biały, kupiony w 
salonie, serwisowany, bez wypadku, pod. powietrzna, wspoma
ganie, radio, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, • 23.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-34-19, 0601/40-10-08 
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 1900 ccm. turbo D, zielony 
metalic, bogate wyposażenie - 32.300 zl. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
O  FIAT MAREA, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, SX, 

kolor grafitowy metalic, wspomaganie, podusz
ka powietrzna kierowcy, radioodtwarzacz, el. otw. 
szyby, centr. zamek, certyfikat AUTOEXPERT, 
stan b. dobry, - 32.500 z ł . t e ł .  076^50-61-07, 
076/862-62-32 84015271

FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 16V~ 
czerwony, automatic, pełne wyposażenie, garażowany, komplet 
opon zimowych, • 32.000 zl. Świebodzice, tel. 074/854-29-60 
po godz. 18
FIAT MAREA, 2000 r., 8 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, przednie reflektory, reguł, fotele, wspomaganie, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyby, relingi dachowe, 4 pod. powietrz
ne, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, klimatyzacja, •
41.000 zl. Lubin, tel. 076/74941-71 
O  FIAT PALIO WEEKEND, 1997/98 r., 79 tys. km, 

1600 ccm, srebrny metaiic, stan b. dobry, - 21.500 
zł (brutto, moiliwo&ć wystawienia faktury VAT). 
Wrocław, tel. 0606/44-75-31 01026821

FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 78 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, HL, kupiony w Polsce, serwisowany, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm, relingi, ei. otw. szyby, RM z RDS, garażo
wany, stan b. dobry - 22.500 zl. Rawicz, tel. 065/54648-90, 
0602/1542-65
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 86 tys. km, 1600 ccm. 16V. 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, halogeny, relingi dachowe, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, serwisowany, • 23.800 zl. Wałbrzych, tel. 
0502/57-16-65
FIAT PANDA 1980 r., 898 ccm, czerwony, alarm, bez rdzy, prze
gląd do 2002 r„ RO i głośniki, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 
050T/97-17-59 -
FIAT PANDA 45, .1986 r., 150 tys. km, 896 ccm', czamy, szyber
dach, dużo nowych części, przegląd do 03,2002 r, - 3.500 zł lub 
zamienię na inny o większy pojemności. Wrocław, teł. 
071/328-99-19 wieczorem, 0606/85-34-70 
FIAT PANDA 1992 r„ 49 tys. km, 700 ccm, czerwony, na za
chodnich tablicach -1.100 DEM. Jawor, tel. 0604/64-11-73 
FIAT PUNTO SX, 1993/94 r., 92 tys. km, 1250 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, pod. powietrzna, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, • 13.900 zl. Ziębice, tel. 
074/819-21-11, 0502/61-50-75
FIAT PUNTO, 1994 r., 60 tys. km, 1100 ccm, wiśniowy, RM, im
mobiiizer, 5-drzwiowy, poduszka pow., I właściciel, - 15.500 zl. 
Drezdenko, tel. 095/76245-34, 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, 1994/95 r., 96 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, seledy
nowy metalic, w kraju od miesiąca, oclony, zarejestrowany, bez 
wypadku, oryginalny lakier i przebieg, I właściciel, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, poduszka powietrzna, centr. zamek, RO z RDS ♦ 
głośniki, el. reg. reflektory, serwisowany, garażowany, oszczęd
ny, stan idealny, - 17.400 zł lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
FIAT PUNTO 75 SX, 1995 r., 51 tys. km, 1242 ccm, czerwony, 
oznakowany, alarm, 5-drzwiowy, centralny zamek, dzielona ka
napa, - 17.500 zł. Orzesze, woj. katowickie, tel. 0503/83-84-11 
FIAT PUNTO 55 SX, 1995 r., 85 tys. km, 1108 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, centr. za
mek, RO, immobiiizer, kupiony w salonie, garażowany, • 1,7.000 
zł. Wrocław, tel. 349-12-84 po godz. 15 
FIAT PUNTO, 1995 r., 70 tys. km, 1700 ccm, turbo D, biały, bez 
wypadku, kupiony w salonie, alarm, centr. zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, -17.500 
zł. Brójce, gm. Trzciel, tel. 0603/81-69-11 
FIAT PUNTO, 1995 r, 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, stan dobry, • 14.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-30-86, 0601/58-24-14
RAT PUNTO, 1995 r., 66 tys. km, 1100 ccm, bordowy metalic, z 
salonu, el. otwierane szyby, immobiiizer, obrotomierz, central
ny zamek, zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 17.500 zl. 
Jelenia Góra, tel. 075/713-21-05, 0604/05-13-10 
FIAT PUNTO, 1995 r., 44 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, niebieski, 
3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, radio, listwy boczne, tylne 
szyby uchylane, el. reg. reflektory, stan techn. b. dobry, • 15.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-5944
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 74 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, ob
rotomierz, szyberdach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO Blaupunkt, 
immobiiizer, kpi. opon, el. zegarek, tylne szyby uchylane, stan 
b. dobry, • 15.300 zl. Kłodzko, tet. 0605/64-06-76 
FIAT PUNTO 60 SX, 1995 r., 1200 ccm, benzyna, turkusowy 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie, obrotomierz, koła 14”, • 15.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
FIAT PUNTO, 1995/96 r., 75 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
alarm ♦ pilot, centr. zamek, el. otw. szyby, - 14.800 zl. Prudnik, 
tel. 077/43645-56
FIAT PUNTO 55 S, 1995/96 r., 80 tys. km, 1100 ccm, wtrysk 
5-biegowy, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, otwierane szybki, 
zielone szyby, 4 zagłówki, RM Blaupunkt ♦ 4 głośniki, nowe 
amortyzatory i opony, el. reg. reflektory, reg. kierownica, reguł, 
fotel kierowcy, reguł. wys. mocowania pasów, sprowadzony w 
całości, • 14.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-35,0503/65-89-31 
FIAT PUNTO, 1996 r., 61 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, - 16.500 zł. Klisino, gm. Głubczyce, tel. 077/485-75-15, 
0601/69-64-09
FIAT PUNTO, 1996 r., 70 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, chabrowy 
metalic, immobiiizer, 3-drzwiowy, stan techn. b. dobry, • 16.600 
zl. Legnica, tel. 076/850-63-89
FIAT PUNTO S, 1996 r., 47 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, immobiiizer, el. otw. szyby, 
centr. Zamek, el. reg. reflektory, RO, - 18.000 zl lub zamienię na 
tańszy - do 8.000 zi Fiata Cinquecento. Rawicz, tel. 
065/545-22-91 do godz. 20
FIAT PUNTO ELX 75,1996 r., 90 tys. km, 1242 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, - 17.500 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-25-37 
FIAT PUNTO 75 ELX, 1996 r., 118 tys. km, 1242 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, I właściciel, bez wypadku, ważny prze
gląd, kpi. dokumentacja, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. za
mek ♦ pilot, światła przeciwmgielne, obrotomierz, Immobiiizer, 
welurowa tapicerka, dzielona kanapa, opony zimowe, lekko 
uszkodzony lakier, • 15.500 zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-21-25, 
87244-28
FIAT PUNTO, 1996 r., 90 tys. km, 1700 ccm, turbo D, niebieski, 
wspomaganie kier., zderzaki w kolorze nadwozia, hak, • 15.000 
zl. Opole, tel. 077/464-65-15
FIAT PUNTO SX6, 1996 r., 75 tys. km, 1242 ccm, czamy, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, obroto
mierz, immobiiizer, kpi. dokumentacja, -17.900 zl. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/738-04-79
FIAT PUNTO SX, 1996 r., 46 tys. km, 1200 ccm, benzyna, nie
bieski metalic. 4-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, • 17.200 
zł. Syców, tel. 062/785-94-95, 0604/27-78-61 
FIAT PUNTO GT, 1996 r., 62 tys. km, 1400 ccm, turbo E, czar
ny, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspoma
ganie kier., alarm, stan b. dobry, - 24.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-69-68, 074/840-27-58
FIAT PUNTO 75 ELX, 1996/97 r., 45 tys. km, 1200 ccm, kolor 
morski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, immobiiizer, welu
rowa tapicerka, alarm, blokada skrzyni biegów, reg. kierownica, 
radio, zderzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, garażowany, 
kupiony w salonie, bez wypadku, wersja eksportowa, stan b. 
dobry, • 19.300 zl. Żary, tel. 068/375-90-90 
FIAT PUNTO, 1997 r., 45 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, centr. zamek. el. otw. szyby, alarm, dzielona tylna 
kanapa, stan b. dobry • 18.900 zl. Wrocław, tel. 0501/964448 
FIAT PUNTO 55 SX, 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 55 SX, 1997 r., 27 tys. km, 1108 ccm, benzyna, 
niebieski, el. otwierane szyby, centralny zamek ♦ pilot, alarm, 
głośniki, antena; I właściciel, kupiony w salonie, - 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-61-67
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 35 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, Odrzwiowy, el. otw. szyby, ei. reg. reflektory, centr. za
mek ♦ pilot, alarm ♦ pilot, immobiiizer, obrotomierz, dzielone 
tylne siedzenia, zegar cyfrowy, kupiony w salonie, zadbany, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, nowe klocki, świece, • 18.800 zl. 
Wrocław, tel. 071/354-57-58
RAT PUNTO SX, 1997 r., 31 tys. km, 1242 ccm, benzyna, błę
kitny metalic, 75 KM,.el. otw. szyby, 3-drzwiowy, centr. zamek, 
immobiiizer, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, el. reg. re
flektory, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, kupiony 
w salonie, mało eksploatowany, stan idealny, • 21.000 zl zamie
nię na grunt rolny w okolicach Wrocławia. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35 -
FIAT PUNTO, 1997/98 r., 83 tys. km, 1108 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, 3-drzwiowy, 
alarm, centr. zamek, oznakowany, kpi. dokumentacja, nowe 
opony, nowy akumulator (gwarancja), serwisowany, garażowa- 
ny?- i«.650 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-01 
FIAT PUŃTO, 1998 r., 50 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, l Woidcłe^ książką serwisowa, 5-drzwiowy, 
oryg. lakier, listwy boczne, zegafev-. lmmobiHzer. garażowany, 
stan b. dobry, • 21.000 zl. Legnica, tel. 076/85O-C9-64, 
0606/13-9348 ^
FIAT PUNTO, 1998 r., 49 tys. km, 1000 ccm, kolor wiśniowŷ  
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, alum. Telgi, 
centr. zamek, alarm ♦ pilot, radio CD Sony ♦ 8 głośników, stan 
b. dobry, • 22.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-72, 
0603/19-78-03
O  FIAT PUNTO, 1998 r., 1108 ccm, zielony, immobi

iizer, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, 
serwisowany, stan idealny, - 21.900 zł. „AU- 
TO -PLUS” , Św idnica, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01027341

FIAT PUNTO, 1998 r., 61 tys. km, 1100 ccm, wtiysk, zielony, 
5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, reguł, siedzenia, im
mobiiizer, inst. gazowa, stan b. dobry, - 21.000 zl. Bielawa, tel. 
074/83342-23
FIAT PUNTO, 1998 r.. 33 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, immobiiizer, gara
żowany, -18.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-2142 po godz. 17 
RAT PUNTO, 1998 r., 40 tys. km, 1100 ccm, biały, bez wypad
ku, kupiony w salonie, • 18.200 zl. Kalisz, tel. 0608/33-88-43 
FIAT PUNTO CABRIO, 1998 r.. 40 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, sprowadzony w 2000 r., kpi. dokumentacja, wspom. 
kierownicy, alum. felgi 15*, model niedostępny w kraju, stan ide
alny, - 33.500 zl lub zamienię na sam. osobowy. Wałbrzych, tel. 
0602/11-30-08
FIAT PUNTO, 1998 r., 27 tys. km. 1108 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, immobiiizer, reg. kierownica i fotel, listwy boczne, RO Sony 
♦ 4 głośniki Pioneer, pilot, pokrowce, zderzaki w kolorze nad
wozia, el. reg. reflektory, I właściciel, kupiony w salonie, stan b. 
dobry, - 21.600 zł. Wrocław, tel. 071/357-48-15 po godz. 17 
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 60 tys. km,'1100 ccm, zielony meta
lic, centr. zamek, el. otw. szyby, immobiiizer, zderzaki w kolorze 
nadwozia, kupiony w kraju, - 18.000 zl. Wrocław, tel. 
071/345-65-83
FIAT PUNTO, 1998 r., 37 tys. km, 1300-ccm, czamy, 3-drzwio
wy, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, obrotomierz, 
kola 14“. • 21.700 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
FIAT PUNTO, 1998/99 r., 42 tys. km, 1100 ccm, granatowy 
metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, książka serwisowa, li
stwy boczne, zegarek, immobiiizer, garażowany, stan b. dobry,
- 21.000 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64, 0606/13-9348 
FIAT PUNTO 55, 1998/99 r., 65 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, 3-drzwiowy, inst. gazowa, nowe opo
ny, II właściciel, garażowany, 4 zagłówki, dzielona tylna kana
pa, kupiony w salonie, bez wypadku, - 18.800 zl lub zamienię. 
Paczków, tel. 0606/94-20-14
RAT PUNTO, 1998/99 r., 31 tys. km, 1100 ccm, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, bez wypadku, stan 
b. dobry, - 20.900 zl. Wrocław, tel. 345-63-57 - 
FIAT PUNTO SOLE, 1999 r., 36 tys. km, 1*100 ccm, szaro-fiole- 
towy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, 5-drzwiowy, karta 
pojazdu, poduszka pow., listwy boczne, immobiiizer, zegarek, 
oryg. lakier, garażowany, stan idealny, • 22.900 zł tub zamienię. 
Legnica, tel. 076/850-62-64, 0606/13-9348 
FIAT PUNTO, 1999 r., 41 tys. km, 1100 ccm, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, poduszka pow, • 20.900 zi. Le
gnica, tel. 0606/99-1244
FIAT PUNTO, 1999 r., 43 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, I właściciel, zderzaki w kolorze nadwozia, poduszka powietrz
na, serwisowany, - 21.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-28-22 
FIAT PUNTO 60,1999 r., 20 tys. km, 1250 ccm 3-drzwiowy, 3 
elementy do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 18.300 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 7 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, ABS, centralny zamek, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, eł. otwierane szy
by, regulowany fotel kierowcy, stan idealny, - 27.900 zl. Leszno, 
tel. 0603/13-8049
FIAT PUNTO, 1999/00 r., 26 tys. km, 1200 ccm, niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. lusterka, immobiiizer, 
zderzaki w kolorze nadwozia, - 20.900 zł. Leszno, tel. 
0601/50-9744
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 28 tys. km, 1200 ccm, wbysk, kolor 
morski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, komputer, reg. kierownica, - 30.500 zł 
lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 077/431-72-76, 
0609/64-0344
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 38 tys. km, 1800 ccm, 16V, pertowo- 
miedziany metalic, wszystkie el. dodatki, ABS, klimatyzacja, 4 
pod. powietrzne, alum. felgi, RO * CD, komputer, I właściciel, 
stan idealny, - 34.800 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-63-77, 0604/83-2646
FIAT PUNTO II SX, 2000 r., 13 tys. km, 1200 ccm, bordowy 
metalic, model z czerwca, alarm, centr. zamek ♦ pilot, podusz
ka powietrzna, komputer, el. otw. szyby, wspomaganie, radio
odtwarzacz, kupiony w salonie, I właściciel, gwarancja do czerw
ca 2001 roku, • 31.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-94-95, 
0602/48-97-26
FIAT PUNTO IISX, 2000 r., 45 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy' I właściciel, oryg. lakier, 
welurowa tapicerka, listwy boczne, zegarek, garażowany, stan 
idealny, • 29.500 zl lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64. 
0606/13-9348
FIAT PUNTO IISX, 2000 r., 15 tys. km, 1200 ccm, zloty metalic, 
5-drzwiowy, I właściciel, bez wypadku, wspomaganie kier., im
mobiiizer, el. otw. szyby, centr. zamek, - 30.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-17-96, 0604/1544-26
FIAT REGATA, 1984 r., 1300 ccm 5-biegowy, na nowych tabli
cach, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/336-28-18 
FIAT REGATA, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
ei. otw. szyby, centr. zamek, hak, 5-biegowy, techn. sprawny, 
stan dobry, - 2.280 zł. Wrocław, tel. 0501/18-59-87 
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, - 2.700 zl. 
Wrocław, tel. 0602/17-3345
FIAT REGATA 138 R, 1985 r., 160 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
niebieski, reg. kierownica, ekonomizer, RO, ważny przegląd, 
5-biegowy, ekonomizer,'tylna szyba ogrzewana, reg. kierowni
ca, garażowany, stan dobry, • 1.100 zl. Wrocław, tel. 
0602/50-00-57
RAT REGATA, 1987 r., 1600 ccm, zielony metalic, el. otw. szy
by i szyberdach, I właściciel, 5-biegowy, stan b. dobry, weluro
wa tapicerka, • 4.800 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
0604/22-02-69, 0600/22-34-15
FIAT REGATA 1988 r. dla ob. WNP, cena - 1.000 DEM. Wro
cław, tel. 071/33841-12
FIAT RITMO, 1981 r., 1500 ccm, bordowy, : skorodowany, z 
dokumentami, • 500 zł. Wałbrzych, tei. 0606/8948-60 
FIAT RITMO, 1981 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, stan 
dobry, - 2.200 zł lub zamienię na Mercedesa 123. Legnica, tel. 
076/854-35-83, 0600/20-6241
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 85S, 1983 r., 160 tys. km. 1500 ccm, benzyna, 
biały, przegląd do 10.2001 r., 5-biegowy, 5-drzwiowy, rozkłada
ne siedzenia, nowy akumulator i ukł. hamulcowy, stan dobry, •
1.700 zl. Wałbrzych, tel. 074/840-07-28 
FIAT RITMO 60 CL, 1986 r., 160 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
zderzaki w kolorze nadwozia, podwójne światła, halogeny, pro-
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sa n n
OSTATNIA OKAZJA!!!

A K C J A  ZŁO M O W A N IA  I K O R Z Y S T N E G O  O D K U P U  
O S T A T E C Z N Y  TER M IN  P R O M O C JI

3 1 .0 5 .2 0 0 1  r.
S e lce n to , U n o  - u p u st d o  4.000 zł 

/+ 2.300 u p u stu  
P u nto: 4 r +3% za  pełne u b e zp ie cze n ie

'♦ k re d y t  50% teraz, 50% w  sty cz n iu  b ez  o d setek  
S ien a , P a lio ,
B r a v o / a ,  M a r e a  - ■ u p u st d o  5.000 zł

AUTOPCPORT - system aut uiwyanych 
z gwaranjcą

SAMOCHODY UŻYWANE W ROZLICZENIU
Lp..
1

.....MARKA... ________ MODEL .... .. AUT.EXP. ■■... RO K..... ..... CENA.... .............KOLOR 2. PRZEBIEG I

.....FIAT....... CINOUECENTO... .. 1995 . 10 700,00... ....CZERWONY..... 85 000
2 .....FIAT....... ..........MAREA 1,6 .... ... AE ... ... 1998 ,. 32 500,00 .... .....GRAFITOWY..... 50 000
3-........FIAT....... .............  UNO 0,9 ... .. 1991 ... 6100,00 .... ......... NIEBIESKI........ 89 000
4 .....FIAT....... CINOUECENTO ... AE ... .. 1998 . 12900,00 .... ......... NIEBIESKI......... 39 500
5.. .....FIAT....... CINOUECENTO ... .. 1995 . 10900,00 ...NIEBIESKI MET..... 77 600
6...
7

.....OPEL......

. ... FIAT.... .
...............CORSA...

CINOUECENTO ... A E ...
.. 1988 .....
.. 1997

... 6 000,00.... 

. 12400,00....
.........WIŚNIOWY........

... CZERWONY........
49 500
50 000

8 .....FIAT....... CINOUECENTO 0,9 ... .. 1993 . 10 000,00 ......... NIEBIESKI........ 85 000
9 .....FIAT.... . CINOUECENTO ... .........AE ... .. 1997 . 12100,00... ....MALINOWY..... 38 000
10 .......FIAT....... ............. UNO 899 ... A E ... ..2000 . 20 600,00 .... ........WIŚNIOWY.......... 10600
11... DAEWOO ............. TICO DX ... ... 1993 fi 900 00 SRFRRNY 40000

| www.motorpol.legnica.pll
MOTOR-POL - dealer FIATA

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

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

MIESZKANIE 
SAMOCHÓD 
GOTÓWKA

D obrykredy® T
Biuro Kapitałowe ^  ^

Sp  z  o. o.

UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE

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

stokątne klamki, po przeglądzie, stan dobry, - 3.200 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/641-94-52
FIAT RITMO, 1986 r., 1500 ccm, fioletowy, alum. felgi, RO, 
sportowy ukl. 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.autogieida.com.pl)
FiAT RITMO, 1997 r., 180 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie
ski, składak, dodatkowe światło .stop*, RO Blaupunkt, prze
gląd do 03.2002 r., 4 Impy z przodu, tylna szyba ogrzewana, 
nowy akumulator, - 3.500 zł. Leszno, tel. 065/520-66-72 
FIAT SEICENTO VAN, 1998 r. 10 tys. km, 900 ccm, niebieski, 
katalizator, 5-biegowy, kupiony w salonie, kompletna dokumen
tacja, bez wypadku, stan b. dobry, • 16.200 zł. Wrocław, tel. 
0604/97-98-07
FIAT SEICENTO S, 1998 r., 25 tys. km, 900 ccm, miedziany 
metalic, serwisowany, garażowany, I właściciel, bez wypad
ku, z salonu, stan techn. b. dobry, -17.100 zł. Wrocław, tel. 
372-79-69, 0608/84-29-49
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 20 tys. km, 900 ccm, złoty meta
lic, z salonu, pełna dokumentacja, garażowany, zadbany, I wła
ściciel, - 17.200 zł (możliwe raty) lub zamienię na tańszy sa
mochód. Brzeg, tel. 077/416-51-41, 0604/95-94-62 
FIAT SEICENTO SX, 1998/99 r.. 27 tys. km, 900 ccm, błękitny 
metalic, kupiony w 01.99 r.t I właściciel, kpi. dokumentacja, 
zderzaki w kolorze nadwozia, ei. otw. szyby, Mul-T-Lock, RO, 
dzielona tylna kanapa, listwy boczne, zegarek, oznakowany, - 
17.800 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48

^ F IA T  SEICENTO CITY MATIC, 1998/99 r., 900 ccm, benzyna,
“ czerwony, el. otw. szyby, RO Panasonic, kupiony w salonie, 

stan idealny, • 17.900 zł lub zamienię. Prusice, tel. 
071/312-63-31. 0604/36-35-85 
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 30 tys. km, 900 ccm, szary tne- 
talic, garażowany, bez wypadku, zadbany, immobiiizer, pokrow
ce, 4 zagłówki, wtrysk, katalizator - 17.200 zl lub zamienię na 
tańszy. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 13 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
klimatyzacja, poduszka powietrzna, RO, centralny zamek, 
elektrycznie otwierane szyby, immobiiizer, felgi aluminiowe, 
komplet zapasowych kół wraz z oponami zimowymi, pierwszy 
właściciel, z salonu, bezwypadkowy, • 23.500 zl. Żary, tel. 
0605/05-54-50
FIAT SEICENTO YUNG, 1999 r., 17 tys. km, 900 ccm, czarny, 
katalizator, zagłówki, kołpaki, RM Pioneer, stan idealny, • 
18.300 zł. Grodków, tel. 0602/17-47-49, 077/415-25-68 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 20 tys. km, 1100 ccm, granatowy 
metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, po
duszka pow., 56 KM. • 23.000 zł. Krotoszyn, tel. 0604/27-15-75 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 5 tys. km, 900 ccm, benzyna) kolor 
wiśniowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, blokada 
skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, RO, stan idealny. - 
17.500 zł. Lubawka, tel. 075/741-14-49

FIAT SEICENTO, 1999 r., 21 tys. km, 1900 ccm, benzyna, czer
wony, I właściciel, zadbany, bez wypadku, radio, listwy bocz- 

^  ne, alarm, - 17.000 zl. Oleśnica, tel. 071/399-58-94 
^  FIAT SEICENTO, 1999 r., 35 tys. km, czerwony, I właściciel, 

RO, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, • 18.000 zł. Pisko- 
rzówek, gm. Domaniów, woj. wrocławskie, tel. 0502/84-15-97 
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 64 tys. km, 900 ccm, biały, nowe 
opony, faktura VAT, • 10.500 zl + VAT. Wrocław, tel. 
0601/70-15-59
FIAT SEICENTO S, 1999 r., 10 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, bez wypadku, pod. powietrzna, el. otw. 
szyby, immobiiizer, nadkola, pokrowce, stan idealny, - 21.000 
zł. Wrocław, tel. 071/329-02-32 po godz. 18 
FIAT SEICENTO, 1999/00 r., 30 tys. km, 1100 ccm, czeiwony, 
poduszka powietrzna, centr. zamek, el. otw. szyby, i właści
ciel, pełna dokumentacja, serwisowany ŝtan b. dobry, • 19.300 
zl lub zamiana. Kalisz, tel. 062/767-33-42, 0605/41-02-73 
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999/00 r., 23 tys. km, 900 ccm, 
ciemnoniebieski, I właściciel, kupiony w salonie, dokumenta
cja, serwisowany, stan idealny, alarm, blokada skrzyni biegów, 
oznakowany, atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, zderzaki 
w kolorze nadwozia, ekspunktowany Mobili, • 17.500 zl. Wro
cław, tel. 071/338-29-29
FIAT SEICENTO SPORTING, 1999/00 r., 23 tys. km, 1100 ccm, 
biały, poduszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, 
fotele Abarth, - 20.000 zl. Wrocław, tel. 0603/40-50-15 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 14 tys. km, 900 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, pierwszy właściciel, zderzaki w kolorze nad
wozia, szyby atermiczne, przyciemniane, z tylu uchylane, li
stwy boczne, radio z rds, po przeglądzie rocznym, -18.000 zl. 
Gniechowice, tel. 071/316-89-36 po 18, 356-30-02 do 17 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 900 ccm, benzyna, niebieski meta- 
lic, immobiiizer, zawieszenia, garażowany, bez wypadku, stan 

^  b. dobry, I właściciel, - 18.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-68-40 
po godz. 18
FIAT SEICENTO, 2000 r., 6 tys. km, 900 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wersja eksportowa, el. otw. szyby, pod. powietrz

na, tylne szyby uchylane, atermiczne szyby, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, - 19.500 zł. Leszno, tel. 
065/526-88-98
FIAT SEICENTO, 2000 r., 23 tys. km, 900 ccm, benzyna, be
żowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, radio, $tan b. 
dobry, bez wypadku, • 18.000 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-50-70
FIAT SIENA, 1997 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, serwisowany, kupiony w salonie, zadbany, stan b. dobry, •
21.000 zl. Milicz, tel. 071/384-22-62, 0601/72-51-79
FIAT SIENA, 1997 r., 1600 ccm alarm, centr. zamek, el. otw. 
szyby, • 18.500 zl. Nysa, tel. 077/433-34-10 
FIAT SIENA EL, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, czerwony, fak
tura zakupu, centr. zamek, - 17.300 zł. Szewce, tel. 
071/310-70-45 po godz.-17
FIAT SIENA HL, 1997 r., 49 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, immobiii
zer, bez wypadku, garażowany, serwisowany, stan b. dobry, •
22.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-54-60 po godz. 19
FIAT SIENA HL, 1998 r., 81 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, 1. właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowa
ny, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny zamek, 
immobiiizer, RO, światła przeciwmgielne, po wymianie paska 
rozrządu i klocków hamulcowych, zadbany, • 19.500 zl. Le
gnica, 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 tapicer
ka, stan idealny, - 19.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/26-37-83
FIAT SIENA, 1998 r., 55 tys. km, 1400 ccm, ciemno zielony, 
instalacja gazowa, kupiony w salonie w 1999, serwisowany, 
raty, zamiana, - 19.900 zl. Legnica, tel. 0602/04-05-94-52 
FIAT SIENA, 1998 r., 55 tys. km, 1400 ccm, ciemno zielony, 
instalacja gazowa, kupiony w salonie w 1999, serwisowany, 
raty, zamiana, • 19.900 zl. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FIAT SIENA, 1998 r., 29 tys. km, 1400 ccm I właściciel, kupio
ny w salonie, serwisowany w ASO, centr. zamek, ei. otw. szy
by, Mul-T-Lock, bez wypadku, stan b. dobry, możl. raty, -19.300 
zl. Opole, tel. 0502/64-99-81
FIAT SIENA EL, 1998 r., 77 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zie
lony metalic, I właściciel, bez wypadku, kupiony w salonie, 
5-biegowy, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm; 
reg. kierownica, RO, welurowa tapicerka, serwisowany, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, • 16.900 zl (możliwe raty lub za
miana). Paczków, tel. 077/431-60-09, 0606/50-19-62 
FIAT SIENA, 1998 r., 33 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy me
talic, kupiony w salonie, faktura zakupu, garażowany, zadba
ny, welurowa tapicerka, el. otw. szyby; zderzaki w kolorze nad
wozia, alarm + pilot, » 22.500 zl. Świdnica, tel. 0602/68-74-89 
FIAT SIENA, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, serwisowany, centralny zamek, radio z CD, 
blokada skrzyni biegów, el. otwierane szyby, I właściciel, •

24.000 zl. Wrocław, tel. 071/345-38-91 w godz. 10-17, 
071/353-21-24 wieczorem, 0603/34-10-80 
FIAT SIENA EL, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, sza
ry metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm + pilot, I właści
ciel, bez wypadku, zadbany, • 19.500 zl. Wrocław, tel. 
071/362-88-88
FIAT SIENA, 1999 r., 25 tyś. km, 1600 ccm, 16V, szary meta
lic, I właściciel, gwarancja do maja 2002 roku, centr. zamek, 
el. otw. szyby, immobiiizer, el. reg. świateł, halogeny, dodat
kowe światło .stop', wspomaganie, radioodtwarzacz Pionner 
+ 6 głośników, pełna dokumentacja, - 26.800 zl. Kalisz, tel. 
062/764-62-16, 0602/55-04-21 
FIAT SIENA HL, 2000 r., 21 tys. km, 1242 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, centr. zamek, wspomaganie, immobiiizer, el. 
otw. szyby, reg. kierownica, poduszka pow., welurowa tapi
cerka, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, serwisowany, 
• 27.000 zl. Miękinia, tel. 071/317-86-78 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, wspomaganie, hak, inst. gazowa, • 9.000 zl. Wrocław, 
tel. 0601/17-14-75
FIAT TEMPRA KOMBI, 1992 r., 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, stan idealny, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, relingi dach., zadbany, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, garażowany, nowe opony, przegląd do 04.2002 
r., deska digital, halogeny • 9.500'zl lub na raty. Głogówek, 
woj. opolskie, tel. 0600/63-66-70 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1992 r., 132 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie, alarm, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, relingi dachowe, 
deska digital, welurowa tapicerka, podlokietnik, stan b. dobry, 
- 12.000 zł. Lubin, tel. 076/844-40-13 
FIAT TEMPRA, 1994 r., 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, spoilery, roleta, reg. 
kierownica, nadkola, alarm, centr. zamek, ocynkowane nad
wozie, kupiony w salonie, garażowany, bez wypadku, kpi. opon 
zimowych, welurowa tapicerka* RM, stan idealny, - 14.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/355-46-92, 0501/22-15-18

FIAT TEMPRA, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, wtrysk kpi. do
kumentacja, w kraju od miesiąca, ABS, poduszka pow., centr. 
zamek, szyberdach, wspomaganie, stan b. dobry, - 13.600 zl. 
Zielona Góra, tel. 0604/33-57-31, 0602/53-69-21 
FIAT TIPO, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, de
ska digital, centralny zamek, el. szyberdach, el. otwierane 
szyby, wspomaganie kier., ABS, radio, stan b. dobry, -10.500 
zł lub zamienię na droższy. Leszno, tel. 065/533:83-53, 
0603/05-84-78
FIAT TIPO, 1990 r., .1400 ccrtfczamy metalic, 5-drzwlowy, el. 
otw. szyby i szyberdach, zadbany, • 8.300 zl. Namysłów, tel. 
077/4.10-49-10, 0602/43-09-41 '
FIAT TIPO, 1990 r., 127 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
morski metalic, el. otw. szyby,tentr. zamek, alarm ♦ pilot, reg. 
kierownica, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ga
rażowany, zadbany, stan techn. b. dobry, - 8.500 zl. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-41-28
FIAT TIPO, 1990 r., 190 tys. km, 1400 ccm, benzyna, morski 
metalic, wtrysk, katalizator, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. 
kierów, i pasy, deska digital, 61/100 km, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 8 mies. w kra
ju, kpi. dokumentacja, stan silnika i blach. b. dobry • 9.900 zl. 
Zaręba, gm. Siekierczyn, tel. 075/724-82r48. 0603/78-92-86 
FIAT TIPO, 1991 r., 140 tys. km, 140Ó ccm, benzyna, wtrysk, 
kolor morski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oznakowany, ka
talizator, blacha ocynkowana, inst. gazowa na gwarancji, ga
rażowany, I rej. w kraju 06.97 r., z urzędu celnego, zadbany, 
nowy ukl. wydechowy i opony, po wymianie olejów, RM z pa
nelem, - 10.900 zl lub zamienię na inny, w tej cenie. Kudowa 
Zdrój, tel. 074/866-43-60, 0601/55-56-90 
FIAT 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 f  panel, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, halogeny, RO ♦ panel, kubełkowe fotele, 
wyłącznik zapłonu, gataż, - 12.000 zl. Legnica, tel. 
076/850-62-64, 0606/13-93-48 
FIAT TIPO, 1991 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, stalowy 
metalic, stan b. dobry, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, RM ♦ CD, szyberdach, welurowa tapicerka, -11.000 zl. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-32-69, 075/73247-79 
FIAT TIPO, 1991 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metallć, 
5-drzwiowy, szyberdach, - 9.800 zl. Leszno, tel. 065/527-12-86 
w godz. 9-17, 0609/45-99-56 '
FIAT TIPO, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, DOHC, niebieski meta
lic, 150 KM, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, deska digital, garażowany -10.500 zł 
lub zamienię na Fiata CC, lub 126p do 4.500 zl. Milicz, tel. 
0609/27-40-42
FIAT TIPO, 1991 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
morski metalic, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, de
ska digital, oryg. halogeny, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
dzielona tylna kanapa, I rejestracja 28.03.2001 r., stan techn. 
b. dobry, - 9.250 zl (możliwe raty). Wrocław, tel. 0607/23-14-24 
FIAT TIPO, 1991/92 r., 145 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, Zadbany, stan silnika i blacharki b. dobry, szyberdach,
I rejestr. 92 r, RO ♦ głośniki, plastikowe nadkola, • 11.000 zi 
(możliwe raty przez komis). Brzeg, tel. 077/411-30-69, 
0501/58-14-90
FIAT TIPO, 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 zl. Sulechów, woj. zielonogór
skie. tel. 0605/91-86-56
FIAT TIPO, 1992 r., 145 tys. km, 1900 ccm, TD, bordowy, de
ska digital, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, welurowa tapicer
ka, wspomaganie, 5-drzwiowy, alum. felgi, I właściciel, • 12.000 
zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-37-39.
FIAT TIPO ELEGANSA, 1992/93 r., 76 tys. km, 1400 ccm. 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, 
zarejestrowany, bez wypadku, oryginalny lakier i przebieg, do-
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kumentacja, 5-biegowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. za
mek + pilot, welurowa tapicerka, podlokietnik, RO ♦ głośniki, 
halogeny soczewkowe, zderzaki w kolorze, • 11.400 zł nad
wozia lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
FIAT TIPO, 1992/95 r., 102 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. 
szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, reg. kierow
nica, RM, garażowany, zadbany, stan techn. b. dobry, - 9.900 
zl tub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 
0603/77-90-48
FIAT TIPO, 1992/96 r., 108 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, składak, centr. zamek, alarm, el. otw. szy
by, szyberdach, alum. felgi, halogeny, welurowa tapicerka, 
komputer, wspomaganie, kpi. dokumentacja - 11.500 zł. Wro
cław, tel. 071/781-38-68
FIAT TIPO, 1993 r., 119 tys. km, 1600 ccm, zielony metalik, 
ABS, centralny zamek z alarmem, el. podnoszone przednie 
szyby, wspomaganie kierownicy, szyberdach, hamulce tarczo
we przód i tył, kompl. kół letnich (3 lata gwarancji), kompi. kół 
zimowych, nowy akumulator, • 11.300 zl. Polkowice, tel. 
0604/13-68-48
FIAT TIPO, 1993 r., 95 tys. km. 1400 ccm, benzyna, ciemno

zielony metalic, szyberdach, alum. felgi, blok. zapłonu, ater
miczne szyby, 4 zagłówki, dodatkowe światło .Stop*, ekono
miczny, garażowany - 9.800 zł. Ubocze, gm. Gryfów Śl., tel. 
075/781-39-56
FIAT TIPO, 1993 r., 92 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, stan b. dobry, alum. felgi, alarm, pokrowce, nowe opo
ny, RO Panasonic, wyłącznik zapłonu, owiewki, - 12.500 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/488-67-45, 0601/95-38-48 
FIAT TIPO, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czarny 
metalic, w Polsce od bm., bez wypadku, pełna elektryka, wspo
maganie, ABS, szyberdach. centr. zamek, RO, welur, ważny 
przegląd, zwolnienie z opłat, - 13.900 zl. Rawicz, tel. 
0602/58-37-06
FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, kupiony w salonie, - 13.500 zł lub zamienię. Bole
sławiec, tel. 075/734-72-65, 0604/67-86-93 
FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm, grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 
do lakierowania błotnik, alarm, blokada skrzyni biegów, nowe 
tarcze hamulcowe, paski i oleje, RO Sony, • 11.500 zl. Jugo- 
wice, tel. 071/785-13-00
FIAT TIPO, 1994 r., 89 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm * pilot, RM, kupiony w 
salonie, książka serwisowa, stan idealny, - 13.900 zl. Wro
cław, tel. 071/373-77-14
FIAT TIPO, 1994 r., 113 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czeiwony, 
3-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, reg. reflektory, poduszka pow., 
alarm, wspomaganie, przegląd do 12.2001 r, - 9.900 zl. Zielo
na Góra. tel. 0603/20-55-71
FIAT ULYSSE, 1996 r.. 78 tys. km, 2000 ccm. turbo, niebieski 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, aium. felgi, 
bagażnik dachowy, hak, halogeny, bez wypadku, książka ser
wisowa, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, pełne wypo
sażenie elektr., spryskiwacze reflektorów, - 42.000 zl (zwol
nienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/782-92-72. 
0601/56-10-47, 0603/94-07-67 
FIAT ULYSSE TDI, 1997 r., 89 tys. km, 1900 ccm, szary, 8-oso- 
bowy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg.

lusterka, centr. zamek, alarm, hak, halogeny, kodowany za
płon, - 46.500 zl. Gostyń, tel. 065/572-23-55, 0607/15-55-82 
O  FIAT UNO, 1984 r., 230 tys. km, 1100 ccm, czer

wony, stan dobry, zadbany, bez wypadku, • 3.900 
zł. Świdnica, tel. 074/852-01-46, 0608/02-53-29 
01027221

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, tylne szyby uchylane i przyciemnia
ne, ekonomiczny, 75 KM, stan idealny, atrakcyjny wygląd, • 
5.000 zl. Legnica, tel. 0605/05-44-21 
FIAT UNO, 1985 r., 900 ccm, benzyna, kolor kremowy, 
3-drzwiowy, nowe zawieszenie, amortyzatory, do poprawek bla- 
charsko-lakiemiczych, • 2.900 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
stan dobry, po 90 r.. Wrocław, tel. 071/784-83-23 
FIAT UNO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, za
rejestrowany, 5-biegowy, 5-drzwiowy, stan blacharki i silnika 
b. dobry, nowe amortyzatory, 2 nowe opony, centr. zamek, el. 
otw. szyby, - 4.800 zl. Wrocław, tel. 071/781-85-14, 
0606/16-73-15
FIAT UNO, 1986 r., 178 tys. km, 999 ccm, niebieski, 2-drzwio
wy, stan dobry, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 0605/09-46-06 
FIAT UNO, 1987 r., 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, hak, 
pokrowce, zarejestrowany do 12.2001 r., stan dobry, - 5.200 
zł. Opole, tel. 077/457-27-58
FIAT UNO 45,1989 r., 149 tys. km, 1000 ccm. FIRE. niebie
ski, 3-drzwiowy, nowe wahacze, hamulce, hak, pokrowce ♦ 
nowe opony, stan dobry, • 5.200 zl. Bielawa, tel. 074/833-73-95 
po godz. 16
FIAT UNO, 1989 r., 1300 ccm, diesel, czerwony, małe zużycie 
oleju nap. (51/100 km), zadbany, stan b. dobry, • 7.200 zł lub 
zamienię na Opla Astrę 1400 z 92/95 z dopł. do 5000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-44-08
FIAT UNO, 1989 r., 140 tys. km, 1500 ccm, biały, I właściciel 
w kraju, 5-drzwiowy, halogeny, welurowa tapicerka, zadbany, 
stan b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, 
tel. 071/345-41-16, 0603/29-53-50 
FIAT UNO 45 S, 1989/96 r., 140 tys. km, 999 ccm, benzyna, 
czarny, składak, kompletna dokumentacja, 3-drzwiowy, RO + 
4 głośniki, stan b. dobry blacharki i silnika, tylne szyby uchy
lane, przegląd do 03.2002 r, • 8.000 zł lub zamienię na Fiata 
Cinquecento, Tico. Wrocław, tel. 0603/27-96-36 
O  FIAT UNO, 1990 r., 1500 ccm, szary metalic, 

4-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach 
- 1.000 DEM. Gubin, te l. 068/359-67-58 
87022101

FIAT UNO, 1990 r., 1000 ccm, czarny, 3-drzwiowy, • 9.200 zł 
lub zamienię na tańszy. Jaworzyna śląska, tel. 0607/36-73-66 
FIAT UNO, 1990 r., 1351ys. km, 1000 ccm, wtrysk, czerwony, 
reg. pasów, reg. świateł, blokada skrzyni biegów, • 5.950 zł. 
Kalisz, tel. 062/757-46-36. 0501/32-25-23 
FIAT UNO, 1990 r.. 146 tys. km, 1700 ccm, diesel, kolor wi
śniowy, nowe opony, alarm, RM, 5-biegowy, nowe pokrowce 
welurowe, 3-drzwiowy, nowy olej i paski, stan techn. b. dobry,
• 8.200 zl lub zamienię na tańszy, diesla. Ścinawa, tel.
076/843-76-31, 0608/53-60-78
FIAT UNO, 1990 r., 900 ccm, • 6.300 zł. Wrocław, tel.
071/328-94-63
O  FIAT UNO, 1991 r., 900 ccm, jasnoniebieski,

przebieg 8900 km, 3-drzwiowy, - 6.100 z ł . ., tel. 
076/850-61-07,076/862-62-32 84015211

FIAT UNO, 1991 r., 1100 ccm, czerwony, bez wypadku, ty
dzień w kraju, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, szy
berdach, oszczędny, stan b. dobry, • 9.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-53-51, 0602/49-57-11 
FIAT UNO, 1991 r., 140 tys. km, 1100 ccm, bordowy, szyber
dach, • 6.500 zl. Brzeg, tel. 077/411-27-53 
FIAT UNO, 1991 r., 117 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, I właściciel w kraju, dzielona tylna kanapa, 
katalizator, RO, przegląd do 04.2002 r., bez wypadku, stan b. 
dobry, • 9.100 zl. Cieszków, tel. 0603/98-10-93 
FIAT UNO, 1991 r., 87 tys. km, 1000 ccm, kolor wiśniowy, ba
gażnik, RO, garażowany, silnik po remoncie kapitalnym, - 8.200 
zł. Leszno, tel. 065/529-39-02 po godz. 20 
FIAT UNO, 1992 r., 85 tys. km, 1700 ccm, diesel, granatowy, 
5-drzwiowy, bez wypadku, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, 
- 11.900 zl. Jasień, tel. 0600/60-19-74 
FIAT UNO, 1992 r., 115 tys. km, 1100 ccm, granatowy, centr. 
zamek, - 9.500 zł. Pleszew, tel. 062/741-82-27, 742-41-16 
FIAT UNO, 1992 r., 48 tys. km, 1000 ccm, srebrny, 3-drzwio
wy, centr. zamek, ei. otw. szyby, alarm, kupiony w salonie, • 
8.500 zł. Oława, tel. 071/313-23-59 
FIAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 1000 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, 2-drzwiowy, alarm, stan b. dobry, • 8.800 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-90-86
FIAT UNO, 1992 r., 92 tys. km, 1000 ccm katalizator, kupiony 
w salonie w Niemczech, oclony, nowy przegląd, 3-drzwiowy, 
zadbany, garażowany, zarejestrowany, stan b. dobry, • 9.500 
z ł , możliwe raty. Żary, tel. 068/374-53-54, 0604/17-51 -23 
FIAT UNO 60 S, 1993 r„ 88 tys. km, 11Ó0 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, oryg. lakier, 5-drzwiowy, książka serwisowa, 
listwy boczne, zegarek, oznakowany, dodatkowe światło .stop*, 
pokrowce, alarm, immobiiizer, garażowany, stan b. dobry, • 
11.400 zl. Legnica, tel. 076/850-62-64. 0606/13-93-48

FIAT UNO, 1993 r., 73 tys. km, 1000 ccm, kolor wiśniowy me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w Polsce w salonie, ga
rażowany, stan dobry - 10.800 zł. Mirków, tel. 071/315-11-40, 
0608/03-61-30 po godz.16
FIAT UNO FIRE, 1993 r., bordowy metalic, prod. włoskiej, z 
salonu (kontyngent), alarm ♦ centralny zamek, garażowany, 
bezwypadkowy, nowe: tiumik, amortyzatory, akumulator, pa
sek rozrządu (rachunki), stan b. dobry, zadbany, • 11.000 zł. 
Racibórz, tel. 0606/13-08-90
O  FIAT UNO, 1993 r., 1000 ccm i właściciel, bloka

da skrzyni biegów, nowe opony i akumulator, 
stan dobry, - 9.200 zł. Wrocław, te l. 
071/781-88-63 02022101

FIAT UNO, 1993 r., 88 tys. km. 1000 ccm, benzyna, biały, I 
właściciel, pokrowce, RO, alum. felgi, bez wypadku, - 7.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-46-60, 0601/84-68-15 
FIAT UNO, 1993 r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, garażo
wany, stan b. dobry, • 9.900 zl. Kluczbork, tel. 077/418-32-31, 
0602/65-41-78
FIAT UNO 45S, 1993 r., 1000 ccm, granatowy, stan techn. do
bry, • 8.800 zl. Legnica, tel. 0607/41-37-30 
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, relingi da
chowe, szyberdach, - 9.800 zl. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FIAT UNO, 1993 r., 93 tys. km, 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, RO, pokrowce, blokada skrzyni biegów, bez wy
padku, - 10.000 zl. Wrocław, tel. 071/364-35-78 
FIAT UNO, 1993/94 r., 1000 ccm, benzyna, bordowy metalic, I 
właściciel, garażowany, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry
• 13.300 zł. Jaworzyna Śl., tel. 0605/35-26-21
FIAT UNO, 1994 r., 39 tys. km, 1000 ccm, ciemnozielony me
talic, kupiony w salonie, bez wypadku, nadkola, hak, konser
wacja, 5-drzwiowy, halogeny, stan b. dobry, garażowany, I wła
ściciel, • 14.500 zł. Legnica, tel. 076/855-02-12 
FIAT UNO, 1994 r., 103 tys. km, 996 ccm, biały, 5-biegowy, 
uchylne tylne szyby, nowe opony, przegląd do 03.2002 r., RM, 
stan dobry, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-65-92 
FIAT UNO, 1994 r., 103 tys. km, 999 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, tylne szyby uchylne, atermiczne szyby, możliwe 
raty przez komis, stan b. dobry, • 8.200 zl. Wrocław, tel. 
071/345-39-28
FIAT UNO, 1995 r., 59 tys. km, 1000 ccm, niebieski, kupiony 
w salonie, garażowany, oznakowany, alarm ♦ pilot, konsola 
środkowa, konserwacja, nadkola, dodatkowe światło .stop*, 
pokrowce, 5-drzwiowy, nowy akumulator, przegląd do 02.2002 
r., stan idealny, - 13.500 zl. Legnica, tel. 076/854-86-10, 
0600/20-33-19
FIAT UNO, 1995 r., 1400 ccm, biały. 5-drzwiowy, stan idealny, 
zadbany, kupiony w salonie, • 11.990 zł lub zamienię, (możli
we raty). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT UNO, 1995 r., 999 ccm, srebrny metalic, alarm, immobi
iizer, 5-drzwiowy, tylna kanapa, dzielona rozkładana, drugie 
pokrowce, RM, oznakowany • 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-01-31
FIAT UNO, 1995 r., 77 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, oznakowany, blokada skrzy
ni biegów, RM, kupiony w salonie, serwisowany, po diagno
styce, nowy rozrząd, klocki, opony zimowe, stan b. dobry, • 
11.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-44-29, 0608/87-30-89 
FIAT UNO, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, czarny, instalacja 
gazowa, ks. serwisowa, • 13.200 zl. Kalisz, tel. 062/764-41-32. 
0604/08-36-62
FIAT UNO, 1995 r.. 80 tys. km, 1100 ccm, benzyna, granato
wy, stan dobry, • 10.500 zl. Stare Bogaczowice, tel. 
074/845-22-85
FIAT UNO, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, immobiiizer, 
RO, bez wypadku, stan idealny, • 14.600 zl. Grabów, Jel. 
062/730-58-66
FIAT UNO, 1996 r„ 62 tys. km, 1000 ccm, benzyna, FIRE, 
kolor wiśniowy metalic, przegląd do 02.2002 r, • 13.500 zl. 
Komprachcice, tel. 077/464-71-92 
FIAT UNO, 1996 r., 65 tys. km,, 1400 ccm, bordowy metalic, 
oryg. lakier, I właściciel, oznakowany, kupiony w salonie w Pol
sce, 5-drzwiowy, alarm, immobiiizer, stan b. dobry, - 13.700 zi 
lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/843-97-99. 0604/18-35-47 
FIAT UNO VAN, 1996 r., 72 tys. km, 1000 ccm, biały, 3-drzwio
wy, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0600/62-77-07 
FIAT UNO, 1996 r., 38 tys. km, 1000 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, i właściciel, bez wypadku, 5-drzwiowy, bloka
da skrzyni biegów, serwisowany, opony zimowe, • 13.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-84-24
O  FIAT UNO, 1997 r., 1400 ccm, błękitny metalic, 

5-drzwiowy, 5-biegowy, -15.700 zł lub zamienię. 
Żary, ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021581

FIAT UNO, 1997 r., 76 tys. km, 1000 ccm, czeiwony. nowe 
amortyzatory, faktura zakupu, centr. zamek, alarm, sportowy 
wydech, 3-drzwiowy, atrakc. wygląd, bez wypadku, halogeny, 
spoiler, • 13.200 zł lub zamienię na Daewoo Tico. Świebodzi
ce, tel. 074/854-18-34
FIAT UNO VAN, 1997 r., 47 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
nowe sprzęgło, wahacze, faktura VAT, stan b. dobry, • 9.500 zi
♦ VAT. Wrocław, tel. 0601/70-15-59
FIAT UNO, 1997 r., 1000 ccm, FIRE, biały, 3-drzwiowy, i wła
ściciel, • 11.200 zł. Wrocław, tel. 071/783-94-46.0501/45-31-26 
FIAT UNO FIRE, 1998 r., 45 tys. km, 1000 ecm, benzyna, nie
bieski, 2. właściciel, kupiony w salonie, garażowany, alarm, 
5-biegowy, -14.000 zl. Wrocław, tel. 326-20-68.0608/01-94-31 
FIAT UNO, 1998/99 r.. 62 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-biegowy, katalizator, 3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nad
wozia, kupiony w salonie w kraju, garażowany, stan dobry, • 
11.900 zł. Opole, tel. 0607/34-81-10 
O  FIAT UNO, 2000 r., 900 ccm, kolor wiśniowy me

talic, przebieg 10600 km, katalizator, immobiii
zer, certyfikat AUTOEXPERT, stan idealny, - 
20.600 zł. tel. 076/850-61-07, 076/862-62-32 
84015301
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FORD
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody • na nowych zasadach. Oferta (ok. 
800 aut) i zdjęcia w Internecie: www.auton.pl. Co 
tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
cław, te l. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 
01026891

FORD AEROSTAR, 1990 r., 3000 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, tempomat, klimaty
zacja, centr. zamek, alarm, stan b. dobry, • 14.000 zł lub zamie
nię na mniejszy. Żduny, tel. 062/721-52*64 po godz. 15 
FORD AEROSTAR, 1992 r. centralny zamek, ABS, I właściciel, 
bez wypadku, • 16.000 zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, 
tel. 0605/26-60-00
FORD AEROSTAR, 1993 r., 3000 ccm, wtrysk + gaz, zielony 
metalic, van, 7-osobowy, nowe opony. inst. gazowa na gwaran
cji, progi, relingi dachowe, atrakc. wygląd, RM Ford, • 24.000 zł 
lub zamienię na Opla, VW, Forda, Daewoo Lanosa, Nubirę. 
Strzelce Opolskie, teł. 077/461-08-35,0600/32-72-48 
FORD AEROSTAR, 1993 r., 150 tys. km, 3000 ccm, zielony 
metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, klimatyzacja, RO, 
ciemne szyby, immobilizer, centr. zamek, relingi dachowe, 7-oso
bowy, stan b. dobry, • 27.600 zł lub zamienię na Forda Curiera, 
Renault Express, Opla Combo. Świebodzice, tel. 076/854-40-43 
FORD AEROSTAR, 1994 r., 105 tys. km, 4000 ccm, zielony, 
ABS, klimatyzacja, RO, el. otw. szyby, lusterka; - 29.500 zł. 
Wrocław, tel. 783-99-69
FORD AEROSTAR, 1994 r., 150 tys. km. 3894 ccm, srebrny 
metalic, 4 WD, automatic, ABS, klimatyzacja, aluminiowe felgi, 
alarm, 7-osobowy, relingi dachowe, RO Ford, stan b. dobry, -
20.600 zł. Wrocław, tel. 322-23-37
FORD COGUAR, 1999 r., 2500 ccm, V6, zielony metalic, czar
na tapicerka, I właściciel, nie używany zimą, • 65.000 zł.., tel. 
0607/81-77-78
FORD ESCORT, 1981 r., 1400 ccm, złoty, wymieniony silnik 100 
tys. km przebiegu, nowe opony, 5-drzwiowy, stan dobry, - 2.900 
zł lub zamienię na większy z dużym silnikiem lub motocykl. Oła
wa, teł. 0503/77-11-60
FORD ESCORT XR3i, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, fioleto- 
wo-czarny, ospoilerowany, szerokie zderzaki, 4 reflektory, alum. 
felgi, szyberdach, obrotomierz, obniżony, atrakc. wygląd, • 2.900 
zl lub zamienię na droższy, diesel. Bogatynia, tel. 075/773-35-80 
FORD ESCORT XR3i, 1981 r., 181 tys. km, 1600 ccm, benży- 
na, czerwony, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, spoilery, tylna szyba 
ogrzewana, kpi. dokumentacja, stan dobry, -2.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-98-92
FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, po remoncie kompl. blacharki (m. in. wymiana podłużnie), 
do malowania, techn. sprawny, nowy akumulator, kubełkowe 
fotele, alum. felgi, • 3.000 zl. Wrocław, tel. 0602/43-29-89 
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, czerwony, nowy regulator 
napięcia, stan dobry, 5-drzwiowy, ukł. wydechowy na gwaran
cji, nowe opony zimowe, • 3.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
1986/89 r„ z dopłatą. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-86-69 
FORD ESCORT KOMBI,-1982 r., 1300 ccm, kość słoniowa, szy
berdach, spoiler tylny, dodatkowe światło .stop', odcięcie za
płonu, hak, sportowa kierownica, atrakc. wygląd, nowe amorty
zatory, układ wydechowy, 3-drzwiowy, przegląd do 02.2002 r, - 
3.500 zl lub zamienię na Fiata 126p, VW Golfa I diesel, w tej 
cenie. Bożków, tel. 074/871-44-40,0602/73-23-17 
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., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, nowe amortyzatory i opony, szerokie zderzaki w 
kolorze nadwozia, garażowany, zadbany, • 3.700 zl lub zamie
nię na Fiata 126p • może być uszkodzony. Nysa, tel. 
077/435-20-04
FORD ESCORT XR3,1982 r., 1600 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
kubełkowe fotele, sportowa kierów, i zawiesz., po remoncie 
zawiesz przedniego, dużo nowych części, zadbany, stan b. 
dobry -2.700 zł,Nysa, teł. 077/448-62-58,0502/55-70-25 
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, ciemnoniebieski, stan do
bry, przegląd do 02.2002 r, - 2.900 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-58-67
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, zielony metalic, inst. gazo~ 
wa, ekonomiczny, nowe hamulce i akumulator, w ciągłej eks
ploatacji, oryg. lakier, zadbany, hak, RO * głośniki, stan dobry, 
- 3.800 zł. Olszyna, tel. 075/721-25-24 
FORD ESCORT XR3,1982 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, szyber
dach, alum. felgi, RO z panelem, obrotomierz, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, • 4.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-92-31 
FORD ESCORT COMBI, 1982 r., 150 tys. km, 1300 ccm. CVH, 
czerwony, szyberdach, alarm, nowe opony, silnik z 84r.stan 
bardzo dobry, - 4.500. zł. Wrocław, teł. 0607/27-51-71 
FORD ESCORT, 1983 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, sele
dynowy metalic, garażowany, - 4.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-68-01
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, stan do
bry, - 2.900 zł. Ostrzeszów, tel. 0502/34-67-38, woj. kaliskie 
FORD ESCORT CABRIO, 1983 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony, 
drewniana kierownica, alum. felgi, stan b. dobry, • 8.200 zł lub 
zamienię. Prusice, tel. 071/312-53-41.312-63-41 
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, błękitny metalic, radio, spo
iler z tyłu, obniżony przód, atrakcyjny wygląd, żaluzje, - 3.300 
zł. Włoszakowice, tel. 065/537-09*57 
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/353-42-93 
FORD ESCORT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, automatic, stan dobry, • 2.300 zł. Lewice, tel. 
0502/24-24-71
FORD ESCORT, 1984 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski, szyberdach, po przeglądzie, atrakc. wygląd, stan b. do
bry. • 3.400 zł. Paczków, tel. 077/431-61-68 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, inst. 
gazowa, po remoncie kapitalnym silnika, po wymianie klocki 
hamulcowe i rozrusznik, szerokie zderzaki, - 3.800 zł. Polkowi
ce, tel. 076/847-49-90
FORD ESCORT KOMBI, 1984 r., 170 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, brązowy, inst. gazowa, 5-drzwiowy, szyberdach, hak, po 
remoncie blacharki, kpi. opon zimowych, - 4.500 zł. Straszowi- 
ce, gm. Wołów, teL 071/389-96-09 po godz. 20,0604/99-69-16 
FORD ESCORT GL, 1984 r., 72 tys. km, 1597 ccm. benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, kupiony z Urzędu 
Celnego, w kraju 3 lata, stan dobry, przegląd do 25.04.2002 r. - 
5.200 zł. Włosień, gm. Platerówka, tel. 075/724-12-39 
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 XR3i, 1985 r., 1600 ccm, .wtrysk, czarny, ku
bełkowe welurowe siedzenia, szyberdach, el. otw, szyby, alarm, 
sportowa kierów., czerwone skórzane dodatki, obniżany, spor
towa wersja, stan dobry • 6.000 zł. tel. 0602/71-47-06, 
0606/59-23-58
FORD ESCORT, 1985 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, RO, bez wypadku, garażowany, przegląd do 
01.2002 r., 5-biegowy, welurowa tapicerka, dodatkowe części, 
stan b. dobry, - 4.800 zł. Krotoszyce, tel. 076/887*82-54 
FORD ESCORT. 1985 r„ 153 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, garażowany, stan 
b. dobry, • 5.300 zł. Roztoka, tel. 074/850-61-75 
FORD ESCORT, 1985 r., 1100 ćcm, niebieski, 5-drzwiowy, RM 
Sony z panelem, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 4.800 zł. Strzegom, tel. 
074/855-72-20.0600/87-06-27
FORD ESCORT, 1985 r, 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wersja Laser, insL gazowa, radio + głośniki, 5-drzwio- 
wy, po wymianie płynów, oleju, paska, lusterka w kolorze nad
wozia, stan b. dobry, po przeglądzie, • 4.500 zł. świętoszów, 
tel. 0601/87-42-68
FORD ESCORT VAN, 1985 r.. 1400 ccm, - 6.000 zł. Wrocław, 
tel. 322-30*67
FORD ESCORT, 1986 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy, stan techn. dobry, kpi. opon zimowych, radio, spoiler, -
5.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-57*49,0502/36-09-06 
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 kanapa, spoiler, 
dodatkowe światłó .stop”, • 7.000 zł. Ltfgnjca,-tę!.t)606/64-99-65 
FORD ESCORT, 1986 r., 139 tys. km, 14Ó0 ccm, benzyna, bor
dowy, szyberdach, ABS, - 6.800 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0602/18-07-13 ^ %
FORD ESCORT XR3i, 1987 r., 1600 ccm, granatowy metalic, 
stan b. dobry, garażowany, kubełkowe fotele, nowe opony i ukł. 
wydech., wersja sportowa, welurowa tapicerica, niepalący wła
ściciel. • 7.500 zł. Brzeg, tel. 077/412-39-95 
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, złoty metalic, 5-drzwiowy, 
bez oznak korozji, zadbany, • 7.400 zł lub zamienię. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 074/816-09-82
FORD ESCORT, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, srebrny meta
lic, stan dobry, zadbany, RM, - 5.600 zł lub zamienię. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
FORD ESCORT, 1987 r., 107 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor • kość słoniowa, inst. gazowa na gwarancji, ABS, szyber
dach, 5-biegowy, 3-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, RO + gło
śniki, hak, nowy akumulator, właściciel niepalący, • 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 341-37-86, 0601/20-87-77 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem-AC0219 www.au- 
togielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zadbany, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, automatic, szyberdach, stan 
techn. idealny, nowe opony, po przeglądzie, stan b. dobry, - 
5.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 
074/817-50-82,0603/76-55-88
FORD ESCORT XR3i, 1987 r., srebrny metalic, 105 KM, zde
rzaki w kol. nadwozia, ABS, RM, szyberdach, białe zegary, spor
towy wydech, hak itp., alum. felgi BBS, zadbany - 6.500 zł, gra
tis czeic hotelowy dla 2 osób na 2 tyg. w wybranym hotelu w 
Polsce, Czechach, Słowacji i Austrii. ., tel. 074/845-81-67, 
0604/61-94-23
FORD ESCORT, 1987 r., 145 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
nowy akumulator, szyberdach, • 7.000 zl. Kłodzko, tel. 
074/811-86-46
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, alum. felgi, dodatkowo opony 
zimowe, zadbany, stan dobry, • 5.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-10-44
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, biały, wtrysk, katalizator, 
szyberdach, możliwe raty, • 5.000 zł. Lubań, tel. 075/721-47-50 
FORD ESCORT, 1987 r., 193 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, • 6.200 zł. Nysa. tel. 077/433-33-23 
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, garażowany, zadbany, • 6.000 zł. 
Syców, tel. 062/785-81-79
FORD ESCORT, 1987/97 r., 1600 ccm, turbo, niebieski metalic, 
135 KM, obniżony, ospoilerowany, aluminiowe felgi, szyberdach, 
zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, RM + głośniki, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, • 6.300 zł. Piechowice, tel. 0600/43-66-79 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, 5-biegowy, szyberdach, katalizator, 4-drzwiowy, dzielona 
tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, na białych 
tablicach • 1.200 DEM. Leszno, tel. 0607/21-76-71 \
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, stan 
dobry, bogate wyposażenie, wersja wzbogacona, • 7.900 zl. 
Strzelin, tel. 071/392-28-69
FORD ESCORT, 1988 r., 132 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, ekonomiczny, szyberdach, radio z RDS-em, zadba
ny, przegląd do 02.2002 r, - 7.500 zi. Wrocław, tel. 
071/348-23-28,0601/53-60-31
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, bez korozji, aktualny przegląd, 
stan b. dobry, • 7.200 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-81-02, 
0604/75-81-96
FORD ESCORT, 1988 r., 98 tys. km, 1300 ccm, szary metalic, 
garażowany, szyberdach, 5-biegowy, dzielona kanapa, kompl. 
dokumentacja, - 7.900 zł. Brzeg, tel. 077/416-14-69 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 166 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, grafitowy metalic, inst. gazowa, kubełkowe fotele, weluro
wa tapicerka, szyberdach, ciemne szyby, alarm, centr. zamek, 
spoiler, opony zimowe, • 7.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-74-82, 
0604/53-33-95 -
FORD ESCORT, 1988 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, szyberdach, hak, RO 
+ 4 głośniki, tylna szyba ogrzewana, po wymianie oleju, • 8.000 
zł. Gorzanów, tel. 074/812-11-80 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, zadbany, stan idealny, 
na białych tabliGach • 890 DEM lub 1.600 zł. Gubin, tel. 
0502/16-94-74, woj. zielonogórskie 
FORD ESCORT, 1988 r„ 114 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-biegowy, 3-drzwiowy, szyberdach, RM, dzielona tylna 
kanapa, nowy akumulator i ukł. wydechowy, w kraju 7 miesię-
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FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwień meksy
kańska, 3-drjwiowy, szyberdach, lusterka i spoiler w kolorze 
nadwozia, zadbany, RO, komplet opon zimowych, felgi, • 8.000 
zł (możliwość rat przez komis). Stronie śl., tel. 074/814-15-77, 
0602/63-09*45
FORD ESCORT, 1989/90 r., 185 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
twarde zawieszenie, alum. felgi RS, ospoilerowanie, kubełko
we fotele, dl. reg. reflektorów, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, 5-drzwiowy, 5-biegowy, • 7.200 zl. Wschowa, tel. 
065/549-23-50
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1400 ccm, czerwony, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, stan idealny, bez 
wypadku, zadbany, na białych tablicach, -2.100 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/385-57-73
FORD ESCORT KOMBI, 1989/96 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
diesel el. reg. reflektory, alarm, kpł. opon letnich, bagażnik, ga
rażowany, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0602/87-02-21 
FORD ESCORT, 1990 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, po wymianie płynów, 
oleju, filtrów, uszczelek, garażowany, zadbany, mało eksploato
wany, • 9.400 zł. Chrząstawa, gm. Czernica, teł. 071/318-96-58, 
0605/25-90-89
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel, niebieski, centr. 
zamek + pilot, alarm, el. otw. szyby, • 9.900 zł. Gozdnica, tel. 
068/360-12-55
FORD ESCORT, 1990 r., 1600 ccm, EFI, bordowy, 2-drzwiowy, 
na zachodnich tablicach • 1.050 DEM. Jawor, tel. 0604/64-11-73 
FORD ESCORT, 1990 r., 103 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer

M K I - » a . = a
aA K  t

MCCH flN IKS, C ICKT ItfKA -24  H

f I L f lC H A R S T U lO . l A K I C R N I C T U J O
W-w, u l. S zyb o w co w a  19a 

tel. 071/351 80 58. 0-606 618 511

wony, ABS, szyberdach, hak, • 9.700 zł. Kalisz, tel. 
062/766-26-38
FORD ESCORT, 1990 r., 156 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer* 
wony, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach 2-stopniowy, centr. 
zamek, hak, radio, garażowany, serwisowany, stan b. dobry, 
właściciel niepalący, dokumentacja, • 10.500 zł lub zamienię 
na rocznik 97/98, z dopłatą. Kalisz, tel. 062/764-95-74, 
0604/63-92-61
FORD ESCORT CLX, 1990 r., 102 tys. km, 1598 ccm. niebieski 
metalic, EFI, moc silnika 105 KM, szyberdach, alarm, centralny 
zamek, obrotomierz, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedze
nia, 5-drzwiowy, RM z RDS Pioneer, stan dobry, - 10.500 zł. 
Kamienna Góra, tel. 0608/88-76-59 po godz.16 
FORD ESCORT, 1990 r., 159 tys. km, 1800 ccm, diesel 2-drzwio- 
wy, stary model, szyberdach, 5-biegowy, na białych tablicach • 
1.460 DEM. Lubsko, tel. 068/371-81-86 
FORD ESCORT, 1990 r., 135 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, szyberdach, zabezpieczenie przed kradzieżą, oryg. RM, 
• 8.500 zł. Wrocław, tel. 0503/65-85-72 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, czarny, szyberdach, 
centr. zamek, RO, stan dobry, • 9.300 zł lub zamienię. Brzeg, 
tel. 077/416-10-95,0604/82-79-82 
FORD ESCORT, 1990/91 r„ 165 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, spoiler, obrotomierz, eł. otw. szyby przed
nie, 4 zagłówki, 4 głośniki, reg. pasy, dzielona kanapia, nowy 
model, przegląd do 05.2002 r., w kraju od 1996 r. • 10.700 zł. 
Strachocin, gm. Stronie Śl., tel. 074/814-28-91 
FORD ESCORT Ghia, 1990/91 r„ 120 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, wtrysk, czerwony, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, re
guł. fotele, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, 5-drzwio
wy, podgrzewana przednia szyba, najbogatsza wersja, spoiler, 
obrotomierz, reguł. wys. mocowania pasów, reg. kierownica, 
podłokietnik, el. reg. reflekt RO Panasonic +2 głośniki., prze
gląd do 04.2002 r. • 11.700 zł. Świdnica, tel. 074/640-69-10

bez (ozkodzeA, - 10.500 zł na gotowo. Chojnów, tel. 
0604/57-87*42
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, pełna dokumentacja, 
stan techniczny bardzo dobry, -11.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-99-25 po 18
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 105 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, centralny zamek, szyberdach, obrotomierz, weluro
wa tapicerka, radio, dzielona tylna kanapa, alarm, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, sprowadzony w całości, - 10.500 zł. Głogów, tel. 
076/835-44-16
F.ORD ESCORT, 1991 r.. 1600 ccm 5-drzwlowy, el. otw. szyby, 
immobilizer, • 11.500 zł. Grodków, tel. 077/415-59-02, 
0604/56-57-15
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, stan 
dobry, • 11.300 zł. Legnica, tel. 076/866*16-60,0604/51-41-74 
FORD ESCORT, 1991 r., 79 tys. km, 1400 ccm;zielony metalic, 
centralny zamek, szyberdach, radio, • 11.500 zl. Leszno, tel. 
065/526-88-03
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, niebieski, el. otw. szyby, 
centr. zamek, wspomaganie, bez wypadku, • 10.000 zl. Miejska 
Górka, tel. 065/547-44*94,0604/73-93*30 
FORD ESCORT EFI, 1991 r., 141 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
♦ gaz, biały, centr. zamek, immobilizer, alum. felgi, alarm, eko
nomiczny, zadbany, garażowany, szyberdach, spoiler, el. reg; 
reflektory, dzielona tylna kanapa, ciemne szyby, RM Sony, •
11.700 zł. Nysa, tel. 077/431-83-63,0602/71-89-33
FORD ESCORT, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, centr. zamek, alarm, przód od modelu z 1996 r., radio
odtwarzacz, wełur, pełna dokumentacja, • 13.200 zł. Ostrze
szów, tel. 0603/74-60-29
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 112 tys. km, 1600 ccm, EFi, czer
wony, nowy model, 3-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, 
welurowa tapicerka, hak, radio, zadbany, • 9.900 zł lub zamie
nię. Rawicz, tel. 065/545-28*86 
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, czarny, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, szyberdach, garażowany, •
9.700 zł. Syców, tel. 062/785-46-33
FORD ESCORT, 1991 r., 99 tys. km, 1600 ccm, niebieski meta
lic, EFI, 5-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, wspom. kie
rownicy, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, stan b. do
bry, • 12.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/664*27*64 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 1400 ccm, szary metalic. 
2*drzwiowy, szyberdach, el. reg. reflektory, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, książka serwisowa (nie eksploatowany w kra
ju, • 11.500 zł. Ziębice, tel. 0604/06-24-89 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/1 r., 141 tys. km, 1600 ccm, EFI, 
czerwony, relingi, szyberdach, centr. zamek, welur, RO, alum. 
felgi, udokum. pochodzenie, nie składany, • 12.000 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-29-15
FORD ESCORT, 1991/92 r., 224 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, I właściciel w kraju, RO, komplet kói zimowych, • 12.800 
zł.., tel. 0602/78-36-14
FORD ESCORT. 1991/92 r., 1600 ccm. EFI. kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, obrotomierz, spoiler tylny, do sprowadzenia z Niemiec, 
nie uszkodzony, - 10.400 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 91 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, pilot, alarm, 5-drzwiowy, szyberdach, ciemne szy
by, hak, RO, obniżone zawieszenie, po wymianie amortyzato
rów,pasków, stan b. dobry, -12.900 zł łub zamienię na tańszy. 
Świebodzice, tel. 074/854-43-58, 0600/21-66-75 
FORD ESCORT SKŁADAK, 1991/93 r„ 1800 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, do lakierownia, 
wzmocnienie przednie, • 8.900 zl. Chocianów, woj. legnickie, 
tel. 0606/70-91-16
FORD ESCORT SEDAN, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, 4-drzwiowy, bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, 
welurowe tapicerka, RM i inne, - 12.400 zł. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
FORD ESCORT, 1992 r., 128 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny 
metalic, centr. zamek, spoiler tylny, 105 KM, - 9.800 zl. Legni
ca, tel. 076/858-55-14,0601/57-34-03 
FORD ESCORT, 1992 r., 126 tys. km, 1400 ccm, czerwony, bez 
wypadku, I właściciel, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reg. kierownica, 
el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, welurowa ta
picerka, immobilizer, RO, kpi. dokumentacja, zadbany, stan ide
alny, • 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 
FORD ESCORT CL, 1992 r., 87 tys. km. 1800 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, RM,

FORD ESCORJ, 1993;r., 80 ty* km, 1400 ccm, f6V, perłowo-' 
czarny, ABS, Wspomaganie, radio, opony zimowe, 3-drzwiowy,' 
książka serwisowa, na białych tablicach • 11.500 zł. Legnica, 
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. zamek, 
szyberdach, książka serwisowa, w kraju od tygodnia, • 13.500 
ii. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
FORD ESCORT CLX, 1993 r„ 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, ABS, szyberdach, centr. zamek, wspomaga
nie, reg. wysokość pasów i foteli, eł. reg. reflektory, ęl. reg. i 
podgrzewane lusterka, RO, bez wypadku, kpł. dokumentacja,• 
141800 zł- Leszno, teł. 065/520-74-06 
FORD ESCORT, 1993 r., 110 tys. km. 1600 ccm. 16V, niebieski, 
szyberdach, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwiowy,- 
oryginalny lakier, stan idealny, • 13.200 zł. Lipniki, tel.. 
077/431-25-60,0606/24-67-72
FORD ESCORT, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., 2 pod. po
wietrzne, immobilizer, RO, spoiler, el. reg. reflektory, nowe klocki, 
kompletną dokumentacja, II właściciel, sprowadzony w cało
ści, stan b. dobry, -14.300 zl. Polkowice, tel. 076/749-53-88 po 
godz.20
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, EFi 
16V, czerwień meksykańska, 2 poduszki powietizne, c. zamek, 
el. otw. szyby, wspomaganie, szyberdach, tylna klapa do lakie
rowania, • 12.500 zl. Stary Olesiec, tel. 062/741-53-61, 
0605/58-28-32
FORD ESCORT, 1993 r., 62 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, I właściciel, 5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, 
centr. zamek, reg. kierownica, el. reg. reflektory, welurowa tapi
cerka, zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, stan b. do
bry, -14.400 zł. Syców, tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 86 tys. km, błękitny metalic, 
wersja USA, klimatyzacja, welurowa tapicerka, automat, pasy,
-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 KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, złoty 
metalic, klimatyzacja, automatic,-automat, pasy, atermiczne 
szyby, relingi dachowe, roleta bagażnika, welurowa tapicerka, 
kierowca niepalący, garażowany, sprowadzony w 1996 r. z USA 
(jako mienie przesiedleńcze), • 14.800 zł (możliwe raty). Zielo
na Góra, tel. 068/321-16-17,0606/63-95*69 
FORD ESCORT CLX, 1993/94 r., 106 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
niebieski metalic, 5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze 
nadwozia, • 14.300 zi. Leszno, tel. 0601/80-09-76 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC. 
pertowogranatowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspoma
ganie, centr. zamek, szyberdach, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, RM, stan idealny, w kraju od 2 dni, sprowadzony na 
kołach, • 14.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/545-52-76,0605/40-95-94
FORD ESCORT CLX, 1993/94 r., 84 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, zielony metalic, zadbany, garażowany, szyberdach, 
wspomaganie kier., nowy akumulator, RO, reg. reflektory, pasy 
i siedzenie kierowcy, welurowa tapicerka, 4 koła zimowe, kie
rowca niepalący, • 17.500 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 1300 ccm nowy model, 5-drzwio- 
wy, Mul-T-Lock, RO, kupiony w salonie, garażowany, oszczęd
ny, możliwe raty przez komis, • 12.300 zł. Wrocław, tel. 
319-94-28 po godz. 18
FORD ESCORT SEDAN, 1994 r., 58 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy, kupiony w salonie, 4-drzwiowy, szyberdach, 
alarm, Mul-T-Lock, RO, zadbany, stan b. dobry, • 17.900 zł. 
Bystrzyca Oławska, tel. 071/303̂ )9-33 
O  FORD ESCORT XR, 1994 r., 2000 ccm, 16V, 150 

KM, czerwony, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
poduszka pow., szyberdach, - 15.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021751

FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 112 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, bez wypadku, 2 poduszki pow., wspomaganie, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, relingi, roleta, książka ser
wisowa, • 14.200 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. „ tel. 
0604/97-38-95
FORD ESCORT SEDAN, 1994 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspoma
ganie, -16.500 żf. Głogów, tel. 0502/63-02-38 
FORD ESCORT, 1994 r., 114 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg.
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cy, z urzędu celnego, stan b. dobry, • 8.200 zl. Lubin, tel. 
076/842-41-41,0606/93-95-75
FORD ESCORT, 1988 r., 105 tys. km, 1264 ccm, benzyna, gra
natowy, 2-drzwiowy, oryg. szyberdach, radio i immobilizer, stan 
b. dobry, oszczędny, - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/844-10-78 
FORD ESCORT, 1988 r., 110 tys. km, 1300 ccm, srebrny meta
lic, inst. gazowa, I właściciel, 5-drzwiowy, oryg. lakier, zderzaki 
w kolorze nadwozia, zadbany, stan b. dobry, - 6.700 zl. Star- 
czówek, tel. 074/819-48-91,0604/66-59-28 
FORD ESCORT CL, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-ble- 
gowy, 3-drzwiowy, RM, kpi. dokumentacja, dzielona tylna ka
napa, • 5.900 zł. Wałbrzych, tel. 0603/29-86-99,074/844-02-24 
FORD ESCORT, 1988 r., 35 tys. km, 1600 ccm, benzyna, żółty, 
automatic, el. otw. szyby, szyberdach, dzielona tylna kanapa, 
centr. zamek, spoiler, garażowany, dod. światło .stop”, użytko
wany przez kobietę, stan dobry, • 6.200 zi. Wrocław, teł. 
071/781-91-14,0603/23-67-54
FORD ESCORT Ghia, 1989 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 
garażowany, bogate wyposażenie, • 8.500 zł. Gliwice, tel. 
032/415-61-46
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, za
dbane wnętrze, stan blacharki i silnika b. dobry, • 8.000 zl lub 
zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 062/751 -26-17 
FORD ESCORT, 1989 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czar
ny, stan dobry, aluminiowe felgi, • 7.800 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/741-21-71
FORD ESCORT, 1989 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, dzielone tylne siedzenia, szyberdach, hak, -. 
7.500 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-40-50 
FORD ESCORT, 1989 r., 124 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, udokum. pocho
dzenie, stan b. dobry, na białych tablicach, • 2.500 zł. Konotop, 
tel. 068/352-44-02,0608/88-5046 
FORD ESCORT, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, stan dobry, szyberdach, hak, 3-drzwiowy, 5-biegowy, - 
6.000 zł. Namysłów, tel. 0602/52-23-83 
FORD ESCORT, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm 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., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, szyberdach, ABS, stan idealny, na białych 
tablicach -1.150 DEM. Piotrowice, tel. 0604/07*98*31, woj. wro
cławskie

FORD ESCORT, 1990/91 r., 1900 ccm, benzyna, wtrysk, bordo
wy, 5-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
serwo, el. reg. lusterka, katalizator, obrotomierz, alarm, pilot, 
oznakowany, wersja amerykańska, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/786-79-90,0602/45-72-29
FORD ESCORT, 1990/97 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, 
nowy model, stan b. dobry, • 11.200 zł lub zamienię na uszko- 
dzony. Świdnica, lei. 074/858-99-67. 0606/12-99-22 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy, wersja 
RS, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, szyber
dach, alum. felgi, spoiler i inne, 3-drzwiowy, -12.800 zł. Legni
ca, tel. 0601/84-47-45
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, szyberdach, 
zadbany, -10.300 zł.-Rawicz, tel. 065/545-1642,0602/79-04-72 
FORD ESCORT, 1991 r., 107 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, bez wypadku, centr. zamek, radio, szyberdach, w 
kraju od 3 dni, • 11.900 zl (zwolnienie z opłaty skait.). Rawicz, 
tel. 065/573-1845,0601/77-37-17 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy; centr. zamek, szyberdach, obrotomierz, 
el. reg. reflektory, sprowadzony w całości, bez wypadku, po prze
glądzie, nie rejestrowany w kraju, • 11.800 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/01-2144
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 87021861

FORD ESCORT, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, bez wypadku, w kraju od 5 dni, oclony, 4-drzwio
wy, aktualny przegląd, nowe nadwozie, 5-biegowy, I właściciel, 
zadbany, • 11.300 zł. Bielawa, tel. 0600/11 -35-69 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, sprowadzony w całości z Niemiec, w kraju 
od 7 dni, bez wypadku, zadbany, alarm, centralny zamek, wspo
maganie kier., szyberdach, RO, • 12.900 zł lub zamienię na tań
szy samochód, z dopłatą. Brzeg, tel. 077/416-5141, 
0604/95-94.-62
FORD ESCORT KOMBI. 1991 r., 131 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, kolor grafitowy metalic, centr. zamek, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, RM, relingi dachowe, pełny wtrysk, do sprow. z Niemiec,
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dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, sprowadzony z Nie
miec, oclony, stan b. dobry, • 13.300 zi. Sobótka, tel. 
071/316-27-43,0608/87-22-61
FORD ESCORT, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, składak, 3-drzwiowy, monowtrysk, nowe sprzęgło, welu
rowa tapicerka, hak, przegląd do 01.2002 r., stan dobry, w cią
głej eksploatacji -11.000 zł. Wrocław, tel. 0606/95-24-48 
FORD ESCORT CLX, EFI, 1992 r., benzyna; granatowy meta
lic, centr. zamek, szyberdach, katalizator, el. reg. reflektory, 
welurowa tapicerka, RM Pioneer, nowy akumulator i opony, stan 
b. dobry, atrakc. wygląd, 3-drzwiowy, • 10.900 zł. Boguszów 
Gorce, tel. 074/844-02-52 po godz. 19 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicer
ka, 5-drzwiowy - 2.800 DEM ♦ cło. Bolesławiec, tel. 
0601/97-64-77
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 1600 ccm 3-drzwiowy, • 10.900 
zł. Gostyń, teł. 0604/33-86-50
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, stan b. 
dobry. • 11.500 zł. Legnica, tel. 076/862-32-03,0603/91-07-42 
FORD ESCORT, 1992 r„ 113 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, immobi
lizer, Mul-T-Lock, sprowadzony w całości w 98 r., stan b. dobry, 
• 13.200 zł. Lubiń, tel. 076/847-55-16 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, szyberdach, welurowa tapicerka, RM panelr-alarm, nowy 
akumulator i rozrząd, • 14.800 zł. Wałbrzych, tel. 0604/63-34-85 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 139 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, wtrysk, niebieski metalic, I właściciel od nowości, szy
berdach, alum. felgi, centralny zamek, serwisowany, kpi. doku
mentacja, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, • 12.800 zł. Wał
brzych, tel. 074/845-88-82 po godz.18 
FORD ESCORT CABRIO, 1992/93 r., niebieski metalic, alum. 
felgi Borbet, drewno, el. wysuwana antena, wspomaganie, RO, 
-18.200 zł. Głubczyce, tel. 0502/31-85-55 
FORD ESCORT CABRIO. 1992/93 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
16V, niebieski metalic, el. antena, alum. felgi Borbet, drewno, 
sportowy tłumik, czarny dach, RO + CD, atrakc. wygląd, -18.200 
zl. Prudnik, tel. 0502/31-85-55
FORD ESCORT KOMBI. 1992/96 r., 166 tys. km, 1600 ccm, 
16V, wiśniowy, składak, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, relingi dachowe, roleta, do lakierowania, • 10.000 zł. Bra
lin, tel. 062/781-24-68 do godz 17,0607/19-96-03 
FORD ESCORT, 1993 r., 86 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski, 5-drzwiowy, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, alarm, 
welurowa tapicerka, • 14.800 zł. Długołęka, tel. 071/315-27-57, 
0608/42-93-46
FORD ESCORT, 1993 r., 100 tys. km, 1300 ccm, bordowy me
talic, kupiony w salonie w Polsce, nowy model, 5-drzwiowy, 
szyberdach, centr. zamek, blok. skrzyni biegów -14.100 zł lub 
zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/520-81 -67,0604/35-69-74 
FORD ESCORT, 1993 r., 97 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perto- 
wowiśniowy metalic, stan b. dobry, I właściciel, kpi. dokumen
tacja, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, lotka i zderza
ki w kolorze nadwozia, RM, welurowa tapicerka, reguł, fotele, 
napinacze pasów pirotechnicznych, sprowadzony, nowy model, 
- 13.400 zł. Sobótka, tel. 0604/44-05-90 
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, 16V, kolor wi
śniowy, 3-drzwiowy, wspomaganie, • 12.000 zł. Bogatynia, tel. 
075/648-0.1-60

reflektory, I właściciel, książka serwisowa, • 14.400 zł. Legnica, 
tel. 0603/07-30r67
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, diesel, bordowy, stan b. 
dobry, • 20.500 zł. Lubin, tel. 0608/03-83-24 
FORD ESCORT, 1994 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, RM, alarm, -15.500 zł. Ol
szyna, tel. 075/721-21-31
FORD ESCORT, 1994 r., 1300 ccm, CL, ciemnozielony metalic, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, szyberdach, RM, welurowa ta
picerka, zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. reflektory, za
dbany, • 14.300 zł. Rawicz, tel. 0502/40-34-74,065/546-25-58 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 114 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie kier., centr. zamek, poduszka pow., szy
berdach, hak, dzielona tylna kanapa, w kraju od tygodnia, • 
18.700 zl. Strzegomiany, tel. 071/390-35-96 
FORD ESCORT, 1994 r., 139 tys. km, diesel, czerwony, podusz
ka pow. kierowcy, wspomaganie kier., lakierowane zderzaki, RO, 
4 głośniki, komplet opon zimowych, bagażnik na narty, zadba
ny, stan b. dobry, rej. do 02.2002 r, • 18.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/70-40-14 •
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, poduszka pow., ABS, wspomaganie kier., alarm, 
centralny zamek, radioodtwarzacz z kodem, el. reg. reflektory, 
roleta, szyberdach, w kraju od 1999 r., zderzaki w kolorze nad
wozia, -16.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-20-34 
FORD ESCORT. 1994 r., 111 tys. km. 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, klimatyzacja, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, spoiler, spro
wadzony z Niemiec, w kraju od 05.2001 r, 5-drzwiowy, • 15.200 
zl. Wrocław, tel. 071/387-87-62,0602/73-21-73 
FORD ESCORT. 1994 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, TDI, czerwo
ny, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kierownicy, ABS, 
centralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapi
cerka czarna, komplet kół zimowych, halogeny, atrakcyjny wy
gląd, stan b. dobry, -19.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/48-56-14 
FORD ESCORT. 1994/95 r„ 140 tys. km. 1800 ccm. TDI ABS, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, sprowadzony na nowych zasa
dach, książka serwisowa, • 18.500 zł. Jenków, gm. Wądroże, 
teł. 076/857-46-82,0606/49-19-53 
FORD ĘSCORT Ghia, 1994/95 r., 138 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
niebieski metalic, w kraju od 1 dnia, bez wypadku, 2 pod. po
wietrzne, ABS. wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, 5-drzwiowy, RM, stan idealny, • 16.500 zł lub zamienię, (moż
liwe raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
FORD ESCORT CLX, 1994/95 r., 158 tys. km. 1800 ccm. TDi, 
kolor grafitowy metalic, 2 pod. powietizne, serwo, napinacze 
pasów, szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, 5-drzwio
wy, dzielona tylna kanapa, bez wypadku, kpi. dokumentacja, w 
kraju od tygodnia, • 19.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/46-38.-42 
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 rejestra
cja w 1995 r., 4-drzwiowy, stan b. dobry, • 13.900 zł (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
FORD ESCORT KOMBI, 1994/95 r., 88 tys. km, 1800 ccm, die
sel, granatowy, centr. zamek, poduszka pow., szyberdach, wspo
maganie. welurowa tapicerka, RO kodowany, relingi dachowe, 
• 19.000 zl. Rudna, tel. 076/846-40-33 
FORD ESCORT. 1994/95 r.. 70 tys. km. 1800 ccm, diesel, biały,
I właściciel, w kraju od mieś., oclony, nowy model. 5-drzwiowy, 
ARB, pełne wyposażenie elektryczne, • 17.400 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-63-81,0600/35-64-54 ■
FORD ESCORT, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
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szyberdach, relingi, alarm, RO, blokada skrzyni, serwisowany, 
pełna dokumentacja, 2 poduszki powietrzne, - 22.500 zł. Wro
cław, tel. 0606/95-63-60
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 152 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, szyberdach, wspomaganie kier., radio, alarm, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-15-08 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem -A00478 www.au- 
togielda.com.pl)
FORD ESCORT, 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, I właściciel w kraju, bogate wyposażenie, lakier bez 
uszkodzeń, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, garażowany, • 
16.900 zl. Wrocław, tel. 071/345-72-10, 0503/86-39-55 
FORD ESCORT Ghia, 1995 r., 150 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
zielony metalic, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, 
pełne wyposażenie el., welurowa tapicerka, szyberdach, relin
gi dachowe, roleta, sprowadzony w całości, bez wypadku, książ
ka serwisowa, RO z RDS, alarm, centralny zamek + pilot, nowe 
opony, drewno, -'22.500 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-35-49,0601/58-14-74
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, grana
towy, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, relingi da
chowe, immobiiizer, zadbany, • 19.900 zł (możliwe raty). Go
styń, tel. 0603/35-11-37
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 79 tys. km, 1300 ccm, benzy- 

-  na Pb/, granatowy metalic, szyberdach, relingi dachowe, ciem
ne szyby, 2 pod. powietrzne, RO, dzielona tylna kanapa, el. 
reg. reflektory, nowy akumulator, garażowany, zadbany, • 16.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-46-48,090/23-06-65 
FORD ESCORT, 1995 r., 86 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały. 
3-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 2 po
duszki powietrzne, blokada zapłonu, - 15.900 zł. Leszno, tel. 
065/520-24-04,0605/30-26-42
FORD ESCORT KOMBI. 1995 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, 16 V, 
morski metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaga
nie, relingi, nie eksploatowany w Polsce, RO, SRS, • 18.000 zl. 
Ozorzyce, tel. 0608/35-35-, woj. wrocławskie98 
FORD ESCORT LX, 1995 r., 107 tys. km, 1900 ccm, biały, peł
na dokumentacja, zadbany, nowe opony, nowy akumulator, kli
matyzacja, wspomaganie kier., inne dodatki, -17.50021. Wro
cław, tel. 355-31-12,0605/07-77-88 
FORD ESCORT COSWORTH, 1995 r„ 34 tys. km, 2000 ccm, 
turbo, czarny, 280 KM, stan idealny, pełne wyposażenie elek
tryczne, - 45.000 zl. Zielona Góra, tel. 0605/93-51-40 
FORD ESCORT ZETEC, 1995/96 r., 50 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, poduszka powietrzna, 
el. otw. szyby, c. zamek, klimatyzacja, welur, halogeny, alarm, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 20.500 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78*74 
FORD ESCORT, 1996 r., 39 tys. km, 1600 ccm, 16 V, perłowo- 
granatowy, ABS, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, szyberdach, RM,, kpi. dokumentacja • 21.000 zł. Kęp
no, tel. 0603/60-84-82
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, bez wypadku, zadbany, garażowany, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, siatka, oryginalne radio, oszczędny, 
- 25.000 zł. Legnica, tel. 0501/77-05-16 
FORD ESCORT, 1996 r., 1300 ccm, biały, kupiony w kraju, •
18.000 zfc Skierniewice, tel. 0607/06-83-59
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm, die

sel, biały, wspomaganie, immobiiizer, relingi dachowe, roleta 
bagażnika, książka serwisowa, I właściciel, welurowa tapicer
ka, - 20.800 zl. Ścinawa, tel. 0607/45-51-17 
FORD ESCORT, 1996 r., 107 tys. km, 1600 ccm, 16V, Zetec, 
kolor morski metalic, oclony w całości, 2 pod. powietrzne, alarm 
+ centr. zamek + pilot, ABS, wspomaganie, szyberdach, welu
rowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, - 21.000 zł 
lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-16-41,0606/33-85-06 
O  FORD ESCORT VAN, 1996 r. RM Ford, poduszka 

pow., ład. 700 kg, I właściciel w Polsce, komplet
na dokumentacja niemiecka, • 19.900 zł. Michał- 
kowa, tel. 0603/57-95-17, 074/845-33-20 
02021671

O  FORD ESCORT, 1996 r., 1800 ccm, turbo D, czer
wony, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 pod. 
powietrzne, - 21.800 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87022161

FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, centr. zamek, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
możliwość sprzedaży na raty, - 18.400 zl. Jarocin, tel. 
062/747-48-39
FORD ESCORT, 1996 r., 39 tys. km, 1600 ccm, 16V, perłowo- 
granatowy, ABS, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, szyberdach, RO, kpi. dokumentacja, • 21.000 zł. Kęp
no, tel. 0603/60-84-82
FORD ESCORT, 1996 r., 74 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor 
morski perłowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, pod. 
powietrzna, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, 
5-drzwiowy, garażowany, stan idealny, • 22.000 zł. Leszno, tel. 
065/526-14-64

FORD ESCORT, 1996 r., 14 tys. km, 1300 ccm, biały, kupiony w 
salonie w Polsce, serwisowany, poduszka powietrzna, immóbi- 
lizer, welurowa tapicerka, zadbany, ekonomiczny, stan b. do
bry, - 20.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/840-27-94,0605/98-98-02 
FORD ESCORT, 1996 r., 55 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 2 poduszki powietrzne, wspom. kierownicy, szyberdach, 
centralny zamek, RM, welurowa tapicerka, stan idealny, • 21.600 
zł. Wałbrzych, tel. 074/880-53-48 -
FORD ESCORT, 1996 r., 66 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, napinacze pasów, de
ska wykończona drewnem, obrotomierz, reg. kierownica, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, centr. zamek, zde
rzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, radio z RDS, za
dbany, • 20.800 zl. Wrocław, tel. 071/367-22-06,0502/91-63-37 
FORD ESCORT, 1996 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, bez wypadku, I właściciel, kupiony w salonie, książka serwi
sowa, centr. zamek, immobiiizer, alarm, poduszka pow, • 17.900 
zł. Wrocław, tel. 364-55-72,0602/78-22-88 
FORD ESCORT, 1996 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 16V, granato
wy metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, el. reg. reflekto
ry, halogeny, RM, immobiiizer, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, -18.900 
zł. Żary, tel. 068/375-07-25,0605/83-18-33 
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 88 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, poduszka powietrzna, alarm, blokada skrzyni biegów, RO 
Kenwood, roleta bagażnika, • 20.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-75-61
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, 
w kraju od tygodnia, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, bez wypadku, RM stereo, 
halogeny, stan techn. b. dobry, • 22.000 zł lub zamienię, (moż
liwe 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 wypad
ku, 5-drzwiowy, oryg. radio, poduszka pow., stan idealny, • 
24.000 zl. Leszno, tel. 065/526-26-87,0605/69-32-23 
O  FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, turbo 

D Clipper miesiąc prod. październik, 2 poduszki 
pow., klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, 
halogeny, reg. światła, bez wypadku, książka ser
wisowa, kpi. dokumentów, I właściciel na Zacho
dzie, w kraju nie używany, stan idealny, - 26.900 
zł. Świdnica, tel. 074/853-14-46, 0601/58-06-94 
01027171

FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 88 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, blokada skrzyni biegów, alarm, poduszka powietrzna kie-

OPOH834
Zamek, sprowadzony z Niemiec, - 23.500 zł (zwolnienie z opła
ty skarb.). Syców, tel. 0503/01-56-88 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 55 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, silnik Zetec, pod. powietrzna, ABS, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, centr. zamek + pilot, el. reg. fotel kierowcy, RM z 
CD 6000 Ford, RDS ♦ 4 głośniki, welurowa tapicerka i drewnia
ne elementy, • 25.000 zł. Szczaniec, woj. zielonogórskie, tel. 
0603/07-54-49
FORD ESCORT, 1997 r., 1300 ccm, biały, I właściciel, kupiony 
w salonie, serwisowany, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, 
alarm, stan idealny, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 0501/58-81-40 
FORD ESCORT KOMBI, 1997/98 r., 69 tys. km, 1600 ccm, tur
bo E silnik Zetec, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, 2 pod. po
wietrzne, serwo, centr. zamek, welurowa tapicerka, oryginalne 
radio, garażowany, stan b. dobry, • 27.100 zł. Duszniki Zdrój, 
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. szy
by, centr. zamek, udokumentowany przebieg, 2 pod. powietrz
ne, immobiiizer, radio, ABS, • 27.500 zl. Bolesławiec, tel. 
0602/84-22-10,0604/97-06-97
FORD ESCORT KOMBI, 19.98 r., 1600 ccm, zielony metalic, 
zielone szyby, poduszka pow., el. otw. szyby, centr. zamek, ku
piony w salonie, ciężarowy z homologacją, • 18.000 zl + VAT od 
faktury, (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 
062/782-92-72,0601/56-10-47,0603/94-07-67 
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 53 tys. km, granatowy, centr. 
zamek, klimatyzacja, el fotele, wspomaganie, radio, zadbany, • 
27.000 zł. Strzelin, teł. 0604/75-99-81 
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 49 tys. km, 1800 ccm, 16V, ze
tec, granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, halo
geny, el. reg. lusterka, centralny zamek, el. reg. i podgrz. sie
dzenia, aluminiowe felgi, immobiiizer, welurowa tapicerka, drew
niane dodatki, spoiler tylny, 5-drzwiowy, halogeny, - 28.000 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Kępno, tel. 062/782-07-76, 
0503/75-98-59
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, Trans
ita lub tańszy osobowy. Legnica, tel. 076/854-08-75 
FORD ESCORT, 1998 r., 52 tys. km, 1800 ccm, turbo D, wiśnio
wy metalic, poduszka powietrzna, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, el. reg. reflektory, halogeny, wspomaganie kier., 
radio, spoiler, regulowane siedzenia (góra i dół), welurowa ta
picerka, -27.600 zł. Leszno, tel. 065/529-47-46,0603/05-27-16 
FORD ESCORT, 1998 r., 41 tys. km, 1388 ccm, granatowy me-
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z salonu, I rej. 01.2000 r., bez wypadku, • 35.000 zł. Legnica, 
tel. 0604/87-35-67
FORD FIESTA, 1979 r., 935 ccm, benzyna * gaz, seledynowy 
metalic, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, - 2.800 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-28-50 
FORD FIESTA, 1979 r., 1100 ccm, czerwony, stan dobry, • 1.900 
zł. Wrocław, tel. 071/353-44-70 
FORD FIESTA, 1980 r., 1100 ccm, benzyna, granatowy, stan 
dobry, alarm, alum. felgi + kpi. opon zimowych, szyberdach. 
pokrowce, RM wzmacniacz + tuba firmy Blaupunkt, garażowa
ny, I właściciel w kraju - 3.000 zł * druga Fiesta na części, ob
rotomierz, przegląd do 03.2002 r. Olesno, tel. 0605/63-48-54 
FORD FIESTA, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, nowe opony, sprzęgło, akumulator, RM, • 2.600 zł. Wro
cław, tel. 363-92-67
FORD FIESTA, 1981 r., 1100 ccm wersja szwedzka, alum. fel
gi, RO, pokrowce, - 2.000 zł. Zielona Góra, teł. 068/323-82-78, 
0608/39-64-44
FORD FIESTA, 1982 r., 240 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, hak, aktualny przegląd, zadbany, I właściciel, blacharka 
częściowo do remontu, - 2.000 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 
0601/15-54-73,071/316-75-73 po godz. 16 
FORD FIESTA Ghia, 1982 r., 87 tys. km, 1100 ccm, benzyna,
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FORD ESCORT, 1996 r., 80 tys. km, niebieski metalic, 3-drzwio- 
wy, szyberdach, wspomaganie kier., centralny zamek, stan b. 
dobry, -17.900 zł. Leszno, tel. 0603/05-79-44 
FORD ESCORT, 1996 r„ 90 tys; km, 1800 ccm, diesel, biały, 
centralny zamek, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, 
bez wypadku, do sprowadzenia, • 18.500 zł. Lubań, tel. 
075/722-59-98
FORD ESCORT Ghia, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie, stan b. dobry, • 23.000 
zł. Milicz, tel. 071/384-18-28
FORD ESCORT, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm. 16V, czamy 
metalic, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, klimaty
zacja, el. otw. szyby, RO, immobiiizer, stan b. dobry, • 22.000 zł 
lub zamienię na mniejszy, Ford Ka. Opole, tel. 077/458-15-42, 
0606/71-43-29
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ciemnozielona perła, serwo, ABS, RM, welurowa tapicerka, 
Immobiiizer, relingi dachowe, hak, centr. zamek + pilot, • 22.500 
zł. Przemków, tel. 076/831-92-18

rowcy, RO Kenwood, roleta bagażnika, • 19.600 zł. ., tel. 
0600/41-77-98
FORD ESCORT, 1997 r., 113 tys. km, 1800 ccm, 16V, zetec, 
granatowy, centr. zamek, el. otw. szyby, pod. powietrzna, ABS, 
szyberdach, alum. felgi, halogeny, wspomaganie, białe zegary, 
garażowany, • 24.900 zł. Legnica, tel. 076/721-60-17, 
0602/82-63-87
FORD ESCORT ZETEC, 1997 r., 85 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
wiśniowy metalic, c. zamek, el. reg. świateł, zderzaki w kolorze 
nadwozia, wspomaganie, halogeny, szyberdach, pełna doku
mentacja, radioodtwarzacz, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, deska 
w drewnie, • 22.700 zł. Nowe Skalmierzyce, tel. 062/762-19-60 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 56 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
wspomaganie, - 23.700 zł. Piaski, gm. Gostyń, tel. 
065/571-94-04
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
fioletowy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, centr.

talie, 4-drzwiowy, wspom. kierownicy, poduszka powietrzna, RO, 
stan idealny, • 26.000 zT. Mieroszów, tel. 074/845-84-10 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 81 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, biały, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, 
wspomaganie kier., centr. zamek, halogeny, relingi dachowe, 
roleta bagażnika, welurowa tapicerka, RO, immobiiizer, - 28.500 
zł. Opole. tel. 077/454-09-69,0503/0644-13 
FORD ESCORT KOMBI, 1998/99 r., 80 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D intercooler, granatowy metalic, klimatyzacja, aluminiowe 
felgi, drewno, 2 poduszki powietrzne, Ghia, stan idealny, bez 
wypadku. - 34.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-80-98 
FORD ESCORT BOLERO. 1998/99 r., 50 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, I rej. w 1999 r., 
kupiony w salonie, serwisowany, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, stan silnika 
i blacharki b. dobry, alarm, immobiiizer, - 25.000 zl. Ząbkowice 
Śląskie, lei. 0602/8MM8
FORD ESCORT, 1999 r., 13 tys. km, 1600 ccm, Pb/, srebrny 
metalic, kombi, relingi dachowe, dużo dodatków, klimatyzacja,

jasny metalic, welurowa tapicerka, alum. felgi, przegląd do 
03.2002 r, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-84-78 
FORD FIESTA, 1982 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, szy
berdach. alum. felgi, dzielona tylna kanapa, konserwacja, • 2.200 
zi. Wrocław, tel. 071/341-42-44 
FORD FIESTA, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, ekonomiczny, hak, RO, wymieniony olej, - 3.700 
zł. Trzebień, tel. 075/736-55-13 
FORD FIESTA, 1984 r., 80 tys. km, 957 ccm, benzyna, biały, I 
właściciel w kraju, dodatkowe światło .stop', RO, przegląd do 
09.2001 r., mało używany, • 5.500 zł. Wołczyn, tel. 
077/418-80-68 w godz. 18-22,0608/64-97-01 
FORD FIESTA, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
stan b. dobry, 5-drzwiowy, szyberdach, - 4.400 zł lub zamienię. 
Gościce, tel. 077/431-75-02
FORD FIESTA, 1985 r., 96 tys. km, 936 ccm, niebieski, stanb. 
dobry, w ciągłej eksploatacji, bez rdzy, szyberdach, pokrowce z 
misia, światła dzienne • 5.300 zł. Oława, tel. 071/303-01-27, 
0607/27-39-53
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GIEŁDA SAM O CHO DO W A
w e  W r o c ł a w i u  p r z y  u l .  G n i e ź n i e ń s k i e j  6 - 8
SAMOCHODY OSOBOWE, DOSTAWCZE I MOTOCYKLE

F U N K C J O N U J E  w  k a ż d ą  N I E D Z I E L Ę  

b e z  z m i a n  w  g o d z .  o d  6 . 0 0  d o  1 4 . 0 0
Na giełdzie udostępnione są: f| | ...
1... Kanały najazdowe do sprawdzania samochodu . 4. Biuro ubezpieczeń komunikacyjnych . <?
2. Stacja diagnostyczną >- 5. Sprzeda i części, ogurnjęńia i akcesorii samochodowych
3. Biuro Pana Rutkowskiego - sprawdzanie pochodzenia pojazdu 6. Obecność na giełdzie komisów samochodowych (biur kredytowych

Jesteśmy obecni na rynku ód 1989 roku. Jest to giełda z dużymi tradycjami i  w rankingu 
giełd samochodowych w kraju została uznana za jedną z najlepszych giełd.

ZAPRASZAMY W KAŻDA NIEDZIELĘ NA GIEŁDĘ SAMOCHODOWĄ
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"W-N-MOT" s.c., Wrocław, ul. Krakowska 127 ("SURMET”) 
tel. 071/340-01-77, 343-33-40 wewn. 119 

______ Zapraszamy: pon.-piąt. 8.30-17.00, sob. 8.30-14.00_______

FORD FIESTA, 1986 r., 165 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, nowy akumulator (gwarancja), klocki, szczęki i tarcze ham., 
nowe amortyzatory, odcięcie zapłonu, - 5.100 zł: Wrocław, tel. 
071/324-29-92,0602/18-41-14
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel alum. felgi, szyber
dach, - 4.700 zl. Sosnówka, gm. Podgórzyn, tel. 075//61-07-90 
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, stan dobry, 
na białych tablicach • 600 DEM. Zgorzelec, tek 0501/05-37-23 
FORD FIESTA, 1987 r, 100 tys. km, 1100 ccm, biały, dodatko
we światło .stop”, garażowany, zadbany, dzielona tylna kana
pa, RO, obrotomierz, • 5.000 zł. Szarocin, tel. 0503/38*17*24, 
woj. jeleniogórskie
FORD FIESTA, 1987/97 r., 60 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer* 
wony, oszczędny, wersja młodzieżowa, 5-biegowy, * 6.000 zł 
lub zamienię na busa 207, 208. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-30-41
FORD FIESTA, 1988 r., 140 tys. km, 11400 ccm, wiśniowy me* 
talie, stan b. dobry, szyberdach, nowe tarcze, rozrząd, linka 
hamulca ręcznego, nowe opony, • 5.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-74-85
FORD FIESTA, 1988 r., 105 tys. km, 1000 ccm, czerwony, spro
wadzony w 1993 r. w całości, kpi. dokumentacja, RO, przegląd 
do 02.2002 r., garażowany, atrakc. wygląd, • 5.900 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/338*02*78,0601/67*73*07 
FORD FIESTA; 1988 r., 1100 ccm, granatowy, stan dobry, 
3-drzwiowy, szyberdach, na białych tablicach, • 1.000 zł. Żary, 
tel. 0606/55*82*35
FORD FIESTA, 1988/92 r., 100 tys. km, benzyna, czerwony, po 
przeglądzie, 5-biegowy, akumulator na gwarancji, tylna szyba 
ogrzewana, 4 głośniki - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-22-65 
FORD FIESTA, 1989 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
nowy model, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, po remoncie 
przedniego zawieszenia, nowe opony, stan dobry, • 7.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-77-94,0605/99-98-24 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 83 tys! km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski, stan dobry, - 7.500 zł. Mirsk, tel. 075/783-45-88 
FORD FIESTA, 1989/95 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor 
grafitowy, szyberdach, radioodtwarzacz, * 7.500 zł. Dobrzyca, 
tel. 062/741-47-14,0604/12-06-12 
O  FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, granatowy, ABS, 

5-biegowy, - 8.700 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87021611

FORD FIESTA, 1990 r., 100 tys. km, 1100 ccm, czerwony, stan 
dobry, centr. zamek, alarm, I właściciel w Polśce, -8 .500 zł lub 
zamienię. Legnica, tel. 076/856-48-56 
FORD FIESTA, 1990 r., Ti00 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, - 
10.850 zł. Legnica, tel. 0601/88-01-89 • .
FORD FIESTA, 1990 r., 10 tyś. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, pełna dokumentacja, stan b. dobry, •
9.000 zł lub zamiana na Fiata Cinquecento. Pleszew, tel. 
062/742-53-11
FORD FIESTA, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, stan b. dobry, el. otw. szyby, centr. zamek, szy
berdach, alum. felgi, ospoilerowany, RO, 5-biegowy, blokada 
skrzyni biegów, oznakowany, sportową kierownica, pokrowce, 
halogeny, atrakc. wygląd, przegląd do 02.2002 r. - 9.000 zl. Zło
toryja, tel. 076/878-18-58
FORD FIESTA, 1990/97 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, RO + 4 głośniki, bez wypadku, ekono
miczny. • 9.000 zł. Szczodrów, tel. 062/785-00-72 
FORD FIESTA CL, 1991 r., 90 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/399-41-05, 
0601/72-01-47
FORD FIESTA. 1991 r., 95 tys. km, 1119 ccm, biały, - 9.400 zł. 
Korzeńsko, gm. Żmigród, tel. 0607/07*67*71 
FORD FIESTA, 1991 r, 1300 ccm, benzyna, bordowy, 5-drzwio- 
wy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 9.800 zł. Mirków, 
tel. 071/315-13-47
FORD FIESTA, 1991 r., 82 tys. km, 1400 ccm 3-drzwiowy, -
8.000 zł. Piechowice, tel. 075/761*13*00
FORD FIESTA, 1991 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebieski 
metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, centr. zamek, RM, 
el. reg. reflektory, stan b. dobry, -10.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
FORD FIESTA CLX, 1991 r., 115 tys. km, 1100 ccm, czamy, 
3-drzwiowy, welurowa tapicerka, szyberdach, dzielona kanapa 
tylna, - 9.200 zl. Świdnica, tel. 074/853-64-14,0606/32-29-09 
FORD FIESTA, 1991/92 r., 120 tys. km, 1800 ccm. diesel, bor
dowy metalic, w kraju od miesiąca, bez wypadku, 5-drzwiowy, 
szyberdach, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, zielo
ne szyby, zadbany, stan idealny, • 1.500 zł. Bolesławiec, tei. 
075/734-32-82,0603/46-03-86
FORD FIESTA, 1991/92 r., 80 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, gra
natowy, bez wypadku, RM, zielone atermiczne szyby, dzielona 
tylna kanapa, 3-drzwiowy, w kraju od 2 dni, stan idealny, spro
wadzony na kołach, stan idealny, po przeglądzie, - 9.400 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-52-76, 
0605/40-95-94
FORD FIESTA, 1991/92 r., 98 tys. km, 1100 ccm, srebrny meta
lic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, RO, sprowadzony z Francji, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 8.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58,0602/35-61-24
FORD FIESTA, 1992 r., 109 tys. km, 1100 ccm, wtrysk 5-biego
wy, 3-drzwiowy, alum. felgi (gwiazdy 5-ramienne), centr. zamek, 
alarm + pilot, szyberdach, przyciemnione tylne szyby (uchyl
ne), ekonomiczny, zadbany, stan dobry, atrakc. wygląd, • 10.200 
zł. Lubin, tel. 076/84449-84
FORD FIESTA, 1992 r., 133 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, garażowany, ekonomiczny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, nowe 
opony, RM, reg. wys. mocowania pasów i świateł, tylna szyba 
ogrzewana, dzielona tylna kanapa, przegląd do 05.2002 r., 2 
koła z oponami zimowymi gratis • 12.000 zł. Tomaszów Bole
sławiecki, tel. 076/818-91-68
O  FORD FIESTA XR2,1992 r., 95 tys. km, 1800 ccm, 

Zetec, 133 KM, czerwony, ABS, kubełkowe fote
le, el. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicer
ka, oryg. ospoilerowany i obniżony, bez wypad
ku, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
13.500 zł (możliwe raty). Gostyń, tel. 
065/572-24-74,0607/38-00-09 01026741

O  FORD FIESTA, 1992 r„ 1100 ccm, czerwony, ka
talizator, 5-biegowy, centr. zamek, spoilery, zde
rzaki w kolorze nadwozia, -11.400 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021791

FORD FIESTA CLX, 1992 r., 1400 ccm, czerwony metalic, bez 
wypadku, tydzień w kraju, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, szyberdach, I właściciel, centr. zamek, welurowa ta
picerka, zadbany, stan b. dobry, - 12.200 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/49-57-11,0605/14-83-78
FORD FIESTA, 1992 r., 27 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, katalizator, automatic, ei. reg. reflekto
ry, nowy akumulator (gwarancja), stan b. dobry, • 11.400 zł. 
Lubin, tel. 076/849*34*27
FORD FIESTA CLX, 1992 r., 103 tys. km, granatowy, 3-drzwio* 
wy, • 10.500 zł. Oława, tel; 071/313*55*55,0603/2146-25 
FORD FIESTA. 1992 r., 100 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, grafito
wy metalic, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, radiood
twarzacz, kupiony w salonie, • 10.000 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/739-13*05
FORD FIESTA, 1992 r., 107 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, po wymianie oleju, pasków roarządu, zadbany, szyberdach, 
RM, oszczędny, alarm, 3-drzwiowy, • 11.200 zł. Wrocław, tel. 
071/324*20*98 po godz. 16
FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, czamy, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, aktualny przegląd, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, • 8.300 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-44*10 
wieczorem, 0608/50-06-93
FORD FIESTA, 1992/93 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, alum. felgi, RO, oclony w całości, • 12.500 zł. Bole* 
slawiec, tel. 075/734-72-65,0608/01-21-44 
FORD FIESTA CLX, 1992/93 r., 70 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
niebieski, w kraju od tygodnia, odony, zarejestrowany, bez wy
padku, oryginalny lakier i przebieg, I właściciel, książka serwi
sowa, 3-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, el. reg. reflek
tory, radioodtwarzacz Blaupunkt ♦ głośniki, garażowany, stan 
idealny. • 10.900 zł lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66*76
FORD FIESTA, 1992/93 r„ 110 tys. km, 1100 ccm, bordowy, I 
właściciel, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ob
rotomierz, RO, szyberdach, welurowa tapicerka, książka ser
wisowa, 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, welurowa

tapicerka, RM, el. reg. reflektory, atermiczne szyby, stan ideal
ny, - 9.700 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
FORD FIESTA, 1993 r., 126 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, bez wypadku, sprowadzony w całości, -12.400 zł. 
Legnica, tel. 0601/844745
FORD FIESTA, 1993 r., 83 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, bez wypadku, centr. zamek, el. otw. szyby, weluro
wa tapicerka, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, • 12.100 z ł , 
kup. zwoln. z opł. skarbowej. „ tel. 0604/97*38*95 
FORD FIESTA, 1993 r., 94 tys. km, 1800 ccm, 16V, fioletowy, 
alarm, centr. zamek, immobiiizer, el.szyby, kubełkowe fotele, 
szyberdach, alum. felgi, akumulator (gwarancja), - 11.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-16-61
FORD FIESTA, 1993 r., 57 tys. km, 1100 ccm, czarny, 3-drzwio- 
wy, niebieska tapicerka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 
12.30dzł lub zamienię. Legnica, tel, 0604/78-91-81 
FORD FIESTA, 1993 r., 1100 ccm, wtrysk, czamy, 3-drzwiowy, 
• 8.600 zl. Leszno, tel.,0603/05-7944 
FORD FIESTA, 1993/94 r., 1100 ccm, czerwony, katalizator, I 
rejestracja w 94 r„ immobiiizer, odcięcie zapłonu, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, • 10.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
0  FORD FIESTA, 1994 r., 1800 ccm, diesel, grana

towy, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, RM + 4 gło
śniki, bez wypadku, serwisowany, stan b. dobry,

. w kraju od 2 dni, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, -15.200 zł (możliwe raty). Gostyń, tel. 
0^5/572-24-74,0607/38-00-09 01026731

FORD FIESTA, 1994 r., 77 tys, km, 1300 ccm, kolor stalowy 
metalic, 5-biegowy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 12.500 
zł. Kamienica, tel. 077/431-6444,0608/50-06-93 .
FORD FIESTA, 1994 ć, 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 FIESTA, 1994 r., 1100 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
3-drzwiowy, -11.500 zł. Łagiewniki, tel. 0602/50-11-51 
FORD FIESTA CLX, 1994/95 r., 60 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany,
1 właściciel, bez wypadku, oryginalny lakier i przebieg, podusz
ka powietrzna, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspoma
ganie kier., welurowa tapicerka, szyberdach, serwisowany, stan 
idealny, możliwe raty, -14.700 zł lub zamienię. Kamienna Góra, 
tel. 0606/23-66-76
FORD FIESTA, 1995 r., 43 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, pertowo- 
granatowy, 2 poduszki pow., wspomaganie, szyberdach, centr.

zamek, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, immobiiizer, ciem
ne szyby, kubełkowe fotele, halogeny, RO + 4 głośniki, sporto
we zawieszenie, progi i spoilery Zender, alum. felgi O.Z. 14', 
kpi. kół zimowych stan idealny, cena do uzgodnienia -17.200 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-34-38,0606/87-73-80 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AE0055 
www.autogielda.com.pl)
FORD FIESTA, 1995 r., 51 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśniowy, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, -11.500 zł. Gubin, tel. 0603/25-0443, 
0607/35-8643
FORD FIESTA, 1995 r., 83 tys. km, 1100 ccm, grafitowy meta
lic, immobiiizer, blokada skrzyni biegów, reg. pasów, • 14.800 
zł. Przygodzice, tel. 062/592-70-79,0601/88-14*50 
FORD FIESTA, 1995 r., 120 tys. km, 1100 ccm, granatowy, im
mobiiizer, radio, 3-drzwiowy, • 10.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/85443*20 po godz 18,0606/82-01 -22 
FORD FIESTA, 1996 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wtrysk, 
biały, kupiony w salonie, serwisowany, zadbany, stan idealny, 
oryg. lakier, kpi. dokumentacja, katalizator, immobiiizer, bez 
wypadku, i właściciel, • 17.900 zł. Lubin, tel. 0605/07-77-69 
FORD FIESTA, 1996 r., 35 tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebr
ny, Zetec, 5-drzwiowy, automatic, el. otw. szyby, 2 pod. powietrz
ne, atrakc. wygląd, wspomaganie, -17.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-87
FORD FIESTA, 1996 r., 46 tys. km, 1800 ćcm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, poduszka pow., zde
rzaki w kolorze nadwozia, • 16.000 zł. Gzarnylas, tel. 
062/733-50-93
FORD FIESTA. 1996 r., 118 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski, pod. powietrzna, 3-drzwiowy, zadbany, w kraju od 05.2001, 
kpi. dokumentacja, - 17.000 zł. Opole, tel. 077/482-15-58, 
0503/50-58-51
FORD FIESTA, 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, fiole
towy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM + RDS, immobiiizer, I właści
ciel, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, •
17.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
FORD FIESTA Ghia, 1997 r., 52 tys. km, 1800 ccm, diesel, gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, ASR, wykończenia w drew
nie, jasny welur, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrz
ne, • 23.700 zł. Legnica, tel. 0601/7043-55 
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., 56 tys. km, 1300 ccm, Enduro, fioleto
wy, wspomaganie kier., immobiiizer, dzielona kanapa, 5-drzwio- 
wy, RM, stan b. dobry, garażowany, pełna dokumentacja, zde
rzaki w kolorze nadwozia, przednia szyba przyciemniana, -
20.500 zl. Perzów, tel. 062/786-12-99,0608/89-08-12 
FORD FIESTA, 1997 r., 42 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie, el. reg. reflektory, dzielona tyl
na kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, oryginalny RO, kpi. 
dokumentacja, garażowany, zadbany, -19.000 zł. Włodzice Wlk., 
gm. Lwówek Śląski, tel. 075/782-11-08 
O  FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, granatowy me

talic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, centr. zamek, • 24.500 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021981

FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, benzyna ABS, 2 pod. po
wietrzne, 5-drzwiowy, -18.900 zł. Nysa, tel. 0602/68-80-66 
FORD FIESTA COURIER, 1998 r., diesel, czerwony, kpi. doku- 
mentaq'a, książka serwisowa, poduszka pow., radio Ford, alarm, 
hak, stan b. dobry, • 20.500 zł+VAT. Wrocław, teł. 0501/50-48-64 
FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, stan b. 
dobry, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 338-02-01,0601/55-35-64 
FORD FIESTA, 1998 r., 40 tys. km, 1300 ccm, G-kat, fioletowy 
metalic, 2 poduszki pow., serwo, 5-drzwiowy, RM, immobiiizer, 
szyberdach, sprowadzony w całości, nie składany, • 14.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/383-5242 po godz. 21 
FORD FIESTA, 2000 r., 20 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, centralny zamek, wspo
maganie kier., RM, 3-drzwiowy, pełna dokumentacja, naprawio
ny po lekkiej stłuczce, • 27.400 zł. Bojanowo, tel. 065/545*62*51 
FORD FOCUS Ghia, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, ZETEC 
16V, srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, immobiiizer, ra* 
dioodtwarzacz, - 35.000 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/59249-82,0606/49-95-19
FORD FOCUS, 1998/99 r., 36 tys. km. 1800 ccm. 16V, zielony 
metalic, ABS, szyberdach, 4 pod. powietrzne, centr. zamek,

immobiiizer, alarm, 5-drzwiowy, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351*36-11,0605/66-65-89
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 16V peł
ne wyposażenie opróczskóry, sprowadzony ze Szwajcarii, nie 
rejestrowany w kraju, • 39.900 zł., iel. 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, 1999 r., 19 tys. km, 1800 ccm, 16V, benzyna, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, AJBS, 4 pod. po
wietrzne, kontrola trakcji, reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, RO, alarm, immobiiizer, centr. zamek, • 39.000 zł. 
Wrocław, tel. 336*81*73,0602/6448-84 
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 24 tys. km, 1800 ccm, TDi, per- 
lowoczarny, 90 KM, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, 
centr. zamek, klimatyzacja, cena - 15.000 DEM ♦ cło i trans
port. Góra, tel. 065/543-33-02
FORD FOCUS Ghia KOMBI, 2000 r., 29 tys. km, 1800 ccm, TDi 
model z marca, pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony 
z Niemiec, wykończenia w chromie oraz drewnie, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, • 49.800 zł. Kalisz, tel. 
062/502*92*02,0601/14-54-75
FORD FOCUS, 2001 r., 19 tys. km, 1800 ccm, TDi, granatowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, RO z pilotem, 
immobiiizer, el. otw. szyby, centr. zamek, skórzana kierownica, 
alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 60.000 zł. Wro
cław, tel. 363*28*76 wieczorem, 0601/73-30*21 
FORD GALAXY, 1996 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, •
44.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 0604/77-39-30 
Niemcy, 0049/17-87-37-55-85 .
FORD GALAXY, 1998 r., 35 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny 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, srebr
ny, pełne wyposażenie, atrakcyjny wygląd, serwisowany, •
53.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-75-74,0601/85-77*36 
FORD GALAXY TDI, 1999 r., 29 tys. km, 1900 ccm, kolor stało* 
wo*niebieski, 110 PS, centralny zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, podgrzewane szyby, dodat
kowe ogrzewanie wnętrza, relingi dachowe, roleta bagażnika, 
halogeny, alum. felgi, kpi. dokumentacja, w kraju od roku, kli
matyzacja, - 65.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/841-67-75
FORD GALAXY Ghia, 1999 r., 65 tys. km, 2800 ccm, V6, zielo
ny metalic, klimatronik, ABS, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, 7 
siedzeń, welurowa tapicerka, ciemne szyby (fabryczne), relingi 
dachowe, bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel, - 82.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/52-68-12,0600/37*83*82

FORD GRANADA, 1977/85 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan dobry, nowszy model, ważny przegląd, • 1.500 zł. 
Gaworzyce, gm. Polkowice, tel. 0607/07*70*66 
FORD GRANADA 1982/91 r., 2000 ccm, szary, szyberdach. 
wspomaganie, hak, inst. gazowa, - 2.000 zł lub zamienię na 
tańszy, może być na białych tablicach. Jawor, tel. 076/870-37-13 
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bogata 
wersja, klimatyzacja, CD, el. otwierane szyby, * 20.000 zl lub 
zamienię na większy. Sieradz, tel. 043/829-76*95, 
0608/18*83*67
FORD KA, 1996/97 r., 33 tys. km, 1297 ccm, fioletowy, pod. 
powietrzna, wspomaganie, immobiiizer, RO z RDS i CD, spro
wadzony z Niemiec w 2000 r., oclony, kpi. dokumentacja, nie 
rejestrowany w kraju, *17.500 zł. Pieszyce, tel. 074/836-54*67, 
0602/17-78-17
FORD KA, 1997 r., 51 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 2 pod. powietrzne, el. reg. reflektory, CD Panasonic, 
białe zegary, tylne szyby uchylne, zadbany, - 20.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/41643-38 po godz. 20,077/411-38-97 
FORD KA, 1997 r., 50 tys. km, 1300 ccm, EFi, fioletowy, po
duszka pow., aluminiowe felgi, RO, tylne szyby uchylane, wspo
maganie kier., w kraju od miesiąca, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, - 20.000 zł. Kłodzko, tel. 0603/53-75-30 
FORD KA, 1997 r., 46 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granatowy, 
centr. zamek, wspomaganie, el.szyby, boczne szybki uchylne, 
poduszka, oryginalne radio, zadbany, stan b. dobry, nie reje
strowany w kraju, • 19.500 zł. Lubomierz, tel. 0603/074245 
FORD KA, 1997/98 r., 54 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, I właści
ciel, serwisowany, wspomaganie, immobiiizer, poduszka pow., 
radio, gratis opony zimowe, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/72-72-27
FORD KA, 1998 r., 30 tys. km, srebrny, poduszka pow., kupiony 
w salonie, bezwypadkowy, koła 15", 195/45/15, zadbany, •
22.500 zł. Wrocław, tel. 0606/7540-94 
FORD KA, 1998 r., 27 tys. km, 1300 ccm, niebieski, RO, 2 po
duszki pow., książka serwisowa, I właściciel, bez wypadku, •
21.800 zł tub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/244042 
FORD KA, 1998 r., 30 tys. km, 1300 ccm, perłowoczamy, wspo
maganie, ABS, SRS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, RO, alarm, immobiiizer, inne dodatki, 
garażowany, wzmocniony silnik, stan idealny, wersja limitowa
na, - 21.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/880-00-58 
FORD KA 1999 r., 21 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalik, elektr. 
otw. szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, zderzaki 
w kolorze nadwozia, RO, atrakcyjny wygląd, • 21.500 zł. Ostrze
szów, tel. 0502/59-53-85
FORD KA, 1999 r., 16 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, zielony meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., el. otw. szyby, 
radio, zderzaki w kolorze nadwozia, • 21.500 zl. Ścinawa, tel. 
076/843-61-50,0601/59-7845
FORD KA 2000 r., 6 tys. km, 1300 ccm, pertowoniebieskt, kli
matyzacja, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, zderzaki w 
kolorze nadwozia, RO, el. otw. szyby, centr. zamek, • 27.000 zł. 
Lubin, tel. 076/843-68-60,0606/20-80-72 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
wtrysk, beżowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, Ghia, 
ABS, wspomaganie, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, komputer, welurowa tapicerka, stan idealny, w kraju od 
tygodnia, oclony, po przeglądzie, zarejestrowany, • 20.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-5841,0608/01*77*13 
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 1800 ccm. 16V, morski meta
lic, szyberdach, 2 pod. powietrzne, ABS, -18.000 zł. Głuchoła
zy, tel. 077/439-55*90,0603/5141 48 
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 f., 137 tys. km. 1800 ccm, turbo 
D, biały, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, radio, podgrze
wane fotele, relingi, hak, I właściciel, bez wypadku, stan b. do
bry, • 18.900 zł. Jasień, tel. 068/371-07*30 
FORD MONDEO. 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, benzy
na, czerwony, 5-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, hak, 
poprzeczki dachowe, bez wypadku, stan b. dobry, • 18.000 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-66*78
O  FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, bordowy me

talic, wspomaganie, klimatyzacja, poduszka pow., 
centr. zamek, pełne wyposażenie elektr, -16.900 
zł lub zam ienię. Żary, ul. O krze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021771

FORD MONDEO, 1993 r„ 80 tys. km. 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, el. otw. szyby, szyberdach, poduszka pow., welurowa

tapicerka, radio, centr. zamek, stan idealny • 5.400 DEM + cło. 
Jawor, tel. 0605/20-67*72
FORD MONDEO, 1993 r., 145 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebie
ski metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, wszystkie el. do
datki, bez wypadku, hak, • 19.500 zł lub zamienię na inny, do
10.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-70*22,0604/48-75-82 
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, c. zamek, klimatyzacja, welur, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 17.300 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FORD MONDEO, 1993 r., 77 tys. km, 1600 ccm, ciemnografito- 
wy, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, poduszka pow., 
klimatyzacja, reg. kierownica, • 16.500 zł. Wilków, tel. 
0605/57-29-10
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 84 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 
16V, 115 KM, kolor grafitowy metalic, centr. zamek, el. reg. lu
sterka i fotele, el. otw. szyby, klimatyzacja, reg. kierownica, 
wspomaganie, RO JVC, alarm + dodatkowe zabezpieczenie, 
welurowa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, • 18.400 zT 
Zgorzelec, tel. 075/778-56*53
FORD MONDEO, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, DOHC, bor
dowy, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, podusz
ka, RO, bez wypadku, w Polsce od bm, • 15.200 zl. Zielona 
Góra, tel. 068/320-71-96,0604/60-82-80 
FORD MONDEO GLX, 1993/94 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
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. Bolesławiec, 
tel. 075/734-8344,0607/74-5744 
FORD MONDEO, 1993/94 r., 1600 ccm, 16V, DOHC, zielony 
metalic, hatchback, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspoma
ganie, nowe opony, el. reg. reflektory, bez wypadku, radio, szy
berdach, w kraju 4 miesiące, • 17.500 zł. Polkowice, tel. 
076/8454 8 45,0606/12-91*24
FORD MONDEO, 1993/94 r., 138 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
b. ładny, serwisowany w Niemczech, bez wypadku, dobrze 
wyposażony, stan idealny, do sprowadzenia, - 15.500 zl. Wał
brzych, tel. 0608/47-18-88,074/840-12-31 
FORD MONDEO,1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 16V, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, ABS, immobiiizer, alum. fel
gi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 poduszki pow., centr. za
mek, oryg. RO, el. otw. szyberdach, atrakc. wygląd, - 20.500 zł. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-60-86 w godz 18-20 
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, wspoma
ganie, el. otw. szyby, relingi dachowe, relingi, radio, stan ideal
ny, immobiiizer, • 18.400 zł. Syców, tel. 062/785-35-30, 
0606/37-8848
FORD MONDEO, 1994 r., 161 tys. km. 1800 ccm, turbo D, bia
ły, szyberdach, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspom. kierowni
cy, welurowa tapicerka, bez wypadku, RO, • 22.800 zł. Jawo
rzyna Śl., tel. 074/858-88-76
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 76 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 16V, ciemnoniebieski metalic, 4-drzwiowy, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, centr. zamek, radio, • 16.500 zł lub zamienię 
na tańszy albo uszkodzony. Krobia, tel. 0605/52-94-67 
FORD MONDEO, 1994 r., 180 tys. km, 1800 ccm, turbo D, mor
ski metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka i podgrzewane, wspomaganie kier., el. reguł, fotel 
kierowcy, alum. felgi, welurowa tapicerka, sprowadzony w ca
łości, - 23.500 zł. Leszno, tel. 065/529-27-94 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, turbo D, perfowo- 
granatowy metalic, bez wypadku, stan idealny, pełne wyposa
żenie el. (lusterka, szyby, szyberdach, fotel kierowcy), weluro
wa tapicerka, sportowe fotele, ABS, RM, reg. kierownica, ser

wisowany, kpi. dokumentacja, relingi dachowe, wspomaganie, 
- 22.450 zł. Lubin, tel. 076/844*32*97 
FORD MONDEO, 1994 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękitny, 
bez uszkodzeń, szyberdach, wspomaganie, ABS, 2 pod. po
wietrzne, 5-drzwiowy, • 19.700 zł. Nowy świątów, gm. Głucho
łazy, tel. 077/439-80-12 do godz. 15,077/439-70-37 po godz. 16 
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r., 1800 ccm, TDI ABS, wspo
maganie, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, centr. zamek, podgrzewane fotele, roleta, relingi 
dachowe, • 21.500 zl. Prochowice, tel. 0604/06-73-86 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 170 tys. km, 1800 ccm, TDI, 
bordowy, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie 
kier., relingi dachowe, roleta bagażnika, RO, • 23.500 zł. Sy
ców, tel. 062/785-30-44
FORD MONDEO, 1994/95 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor 
morski metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, welurowa 
tapicerka, szyberdach, bez wypadku, książka serwisowa, stan 
idealny, -19.000 zł. Bolesławiec, tei. 0605/31-28-00 
FORD MONDEO, 1994/95 r., 97 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, kupiony w Pol
sce, -19.000 zł. Kotlin, tel. 062/740-56-11 
FORD MONDEO, 1994/95 r., 84 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordo
wy, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, alarm, 
szyberdach, reg. kierownica, RM, welurowa tapicerka, bez wy
padku, serwisowany, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan techn. 
idealny, • 19.200 zł. Zary, tel. 068/374*0546,0604/90*78*44 
FORD MONDEO, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, wiśnio
wy, w kraju od 3 tygodni, bez wypadku, ABS, poduszki, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, wspomaganie, • 17.900 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Chojnów, tel. 0606/78-08*04 
FORD MONDEO, 1995 r., 1800 ccm, 16V, śliwkowy, ABS, peł
ne wyposażenie elektr., welurowa tapicerka, • 17.900 zł. Lubin, 
tel. 076/842-2843
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm. 16V. 
oiemnowiśniowy, garażowany, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, * 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-34-12, 0601/79-8546 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 98 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, podgrzewane fotele, przed
nia szyba ogrzewana, el. reg. lusterka, radio, alarm, wspoma
ganie, sprowadzony w całości na kolach w 1998 r., I właściciel 
w kraju, kpi. dokumentacja, * 21.^00 zł. Wrocław, tel. 
071/351-8841,0601/79-39-05
FORD MONDEO MERCURY, 1995 r., 43 tys. km, 2500 ccm, 
V6, turbo, niebieski metalic, 170 KM, automatic, klimatyzacja, 
ABS, ASR, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, RO, 
el. wysuwana antena, -.27.900 zł. Bielawa, tel. 074/833-86-04, 
0607/2741-15
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, weluro
wa tapicerka, szyberdach, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
serwo, ABS, roleta, relingi dachowe, RM, w kraju od 2 tygodni, 
bez wypadku, książka serwisowa, stan b. dobry, • 23.500 zl. 
Kłodzko, tel. 0601/57-5444
FORD MONDEO, 1995 r., 67 tys. km, 1800 ccm. 16V, kolor śliw
kowy, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, immobiiizer, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, szyberdach, • 20.000 zl. Miejska Górka, 
tel. 0601/82*94*29
FORD MONDEO GLX, 1995 r., 76 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
16V, ZETEC, bordowy metalic, 115 KM, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka i siedzenia, szyberdach, podwójne halogeny, immobi
iizer, RO Ford * 4 głośniki, ABS, 2 poduszki pow., welurowa 
tapicerka, zadbany, alum. felgi (5 szt.), stan b. dobry. - 22.900 
zł lub zamienię na Renaulta, ciągnik siodłowy. Nowogrodziec, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0602/81-68-38 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 74 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, ABS, hak, wspomaganie, immobiii
zer, el. reg. lusterka, blokada zapłonu, szyberdach, relingi da
chowe, welurowa tapicerka, garażowany, w kraju 3 miesiące, 
zadbany, stan b. dobry, • 23.300 zl. Twardocice, tel. 
076/877-51-22,0601/60-7743
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1600 ccm. 16V pełne wypo
sażenie, - 25.500 zł lub zamienię na mniejszy, do 20.000 zl. 
Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-9341,0604/61-68-31 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm. benzyna, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, • 25.700 zł. Wrocław, tel. 
071/351-13-98
FORD MONDEO COMBI, 1995/96 r., 122 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, biały, klimatyzacja, 90 KM, ABS, centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, bez 
wypadku, stan b. dobry, • 25.900 zł. Wrocław, tel. 0601/43-67-90, 
0502/22-95-09
FORD MONDEO, 1996 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, fioletowy, 
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 KOMBI, 1996 r., 87 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ciemnoturkusowy, oryg. lakier, bez wypadku, centr. zamek, kii- 
matyzacja, wspomaganie, ei. reg. lusterka, el. otw. szyby, RO. 
immobiiizer, kpi. dokumentacja, relingi dachowe, stan b. dobry,
• 24.800 zi. Kłodzko, tel. 074/867-12-62,0601/79-98-15 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. luster
ka, el. reg. reflektory, centr. zamek, RM, roleta, relingi dacho
we, • 24.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 54 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
Zetec, kolor śliwkowy metalic, ABS, hak, 115 KM, klimatyzacja, 
ei. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotele, w kraju od 2 miesięcy, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, atrakc. wygląd, garażowany,
- 28.000 zl. Polkowice, tel. 076/845-96-30,0606/69-00-27 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 82 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
niebieski, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, - 22.500 zł. Poniec, tel. 0606/75-60-99 
FORD MONDEO, 1996 r., 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor ciem- 
nośliwkowy, zetec, wspom. kierownicy, ABS, 2 poduszki po
wietrzne, halogeny, immobiiizer, RO oryg. Ford + 4 głośniki, 4 
zagłówki, welurowa tapicerka, spoiier z dodatkowym światłem 
.stop”, zadbany, książki serwisowe, I właściciel, • 22.800 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/843-6649,0608/47-18-88 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 36 tys. km, 2500 ccm, V6, 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, ABS, klimatyzacja, cen
tralny zamek, podgrz. siedzenia, el. reg. reflektory, el. reguł, 
lusterka, el. otwierane szyby, poduszki powietrzne, wspoma
ganie kier., welurowa tapicerka, spoilery, aluminiowe felgi, stan 
idealny, • 34.000 zł. Wrocław, tel. 0605/43-31-66 
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 85 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
fioletowy, nowy model, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
pełne wyposażenie elektr., roleta, relingi, stan b. dobry, - 24.900 
zł lub zamienię na tańszy. Chojnów, tel. 0608/20-91-86 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 80 tys. km. 1800 ccm, turbo 
D, szary metalic, klimatyzacja, centr. zamek, podgrzewane sie
dzenia, pełne wyposażenie elektr., kpi. dokumentacja, I właści
ciel, • 35.000 zł. Cisew, tel. 0601/88-65-01, 0601/87-1.6-91, 
063/278-33-66
FORD MONDEO, 1997 r., 76 tys. km. 1600 ccm, fioletowy me
talic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 29.000 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-15-78,0600/81-69-10 
FORD MONDEO, 1997 r., 92 tys. km, 1800 ccm, TDI, srebrny 
metalic, klimatyzacja oraz wiele innych dodatków, stan b. do
bry, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, • 33.000 zł. Ostrzeszów, 
tel. 0600/33-52-28
FORD MONDEO GHIA SEDAN, 1997 r., 55 tys. km, 2000 ccm, 
16V, Zetec, biały, 130 KM, ABS, antypoślizg, alarm, centr. za- • 
mek, immobiiizer, automatic, tempomat, 2 pod. powietrzne, 
wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, wykończenia w drewnie, RM 
fabryczny (stereo), halogeny, hak, reg. reflektory, fotele i kie
rownica, - 33.900 zł lub zamienię. Wałbrzych, teł. 0602/60-58-98 
FORD MONDEO, 1997 r., 66 tys. km, 1800 ccm, perłowozielo
ny, ARB, klimatyzacja, 3 lata w kraju, RM • 32.500 zl. Żmigród, 
tel. 071/385-35-55,0605/54-30-57 
FORD MONDEO, 1997 r.. 115 tys. km, 1800 ccm, TDI, granato
wy metalic, dużo wyposażenia oprócz skóry, stan b. dobry, •
31.900 zł lub zamiana na Omegę, kombi 2.5D. Legnica, tel. 
0603/91-07-61
FORD MONDEO GHIA KOMBI, 1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm, 
kolor grafitowy, I właściciel, pełne wyposażenie, - 36.000 zł.. 
Lubin, tel. 076/847-69-00,0601/73-63-11 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 80 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
szary metalic, c. zamek, klimatyzacja, ABS, el. reg. i podgrze
wane fotele, wspomaganie, radioodtwarzacz, pełna dokumen
tacja, I właściciel, • 35.000 zl. Turek, tel. 063/278-33-66 
FORD MONDEO, 1997 r., 65 tys. km, 1800 ccm, perłowozielo
ny, klimatyzacja, pod. powietrzna, el. otw. szyby, oryg. RO, 3

kluczyki, immobiiizer, w kraju od 3 lat, • 32.500 zł. Żmigród, tel. 
071/385-35-55,0605/54-30-57
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 77 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
granatowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kierownicy, 
system antypoślizgowy, 4 pod. powietrzne, ABS, reg. kierowni
ca, hak, relingi dachowe, bez wypadku, - 34.500 zł lub zamie
nię na tańszy. Wrocław, tel. 071/373-67-71,0604/24-6841 
FORD MONDEO, 1998 r., 1800 ccm, 16V, śliwkowy metalic, I 
właściciel, bogate wyposażenie, stan idealny, - 35.000 zi. Góra, 
tel. 065/543-38̂ 10
FORD MONDEO, 1998 r., 72 tys. km, 1800 ccm, TDi, perłowo- 
bordowy, fabrycznie ospoilerowany, 2 pod. powietrzne, klima- 
tyzacja, centr. zamek, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, welurowa tapicerka, radio + CD, halogeny, kpi. 
dokumentacja, • 35.500 zf. Leszno, tei. 065/520-89-03, 
0502/34-73-30
FORD MONDEO, 1998 r., 2500 ccm, benzyna serwisowany, po 
tuningu, stylizowany na ST 200, pełna opcja, • 43.000 zł. War
szawa, tel. 0601/38-17-50
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 77 tys. km, 1800 ccm. TDI, 
fioletowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, centr. 
zamek, serwo, • 38.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-16-00, 
0605/21-08-16
FORD MONDEO KOMBI. 1998/99 r., 75 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, zielony metalic, centr. zamek, wspiomaganie, alarm, im
mobiiizer, elektryka, reg. kierów., ABS, klimatyzacja, dokum., I 
właściciel - 37.000 zł. Grabów, tel. 0606/46-32-29 
FORD MONDEO KOMBI, 1999 r., 35 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, pełne wypo
sażenie elektryczne, ABS, ASR, wspomaganie kier., radio Ford, 
podgrzewana przednia szyba, - 44.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-76-37,0606/60-19-60
FORD MONDEO, 1999 r., 64 tys. km, 1800 ccm, TDI, srebrny, 
5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie,
RO, ei. otw. szyby, el. regulowany fotel, alum.felgi, -41.000 zl. 
Głogów, tel. 076/8334146
FORD MONDEO KOMBI Ghia, 1999 r., 40 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, bogate wyposażenie, kupiony w 
salonie, I właściciel, bez wypadku, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/34-26-63
FORD MUSTANG, 1999 r., 40 tys. km, 3800 ccm, benzyna, czer
wony, pełne wyposażenie, skóra, radio, CD, automatic, katali
zator, ABS, TRAC CTRL, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek + pilot, alum. felgi, el. otw. szyby, kpi. dokumentacja, el. 
reg. lusterka, tempomat, poduszka pow., el. otw. szyby, klima
tyzacja, • 113.000 zl. Modrzyca, gm. Otyń, tel. 0602/19-69-18 
FORD ORION, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, 4-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, hak, RO + 4 gło
śniki, kołpaki, stan dobry, - 3.400 zł. Oleśnica, tel. 071/3144341 
FORD ORION, 1984 r.. 130 tys. km, 1300 ccm, kolor morski Aft* 
metalic, 4-drzwiowy, 4-biegowy, welurowa tapicerka, ekonomi- ™  
zer, dzielona tylna kanapa, RM, zadbany, - 4.500 zł. Miękinia, . 
tel. 071/317-84-79
FORD ORION, 1984 r., 1600 ccm, perłowy metalic, welurowa 
tapicerka, bez korozji, 5-biegowy, stan b. dobry, • 4.000 zł. Opole, 
tel. 0604/32-94-44
FORD ORION, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, zloty metalic, gara
żowany, pełne wyposażenie, stan dobry, • 5.800 zł. Szczawno 
Zdrój, tel. 074/843-69-16
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, centr. zamek, kołpaki, hak, RO, nowy akumulator (gwa
rancja), dzielone tylne siedzenia, szyberdach, sprowadzony w 
całości, - 5.000 zł. Lubin, tel. 076/84645-96,0603/79-07-04 
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, cen
tralny zamek, nowe opony, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan 
dobry, -4.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/84907-16,0502/31-04-70 
FORD ORION, 1987 r., 145 tys. km, 1600-ccm, diesel, bordowy, 
nowe amortyzatory, tarcze hamulcowe, sprężyny, akumulator, 
układ wydechowy, • 7.500 zl. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-0145 
FORD ORION, 1987 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, alarm, centr. zamek, oryginalny lakier, zadbany, spro
wadzony w całości, drugi właściciel, - 6.600 zl. Świdnica, tel. 
071/853-93-54
FORD ORION Ghia, 1988 r., 1600 ccm, diesel, niebieski meta
lic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny za
mek, szyberdach, RO, spoiier, garażowany, stan silnika i bla
charki b. dobry, zadbany, • 10.000 zł lub zamienię na inny sa
mochód. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/811-23-07 
FORD ORION, 1988 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, stan 
techn. dobry, • 5.300 zl. Lubin, tel. 0605/85-25-34 
FORD ORION, 1988 r., 110 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski 
metalic. - 5.800 zł. Nysa, tel. 077/431 -05-03.0501/56-17-24 •
FORD ORION, 1988/89 r., 1800 ccm, diesel, niebieski, komplet 
opon zimowych, • 8.500 zl. Głuchołazy, teł. 077/439-81-12
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Samochody używane,
którym możesz zaufać

f ?RD ORION, 1989 r., 100 tys. km, 1400 ccm, złoty metalic, • 
500 zł lub zamienię na droższy. Radomsko, teł. 044/683-83*77, 

0608/09-92-31
FORD ORION, 1990 r., 157 tys. km, 1600 ccm, bordowy meta
lic, elektr. otw. szyby, centr. zamek, alarm * pilot, RO ♦ 4 głośni
ki, dzielona tylna kanapa, welur, nowe opony, atrakcyjny wy
gląd, - 9.900 zł. Opole, tel. 0601/09-68-48 
FORD ORION, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy, pełny wtrysk, ekonomiczny, oryg. szyberdach, wspoma
ganie, katalizator, garażowany, RM + głośniki, zadbany, stan b. 
dobry, -10.700 zł. Wrocław, tel. 071/354-02-30 
FORD ORION, 1990 r., 1800 ccm, diesel, bordowy, centr. za
mek, szyberdach, stan b. dobry, • 11.700 zł. Ząbkowice Ślą
skie. teł. 0604/48-30-12
FORD ORION CL, 1991 r., 74 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
kupiony w kraju, 4-drzwiowy, • 6.000 zl. Bielawa, tel. 
0600/50-79-31
FORD ORION ĆLX, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, błękitny, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, RM, szyberdach, el. regulo
wane światła i lusterka, obrotomierz, dokum. - 10.000 zl. Lwó
wek Śląski, tel. 075/78247-50
FORD ORION, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, niebieski meta
lic, szyberdach, wspomaganie, bez wypadku, welurowa tapi
cerka, 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, czerwo
ny, oryg. przebieg, seiwisowany, bez uszkodzeń, do sprowa
dzenia, - 9.800 zł (cena z podstawieniem pod dom). Rąbienice, 
tel. 076/85745-15,0603/78-63-67 
FORD ORION, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, centr. zamek, odcięcie zapłonu, alum. felgi, hak, przy
ciemnione szyby, obrotomierz, eł. otw. szyby, ekonomiczny, 
welurowa tapicerka, CD Pioneer * 4 głośniki, spoiler, • 10.500 
zl. Sułów, tel. 071/387-02-64,0606/48-27-75 
FORD ORION, 1991 r., 90 tys. km, 1400 ccm, EFi, wiśniowy 
metalic, bez wypadku, książka serwisowa, centralny zamek, 
welurowa tapicerka. radioodtwarzacz Ford, szyberdach, do spro
wadzenia, atrakcyjny wygląd, - 8.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/840-12-31,0608/47-18-88
FORD ORION, 1991/92 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, sprowadzo
ny w całości, bez wypadku, kpł. dokumentacja, zdjęcia do wglą
du, stan b. dobry, - 11.900 zl. Prusice, tel. 071/312-63-31, 

^ 04/36-35-85
“ ÓRD ORION Ghia, 1991/92 r., 156 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
kolor wiśniowy metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, obrotomierz, we
lurowa tapicerka, radio ♦ głośniki, el. reg. reflektory, lusterka i 
zderzaki w kolorze nadwozia, hak, w kraju od 2 mies.y, sprowa
dzony, bez wypadku, -13.800 zl. Rawicz, tel. 065/545-67-88, 
0604/32-81-57
FORD ORION. 1992 r.. 134 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebieski 
metalic, sprowadzony na nowych zasadach celnych, wspoma
ganie, centr. zamek, szyberdach, reg. kierownica, RM Philips, 
oclony, po przeglądzie, kpł. dokumentacja, -12.900 zł. Sobót
ka, tel. 0604/77-17-57
FORD ORłON, 1992 r., 143 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebieski 
metalic, centr. zamek, radio Grundig, welurowa tapicerka, reg. 
kierownica, el. reg. reflektory, w kraju od 2 tygodni, bez wypad
ku, oclony, kpi. dokumentacja, • 13.200 zł. Sobótka, tel. 
0605/63-18-27
FORD ORION, 1992 r., 1800 ccm, diesel, kolor grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, RO. szyberdach, w kraju od tygo
dnia, • 13.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17, 
0609/45-99-56
FORD ORION, 1992 r., 130 tys. km. 1300 ccm, benzyna, grafi
towy, centr. zamek, szyberdach, 4-drzwiowy, stan b. dobry, - 
115.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-77-84 
FORD ORION, 1993 r., 105 tys. km, 1800 ccm. diesel, kolor 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, centr. 
zamek, szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, • 14.800 zł. 
Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
FORD PROBE GT, 1988/89 r., 160 tys. km. 2200 ccm, turbo 
wnętrze nowego typu, 170 KM, ABS, klimatyzacja, pirotechnicz
ne napinacze pasów, komputer pokładowy, fotele pneumatycz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspom. kierownicy, stan b. 
dobry, • 11.500 zł lub zamienię. Namysłów, teł. 077/410-09-28, 
077/410-10-57
FORD PROBE, 1989/91 r., 135 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. reguł, lusterka, central
ny zamek, alarm, regulowana kierownica, stan b. dobry, - 9.300 
zł. Szklarska Poręba, teł. 075/717-29-88 
FORD PROBE GT, 1992 r., 125 tys. km. 2200 ccm, TD, antracy
towy, intercooler, wspomaganie kierownicy, regulowana kierow- 

5-biegowy, aluminiowe felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szy- 
b* centralny zamek, klimatyzacja, stan b. dobry, • 18.700 zł. 
Wiązów, tel. 071/393-14-91,0600/32-69-05 
FORD PROBE. 1993 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
nowy model, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, 
alum. felgi, nowe opony, stan techn. b. dobry, • 18.700 zł. Wro
cław, tel. 0606/16-75-61
FORD PROBE, 1996 r., 2000 ccm wersja europejska, czarna 
skóra,, klimatyzacja, el. lusterka, el. szyby, aluminiowe felgi, - 
24.900 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
FORD PUMA, 1997 r., 31 tys. km. 1700 ccm, Zetec, 16V, czer
wony, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, przednia szyba ogrzewana, RO z CD, immobilizer, ABS, 
ASR, 2 pod. powietrzne, zadbany, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 
071/343-27-91,0608/55-87-84
FORD PUMA, 1999 r., 45 tys. km. 1400 ccm, 16V, perłowoczar- 
ny metalic, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, ABS, alum. felgi, poduszka powietrzna, kubeł
kowe fotele, CD, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 39.000 
zł. Kalisz, teł. 062/766-26-26,0601/87-16-70 
FORD PUMA, 1999 r., 12 tys. km, 1700 ccm, 16V, srebrny meta
lic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, radio, centr. zamek, wspo
maganie, • 33.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-04-08, 
0602/50-33-20
FORD SCORPIO, 1985 r., 240 tys. km, 2772 ccm. V6. granato
wy, pełne wyposażenie (oprócz skóry), inst. gazowa, atrakcyj
ny wygląd, • 7.900 zł. Lubin, teł. 0605/82-74-78 
FORD SCORPIO, 1986 ri, 270 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, radio, szyberdach, 5-biegowy, pokrowce, dodat
kowe światło .stop', kpi. kół zimowych, • 8.200 zł. Goświnowi- 
ce, tel. 0604/58-33-16
FORD SCORPIO, 1986 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, wspo
maganie, ABS, hak, akim. felgi, zadbane wnętrze, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, • 8.500 zl. Legnica, teł. 076/854-18-01, 
0607/04-08-22
FORD SCORPIO, 1986 r., 30 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
kpi. dokumentacja, wspomaganie, alarm ♦ pilot, el. otw. szyby, 
ABS, po remoncie kapitalnym sinika, wymienione płyny i olej, 
m *e  amortyzatory, • 7.800 zl lub zamienię. Nysa, teł. 
077/433-0846,0604/58-6047
FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, bordowy metalic, RM ♦ głośniki, komputer, ABS, wspo
maganie, reguł, fotel kierowcy, skórzana tapicerka, wykończe
nia w drewnie, szyberdach, stan b. dobry, • 6.800 zł lub zamie
nię na uszkodzony. Wrocław, tel. 071/349-35-81 
FORD SCORPIO. 1986/87 r., 20 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, kpł. dokumentacja, el. otw. szyby, szyberdach, alarm * pilot, 
ABS, RM, welurowa tapicerka, po remoncie silnika i zawiesze
nia, • 7.800 zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/433-0846, 
0604/58-6047
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, stan idealny, - 7.700 zł. Chojnów, tel. 
076/818-5841,0608/01-77-13
FORD SCORPIO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, bordowy metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, RO, • 6.700 zl lub 
zamienię. Legnica, tel. 0607/82-33-12 
FORD SCORPIO, 1987/88 r., 2000 ccm, srebrny metalic, ABS, 
inst gaz., el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, 
wspomaganie kier, - 9.200 zł. Piława Górna, teł. 074/837-11 -88 
po godz.19
FORD SCORPIO SKŁADAK, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, z 1993 r., alum. felgi, klimatyzacja, welurowa tapi
cerka, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-58-93 
FORD SCORPIO, 1988 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, centr. zamek, eł. otw. szyby, ABS, pompowane fotele, RO, 
reg. kierownica, inst. gazowa, butla 561, - 8.100 zł lub zamienię 
na tańszy, do 2.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-14-59 

- J M d SCORPIO, 1988/89 r., 240 tys. km, 2400 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, reg. kierów., pasy, fotele, podło
kietnik, welurowa tapicerka, komputer, termometr, świedectwo

U niw ersytet W rocław ski sp rze d a  sa m o ch ó d  o so b o w y

F o r d  S c o r p i o ,  r o k  p r o d .  1 9 9 3
pierwszy właściciel, RS, instalacja głośno mówiąca, ABS, czarny met, 16.500 zl.
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marka pojazdu rok.prod. poj. p rzeb ieg  gwarancja
6 m-cy 
3 m-ce 

fabryczna do 11.05.01

Ford Kb 1997 1300 18530
Ford Ka J W 7 1300 50300
Ford Fiesta 200 0 1250 710P?
Ford Fiesta 1993 1300 129700
Ford Escort 1997 1300 76000
Foid Mondeo 1996 1800TD 56000
Ford Mondeo kombi GHIA 1999 2500 11700
Renault Megane 1997 1600 73600
Daewoo Nublra 1998 1600 55900
Opel Astra 1995 1600 128000
Opel Vectia kombi 1998 1800 92000
Fiat C C 1997 704 34500
Suzuki Maruti '1995 800 60300

OFERTA SPECJALNA

3 m-ce

fabryczna do 19.06.01

20800
21 0 0 0

37000
10800
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28000
69000
29900
20900
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39000
12000
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kierownicy, radio FORD 2000, centralny 
zamek z . podwójnym ryglowaniem, 
wykładzina antypoślizgowa przedziału 
ładunkowego
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legalności z PZM, stan idealny, zadbany • 6.700 zł lub zamie
nię. Nysa, tel. 077/448-62-58,0502/55-70-25 
FORD SCORPIO, 1989 r., 194 tys. km, 2000 ccm, benzyna + 
gaz. granatowy, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, • 9.900 
zł. Śrem. tel. 061/283-14-55,0604/85-07-15 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, kolor platynowy metalic, 
inst. gazowa, centr. zamek, ABS, • 7.900 zł. Prusinowice, teł. 
0603/44-56-90,077/435-70-51
FORD SCORPIO, 1989 r.t 2500 cćm, diesel, czarny metalic, 
centr. zamek ♦ pilot, alarm, blokada skrzyni biegów, welurowa 
tapicerka, dzielona tylna kanapa (podtokietnik), reguł, pasy, reg. 
kierownica, wspomaganie, szyberdach, ABS, hak, zadbany, •
8.500 zł. Rudna, teł. 076/843-42-96 w godz. 8-16,0608/53-77-23 
FORD SCORPIO, 1989 r.. 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski metalic, ABS, centr. zamek, alum. felgi, hak, alarm, dzie
lona tylna kanapa, sprowadzony w całości, stan tech. dobry, -
7.500 zł lub zamienię na droższy, może być do remontu. Zielo
na Góra. teł. 068/451-98-11
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r.. 2000 ccm. DOHC. bordowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, klima
tyzacji, alum. felgi, hak hol., nakładki, niklowane dodatki, atrakc. 
wygląd, - 9.800 zł lub zamienię. Ostrzeszów, tel. 0501/92-95-07, 
0503/71-23-75
FORD SCORPIO SEDAN. 1990 r.. 140 tys. km. 2000 ccm, 
DOHC, wtrysk, wiśniowy, zadbany, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, zderzaki w kolorze nadwozia, eł. otw. szyby, szyber
dach, dzielona kanapa, podłokietnik, nowe hamulce, zawiesze
nie, pasek klinowy, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-08-08 po 
godz. 22
FORD SCORPIO, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, DOHC, srebr
ny metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek. -10.500 zł., tel. 0606/45-67-19 
FORD SCORPIO, 1991 r., 2900 ccm, benzyna, granatowy, 
4-drzwiowy, na białych tablicach - 2.000 DEM. Szczecin, tel. 
0609/49-52-10
FORD SCORPIO Ghia SEDAN, 1991 r., 194 tys. km. 2900 ccm. 
V6, srebrny metalic, kpł. wyposażenie elektryczne, alum. felgi, 
hak, • 13.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/337-07-78 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, niebieski, stan idealny, szyberdach, centralny zamek, 
ABS, białe kierunkowskazy, - 12.900 zł lub zamienię. Jelenia 
Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FORD SCORPIO, 1991/96 r., 211 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
niebieski metalic, ABS, klimatyzacja, szyberdach, komputer, et. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, wspom. kierow
nicy, centralny zamek, inst gazowa, alum. felgi, garażowany, 
zadbany, -11.000 zł lub zamienię na droższy, z dopłatą. Wał
brzych, tel. 074/664-83-51,0606/11-00-36 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 2900 ccm, V6i, granatowy 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, ABS, AC, 
roleta, hak, komputer, • 18.000 zł lub zamienię, może być uszko
dzony. Trzebnica, tel. 0502/42-49-92 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2900 ccm, srebrny, automa
tic, alum. felgi, tempomat, klimatyzacja, podgrzewane fotele, 
el. otw. szyby, na białych tablicach - 3.600 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/776-15-43
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 119 tys. km, 2000 ccm. 
DOHC, granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz klimaty
zacji i skóry, drewno, nowy akumulator, w kraju od 2 mies., stan 
idealny, -15.500 zł lub zamienię na Hondę Civic. Boguszów-Gor- 
ce, tel. 074/844-22-45,0608/73-29-62 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 2000 ccm, DOHC, wtrysk, 
zielony metalic, nowy model, komputer, ABS, eł. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, pompowane fotele, 
dzielona tylna kanapa, reg. kierownica, fotel i pasy, welurowa 
tapicerka, drewno, hak, zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. do
kumentacja, • 18.500 zł. Lubin, tel. 076/749-56-11, 
0605/46-65-86
FORD SCORPIO, 1992/93 r., 143 tys. km, 2000 ccm. DOHC, 
szary metalic, sedan, model przejściowy, szyberdach, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., centr. zamek, 
alarm * pilot, alum. felgi, welurowa tapicerka, • 15.700 zł. Strze
lin. tel. 071/392-04-69
FORD SCORPIO, 1992/93 r.. 110 tys. km. 2400 ccm. wtrysk, 
gaz, srebrny, automatyczna skrzynia biegów, wszystkie dodat
ki, webasto, fabryczna instalacja gazowa, nie eksploatowany w 
kraju, faktura Va( cena 15.500 zl. Świdnica, tel. 074/853-36-01, 
0601/79-66-78
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 148 tys. km, 2000 ccm. 
DOHC, szary metalic, model przejściowy, alarm, immobilizer, 
centralny zamek, ABS, wspom. kierownicy, halogeny, alum. fel
gi gwiazdy (nowe opony Dunlop), szyberdach, komputer, welu
rowa tapicerka, książka serwisowa, przednia szyba ogrzewa
na, el. reg. lusterka, eł. otw. szyby, • 13.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-66-49,0608/47-18-88
FORD SCORPIO KOMBI. 1993 r., 185 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, grafitowy metalic, ABS, serwo, relingi dachowe, szyberdach, 
zagłówki, kompl. dokumentacja, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/79-36-63,0604/9568-91
FORD SCORPIO, 1993 r., 147 tys. km, 2000 ccm, DOHC, atra
mentowy metalik, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, RO, zestaw głośno mówiący, garażowany, zadbany, udo- 
kumetowane pochodzenie, • 18.000 zł. Ząbkowice Śląskie, teł. 
074/815-35-54
FORD SCORPIO SEDAN, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, DOHC, EFI, bordowy metalic, szyberdach, alum. felgi, 
klimatyzacja, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., reg. kierow
nica, niepalący właściciel, 120 KM, ABS, ♦ koła zimowe, centr. 
zamek, alarm ♦ pilot, oznakowany, - 20.000 zł. Kobierzyce, tel. 
0602/47-32-82
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 2900 ccm, benzyna, ciemno
zielony metalic, sprowadzony w całości, w kraju od roku, pełne 
wyposażenie el., klimatyzacja, ABS, ASD, relingi dachowe, ro
leta, alum. felgi, RM, zadbany, atrakc. wygląd, • 15.600 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-33,0604/22-02-69 
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, kpł. dokumentacja, 
automatic, -11.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-11-58 
FORD SCORPIO, 1993 r., 140 tys. km, granatowy, pełne wypo
sażenie, - 19.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-60-81, 
0603/78-80-03
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 154 tys. km. 2000 ccm, biały, 
wspomaganie kier., centr. zamek, hak, inst. gazowa, szyber
dach, relingi, sprowadzony w całości, oszczędny, - 18.900 zl. 
Zgorzelec, tel. 075/771-91-67.0602/17-56-37 
FORD SCORPIO KOMBI. 1994 r.. 2000 ccm. 16V, ciemnozielo
ny metalic, nowy model, alum. felgi, pełne wyposażenie, w kra
ju od 8 misięcy, stan idealny, - 27.400 zł. Krosno Odrzańskie, 
tel. 0607/37-93-89
FORD SCORPIO KOMBI, 1994 r., 117 tys. km, 2000 ccm, DOHC 
♦ gaz, szary metalic, insi. gazowa z komputerem, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, ABS, szyberdach, relingi dachowe, alum. 
felgi, kpi. opon zimowych, 2 x alarm, centr. zamek, przegląd do 
10.2001 r., halogeny, tylna roleta, • 18.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-96-86,0603/69-13-60
FORD SCORPIO, 1995 r., 140 tys. km, 2000 ccm, DOHC, biały, 
wspom. kierownicy, centralny zamek, klimatyzacja, komputer, 
podgrzewane i pompowane siedzenia, RO, alarm, elementy 
drewniane, • 26.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/664-27-11, 
074/848-12-63,0607/22-33-71
FORD SCORPIO, 1995/96 r., 140 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
siwy metalic, nowy model, pełne wyposażenie el., klimatyza
cja, wspomaganie, ABS, wykończenie w drewnie, centr. zamek, 
stan b. dobry, - 23.900 zł. Jawor. tel. 076/870-48-57, 
0603/22-44-13
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r„ 2500 ccm, TDI, srebrny me
talic, RO, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, wspomaganie, reg. 
kierownica, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, klimaty
zacja, alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości, I właści
ciel, kpł. dokumentacja, - 35.000 zł. Lubin, tel. 0601/75-57-80 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem -AG0200 www.autogielda.com.pl)
FORD SCORPIO. 1996 r., 133 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, I właściciel w kraju, 
sprowadzony bez uszkodzeń, - 34.000 zł. Lubań, tel. 
075/722-59-98,0606/11-35-80

FORD SCORPIO KOMBI. 1996/97 r., 60 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
DOHC, pertowobordowy, nowy model, katalizator, ABS, wspom. 
kierownicy, alarm, el. reg. lusterka i reflektory, el. otw. szyber
dach, el. podgrzewane siedzenia, 2 poduszki powietrzne, alum. 
felgi 16", ukł. wydechowy Remus, ciemne szyby, welurowa ta
picerka, drewno, relingi, - 35.200 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/83-74-39
FORD SIERRA, 1982 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, hak, radio, - 2.500 zł lub zamienię na Skodę 105, z 19Ś8 
r. albo Fiata 126p. Sulisławice, tel. 074/815-56-57 
FORD SIERRA Ghia, 1983 r., 2300 ccm, V6, srebrny metalic, 
nowa inst. gazowa, 5-drzwiowy, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0503/89-71-44
FORD SIERRA KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-bie
gowy, alum. felgi, dzielona tylna kanapa, szyberdach, hak, re
lingi dachowe, stan b. dobry, • 3.200 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/4746-13
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna stan silnika, skrzy
ni biegów i blacharki b. dobry, przegląd do 04.2002 r, • 5.000 zł. 
Lwówek śląski, tel. 0605/28-69-98 
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy, weluro
wa tapicerka, rej. do 03.2002 r, - 3.500 zł. Nowa Sól, tel. 
068/356-94-09,0601/19-93-65
FORD SIERRA, 1983 r., 2300 ccm, diesel, czarny, sprawny, do 
remontu, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, dzielona tylna 
kanapa, aktualny przegląd, zarejestrowany, • 1.700 zl. Osiecz
nica, teł. 075/731-22-28
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, benzyna instalacja gazowa, 
alarm, tapicerka z modelu ’92, RO-CD, układ wydechowy RE
MUS, stan b. dobry. - 5.100 zł. Wrocław, tel. 0607/40-09-56. 
321-54-11
FORD SIERRA, 1984 r.. 1800 ccm. benzyna + gaz stan dobry, •
4.500 zl. Wrocław, tel. 0501/08-33-46
FORD SIERRA, 1984 r., 130 tys. km, 2300 ccm, diesel, beżowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, wspomaganie, hak,
• 5.300 zł. Nysa, teł. 077/433-83-61,0604/07-99-63
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, - 3.500 zł. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA, 1984 r., 105 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, 
zadbany, insi gazowa Lovato, 3-drzwiowy, nowe tablice i do
wód rejestracyjny, • 2.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wał
brzych, tel. 074/665-10-68
FORD SIERRA, 1984/85 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, hak, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
ciemne lampy i kierunkowskazy, dzielone tylne siedzenia, po 
remoncie głowicy, dużo nowych części, atrakc. wygląd, kpi. 
dokumentacja, stan dobry, • 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-99-71
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, szary metalic, szy
berdach, centralny zamek, hak, wspomaganie, stan dobry, • 
4.000 zl lub zamienię na inny, chętnie kombi, z dopłatą. Prze
worno, teł. 074/810-21-16
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm. benzyna, grafitowy metalic, 
instal. gazowa, techn. sprawny, bez rdzy, 5-drzwiowy, hak, dzie
lona kanapa, 2 podłokietniki, celna dokumentacja, nie składa
ny. -5.100 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-57-15,0608/13-10-75 
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2000 ccm, gaz, biały, roczna 
inst. gazowa, butla 301, relingi dachowe, wspomaganie, serwo, 
nowe 4 opony, nowe sprzęgło i ukł. wydechowy, ekonomiczny • 
3.900 zł. Nysa, teł. 077/448-62-58,0502/55-70-25 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
ospilerowany, 5-biegowy, hak, alum. felgi 205 x 13* • 5 szt., 
stylizowany na wzór Coswortha Bublewicza, stan b. dobry, •
5.500 zł lub zamienię na VW Golfa II, może być lekko uszko
dzony. Świdnica, tel. 0603/56-54-46
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2300 ccm, diesel, biały, szy
berdach, centralny zamek, 5-biegowy, zarejestrowany, po wy-, 
mianie głowicy, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, zanie
dbany, .na chodzie*, fotele kubełkowe, sportowa kierownica, 
obrotomierz, zarejestrowany, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11,0601/21-75-42
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, niebieski metalic, inst. ga
zowa, alum. felgi, centr. zamek, stan dobry, kpi. dokumentacja,
• 3.600 zł. Zgorzelec, tel. 0603/81-55-80,075/775-81-18 
FORD SIERRA, 1986 r., 187 tys. km, 2300 ccm, diesel, czerwo- 
ny, silnik po remoncie, garażowany, stan dobry, przegląd do 
04.2002 r, • 4.500 zl. Legnica, tel. 0604/65-31-75
FORD SIERRA, 1986 r.. 90 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalik, 
elektr. otw. szyby, • 3.800 zł. Wrocław, tel. 343-23-08 lub 
0603/99-61-48
FORD SIERRA Ghia, 1986 r., 2800 ccm, granatowy metalic, 
komputer, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, centralny za
mek, wspomaganie kier, • 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/642-61-53
FORD SIERRA XR4i, 1986 r„ 110 tys. km, 2300 ccm, turbo E, 
czarny, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, alarm, skóra, podgrz. fotele, 5-biegowy, szyberdach, alumi
niowe felgi 15” z rantem, ospoilerowany, obniżony, magnety- 
zer, • 6.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 075/761-08-56, 
0606/63-97-88
FORD SIERRA, 1986 r., 114 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, I właściciel, bez wypadku, 5-drzwiowy, nowe opony, stan b. 
dobry, • 5.600 zł. Kamienica, tel. 077/431-73-47.0604/94-51-32 
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, 1986 r., 2300 ccm, diesel, wiśniowy, stan b. 
dobry, zadbany, 4-drzwiowy, 5-biegowy, RO, - 5.000 zł. Świdni
ca. tel. 0603/41-36-22
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
obniżony, szerokie opony, alum. felgi, sportowa kierownica, •
3.500 zł. Wałbrzych, ul. Wrocławska 44/16
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, 5-drzwio- 
wy, nowe opony, przegląd do 12.2001 r., stan techn. dobry, •
4.500 zł. Wrocław, teł. 0601/20-11-69
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, stan b. dobry, na bia
łych tablicach • 950 DEM. Zielona Góra, tel. 0605/58-33-77 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, granatowy metalic, zadba
ny, stan b. dobry, - 4.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 144 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, srebrny metalic, stan dobry, - 5.400 zł. Srebrna Góra, tel. 
074/818-01-30
FORD SIERRA, 1987 r., - 3.200 zł. Wrocław, tel. 345-55-62 
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, sza
ry metalic, el. otw. szyby, podgrzewane, el. reg. lusterka, otwie
rany dach, reguł, pasy i fotel kierowcy, centr. zamek, podłokiet
niki, kpi. kół zimowych, dzielone siedzenie, • 5.800 zł lub za
mienię na tańszy. Bolesławiec, tel. 0602/33-89-29 
FORD SIERRA, 1987 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 3-drzwiowy, kołpaki, lotka na tylnej klapie, ta
nio, - 3.800 zł. Krzyżowice, gm. Olszanka, tel. 077/412-90-47 
FORD SIERRA. 1987 r., 1600 ccm, granatowy metalic, 5-drzwio- 
wy, RM, garażowany, - 4.400 zł. Legnica, teł. 0604/05-94-52 
FORD SIERRA LASER, 1987 r., 2300 ccm, diesel, ciemnonie
bieski, stan b. dobry, garażowany, zadbany, elektr. blokada za
płonu, wspomaganie, bagażnik dachowy, • 7.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-03-38,0604/18-04-78
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 196 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
groszkowy metalic, atrakc. wygląd, techn. sprawny, prawe drzwi 
do lakierowania, po wymianie, sprow. w całości, przegląd techn. 
do 08.2001 r. - 7.500 zł. Trzebień, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-54-75
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 1800 ccm, czarny, zadbany, 
stan dobry, szyberdach, centr. zamek, hak, udokum. pochodze
nie, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, RO, - 6.500 zł 
(możliwe raty przez komis). Brzeg, tel. 077/411-30-69, 
0501/58-14-90
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, stan idealny, na białych tablicach • 1.200 DEM. Legni
ca, tel. 0603/53-26-42
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, centr. zamek, wspomaganie, po remoncie silnika, 
szyberdach, kubełkowe fotele, stan b. dobry, - 6.200 zł. Wro
cław, tel. 071/781-85-14,0606/16-73-16

FORD SIERRA SEDAN, 1988/89 r., 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, udokum. pochodzenie, 3 .stop*, nowy akumulator, 
RO, techn. sprawny, w rozliczeniu może być Fiat 126p, • 6.200 
zł lub inne oferty. „ tel. 0602/62-24-03 
FORD SIERRA, 1989 r., 150 tys. km. 2000 ccm, DOHC, bordo
wy, stan tech. b. dobry, atrakc. wygląd, wspomaganie, szyber
dach, RM, dodatkowe światło .stop*, • 7.500 zł. Boczów, woj. 
zielonogórskie, tel. 0600/64-82-72 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, OHC, srebrny metalic, inst. 
gazowa, katalizator, centr. zamek, alarm + pilot, pokrowce, alum. 
felgi, ekonomizer, stan techn. idealny, • 8.200 zł lub zamienię 
na tańszy. Grębocice k. Głogowa, tel. 076/831-53-61, 
0606/68-49-27
FORD SIERRA SEDAN. 1989 r.. 185 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, szary metalic, szyberdach, alarm, centr. zamek, nowe opo
ny i amortyzatory, • 9.000 zł. Lubin, tel. 0606/10-96-93, 
076/846-62-52
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 zi
mowe i letnie, - 9.000 zl. Lubin, tel. 4)76/844-43-63, 
0603/13-92-11
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 lub zamienię na Fiata 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, szyberdach, alum. felgi, ospoilerowany, 5-bie
gowy, dodatkowe światło .stop*, pokrowce .miś*, • 7.500 zl lub 
zamienię na inny. Oława, tel. 0603/91-83-29 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., kolor grafitowy metalic, centr. 
zamek, immobilizer, alum. felgi, • 5.900 zł. Prusinowice, teł. 
0603/44-56-90,077/435-70-51
FORD SIERRA, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, biały, szyberdach, 
hak, alum. felgi, stan dobry - 3.500 zl. Strzegów, tel. 
0603/30-62-93
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, srebrny metalic, insi 
gazowa, hak, szyberdach, RM, el. reg. lusterka, spoiler i zde
rzaki w kolorze samochodu, oclony w całości, - 7.800 zł lub 
zamienię na samochód po wypadku. Wałbrzych, tel. 
074/848-22-60,0605/91-04-65
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, gażnik, 
bordowy metalic, I właściciel, centralny zamek, szyberdach, el. 
otwierane szyby, spoiler, hak, radioodtwarzacz, zderzaki w ko
lorze nadwozia, garażowany, stan b. dobry, • 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-75-87,0501/59-89-18 
FORD SIERRA KOMBI. 1989 r., 140 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, biały, na białych tablicach • 1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/771-76-60
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1989/90 r., 80 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, niebieski, stan idealny, bez wypadku, RM + głośniki, 
dzielona tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana, 5-biegowy, lu
sterka i zderzaki w kol. nadwozia, • 6.900 zł lub zamienię. Jele
nia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FORD SIERRA, 1989/90 r., 145 tys. km, 1800 ccm,'ciemnonie
bieski, gażnik, monowtrysk, I właściciel, sprowadzony na mie
nie przesiedleńcze, kpł. dokumentacja, inst gazowa, stan ide
alny, oryg. lakier, szyberdach 2-stopniowy, centr. zamek, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, zadbane wnętrze, • 10.500 zl lub zamienię 
na droższy. Paczków, tel. 077/431-66-94,0608/81-93-73 
FORD SIERRA, 1989/90 r., 120 tys. km, 2000 ccm, brązowy 
metalic, centr. zamek, welurowa tapicerka, podłokietnik, szy
berdach, przód nowego typu, stan b. dobry, • 7.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 0502/57-16-65
FORD SIERRA, 1989/90 r., 134 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
morski metalic, alum. felgi, alarm + pilot 5-drzwiowy, 5-biego
wy, AM, sprowadzony w 97 r, I właściciel w kraju, centr. zamek, 
zadbany, w ciągłej eksploatacji, • 7.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/37-74-10
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 
alarm, blokada skrzyni biegów, hak, aluminiowe felgi 195 x 50 x 
15, garażowany, stan ogólny dobry, • 9.000 zł. Grębocice, tel. 
076/831-53-66
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 1994 ccm, EFI, szary metalic, 
centr. zamek, relingi, szyberdach, dzielona kanapa, regulacja 
fotela, reg. kierownica, pasy, udokum. pochodzenie, • 7.800 zł 
lub zamiana na inny. Kamiennik, tel. 077/431-21-27 
FORD SIERRA, 1990 r., 2300 ccm, diesel kombi, 5-biegowy, 
hak, RO, roleta bagażnika, alarm * pilot reguł. wys. mocowa
nia pasów, dodatkowe światło .stop*, pełna dokumentacja, stan 
dobry, - 9.000 zł lub zamienię na inny samochód, chętnie tań
szy. Kłodzko, tel. 074/867-92-87 
FORD SIERRA SEDAN. 1990 r„ 148 tys. km, 2000 ccm, OHC, 
biały, centr. zamek, szyberdach, szeroka listwa, RM Pioneer, 
alum. felgi, kpi. kół zimowych, zderzaki w kolorze nadwozia, 
pełna dokumentacja, nowe części, • 10.000 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-21-27 wieczorem
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, katalizator, relingi dachowe, 5-biegowy, alarm + pilot, re
guł. wys. mocowania pasów, nowy akumulator, paski, oleje, 
serwisowany, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, • 8.300 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-37-80 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, granatowy, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, relingi dachowe, 
szyberdach, dzielona tylna kanapa, reguł fotel kierowcy, kpi. 
dokumentacja, atrakcyjny wygląd, • 8.500 zł. Polkowice, tel. 
076/845-96-74,0606/48-20-26
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 90 tys. km. 2000 ccm, wtrysk,

niebieski metalic, 4-drzwiowy, kubełkowe fotele, RO, stan b. 
dobry, na zachodnich tablicach • 2.700 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/11-16-91
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 167 tys. km, 200Ó ccm, DOHC, 
biały, relingi dachowe, szyberdach, radio, wspomaganie kier., 
centralny zamek, stan b. dobry. Lwówek śląski, tel. 
075/782-59-24 po godz.18
FORD SIERRA, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, DOHC, 
czerwony, bez wypadku, sprowadzony w całości, centr. zamek, 
szyberdach, -8.600 zł lub zamienię. Mirków, tel. 071/315-13-47 
FORD SIERRA KOMBI. 1991 r.. 151 tys. km, 2000 ccm, biały, 
inst. gazowa, wszystkie el. dodatki, welurowa tapicerka, relingi 
dachowe, hak, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, • 11.000 
zł. Świdnica, tel. 0602/24-88-08 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, TD, srebrny, szyberdach, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, lotka, sprowadzony w cało
ści na mienie przesiedleńcze, • 12.800 zl. Wrocław, tel. 
071/390-34-35,0601/72-40-04
FORD SIERRA SEDAN, 1991/97 r., 120 tys. km, 2000 ccm, EFi, 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, katalizator, szyberdach, centr. 
zamek z pilotem, alarm, immobilizer, zderzaki w kolorze nad
wozia, szyby atermiczne, reg. kierownica, fotel i pasy, el. reg. 
reflektory i antena, alum. felgi, dod. światło .stop*, welurowa 
tapicerka, dzielona kanapa, - 10.800 zł zabezpieczenie anty
korozyjne, stan b. dobry. Legnica, teł. 076/855-21-00 
FORD SIERRA Ghia, 1992 r., 2000 ccm, biały, instalacja gazo
wa na gwarancji, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, -13.800 zł. 
Oława. tel. 0602/64-92-94
FORD SIERRA RS SEDAN. 1992 r., 142 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, kolor granitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, 
alarm, welurowa tapicerka, szyberdach, ciemne szyby, sporto
we zawieszenie, radio, wspomaganie kier, • 13.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/74-47-00 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem -A00511 www.autogielda.com.pl) 
FORD SIERRA SEDAN, 1992/93 r., 2000 ccm, DOHC, srebrny 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, welurowa 
tapicerka, • 14.200 zł. Głogów, tel. 076/831-82-04, 
0603/10-40-08
FORD SIERRA LASER SEDAN, 1992/93 r., 126 tys. km, 1600 
ccm, bordowy metalic, alarm, oznakowany, RM Blaupunkt + 4 
głośniki, dzielone tyłne siedzenia, kupiony w salonie, przegląd 
do 03.2002 r, • 12.000 zł. Wrocław, teł. 071/322-23-92, 
0602/47-71-73
O  FORD SIERRA KOMBI CLX, 1993 r., 90 tys. km, 

1800 ccm, wtrysk ♦ gaz, biały, in s t gazowa z  kom* 
puterem, hak, bagażnik, rozkł. siedzenia (dzieło* 
ne), welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 11.500 
zł. Wrocław, tel. 071/342*59*58 02022341 

FORD SIERRA, 1996 r., 1600 ccm składak, inst. gazowa, szy
berdach, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-67-45,0502/13-04-31 
FORD TAUNUS15 M, 1970 r., 1500 ccm, V4, niebieski metalic. 
99 % oryg., dużo chromu, aktualny przegląd, nowe opony, aku
mulator, stan silnika b. dobry, 50 % zniżek (weteran), 3 kpi. 
szyb ♦ drugi Ford na części - 2.500 zł. Prudnik, tel. 
077/436-26-39
FORD TAUNUS, 1975 r., beżowy, stan dobry, • 1.200 zł. Góro
wo, gm. Prusice, tel. 071/312-67-97 
FORD TAUNUS, 1981 r. sprawny technicznie, .na chodzie*, hak, 
szyberdach, • 600 zł. Krzyżowniki, tel. 062/781-66-09 
FORD TAUNUS, 1981 r., 1600 ccm. biały, stan dobry, -1.700 zł 
lub zamiana na Trabant Polo. Polkowice, tel. 076/749-29-57 
FORD TAURUS, 1990 r., 100 tys. km. 3000 ccm. V6. biały, au
tomatic, poduszka pow., klimatyzacja, alarm, alum. felgi (nowa 
skrzynia biegów za 4.900 zł), stan dobry • 9.600 zł. Gorzów 
Wlkp., tel. 0603/95-22-55
FORD WINDSTAR, 1995 r., 170 tys. km, 3800 ccm, srebrny, 
klimatyzacja, ABS, elektr., automat, wspomaganie. • 27.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/313-90-39 do 15 lub 392-13-47 
O  FORD WINDSTAR, 1995 r., 99 tys. km, 3800 ccm, 

szary metalic, 7 miejsc, pełne wyposażenie, stan 
b. dobry, * 34.500 zł (brutto)., tel. 077/456*25*70, 
0602/30*76*12 01026581

HONDA
HONDA ACCORD. 1984 r., 220 tys. km, 1600 ccm, EX, kolor 
grafitowy metalic, 4-drzwiowy, stan techn. b. dobry, bogate wy
posażeni e,- 4.900 zł. Wołów, tel. 071/389-32-39 
HONDA ACCORD. 1985 r., 198 tys. km. 1800 ccm. 12 V el. otw. 
szyby, szyberdach, tempomat, wspomaganie, alarm, centr. za
mek • 6.500 zł. Oleśnica, teł. 0605/62-04-64 
HONDA ACCORD, 1987/88 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, instalacja gazowa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi, 
zadbany, - 8.600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-15-81, 
0606/98-14-11
HONDA ACCORD EX SEDAN, 1988 r., 175 tys. km, 2000 ccm. 
ciemnobrązowy metalic, 4-drzwiowy, el. reg. lusterka, el. szy
berdach, el. antena, welurowa tapicerka, hak, regulowana kie
rownica, w kraju od 4 lat, 1. właściciel, katalizator, wspomaga
nie kier, - 8.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-53-54,0602/53-76-61 
HONDA ACCORD, 1989 r„ 227 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, stan b. dobry, wspomaganie kierownicy, el. otw.

18.05.2001 spis treści - patrz sfróńa (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 19

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


® )  h o n d a .  ASO GRUDZIŃSKI Ś. C.
O  a tu * . Św i d n i c a

ul. Wrocławska 108 
e-mail: hondagrudzinski@katalogfinn.pl 

SALON: tel7£ax 074/851 31 91 
SERWIS: tel. 074/856 95 55

AU TO RYZACJA NAPRAW  
POWYPADKOWYCH  

W  ROZLICZENIU 
SAM OCHODY UŻYWANE 

RATY, KOMIS, LEASING, SERWIS

Pow rót legendy  - now y  Civic już w  salonie. 
Dla firm w ersja ciężarow a.

BEZPŁATNA KAMPANIA SERWISOWA 28 MAJ 
S A M O C H O D Y  K O M ISO W E:
H O N D A  A C C O R D  
H O N D A  C O N C E R T O  
H O N D A  H R V  4 D  
V O L V O  46 0

9 CZERWIEC
poj. r. prod. cena
2000 2000 88.000 zł
1500 1992 14.000 zl
1600 2000 <2.000 zl
1700 1992 15.000 zl

szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, nowe opony, • 10.700 
zł. Wrocław, tel. 071/322-85*00 
HONDA ACCORD, 1991 r., 15 tys. km, 2000 ccm, turbo E kli
matyzacja, - 11.500 zł. Wolsztyn, tel. 068/384-52-07, 
0603/08-72-77
HONDAACCORD, 1991 r., 2000 ccm, bordowy, Iwłaściciel, kpi. 
dokumentacja, wspomaganie, centr. zamek, katalizator, szyber
dach, el. otw. szyby, RM, welurowa tapicerka, reg. kierownica, 
Mul-T-Lock, el. reg. lusterka, • 14.900 zl (możliwe raty przez 
komis). Lubin, tel. 076/846-45-96,0603/79-07-04 
HONDAACCORD, 1991 n, 2000 ccm, 16V, czarny, sedan, 150 
KM, nowy model, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, cen-' 
tralny zamek + pilot, alarm, aluminiowe felgi, sportowy ukl. wy
dechowy, atrakcyjny wygląd, - 13.200 zł lub zamienię na Audi, 
BMW, Mercedesa, VW. Opole, tel. 0607/44-48-16 
HONDAACCORD, 1993/94 r., 111 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
perłowoczamy, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, ABS, szy
berdach, sportowa kierownica, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, garażowany, zadbany, - 25.500 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/775-81-02, 775-48-02
HONDA ACCORD, 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., 148 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, ABS, 
RO z CD Blaupunkt • 25.000 zł lub zamienię na inny, z homolo
gacją na ciężarowy i fakturą VAT, do 38.000 zł. Ratowice, tel. 
071/318-91-45,0502/50-38-23
HONDA ACCORD AERODECK, 1994 r., 2200 ccm, benzyna 
pełne wyposażenie elektr., welurowa tapicerka, szyberdach, RO,
• 23.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
HONDAACCORD, 1995 r., 101 tys. km, 2000 ccm. 16V, grana
towy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa ta
picerka, dzielona tylna kanapa, ABS, przód 1998 r, • 29.000 zl. 
Jawor, tel. 0607/64-36-25
HONDAACCORD, 1996 r., 79 tys. km, 2000 ccm, wiśniowy 
metalic, do sprow. z Niemiec, pełne wyposażenie oprócz skóry,
11.900 DM. Chojnów, tel. 076/818-71-35,0604/24-54-22 
HONDAACCORD, 1996 r., 101 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, czar
ny metalic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspomaganie, el.

otw. szyby, ABS, sprowadzony z Francji, • 30.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/324-69-86
HONDAACCORD, 1996/97 r., 94 tys. km, 2000 ccm, TDi, per- 
łowogranatowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, poduszka powietrzna, ABS, klimatyza
cja, drewno, welur, alum. felgi, spoiler, lekko obniżany, po tu
ningu, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 39.000 zł. Ka
lisz, tel. 062/757-56-95,0603/07-55-59 
HONDA ACCORD. 1997 r., 110 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, kupiony w salonie w Polsce, pełne wyposażenie oprócz 
klimatyzaqi, I właściciel, stan b. dobry, • 43.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/49-77-71
HONDAACCORD, 1997 r., 2200 ccm, wrzosowy metalic, prze
bieg 41 tys. mil, automatic, wspomaganie, c. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, klimatyzacja, RM ♦ CD, alum. fel
gi, wersja amerykańska, • 29.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0607/58-17-40,0605/25-59-07
HONDAACCORD, 1997/98 r.. 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, zie
lony metalic, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, I 
właściciel, stan idealny, - 40.000 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 
071/398-31-35,0603/49-99-92
O  HONDAACCORD, 1998 r., granatowy metalic, alu

miniowe felgi 16", 2 poduszki pow., pełne wypo- 
sażenie elektr., klimatyzacja, el. szyberdach, cen
tralny zamek + pilot, blokada skrzyni biegów, ra
dio z  CD, automatyczna antena, garażowany, •
43.000 z ł , do uzgod. Wrocław, tel. 071/338-50-05 
02022281

HONDAACCORD, 1999/00 r., 30 tys. km, 2000 ccm. TDi, kolor 
śliwkowy, pełne wyposażenie, atrakcyjny wygląd, serwisowa
ny, • 68.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-75-74,0601/85-77-36 
HONDAACCORD, 1999/00 r., 33 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, kupiony w salonie w kraju, książka serwisowa, ABS, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektrycz
ne, alarm, centr. zamek, stan b. dobry, - 53.000 zł lub zamienię 
na Peugeota 206 diesel. Świdnica, tei. 0601/87-11-68 
HONDA CMC, 1985 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
na białych tablicach • 800 DEM. Zgorzelec, tel. 0609/63-56-72 
HONDA CIVIC, 1988 r., 1400 ccm, 16 V, grafitowy, wspomaga
nie, szyberdach, sportowy tłumik, techn. sprawny, ? 7.400 zł. 
Zielona Góra, tel. 0502/27-36-65 
HONDA CIVIC SEDAN, 1988 r., 1400 ccm, 16V, srebrny meta
lic, garażowany, zadbany, • 8.300 zł. Żagafctel. 0608/08-89-68 
HONDA CMC. 1989 r., 123 tys. km, 1500 ccm, 16V, biały akryl, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, tylne szyby uchylane, skó
rzana, sportowa kierownica .Momo", końcówka .Ramusa", zde
rzaki w kolorze nadwozia, zadbany, - 8.500 zł. Rydzyna, tel. 
065/538-08-58
HONDA CMC SEDAN, 1991 r., 148 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
szary metalic, centralny zamek, alarm, reg. kierownica, • 13.000 
zł. Wrocław, tel. 333-74-89,0501/52-05-95 
HONDA CMC, 1992 r., 143 tys. km, 1500 ccm, morski metalik, 
dodatki, po remoncie, • 18.000 zł. Wisła, tel. 0503/07-09-05 
HONDA CMC SEDAN, 1992 r., 155 tys. km, 1600 ccm, VTEC, 
16V, kolor wiśniowy metalic, el. otw. szyby i szyberdach, wspo
maganie, reg. kierownica, RM, alarm, 4-drzwiowy, Stan b. do
bry, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-23-55,0501/48-28-77 
HONDA CMC SEDAN. 19921/93 r.. 144 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy metalic, kupiony w kraju, welurowa tapi
cerka, wspomaganie, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, reg. 
kierów;, el. reg. lusterka, obrotomierz, centr. zamek, zadbany -
18.800 zł. Opole, tel. 077/456-49-t8; 0600/27-94-72 
HONDA CMC SEDAN, 1992/93 r., 1600 ccm, 16V, zielony me
talic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
alarm, blokada skrzyni biegów, • 15.900 zł (możliwe raty przez 
komis). Wrocław, tel. 0604/11-55-93 
HONDA CMC, 1993 r.. 140 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebieski 
metalic, szyberdach, el. reg. reflektory, hak, kpi. dokumentacja, 
-14.900 zł lub zamienię. Lubin, tel. 0608/12-17-35 - 
HONDA CMC. 1993/97 r., 110 tys: km. 1500 ccm, 16V, czarny

metalic, centralny zamek, szyberdach, sportowy układ wyde
chowy, obniżony, aluminiowe felgi, el. reguł, reflektory, wspom. 
kierownicy, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 360-13-55,0601/53-33-21 
HONDA CMC SEDAN, 1994 r., 114 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm, immobiii
zer, • 19.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
HONDA CMC, 1994 r., 93 tys. km, 1300 ccm, 16V, niebieski 
metalic, el. reg. reflektory, garażowany, -18.000 zł. Brzeg, tel. 
0604/41-13-58
HONDA CMC, 1994 r., 78 tys. km, 1400 ccm, 16V, 90 KM zde
rzaki w kolorze nadwozia, el. reg. reflektory, katalizator, 2-drzwio
wy, RO Kenwood, kpi. dokumentacja, garażowany, sprowadzo
ny w całości, • 19.500 zł. Kalisz, tel. 062/503-06-92 
HONDACMC, 1995 r., 120 tys. km, 1300 ccm, 16 V, czerwony, 
sprowadzony na kołach, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, alum. 
felgi 15”, centr. zamek, w Polsce od 99 r., garażowany, • 18.500 
zł. Legnica, tel. 0604/43-14-74
HONDA CMC, 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, immobiiizer, RO, oryg. spoiler ze światłem .stop*, 
możliwe raty, • 27.600 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 
076/846-57-34,0601/53-62-18
HONDA CMC SI, 1995/96 r., 55 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalik, wspomaganie. 3-drzwiowy, garażowany, zadbany, bar
dzo mało używany, - 25.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-79-03
HONDA CMC, 1996 r., 97 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, faktura zakupu, książka serwi
sowa, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, immobiiizer, welurowa tapicerka, dodatkowe światło 
.stop', reg. kierownica, obrotomierz, stan b. dobry, - 27.500 zł. 
Leszno, tel. 065/526-13-36,0605/22-53-90 
HONDA CMC, 1996 r., 40 tys. km, 1400 ccm, czarny metalic, 
wspomaganie, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, fabr. immobiiizer, 
3-drzwiowy, nowy model, sprowadzony w całości, - 24.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
HONDA CMC, 1996 r., 1400 ccm, 16V, bordowy metalic. ku
piony w salonie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, 
centr. zamek, immobiiizer, stan idealny, - 25.900 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-66-61, 0602/11-04-88 
HONDA CMC, 1996/97 r., 77 tys. km, 1500 ccm, czarny, klima

tyzacja, ABS, centr. zamek, pilot, immobiiizer, hak, RO. wspo
maganie, wszystkie el. dodtaki, sportowy tłumik, dzielona tylna 
kanapa, • 28.700 zł lub zamienię na Forda Fticusa. Oława, tel. 
071/301-52-59 po godz. 19
HONDACMC, 1997 r., 49 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 16V, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, lusterka, zderzaki i klamki w kolorze 
nadwozia, alum. felgi, opony zimowe + felgi stalowe i kołpaki, 
centr. zamek, alarm + pilot, immobiiizer, radio, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, reg. kierownica, welurowa tapicerka, drewno, 
wspomaganie, • 31.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-89-22 wieczo
rem, 0602/71-50-71
HONDA CMC V-TEC, 1997 r., 67 tys. km, 1500 ccm. zielony 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz, 
•25.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0607/58-17-40,0605/25-59-07 
HONDA CMC, 1997 r., 79 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony 
metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, szyberdach, wspoma

ganie, reg. kierownica, ABS, alum. felgi, garażowany, stan b. 
dobry, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-45-82,0604/19-05-99 
HONDACMC, 1997/98 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, kupiony w.salonie, I właściciel, bez wypadku, 
serwisowany, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm, Mul-T-Lock, el. otw. szyby, halogeny, radio, książ
ka serwisowa, • 31.000 zl- Kłodzko, tel. 074/867-12-06, 
0601/55-26-06
HONDACMC 3D, 1998 r., 67 tys. km, 1400 ccm, perłowoczar- 
ny, kupiony w salonie, serwisowany, pełna elektryka, wspoma
ganie, 2 pod. powietrzne, alarm, blokada skrzyni biegów, alum. 
felgi + kpi. kół zimowych, ukl. wydechowy Remus, halogeny, 
aluminiowe wykończenia wnętrza, ciemne szyby, po tuningu, 
stan idealny, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0501/17-11-11 
HONDA CONCERTO, 1992 r., 99 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
16V, srebrny metalic, centralny zamek, el. otw. szyberdach, w 
kraju od tygodnia, stan b. dobry, - 13.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/87-04-33
HONDA JAZZ, 1985 r., 126 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, 
w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany, hak, stan techn. b. do
bry, - 4.500 zł. Moszyce, gm. Twardogóra, tel. 071/315-04-41 
HONDA PRELUDE, 1986/97 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, stan b. dobry, alum. felgi, RO, kpi. opon zimowych, 
Wspomaganie kier., kubełkowe fotele, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/72-30-91
HONDA PRELUDE, 1987 r., 1817 ccm, kolor grafitowy, stan b. 
dobry, - 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-62-85 
HONDA PRELUDE, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, żółty, stan 
dobry, szyberdach, alum. felgi z szerokim rantem, radio Pana
sonic z RDS-em, • 10.800 zł lub zamienię na tańszy. Leszno, 
tel. 065/520-20-48,0502/61-39-54 
HONDA PRELUDE, 1989 r., 2000 ccm, 16V, kolor grafitowy 
metalic, stan dobry, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimaty
zacji, 4 WS-system, silnik b. dobry, po wymianie klocków ha
mulcowych, • 10.500 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 
0503/57-68-52
HONDA PRELUDE, 1989 r., 2000 ccm, szary metalic, nowy 
model karoserii, el. otw. szyberdach, kubełkowe fotele, weluro

wa tapicerka, alum. felgi, - 10.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Polkowice, tel. 076/845-23-38,0609/27-95-15 
HONDA PRELUDE, 1989/97 r., 2000 ccm, biały, • 8.000 zł. Wro
cław, tel. 071/361-18-95 wieczorem 
HONDA PRELUDE, 1992 r., 2300 ccm, wtrysk. 16V, perłowo- 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie, ABS, wszystkie el. do
datki, szyberdach, alum. felgi, welurowa tapicerka, oś tylna 
skrętna, ciemne szyby, stan b. dobry, • 24.900 zł lub zamienię. 
Wołów, tel. 071/389-48-06
HONDA PRELUDE, 1993 r., 100 tys. km,-230O ccm. srebrny 
metalic, klimatyzacja, szyberdach, centr. zamek, immobiiizer, 
4W$, ABS. pełne wyposażenie el., RO ♦ CD, alum. felgi, serwi
sowany w ASO Honda, - 28.000 zł. Lubin, tel. 076/844-73-29 
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm. 16V składak, aluminio
we felgi 16*. sportowy wydech, centralny zamek, pełne wypo
sażenie elektryczne, kompakt, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-82-62 wieczorem, 0607/76-88-06 
HONDA PRELUDE, 1994 r., 119 tys. km. 1996 ccm. benzyna, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, 
• 28.300 zł. Wrocław, tei. 071/346-66-96

HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT GLS, 1995 r., 86 tys. km, 1500 ccm, zielo
ny, wersja kanadyjska, wspomaganie kier., alarm, radioodtwa
rzacz + 4 kolumny, garażowany, I rej. 08.1996 r, • 13.700 zł. 
Jawor, tel. 076/870-52-65
HYUNDAI ACCENT, 1995 r., 93 tys. km, 1500 ccm, 12V, biały, 
5-drzwiowy, ABS, pod. powietrzna, klimatyzacja, wspomaga
nie, centr. zamek, alarm, RO, reg. fotel kierowcy, el. otw. szy
by, opony zimowe, zadbany, • 18.600 zł. Wrocław, tel. 
0602/53-61-61 -
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. doku
mentacja, - 23.800 zł. Rawicz, tel. 065/546-12-08, 
0503/71-00-33
HYUNDAI ACCENT, 2000 r., 10 tys. km. 1300 ccm. zielony 
metalic, moc 85 KM, 3 lata gwarancji, 2 poduszki powietrzne, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka • podgrzewane, wspom. 
kierownicy, klimatyzacja, RM Sony + 4 głośniki, centralny za
mek, alarm, kupiony w salonie, • 45.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-29-99
HYUNDAI EXCEL 4DR, 1989 r., 160 tys. km, 1477 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, ozna-
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kowany, klimatyzacja, katalizator, przegląd do 03.2002 r, -
6.500 zł. Wrocław, teł. 345-62-31,0502/30-01-59 
HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny me
talic, 4-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, RO, • 10.900 
zl lub zamiana. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V, ko
lor grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot, 
Mul-T-Lock, bagażnik otwierany pilotem, wspomaganie, auto
matyczna blokada drzwi, hak, kupiony w salonie, - 16.000 zł 
lub zamienię na Mazdę 626 lub Renault Lagunę. Wrocław, tel. 
071/327-85-81
HYUNDAI LANTRA, 1994 r., 120 tys. km. 1468 ccm, czerwo
ny, po remoncie silnika, wyposażenie standardowe, • 14.000 
zł. Lubin, tel. 076/842-64-96, 076/844-35-86 
HYUNDAI LANTRA KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, 16V, Zielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, SRS, RM, wspomaganie kier., 
alarm, immobiiizer, 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., 145 tys. km, 1300 ccm, Pb, czerwo
ny, alarm, immobiiizer, oznakowany, garażowany, nowy aku
mulator i sprężyny, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, • 9.500 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-86-08 
HYUNDAI PONY, 1991 r., 134 tys. km, 1468 ccm, benzyna, 
granatowy, stan dobry, RO, wspomaganie kier- • 7.500 zl. Po
lkowice, teł. 076/847-44-06
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 techn. b. dobry, • 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 357-60-73,0600/25-53-29
HYUNDAI PONY, 1991/92 r., srebrny metalic, 5-drzwiowy, po 
dachowaniu, • 5.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-14-82, 
0601/84-67-92
HYUNDAI PONY GLS, 1991/92 r., 129 tys. km, 1500 ccm, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw, szyby, RO oryginalny, 
garażowany, serwisowany, I właściciel, • 9.300 zł. Paszowice, 
tel. 076/870-17-11
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, błękitny metalic, kupiony

w salonie, serwisowany, immobiiizer, 4 nowe opony letnie, RM 
Sony, • 8.900 zl (możliwe raty). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy me
talic, el. otw. szyby, RO, dzielone tylne siedzenia, blokada 
skrzyni biegów, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ku
piony w salonie, z pełną dokumentacją, • 11.500 zł. Podgaj 
14, gm. Kondratowice, tel. 071/346-29-81 
O  HYUNDAI PONY SEDAN, 1992 r., 1500 ccm, 

srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, 
stan b. dobry, - 9.800 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021661

HYUNDAI PONY, 1993 r., 150 tys. km, 1500 ccm, szary meta
lic, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, serwo, automa
tic, na białych tablicach, stan b. dobry, • 1.750 zł. Słubice, tel. 
0601/19-77-31
HYUNDAI PONY, 1994 r., 134 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, welu
rowa tapicerka, RM, oclony w całości, stan b. dobry, -11.200 
zł. Lubin, tel. 0605/23-09-35
HYUNDAI SONATA, 1997/98 r., 42 tys. km. 3000 ccm. V6, gra
natowy metalic, automatic, pełne wyposażenie, I właściciel w 
kraju, książka serwisowa, • 38.500 zł lub zamienię na tańszy, 
może być uszkodzony. Gostyń, tel. 0603/35-11-37

JA G U A R
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 4000 ccm. zielony, pełne wy
posażenie, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0608/25-02-11 
JAGUAR SOVEREIGN, 1992 r., 192 tys. km, 4000 ccm, benzy
na, perłowobordowy, skóra kremowa, • 41.000 zł lub zamienię. 
Gubin, teł. 0606/96-76-04

LADA
LADA, 1976 r., 1500 ccm stan b. dobry, • 1.400 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
LADA 2103, WAZ, 1978 r., 40 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
stan techn. dobry, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany, • 800 
zł. Strzelin, tel. 071/392-24-92
LADA 2106,1981 r., 1500 ccm, błękitny, plastikowe nadkola, 
pokrowce, blacharka do poprawek, - 1.000 zł. Paczków, tel. 
077/431-66-69
LADA 2107,1985 r., 1300 ccm, czerwony, radio, po remoncie
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silnika, zadbany, • 2.200 zł. Leszno, tel. 065/520-67-67, 
0607/80-55-82
LADA 2107,1987 r., 92 tys. km, 1300 ccm, beżowy, wersja fiń
ska, nowy akumulator i opony, I właściciel, stan dobry, • 2.400 
zł. Wrocław, tel. 071/327-73-75
LADA 2107,1988 r., 37 tys. km, 1300 ccm, beżowy, po remon
cie silnika, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, • 4.500 zł lub 
zamienię na Fiata 126ę. Bielawa, tel. 074/645-41-93 
LADA 2107,1990 r., 1500 ccm, niebieski, bez korozji,, garażo- 
wany, nowe opony, stan b. dobry, • 2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-12-77,0502/87-25-44
LADA OKA, 1991 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, oszczęd
ny, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/353-03-78 
LADA SAMARA, 1988 r., 88 tys. km, czerwony, 3-drzwiowy, 
szyberdach, RO, drewniana kierownica, oś spoilerowana, stan 
b. dobry, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/365-53-59 
LADA SAMARA, 1989/90 r., 25 tys. km, 1300 ccm, niebieski, 
przebieg 25.000 km po remoncie silnika, I właściciel, garażo
wany, 5-biegowy, 3-drzwiowy, oryg. lakier, zadbany, - 3.700 zł 
lub zamienię na droższy. Wrocław, tel. 0603/79-88-70 
LADA SAMARA, 1990 r., 112 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, hak, 5-drzwiowy, dużo nowych części, wersja fińska, -
5.000 zł lub zamienię na droższy, z dopłatą. Lubin, tel. 
076/844-37-13
LADA SAMARA WAZ, 1991 r., 129 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, bordowy, składak, 3-drzwiowy, szyberdach, po remoncie 
silnika, zarejestrowany do 03.2002 r, • 2.800 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-59-49
LADA SAMARA, 1992 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, 5-biego- 
wy, RO, alarm, dużo nowych części, • 5.000 zl. Wrocław, teł. 
322-82-28

LANCIA
LANCIA DEDRA, 1991 r., 127 tys. km, 1600 ccm, wtrysk el. 
otw. szyby, wspomaganie, bez wypfadku, sprowadzony z Nie
miec, stan idealny, - 9.500 zl. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
LANCIADEDRA, 1992 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
szyberdach, eł. reg. reflektory, welurowa tapicerka, radio, bez 
wypadku, -11.500 zl. Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
LANCIA DEDRA KOMBI, 1994/95 r., 68 tys. km, 1800 ccm, IE. 
kolor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, wspo
maganie kier., poduszka powietrzna, ABS, RO, el. otwierany 
szyberdach, alarm, roleta, książka serwisowa, stan idealny, •
17.500 zł. Wrocław, tel. 0607/72-63-79 
LANCIA DELTA GTE, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski, alum. 
felgi, stan dobry, • 7.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wał
brzych, tel. 0606/80-80-56
LANCIA DELTA GTI, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, welu
rowa tapicerka, alum. felgi, - 11.000 zł. Świebodzin, tel. 
068/382-27-22 po południu
LANCIA DELTA, 1993 r., 70 tys. km, 16Ó0 ccm, czerwony, wspo
maganie, 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, 1996 r., 87 tys. km, 2000 ccm, 20V, perłowo- 
zielony, pełne wyposażenie, klimatronic, ABS, centr. zamek * 
pilot, welurowa tapicerka, el. otw. szyby (przód i tył), el. reg. 
lusterka (podgrzewane), rolety, drewno, komputer, - 29.000 zł. 
Opole, tel. 0602/62-57-72
LANCIA KAPPA, 1996 r., 87 tys. km, 2000 ccm, 20 V, beżowy 
metalic, bez wypadku, 1.5 roku w kraju, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, 2 kpi. kół, radio + CD, kpi. dokumentacja, - 35.000 
zł. Wrocław, tel. 071/348-74-08.0604/47-50-66 
LANCIA KAPPA, 1996/97 r, 38 tys. km, 2000 ccm automatic, •
45.000 zł lub zamienię na terenowy albo vana. Prudnik, teł. 
077/436-26-54,0502/64-06-81
LANCIA PRISMA, 1985 r., 1600 ccm, DOHC, granatowy, el. 
otw. szyby, eL reg. lusterka, hak, centr. zamek, szyberdach, spor
towa kierownica, • 4.700 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
LANCIA THEMA, 1985 r., 190 tys, km, 2000 ccm, turbo, wtrysk, 
niebieski metalic, karoseria z 89 r., reg. kierownica, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, wspomagani  ̂
przegląd do 10.2001 r, - 7.500 zł. Konradowa, tel. 077/433-54-63 
LANCIA THEMA, 1994 r.. 171 tys. km, 2000 ccm, 16V, granato
wy, klimatronic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, centr. zamek + pilot, alarm, immobiiizer, alum. felgi, 
drewno, rolety, • 20.500 zl. Trzebnica, tel. 071/312-04-92 
LANCIA Y, 1997 r., 34 tys. km, 1100 ccm, niebieski metalic, 
welurowa tapicerka, skóra, el. reg. lusterka, centr. zamek, •
19.000 zł. Wrocław, tel. 0608/59-57-32

LEXUS
LEXUS ES 300,1997 r., 67 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, • 65.000 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0501/15-52-27

1MAZDA
MAZDA 121,1992 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, teł. 0604/89-03-20
MAZDA323,1983/84 r., 190 tys. km, 130Óccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, RO Blaupunkt, karoseria bez rdzy, stan 
b. dobry, • 4.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Jelenia Góra, 
tel. 075/644-11-66,0604/91-93-17 ,
MAZDA 323, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, zadbany, stan dobry, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/80-73-98
MAZDA 323,1986 r., czerwony, 3-drzwiowy, na białych tabli
cach, • 1.500 zł. Lubsko, tel. 0606/91-14-78, woj. zielonogór
skie
MAZDA 323, 1986 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic,
3-drzwiowy, na białych tablicach • 1.050 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/78-58-09
MAZDA 323 KOMBI, 1987 r., 220 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
granatowy, po remoncie silnika, oszczędny, dużo nowych czę
ści, w ciągłej eksploatacji • 8.000 zł lub zamienię na Mazdę 626 
kombi, diesel, 90-93, może być do remontu. Brzeg, tel. 
0608/35-53-94
MAZDA 323,1987 r„ 200 tys. km, 1500 ccm, brązowy metalic, 
RM, garażowany, • 6.500 zł. Śmigiel, tel. 065/518-94-04, 
0608/24-82-84
MAZDA 323,1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio-

wy, 5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicacĥ
1.350 zł: Zgorzelec, tel. 0609/64-41-34 4$ /'
O  MAZDA 323 SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, beżowy 

metalic, na białych tablicach - 800 DEM. Gubin, 
tel. 0503/98-81-94, 0600/59-13-33 87022031

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, wspo
maganie kier., welurowa tapicerka, centr. zamek, 3-drzwiowy, 
stan b, dobry, - 10.900 zł. Lubin, tel. 076/847-22-92, 
0607/67-01-37
MAZDA 323 LZ, 1991 r., 120 tys. km, grafitowy metalik, stan b. 
dobry, bezwypadkowy, - 9.500 zł. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-79-29.0501/07-34-57
MAZDA 323 F, 1991 r.. 1800 ccm. benzyna, czerwony, 4-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek, ABS, RO, el. otw. szyby i szy
berdach, alarm, garażowany, zadbany, stan silnika i blacharki 
b, dobry, udokum. pochodzenie, -15.300 zl lub zamienię. Zię
bice, tel. 0602/33-79-98
MAZDA 323 S. SEDAN, 1991 r., 135 tys. km, 1300 ccm. 16V, 
czerwony, 4-drzwiowy, kupjony w kraju, Mul-T-Lock, immobiii
zer, stan b. dobry, - 12.000 zł lub zamienię na busa. Legnica, 
tel. 076/854-28-64
MAZDA 323 F, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 16V, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, obniżony, ospoilerowany, 
kompl. dokumentacja, zdjęcia do wglądu, I właściciel, stan b. 
dobry, -11.900 zł. Środa Śląska, tel. 0607/25-79-43 
MAZDA 323,1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, wspom. kierownicy, klimatyzacja, alarm, nowa pompa 
wodna i amortyzatory tylne, sprężyny tylne, nowy przegub pół- 
osi, -11.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-27-11,074/848-12-63, 
0607/22-33-71
MAZDA 323, 1991 r„ 1600 ccm, • 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-13-27 , i
MAZDA 323 GT, 1991 r., 1900 ccm, 16V, DOHC na zachodnich 
tablicach - 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/13-91-59 
MAZDA 323 HB, 1992 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16 V, szary 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach,
RO, alarm, nie składany, • 13.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-19-14
MAZDA 323,1992 r., 1600 ccm, 16V, benzyna, morski metalic,
4-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, plastiki 
na progach, • 12.300 zł. Opole, tel. 077/415-00-59 
MAZDA 323 SEDAN, 1992/97 r., 150 tys. km. 1300 ccm,
DOHC, szary metalic, I właściciel w kraju, automatyczne pasy 
bezpieczeństwa, klimatyzacja, kierowca niepalący, wspomaga
nie, alarm, po wymianie filtrów i oleju, nowe przeguby kompl, •
14.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-30-21
O  MAZDA 323 F, 1996 r., 1500 ccm, 16V DOHC, per- 

łowobiały, I właściciel od 4 lat, el. otwierane szy
by, el. antena, radioodtwarzacz Pioneer * panel i 
głośniki Blaupunkt, wspomaganie kier., nowe 
opony, wydech, akumulator, atrakcyjny sporto
wy wygląd, serwisowany, • 26.900 zł. Wrocław, 
te l. 071/360-81-50 rano i w ieczorem, 
0501/46-09-99 02020941

MAZDA 323 C, 1996/97 r., 88 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie i reg. kier., centralny zamek, alarm, 2 
poduszki pow., alum. felgi 15*, nowe opony 205/50/15, radio ♦
CD, -18.900 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/43-75-96 
MAZDA 323 SEDAN, 1997 r., 60 tys. km. 1500 ccm, 16V, DOHC, 
granatowy metalic, centr. zamek, alum. felgi 15”, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, skóra na kierownicy, 
atrakc. wygląd, - 26.500 zl lub zamienię na Audi B-4,1.9 TDI. 
Krotoszyn, tel. 062/722-86-04.0607/50-71-66 
MAZDA 323 P, 1997 r., 41 tys. km, 1300 ccm, bordowy metalic, 
stan b. dobry, ABS, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., dzie
lona tylna kanapa, RM, centralny zamek, regulowana kierowni
ca, I właściciel, w kraju od 1.5 roku, • 25.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-72-74.071/314-20-91
MAZDA 323 SEDAN, 1998 r., 1500 ccm. 16V. złoty metalic, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, - 26.000 zł. Poznań, tel. 
061/292-15-92
MAZDA 626,1980 r., 1600 ccm, OHC, biały, po malowaniu bla
charki, stan b. dobry, stan silnik i podzespołów dobry, zadbany,
-1.600 zł. Wołów. tel. 071/389-54-27 
MAZDA 626 GLX, 1983 r.. 2000 ccm, benzyna, seledynowy 
metalic, inst. gazowa, hak, 4 el. otw. szyby, 2 el. reg. lusterka, 4 
zagłówki, centralny zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, elektronika 
dźwiękowa, welurowa tapicerka, halogeny w grillu, dzielone tyl
ne siedzenia, przegląd do 02.2002 r., reg. kierownica, reg. fote
le, • 4.400 zł. Wałbrzych, tel. 0602/15-25-48 
MAZDA 626,1984 r., 190 tys. km, 2000 ccm, zielony metjj^'' 
el. ótw. szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, tempomat, reg. 
kierownica, alarm (gwarancja) + piloty, centralny zamek, • 5.500 
z l Bielawa, tel. 074/645-55-99
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, diesel, szary metalic, zadbane 
wnętrze, reg. kierownica i fotel kierowcy, radio, hak, halogeny, 
dzielona kanapa, stan blacharki i silnika b. dobry, • 5.000 zł lub 
zamienię na uszkodzony. Kalisz, tel. 0605/41 -02-68 
MAZDA 626 GT, 1986 r., 1984 ccm. benzyna, biały, sedan, el. 
otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, tempomat, dzielona 
tylna kanapa, reg. kierownica, szyberdach, katalizator, weluro- ] 
wa tapicerka, zadbany, przegląd do 04.2002 r. - 4.500 zł lub 
zamienię na Forda Probe, z dopłatą. Jasień, tel. 0603/44-04-58 
po godz. 15, woj. zielonogórskie 
MAZDA 626 GT, 1986 r.. 223 tys. km, 1984 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
el otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, dzielona kanapa, welur, 
reg. kierownica, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/329-23-83 
MAZDA 626 GLX, 1986 r. .185 tys. km, 2000 ccm. E+gaz, biały, 
automatic, wspomaganie, klimatyzacja, aluminiowe felgi 15",, 
centralny zamek, alarm, el. szyby, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0502/17-77-30 
MAZDA 626 LX, 1987 r., 234 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebie
ski metalic, regulowana kierownica, dzielone tylne siedzenia, 
zadbane wnętrze, stan b. dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 
071/361-48-47,0605/32-00-05
MAZDA 626,1988 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, stan dobry, - 6.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-40-96
MAZDA 626 GLX, 1988 r., 190 tys. km, 2200 ccm eł.szyby, szy
berdach, el.lusterka, automatyczna skrzynia biegów, • 9.500 zl. 
Wrocław, tel. 0607/53-74-62
O  MAZDA 626 COUPE, 1988/89 r., metalic, cerftr. 

zamek, szyberdach, el. otw. szyby, alum. felgi + 
koła stalowe (komplet), welurowa tapicerka, 
nowe zawieszenie i hamulce (gwarancja), silnik 
w b. dobrym stanie • 130 KM. Okazjal, - 6.250 A  
Wrocław, tel. 0600/33-04-17 02022111

MAZDA 626,1989 r., 178 tys. km, 2000 ccm, diesel, beżowy, 
sprowadzony w całości, RM, wspomaganie, zadbany, -11.500 
zł lub zamienię. Dzierżoniów, tel. 074/831-28-03 wieczorem 
MAZDA 626,1989 r., 2000 ccm, benzyna, siwy metalic, na za
chodnich tablicach -1.500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-24-36 
w godz. 9-17.
MAZDA 626,1989 r., 2000 ccm, złoty metalic, stan b; dobry •
2.600 DEM. Zielona Góra, tel. 0604/33-57-31
MAZDA 626 SEDAN, 1990 r,-140 tys. km, 2000 ccm, diesel,
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niebieski metalic, kupiony w salonie, stanb.dobćy, bez wypad
ku, garażowany, • 14.200 zl. Gnojna, tel. 077/415-19-t6 
MAZDA 626 SEDAN, 1990/91 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w całości, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, wspomaganie, el. reguł, szyby i światła, obroto
mierz, welur, centralny zamek, oznakowany, hak, stan b. dobry,
• 8.950 zł, okazja. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
MAZDA 626, 1991 r., 136 tys. km, 2000 ccm, szary metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, -13.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/735-53-29,0606/67-35-92 
MAZDA 626 COUPE. 1991/92 r., 164 tys. km, 2000 ccm, biały,
3-drzwiowy, pełne wyposażenie Oprócz skóry, stan idealny, •
15.900 zł lub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58, 
0604/29-43-83
MAZDA 626 KOMBI, 1992 r, 160 tys. km, 2000 ćcm, perłowo- 
bordowy, stan b. dobry, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspo
maganie, centr. zamek, reg. wys kierów., odtwarzacz CD, re- 
lingi, hak, alum. felgi • 14.000 zł. Lubań, tel. 075/721-53-86 
MAZDA 626 HATCHBACK, 1992 r., 171 tys. km dzielone tylne 
siedzenia, eł. otw. szyby, centr. zamek, et. reg. (usterka, radio, •
15.000 zł. Wrocław, tel. 341-44-45 
MAZDA 626 KOMBI, 1992/93 r., 160 tys. km,-2000 ccm, perto- 
wobordowy, el. reg. lusterka, eł. otw. szyby, wspomaganie, re
lingi dachowe, hak, stafi b. dobry, -14.000 zł. Lubań Śl., tel. 
Ó75/721 -53-86
MAZDA 626,1993 r., t64 tys. km, 2000 ccm, turbo D, szary 
metalic,'wspomaganie, el. otw szyby, centr. zamek, alarm, szy
berdach, • 21.800 zł (możliwe raty przez komis) lub zamienię 
na inny. Legnica, teł. 0604/41-80-47 
MAZDA 626,1993 r., 131 tys. km, 2500 ccm, V6, srebrny meta
lic, bez wypadku, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, alarm, serwi
sowany, stan b. dobry, • 24.000 zł lub zamienię na tańszy. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-58-28
MAZDA 626,1994 r., 2000 ccm, 16V, wtrysk, perłowomorski, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, • 27.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-65-10
MAZDA 626,1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, immobiiizer - 25.500 zł. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
MAZDA 626,1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, benzyna, DOHC, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi, poduszka pow., 
centr. zamek, pełna elektryka, szyberdach, alarm, immobiiizer, 
garażowany, RO, nowe opony, • 26.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-8745,0501/0745-33
MAZDA 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, spo- 
iler, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacjaa, I właściciel, • 25.200 
zł lub zamienię. Legnica, tel. 0601/09-55-38,076/871-05-14 
MAZDA 626,1995 r., 92 tys. km, 1890 ccm pełne wyposażenie 
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., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki i klima
tyzacji, sprowadzony w całości, - 26.000 zł lub zamienię na die- 
sla. Żary, tel. 068/374-25-70
MAZDA 626,1996 r.,38 tys. km, 1800 ccm, perłowogranatowy,
I właściciel, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, ABS, klimatyza
cja, udokum. pochodzenie, alum. felgi, centr. zamek, • 29.000 
zł. Syców, tel. 062/785-26-78
O  MAZDA 626,1997 r., 62 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 

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

MAZDA 626 TDI, 1997 r., 58 tys. km, 2000 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, ABS, RO, reg. kierownica, wspomaganie, centr. 
zamek, reg. pasy i fotel kierowcy, 5-drzwiowy, dzielona kana
pa, • 44.000 zł lub zamienię. Grębocice, teł. 076/831-51-32 
MAZDA 626 KOMBI, 1998 r., 39 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielo
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, serwisowany, stan 
idealny, bez wypadku, • 48.000 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 
071/314-98-71,0609/16-67-76
MAZDA 626,1999 r., 40 tys. km, 2000 ccm, TDi, srebrny meta
lic, 4 pod. powietrzne, ABS, pełne wyposażenie el., wspomaga- * 
nie + opony zimowe, • 55.000 zł. Bolesławiec, tel. 0604/41-15-39 
MAZDA 929 COUPE, 1985 r., 179 tys. km, 1984 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, stan b. dobry, bez korozji, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, tempomat, deska Digital, nowe opony, chowane 
lampy, welurowa tapicerka, 5-biegowy, kubełkowe fotele, nowy 
układ wydechowy i amortyzatory, szyby bez ramek, centr. za
mek, wspomaganie, - 6.200 zł. Oława, teł. 071/313-89-54 
MAZDA 929 COUPE, 1986/87 r., 2000 ccm. benzyna, biały, stan 
b. dobry, 2-drzwiowy, model sportowy, opuszczane lampy, de
ska digital, tempomat, wspomaganie, - 4.300 zł łub zamienię- 
na inny. Ząbkowice śląskie, tel. 574/641-12-67,0604/65-70-78 
MAZDA 929 SEDAN, 1988 r.. 2200 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, limuzyna, stan dobry, z urzędu celnego, -. 7.600 zł̂ możl. 
wystawienia faktury). Bolesławiec, tel. 0602/12-22-73, 
075/644-97-54
O  MAZDA XEDOS 9,1995 r., 170 tys; km, 2500 ccm, 

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

M ERCED ES
MERCEDES 140 S, 1992 r., 170 tys. km, 4200 ccm, biały, pełna 
opcja oprócz skóry, stan b. dobry, • 55.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
MERCEDES 140 S, 1992/93 r., 170 tys. km, 3200 ccm, benzy
na, antracytowy metalic, pełne wyposażenie, el. roleta, klima
tyzacja, skóra, el. otw. szyby, fotele, szyberdach,- 57.500 zł 
lub zamienię. Bolesławiec, teł. 0605/22-2040 
MERCEDES 140 W S-KLASSE, 1993 r., 263 tys. km, 3500 ccm, 
turbo D, czarny metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie kier., alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokł., 
alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości, kpł. dokumen
tacja, skórzana tapicerka, podg. fotele, • 75.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Zielona Góra, tel. 068/321-21-05, 0602/60-33-81 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - 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, 1997 r., 105 tys. km, 3000 ccm, TDI, czamy 
metalic, 4 pod. powietrzne, podwójna klimatyzacja elektronicz
na, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, automatic, ABS,

ASR, EDC, alum. felgi, nowy model, nie rejestrowany, stan ide
alny, • 105.000 zł. Wrocław, teł. 0501/15-52-27 
MERCEDES 160 A-KLASSE, 1998 r., 60 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, kupiony w salonie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, ABS, ESP, ASR, 4 poduszki powietrzne, kli
matyzacja, książka serwisowa, I właściciel, aluminiowe felgi, 
stan idealny, - 50.000 zł lub zamienię na tańszy. Kędzierzyn-Koż- 
łe, tel. 077/483-20-08,0605/25-59-60 
MERCEDES 180 C, 1994 r., 137 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, I właści
ciel, automatic, kpł. dokumentacja, • 41.000 zł lub zamienię na 
mniejszy. Konin, tel. 063/245-05-95,0502/23-68-03 
MERCEDES 180 C, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, perłowoczar- 
ny, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, pełne wyposa
żenie elektr., RO, stan idealny, - 39.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/9345-72
MERCEDES 180 C. 1994 r., 176 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, 
szyberdach, alarm, Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, - 35.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/17-08-02

MERCEDES 180 C, 1995 r., 34 tys. km, 1800 cćftCIW. 125 
kM, biały, pełne wyposażenie oprócz śkóry, klimatyzacja, po
duszka pow., książka serwisowa, mało eksploatowany, alum. 
felgi, atrakc. wygląd, bogata wersja, • 40.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0602/27-20-37
MERCEDES 180 C, 1995 r., 89 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czar
ny, katalizator, ABS, ei. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyber
dach, wspomaganie, alum. felgi, alarm ♦ pilot, RM Sony, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, • 41.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-21-35,0501/10-72-21
MERCEDES 180 C, 1995 r., 90 tys. km. 2200 cćm, diesel, zielo
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alarm, • 53.000 zł. 
Syców, tel. 062/785-32-96,0601/79-75-12 , , - '
MERCEDES 180 C, 1995 r„ 54 tys. km,-180Ó ćcm, perłowozie
lony, .Elegance", pełne wyposażenie elektryczne, 2 pod. po
wietrzne, ABS, SRS, oryginalny RO, pompowane siedzenia, 
szyberdach, drewno, kpi. dokumentacja, -42.500 zł. Wałbrzych, 
tal. .074̂ 850-90̂ 52, 0603/87-72-97 s
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1996 r„ 138 tys. kiti.1800 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, 
el. reg. reflektory, el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, 
wspomaganie, ABS, SRS, immobjłizer, alarm, - 39.500 zł. Wro
cław, tel.071/354-23-03
MERCEDES 180 C, 1996/97 r., 85 tys. km, 1800 ccm, zielony 

.metalic, wspomaganie, e l reg. lusterka, eł. otw..szyby, ABS, 2 
' pod. powietrzne, klimatyzacja, automatic, wykońcżenla w drew
nie, RM, alum. felgi, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, I właści
ciel w kraju, • 48.500 zł. Wrocław, tel. 0501/77-82-11 * 
MERCEDES 180 C ESPRIT, 1999 r., 49 tys. km, 1800 ccm, czar
ny czarny, klimatyzacja, ABS, ASR, 4 pod. powietrzne, centr. 
zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, oryg. 
RO, książka serwisowa, garażowany, stan idealny, • 66.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/725-26-75,0604/59-57-86 
MERCEDES 190 E, 1983 r~ 2000 ccm, benzyna na białych ta
blicach • 2.500 DEM. Legnica, tel. 0603/53-2642 
MERCEDES 190,1984 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy, alum. 
felgi, stan dobry, • 9.000 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
0608/58-66-53
MERCEDES 190 D, 1984 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, - 12.800 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-68-35,0601/69-64-29 
MERCEDES 190,1985 r., 2000 ccm, diesel, szary, stan dobry, •
12.500 zł. Oleśnica, tel. 0502/14-6342 
MERCEDES 190 D, 1985 r., 2000 ccm, diesel, biały, do remon
tu, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, - 6.500 zł. Bogaty
nia, tel. 075/773-16-00,0604/20-67-39 
MERCEDES 190 D, 1986 r., 2000 ccm, diesel, bordowy, stan b. 
dobry, alarm, centr. zamek, wspomaganie, po przeglądzie techn., 
zadbany, radio, • 13.900 zł lub zamienię na inny. Paczków, tel. 
077/431-61-91.0606/39-29-31
MERCEDES 190 E. 1986 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, ABS, 
alarm z  odcięciem zapłonu, nowe obicia, inst. gazowa z gwa
rancją RM + 4 głośniki, zadbany, stan b. dobry, 4-biegowy, el. 
otw. szyberdach, -13.500 zł. Świdnica, tel. 0608/62-14-35 
MERCEDES 190 E, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, biały, sprowa
dzony w całości, • 12.500 zł lub zamienię. Wilkowice, tel. 
0603/10-60-12, woj. leszczyńskie 
MERCEDES 190 D, 1987 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, srebr
ny metalic, stan b. dobry, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm, el. otw. szyberdach, 5-biegowy, RM, dokumen
tacja • 16.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-72-19 
MERCEDES 190,1987 r., 240 tys. km, 2300 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, • 14.000 zł lub zamienię na BMW 5, powyżej 1990 r.. 
Lubin. tei. 076/844-67-53.0603/86-31-55 
MERCEDES 190 E, 1987 r.. 2600 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, 
ABS, ASD, alum. felgi, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyber
dach, el. reg. reflektory, et. otw. szyby, do poprawek lakierni
czych, kpi. dokumentacja, • 12.500 zł. Wąsosz, tel. 
0601/76-96-78
MERCEDES 190 D, 1987 r., 205 tys. km, 2500 ccm, diesel, ciem
nozielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
ASD, RM, el. reg. światła i lusterka, 4 zagłówki, 5-biegowy -
16.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-16-69 
MERCEDES 190 D, 1988 r., 264 tys. km, grafitowy metalic, kpi. 
dokumentacja, zadbany, dodatki, 5-biegowy, • 18.500 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/387-61-64,0604/30-54-82 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 2300 ccm, srebrny metalic, c. za
mek, el. otw. szyby, wspomaganie, drewno, radioodtwarzacz, • 
spoiier, pełna dokumentacja, • 15.000 zł. Bralin, tel. 
062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 178 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, ABS, wspomaganie, • 14.500 zł. Kalisz, tel. 062/762-72-21 
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, bordowy, ABS, 
wspomaganie kierownicy, centr. zamek, szyberdach, obroto
mierz, automatic, nowe opony, sprowadzony w całości, I wła
ściciel, serwisowany, hak, el. reg. reflektory, garażowany, kpi. 
dokumentacja, radio, • 17.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-73-19,0602/22-73-24
MERCEDES 190, 1988 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, obniżony, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka i szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, garażowa
ny, zadbany, • 16.900 zł lub zamienię na kombi. Ruszów, tel. 
075/77144-36
MERCEDES 190,1988/89 r., 2000 ccm, diesel/złoty metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM, spoiier, stan b. 
dobry, • 17.800 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 
076/842-56-94.0609/40-21-22 ..
MERCEDES 190 D, 1988/89 r., 171 tys. km, 2000 ćcm, diesel, 
jasny metalic, szyberdach el. otwierany, wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. reg. reflektory, el. reguł, i podgrzewane 
lusterka, RO, - 15.500 zł, Opole, tel. 0608/22-93-38 
MERCEDES 190 D, 1989 r.. 189 tys. km, 2000ccm, diesel, sza
ry, centr. zamek, el. reg. lusterko, wspomaganie, z urzędu cel
nego, stan idealny, • 15.900 zł. Wrocław, tel. 071/315-22-04, 
0602/58-1047
MERCEDES 190 D, 1989 r., 250 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
brązowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach,. 
podłokietnik, ABS, reg. pasów i foteli, szeroka listwa, centr. za
mek, 2 zabezpieczenia przed kradzieżą, obrotomierz, automa- 
tic, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, - 20.200 zł lub zamienię na. 
tańszy np.: VW Golf II, diesel. Brzeg, tel. 077/416-5943/ 
0501/58-12-14
MERCEDES 190 D,. 1989 r., 200 tys. km, 2000 ccm zadbany, 
szeroka listwa, centr. zamek, stan b. dobry, -18.500 zł. Choj
nów, tel. 076/818-88-16,0605/67-86-69 
MERCEDES 190 D, 1989/90 r., 205 tys. km szeroka listwa, stan 
b. dobry, • 18.900 zł. Niemcza, tel. 074/837-53-10, 
0602/55-37-39
MERCEDES 190 D, 1990 r., 2000 ccm, diesel szyberdach, wspo
maganie kier., centr. zamek, RO Sony * zmieniacz na 10 CD ♦
4 głośniki, stan b. dobry, zadbany, garażowany, - 19.000 zi. 
Bolesławiec, teł. 0501/76-65-01 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 193 tys. km, 2000 ccm, biały, szy
berdach, wspomaganie kier., instalacja gazowa, stan b. dobry, 
szeroka listwa, sprowadzony z Niemiec, 1. właściciel, • 15.800 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-18-34,0606/44-14-23 
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, tel. 0606/85-27-70 
MERCEDES 190 E, 1990 r , 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
ciemnoniebieski, ABS, szyberdach, centralny zamek, eł. reg. 
lusterka, el. wysuwana antena, szeroka listwa, zadbany, • 18.500 
zł. Namysłów, tel. 077/410-24-04,0602/47-21-89 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier.( RO, stan b. do
bry, - 17.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-7141,0603/10-31-23 
MERCEDES 190 D, 1991 r., 250 tys. km, 1900 ccm, diesel, ko
lor • kość słoniowa, nie wyrejestrowany, zadbany, w kraju od 6 
dni, wspomaganie, hak, centr. zamek, -17.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/24-13-73
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, teł. 0602/11 -52-37,0502/61-32-36 
MERCEDES 190 E, 1992 r., 195 tys. km, 1800 ccm, benzyna 
PB/, wtrysk, granatowy, wspomaganie, ABS, centr. zamek * 
pilot, 2 alarmy, el. reg. reflektory, el. otw. szyberdach, oryginal
ny RO, I właściciel (niepalący), w kraju od roku, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, • 23.500 zł lub zamienię na tańszy, w cenie 
do 12.000 zł. Międzyrzecz, tel. 095/742-0840 
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 1800 ccm, wiśniowy metalic, 
ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, immobiiizer, szyberdach, 
alum. felgi. • 23.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/732-67-68,0606/74-86-04
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, tel. 
0607/5242-26
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MERCEDES 190.1992/93 r, 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
srebrny metalic, el. otw. szyberdach, centr. zamek, eł. 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, diesel, 
fioletowyjnetalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, .szeroka 
listwa, stan b. dobry, - 23.500 zł. Trzebnica, tel. 0601/89-27-22 
MERCEDES 190 D, 1993r;, f40tys.km.2000 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie, cerilr. zamek, alarmy kupidny w salonie, drew- 

-niaae-dodatki, stan b. dobry, - 23.800 zł.~Bralin, tel. 
062/782-25-19,0602/26-90-03
MERCEDES 200115,1973 r., 2000 ccm, biały, zarejestrowany, 
ubezpieczony, stan blacharki idealny, defekt silnika + silnik gra
tis, dużo części zamiennych, inst. gazowa z honologacją, pod
łączona, • 1.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/848-22-18, 
0608/00-63-27
MERCEDES 200 115, 1975 r., 266 tys. km, 2000 ccm, biały, 
przedłużana limuzyna, 6 m, auto z prywatnego użytku, • 13.000 
zł. Będzin, tel. 0603/18-94-53, woj. katćwickie 
MERCEDES 200123,1977 r., 2000 ccm, diesel, biały, w ciągłej 
eksploatacji, hak, szyberdach, - 2.700 zł lub zamienię na mniej
szego diesla: Gołf, Passat do 4000zł. Głogów, teł. 076/835-60-37 
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, bordowy, 
wspomaganie, po remoncie blacharki, zadbany, stan b. dobry, •
4.000 zł. Lubin, tel. 076/749-05-61 
MERCEDES 200123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, zielony me
talic, szyberdach, stan dobry, • 4.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-07-16,0502/31-04-70
MERCEDES 200 123 E, 1977 r., 2000 ccm, benzyna, ciemno- 
stalowy, inst. gazowa, hak, wspomaganie kier., otwierany dach, 
stan b. dobry, - 3.700 zł lub zamienię na droższy do 15.000 zł. 
Wołów, tel. 071/389-19-38
MERCEDES 200 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, zielony, wspo
maganie, stan b. dobry, - 5.000 zł lub zamienię na VW Golfa 
(diesla). Wrocław, tet 071/366-17-71 
MERCEDES 200123 D, 1978 r„ 2000 ccm, diesel, zielony, szy
berdach, wspomaganie, hak, zarejestrowany, dużo dodatków, •
3.600 zł. Kłodzko, tel. 0601/55-34-98 
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel stan b. do
bry, - 6.000 zł. Opole, tel. 077/454-90-79 
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 200123,1978 r., 2000 ccm, benzyna, jasnozielo

ny, insi gazowa, po remoncie, zadbany, nowe części, RM, za
główki, - 5.200 zł. Wrocław, teł. 789-63-26,0602/28-87-56 
MERCEDES 200123 D, 1978/79 r., 2000 ccm, błękitny metalic, 
wspomaganie, hak, szyberdach, stan silnika b. dobry, po re
moncie blacharki, w ciągłej eksploatacji .+ części, • 3.600 zł.... 
tel. 0502/96-51-31
MERCEDES 200123 D, 1979 r., 2000 ccm, zielony, dobry, za
pasowy silnik 240 D, zapłon w stacyjce, nowe opony, progi po 
wymianie, wspomaganie, hak • 4.000 zł, lub zamienię na Forda 
Transita łub Poloneza Trucka. Chojnów, te). 0606/24-2344 
MERCEDES 200123 D, 1979 r., 321 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
jasnozielony, wspomaganie, centr. zamek, hak, - 3.500 zl. Gozd
nica, tel. 068/360-16-31
MERCEDES 200123 D. 1979 r., 2000 ccm, diesel, zielony, za
rejestrowany do 12.2001 r., szyberdach, hak, wspomaganie kier., 
centralny zamek, stan dobry, - 3.200 zł lub zamienię na inny 
samochód osobowy albo na busa. Krosnowice, woj. wałbrzy
skie. tel. 0605/37-7341
MERCEDES 200123D, 1979 r., 2000 ccm, diesel wspomaga
nie, nowy lakier, • 5.200 zł. Moszyce, tel. 071/315-97-55 
MERCEDES 200123,1980 r., 279 tys. kni, 2000 ccmi diesel, 
kość słoniowa, wspomaganie kier., szyberdach, jasna tapicer- 

, ka, nowy akumulator, bez wypadku, stan silnika.! blacharki b, 
dobry, • 8.500 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-45-73 
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, zielony, wspo  ̂
maganie, wykończenia w drewnie, ;po remoncie blacharki i la
kierowaniu, konserwacja,-zadbany; stan b; dobry, - 5.500 zł. 
Lubin. tel. 076/749-05-61
MERCEDES 200123 D. 1980 r., 190 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
biały, stan dobry, hak, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach,. 
przegląd do 05.2002 r., kpi. dokumentacja, I właściciel, zadba
ny środek, garażowany • 4.400 zł. Nysa, tel. 0501/08-81-99 
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan 
dobry silnika, błacharka do remontu, • 2.700 zł. Strzelin, tel. 
071/392-0049
MERCEDES 200123 D. 1980 r.. 2000 ccm. diesel, biały. alum. 
felgi, szyberdach, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, - 5.500 zł 
lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Wałbrzych, tel. 
074/880-91-37,0604/84-98-02
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 330 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, techn. sprawny, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
071/345-39-28
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, żółty, gara
żowany, wspomaganie kier., hak, aluminiowe felgi, stan b. do
bry, • 5.100 żł. Żary, teł. 0607/34-91-06 
MERCEDES 200123 D, 1981 r., 230 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, hak, RO, dodatkowo nowe 
części, • 4.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-49-05 
MERCEDES 200 123,1981 r., diesel, biały, błacharka do re
montu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, .na 
chodzie1, - 2.450 zł. Wrocław, teł. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
MERCEDES 200 123, 1982 r., 450 tys. km, 2000 ccm, żółty, 
stan silnika i blacharki b. dobry, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-37-33
MERCEDES 200123 D, 1983 r., 350 tys. km, 2000 ccm. zielo
ny, wspomaganie, zadbany, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-30-37,0601/72-30-37
MERCEDES 200 123 D, 1983 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, wykończenia w drewnie, centr. zamek, nowe amortyzato
ry i akumulator, hak, atrakcyjny wygląd, - 6.600 zł lub zamienię. 
Lubnów, tel. 074/819-91-32,0604/62-32-03 
MERCEDES 200 123,1984 r., 170 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, automatic, szyberdach, wspomaganie, I właściciel, bez 
wypadku, po remoncie silnika, nowy akumulator i ukł. wyde-
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chowy/garażowany, stan b- dobry, - 7,600 iMub zamienię na 
Fiata 126p, do 2.0Ó0 zł. Oleśnica, tel. 071/314-85-33 lub, 
39841-65 .
MERCEDES 2Ó0 123 D, 1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, hak, szyberdach, wspomaganie kier., stan silnika b. do
bry, - 7.500 zł. Trzebnica, teL 071/387-10*̂ )7 :
MERCEDES 200124 D, 1985 r.,300 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
szary, szyberdach, hak, centr. zamek, stan techn. b. dobry, •
15,500 zł łub zamienię na Mercedesa-123. Kłodzko, teł. 
074/867*51-00; 0603/30-36-49 - - '
MERCEDES 200124,1986 rr, 190 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, c. zamek ♦ pilot wspomaganie, drewno, szyberdach, 
sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, -19.000 zl. Bra
lin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
MERCEDES 200124 D, 1986 r„ 320 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, bez wypadku, alum. felgi, centr. zamek, alarm, 2 pi
loty, garażowany, 5 lat w kraju, eksploatowany jako taxi, RM, -
17.800 zł. Wrocław, tel. 071/351-61-53 po godz. 19, 
0502/33-77-17
MERCEDES 200124 D, 1986 r., 270 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
seledynowy, garażowany, hak, zadbany, • 18.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-91-70, 0603/31-21-86 
MERCEDES 200124 D, 1986 r., 2000 ccm. diesel szyberdach. 
alum. felgi, centr. zamek, szeroka listwa, stan dobry • 15.500 
zł. Wrocław, tel. 0609/39-74-55 
O  MERCEDES 200 124 D, 1987 r. wspomaganie, 

centr. zamek, alarm, szyberdach, alum. felgi, sze
roka listwa, - 18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021641

MERCEDES 200124,1987 r., 225 tys. km, 2000 ccm, benzyna 
el. otw. szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, - 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/399-0841,0501/41-74-00 
MERCEDES 200124 D. 1988 r.. 155 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, szyberdach, podłokietnik, wykończenia w drewnie, 
welurowa tapicerka, RO, alarm, Mul-T-Lock, przegląd do 2002 
r., garażowany, sprowadzony w całości, zadbany, - 21.500 zł 
lub zamienię. Lubin, tel. 076/842-56-94,0609/40-21-22 
MERCEDES 200124 D, 1989 r., 329 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
beżowy, szeroka listwa, szyberdach, alarm, centr. zamek. ABS, 
• 21.000 zł. Wrocław, tel. 0605/07-09-33

MERCEDES 200124 D. 1989 r., 2000 ccm, diesel, biały, centr. 
zamek, staldach. wspomaganie, alarm, alum. felgi, hak, stan b. 
dobry, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, - 20.000 zł. Zgorze
lec. tel. 0603/53-56-84,075/771-85-53 
MERCEDES 200124 E, 1990 r.. 209 tys. km, 2000 ccm, bordo
wy metalic, inst. gazowa w kole zapasowym (roczna), klimaty
zacja, ABS, drewniane dodatki, jasne wnętrze, alarm, blokada 
skrzyni biegów, RM, zadbany, nie składak, alum. felgi (gwiaz
dy), • 23.900 zł lub zamienię na tańszy. Oława, tel. 
071/313-86-58,0604/70-38-66
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 145 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
szary, wspomaganie, centr. zamek, 5-bięgowy, ABS, szyber
dach, 4 zagłówki, obrotomierz, el. reg. reflektory, wykończenia 
w drewnie, hak, RM, bez wypadku, sprowadzony w całości, stan 
idealny, - 24.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-32 po godz. 20, 
0602/29-7147
MERCEDES 200124 D, 1991/92-l , 2000 ccm, diesel, granato
wy, oclony w całości, przerobiony na E-Kasse, ABS, stan ideal
ny, • 32.000 zl łub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68, 
0606/74-86-04
MERCEDES 200124.D, 1991/92 r., 2000 ccm, diesel, kość sło
niowa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wy
padku, oryginalny lakier, I właściciel, kompletna dokumentacja, 
ABS, automatic, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. otwiera
ny szyberdach. centr. zamek, el. reg. lusterka, drewno, szeroka 

listwa, • 22.800 zł lub zamienię. Kamienna Górâ  tel. 
0606/23-66-76
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r., 170 tys. km, 2000: ccm, 
diesel, bordowy metalic, bez wypadku, kupiony w salonie w 
Polsce w 1992 r., ABS, centr. zamek, wspomaganie, ej. reg. 
lusterka, podłokietnik, ASD, RM, stan techn. idealny, serwiso
wany, • 28.000 zł lub zamienię ha mniejszy, w cenie do 20.000 
zł. Kłodzko, tel., 074/867-16-10
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r., 200 tyś. km, 2000 ccm, 
diesel, kolor piaskowy, wspom. kierownicy, ABS, centralny za
mek, drewno, ogrzewanie postojowe' serwisowany, szeroka li
stwa, kpi. dokumentacja, bez wypadku, w kraju od 3 mies.y, 
oryg. lakier, stan idealny, • 23.900 zł. Świdnica, tel. 
074/842-65-93
MERCEDES 200 124,1992 r., 228 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony, • 34.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-53-04 
MERCEDES 200124,1992 r., 2000 ccm, diesel automatic, spro
wadzony 05.2001 r., bez wypadku, • 25.000 zł. Zdzieszowice, 
tel. 077/48445-82,0601/63-72-04 
MERCEDES 200124 D, 1992/93 r., 80 tys. km, 2000 ccm, die
sel, biały, stan idealny, centralny zamek, poduszka pow., 5-bie
gowy, szeroka listwa, RM + głośniki, ABS, alarm, oszczędny, 
szyberdach, - 26.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78
MERCEDES 200124 D, 1992/93 r., 2000 ccm, diesel, kość sło
niowa, w krąju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wy
padku, oryginalny lakier, I właściciel, kompletna dokumentacja, 
ABS, manualna skrzynia biegów, wspomaganie kier., centr. 
zamek, eł. reg. lusterka, drewno, szerok listwa, oszczędny, ser
wisowany, • 23.500 zł lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
MERCEDES 200 C, 1993 r., 157 tys. km, 2000 ccm, diesel, czer
wony, poduszka pow., ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyberdach, el. reg. lusterka, I właściciel w kraju, stan ide
alny. • 39.300 zł. Udanin, tel. 076/870-92-10,0601/73-72*86 
MERCEDES 200124 E, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm; grana
towy metalic, ABS, el. otw. szyby, ei. reg. lusterka, szyberdach, 
automatic, kpi. dokumentacja, stan idealny, garażowany, •
42.000 zł. Częstochowa, tel. 0601/70-13-46 - 
O  MERCEDES 200 C-KLASSE, 1994 r., dieSei, gra

natowy, ABS, ASD, wspomaganie, centr. zamek, 
skórzana tapicerka, • 39.500 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021951

MERCEDES 200 124,-1995 r., 216 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
kremowy, szyberdach,, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, wspomaganie, bez wypadku, tempomat, 5-biegowy, 
szeroka listwa, drewniane dodatki, gruby kluczyk, stan b. do
bry, • 31.000 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581 -04-18, 
0602/34-66-37
MERCEDES 200 124 D, 1995/96 r., 170 tys. km, 2000 ccm,

za wskazanie miejsca postoju skradzionego w sobotę 12 maja 
o godz. 5.00 we Wrocławiu przy ul. Czorsztyńskiej samochodu  

marki Mercedes klasy S, typ 400 CDi, kolor srebmobłękitny, 
rejestracja Luksemburga EU400 (żółte tablice), najnowszy

model z pełnym wyposażeniem. oporno

Tel. 0049/170-732-95, 0600/39 76 23

OP995476

diesel, kość słoniowa, E-klassa, w kraju odtygodnfa, oclony, 
zarejestrowany, bez wypadku, oryginalny lakier i przebieg, 2 
pod. powiętr̂ ne, SRS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el- reg. lu
sterka, centr. zamek +"pilot oryginalny RO, drewno/skóra, ABS, 
wspomaganie kier, - 36.000 zł lub zamienię. Kamienna Góra, 
tel. 0606/23-66-76
MERCEDES 200 C, 1996 r., 70 tys. km, antracytowy, klimatyza
cja, automatic, tempomat, stan idealny, el. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, RO, ABSr2 pod. powietrzne, - 51.900 zł. Kalisz, tel. 
062/765-36-60 po godz. 20,0602/65-59-69 
MERCEDES 220115 D, 1970 r., 2200 ccm. diesel, biały, zare
jestrowany, sprawny, stan dobry, - 3.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-19-55
MERCEDES 220 115 D, 1976 r. po remoncie blacharki, nowe 
opony i wydech, zarejestrowany, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/347-91-81
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 zl. 
Chojnów, tel. 076/818-85-31, 819-64-32 
MERCEDES 220 E COUPE, 1993 r., 2200 ccm. 16V. czamy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, obniżony, stan b. 
dobry, • 37.000 zł. Oleśnica, tel. 0606/48-28-64 
MERCEDES 220.124 E, 1993 r., 160 tys. km, 16V, wrzosowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
zagłówki, Mul-T-Lock, oznakowany, I właściciel, - 32.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/7446-92,0603/99-0047 
MERCEDES 220 E, 1993 r., bordowy, nowy model, szeroka li
stwa, bez wypadku, kpi. dokumentacja, certyfikat legalności, 
stan idealny, • 35.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
MERCEDES 220 C, 1994 r.. 150 tys. km, czerwony, automatic, 
el. otw. szyby, szyberdach, hak, sportowa sylwetka, stan b. do
bry, • 48.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-27-25.0603/08-04-44 
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1995 r., 180 tys. km, 2200 ccm, 
diesel, perłowosrebmy, wersja Elegance, lampy ksenonowe, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, pełna dokumentacja, -41.000 
zł. Dąbrowa Górnicza, tel. 0602/82-52-77 
MERCEDES 220 C, 1995 r., 2200 ccm, diesel, niebieski, pełne 
wyposażenie oprÓGZ skóry, • 50.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/40-73-54
MERCEDES 220 C-KLASSE. 1995 r.. srebrny, bez silnika. -
22.000 zł. Głogów, tel. 076/831-73-24 
MERCEDES 220 C. 1995 r.. 50 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
ciemnozielony, sprowadzony do kraju z serwisu Mercedesa, typ 
Elegance, klimatronik, pełna opcja. - 45.000 zł. Zgorzelec, tel, 
075/775-58-86 •
MERCEDES 220 E, 1996 r., 93 tys. km, 2200 ccm, diesel, gra
natowy, perłowoszmaragdowy, W210, .elegance", klimatyzacja, 
ABS, ETS, EDC, 2 x SRS, sensor deszczu, wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, drewno, jasne wnętrze, 
stan idealny, kpi. dokumentacja, • 75.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/483-23-57
MERCEDES 220 CDI KOMBI. 1998 r.. 44 tys. km, 2200 ccm, 
srebrny metalic, wersja Elegance, pełne wyposażenie, klimaty
zacja, skóra, poduszki pow, • 89.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/41-96-65
MERCEDES 230,1974 r., 2292 ccm, benzyna, beżowy, z urzę
du celnego, szyberdach, alum. felgi, hak, bez przeglądu, • 3.300 
zł. Zielona Góra, tel. 0608/60-07-58 
MERCEDES 230124 E, 1986 r., 2300 ccm, benzyna, bordowy, 
el. reg. lusterka, podłokietnik, podgrzew. siedzenia, eł. otw. szy
berdach, eł. wysuwana antena, inst. gazowa, el. składane za
główki tylne, RM, pokrowce na siedzenia - 13.000 zi lub zamie
nię na mniejsze, może być z dopłatą. Wilkszyn k. Wrocławia, 
tel. 071/396-35-05
MERCEDES 230124 E. 1987 r., 145 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, metalic, serwisowany, książka serwisowa, tempomaL auto
matic, -szeroka listwa, wspomaganie kierownicy, hak. ei. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, -18.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
Jel. 074/844-1641, 0606/33-85-06 
MERCEDES 230 124 Er 4987/88 r., 170 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna,-srebrny metalic, automatic, centr. zamek, serwo, ABS, 
el. reg. szyberdach, zagłówki, podlokietniki, podgrzewane sie
dzenia, obniżony, białe zegary, ospoilerowany, alum. felgi, atrak
cyjny wygląd, -16.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61 .
MERCEDES 230124,1988 r.. 210 tys. km. 2300 ccm. benzyna, 
szary metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, podgrzewane 
lusterka, alum. felgi, podłokietniki, immobiiizer, eł. reg. szyber
dach, eł. otw. szyby (przednie), el. reg. lusterka, el. zagłówki 
tylne/nie składak, bez wypadku, - 20.500 zł. Opole. tel. 
0605/08-03-29
MERCEDES 230,1989 r., 173 tys. km, 2300 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, bogate wyposażenie, zadbany, • 27.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/85-06-22
MERCEDES 230 124 E. 1989/90 r.. 140 tys. km. 2300 ccm, 
benzyna, brązowy metalic, inst. gazowa nowa, ABS, szyber
dach, aluminiowe felgi, alarm, centralny zamek, • 23.900 zł lub 
zamienię. Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50 
MERCEDES 230124 E, 1989/94 r., 270 tys. km. 2300 ccm, srebr
ny, składak, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspo
maganie, Mul-T-Lock, oznakowany, alum. felgi, 5-biegowy, RO, 
ABS, ASD, • 17.500 zł. Pęcherzew, tel. -063/214-10-21, 
0609/59-2748
MERCEDES 230124 E, 1990 r., 152 tys. km, perłowy metalic, 
serwisowany, szerokie listwy, szyberdach, automatic, stan ide
alny, - 22.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-03-31 
MERCEDES 230 E, 1990 r„ czarny, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-17-16,0501/33-27-72
MERCEDES 230124,1992 r., 125 tys. km, 2300 ccm. grafitowy 
metalic. Kombi, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry. - 33.500 zł. Kłodzko, tel. 0605/4249-96 
MERCEDES 240123 D. 1979 r. 290 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, szyberdach, kwadratowe lamp% stan ide
alny, przegląd do 04.2002 r, • 5.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-3345,0600/18-17-59
MERCEDES 240123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, granatowy, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, alum. felgi, 
hak, RM, garażowany, stan techn. b. dobry, • 5.800 zi. Sobótka, 
tel. 071/346-11-15,0603/30-26-89 
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, brązowy, 
bez wypadku, stan b. dobry, • 6.900 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tei. 075/732-67-68, 0606/74-86-04 
MERCEDES 240123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, granatowy,
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oryg. lakier, z urzędu celnego, stan b. dobry, • 7.000 zl. Prusice, 
tel! 071/312-53-41.071/312-63-41 
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, 1980/81 r.. 81 tys. km, 2400 ccm, die
sel, kolor ceglasty metalic, nowe opony i akumulator, wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, jasne wnętrze, stan 
techn. b. dobry, • 6.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
0608/68-16-42
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., 430 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
beżowy, stan b. dobry, zadbany, wspomaganie, szyberdach, 
alarm, centr. zamek, - 8.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-97-54 
MERCEDES 240 123 D, 1981 r., biały, alum. felgi, centr. za
mek, serwo, - 6.500 zł łub zamienię na busa osobowego VW 
T2. Wrocław, tel. 0503/89-77-74 
MERCEDES 240123 D, 1981 r.t 2400 ccm, diesel, zielony, kpL 
dokumentacja, I właściciel, bez wypadku, wspomaganie, zapłon 
w stacyjce, tapicerka w kolorze nadwozia, alum. felgi, zadbany, 
stan b. dobry, • 4.800 zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 
074/817-57-93,0608/49-74-01,074/817-50-81 
MERCEDES 240123 D, 1981/82 r., 2400 ccm, biały, po remon
cie kapitalnym blacharki, nowy lakier, koła 15*, chromowane 
nadkola, wspomaganie, zapłon w stacyjce, ciemnoniebieska 
tapicerka, stan techn. i silnika b. dobry, -7.100 zł. Kobierzyce, 
tel. 071/311-17-94
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 250 115 COUPE, 1976 r., 209 tys. km, 2500 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, drewniane wykończenia, stan b. dobry, • 18.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/27-03-75 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem - AC0186 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 235 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, ciemny metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, 
pełna dokumentacja, 5-biegowy, wspomaganie kier., centralny 
zamek, el. szyberdach, el. reg. lusterka, możliwe raty, -19.800 
zł lub zamienię na kombi, z dopłatą. Wrocław, tel. 372-47-88 
MERCEDES 250124 D, 1988 r., 240 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski metalic, alarm, centralny zamek + pilot, szyberdach, 
RO, garażowany, - 21.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-15-06
MERCEDES 250124 D, 1989 r., 212 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
kolor grafitowy, szeroka listwa, zabezpieczenia, RM, ABS, • 
25.000 zł. Iwiny. tel. 076/818-93-49 
MERCEDES 250 124 D, 1990 r., beżowy, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, • 
23.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-58-42 
MERCEDES 250124 D, 1991 r., 225 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
beżowy, - 27.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-45-95,0605/21-02-15 
MERCEDES 250124 D, 1991 r., 200 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
ciemnoniebieski, ABS, serwo, hak,' Mul-T-Lock, centr. zamek, 
drewno, podgrzewane lusterka, składane zagłówki, alum. felgi, 
kpi. kół zimowych, bez wypadku, serwisowany, kupiony w salo
nie, • 28.000 zł. Zgorzelec, tel. 0602/76-47-60 
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 250 124,1992 r., 192 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
fioletowy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, ABS, alumi
niowe felgi, stan b. dobry, - 37.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0609/26-30-55
MERCEDES 250 124 D, 1992/93 r., 172 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, wrzosowy metalic, el. otw. szyberdach, ABS, ADS, wspo
maganie kierownicy, centr. zamek, radio, szeroka listwa, spro
wadzony z Niemiec, cło opłacone, bez wypadku, • 34.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-91-10
MERCEDES 250 124 D. 1993/94 r., 247 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, 20V, kolor kremowy, E-klassa, bez wypadku, w kraju od 
2 tygodni, odony, zarejestrowany, silnik nowej generacji, po
duszka powietrzna, ABS, szyberdach, centr. zamek, wspoma
ganie kier., radio, el. reg. lusterka, czarna tapicerka, zagłówki, 
książka serwisowa, kompletna, - 34.500 zł dokumentacja lub 
zamienię. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
MERCEDES 250124 E-KLASSE, 1994/95 r., diesel. 20V, srebr
ny metalic, oryginalny, klimatyzacja, ABS i inne dodatki, gara
żowany, stan idealny, - 47.800 zł. Lubin, tel. 076/842-36-18, 
0603/39-69-17
MERCEDES 250 124 D E-KLASSE, 1994/95 r., 137 tys. km, 
2500 ccm, diesel, 20V, ciemnoczerwony, I rej. 95 r., ABŚ, SRS, 
2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
klimatyzacja, hak (odczepiany) oryg. telefon, bez wypadku, stan 
idealny, kompl. dokumentacja, • 16.500 zł. Lubsko, tel. 
068/371-81-86
MERCEDES 250 124 D KOMBI, 1995 r. skórzana tapicerka, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 46.000 zł. Lubin, tel. 
0604/31-96-53
MERCEDES 250,1995 r., 99 tys. km, 2500 ccm, diesel, czarny 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, ASR, CD, alum. felgi, koła 
zimowe, eł. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, hak, sprowadzo
ny w całości, stan b. dobry, - 54.000 zł. Milicz, tel.-071/384-13-03 
MERCEDES 250 124 E, 1995 r., 60 tys. km, 2500 ccm, D 20V, 
perłowoczamy, przyciemniane szyby, klimatyzacja, ABS, radio
odtwarzacz, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, manualna 
skrzynia, el. reg. lusterka, stan idealny, • 55.000 zł lub zamiana 
z dopłatą na Mercedesa do 1990 roku. Raszków, tel. 
062/734-21-71,062/739-13-27,0605/51-46-73 
MERCEDES 250 124 E, 1995 r., 124 tys. km, 20V, śliwkowy 
metalic, pełne wyposażenie, I właściciel, beżowa skórzana ta
picerka, - 49.900 zł. Wrocław, tel. 071/316-55-23,0603/99-00-47 
MERCEDES 250 E 210 KOMBI, 1999 r., 12 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, granatowy metalic, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., 
alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokł., alarm, klimatyza
cja, 4 poduszki pow., I właściciel, ABS, EPS, ASR, ksenonowe 
reflektory, relingi dachowe, niveau, • 129.000 zl., tel. 
0603/66-56-69,0603/66-56-55 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0197 www.autogieł- 
da.com.pl)
MERCEDES 260124,1985/86 r„ 190 tys. km, 2600 ccm, biały, 
ABS, elektr. otw. szyberdach, podgrz. elektr. lusterka, central
ny zamek z alarmem, wspomaganie układu kierowniczego, elek
trycznie składane zagłówki, RO, spoiler, stan techniczny b. do
bry, • 14.400 zł. Świebodzin, tel. 0502/12-10-46 
MERCEDES 260 124 E, 1987/88 r., 2600 ccm, benzyna inst. 
gazowa, ABS, ASD, centr. zamek, alarm, odcięcie zapłonu, el. 
otw. szyberdach, stan dobry, - 18.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-18-70,0608/67-39-34
MERCEDES 260 124 E, 1987/95 r., 2600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, stan blacharki i silnika b. dobry, nowa inst. gazowa (gwa
rancja), el. reguł, lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, za
dbany, • 16.000 zł lub zamienię na VW Golfa III. Wrocław, tel. 
071/781-89-78,0501/94-29-07
MERCEDES 260124,1988 r., 2600 ccm, benzyna, granatowy, 
automatic, ABS, RDS, skórzana tapicerka, kompl. dokumenta
cja, - 17.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-42-66 w godz. 9 -16, 
0604/77-86-05
MERCEDES 260 124,1988 r., złoty metalic,'ABS, alum. felgi, 
szyberdach, centr. zamek, zadbany, -18.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/50-48-64
MERCEDES 260124 E, 1992 r., 165 tys. km, 2600ccm, benzy
na, czerwony, odony w całości, bez wypadku, klimatyzacja, 
ABS, SRD, szeroka listwa, automatic, alarm, szyberdach drew
no, - 35.500 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 0503/31-78-43. 
MERCEDES 260124 E, 1993 r., 124 tys. km, 2600 ccm, befizy- 
na, metalic, odony w całości, kpł. wyposażenie elektryczne, 2 
pod. powietrzne, 3 zabezpieczenia, stan idealny, • 37.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06
MERCEDES 280116 SE, 1976 r., 298 tys. km, 2800 ccm, ben
zyna, zielony, inst. gazowa, alarm, centr. zamek, el. reg. reflek
tory i szyberdach, wspomaganie, zadbany, garażowany, stan 
idealny, • 7.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-33-84, 
0606/68-23-83
MERCEDES 280116 E, 1977 r., 170 tys. km, 2800 ccm. benzy
na, biały, drewno, klimatyzaqa, centr. zamek, szyberdach el., 
alum. felgi, blacharka do małych poprawek, • 1.500 zł. Legnica, 
tel. 0605/85-58-00
MERCEDES 280 123 E, 1979 r., 2746 ccm, benzyna, srebrny, 
automatic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. szyberdach, 
drewniane dodatki, 4 zagłówki, hak, reguł, światła, - 4.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-55*77,0606/61-69-72 
MERCEDES 280 126 SE, 1980 r., 2800 ccm, benzyna, kolor 
platynowy metalic, alum. felgi, el. otw. szyby i szyberdach, stan 
b. dobry, garażowany, inst. gazowa, • 10.500 zł lub zamienię na 
Mercedesa 124, 126. Wrocław, tel. 071/351-32-42, 
0502/30-58-44
MERCEDES 280126 E, 1983 r., 270 tys. km, 2746 ccm, benzy-
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na, granatowy, kpi. dokumentacja, wykończenia w drewnie, ABS, 
alum. felgi, wszystkie el. dodatki, • 13.900 zł. Wrocław, tel. 
071/387-80-57,0501/34-49-63
MERCEDES 280124 E, 1992 r., 2800 ccm, benzyna, niebieski, 
E-Klasse, stan b. dobry, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reguł, lusterka, - 32.000 zl. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-21-50.0603/10-13-64 
MERCEDES 280 C, 1994 r., 48 tys. km, 2800 ccm, kolor grafito
wy, skóra, klimatyzacja, alum. felgi, pełne wyposażenie elek
tryczne, garażowany, możliwe raty, • 37.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/41-85-88
MERCEDES 280 124E, 1995 r., 122 tys. km, 280(1 ccm. V 6, 
szary metalic, czarna skóra, automatic, klimatyzacja, ABS, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, centr. zamek, drewno, alarm, 
regulacja świateł, alum. felgi, tempomat, • 44.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/45-57-36
MERCEDES 290 W 210, AVANGARDE, 1996 r.. 65 tys. km, 2900 
ccm, turbo D, srebrny metalic, czarna skóra, ABS, ASD, ASR, 4 
pod. powietrzne, klimatyzacja, komputer, tempomat, webasto, 
el. otw. szyby, szklany szyberdach, el. reg. lusterka, termometr 
zewn., RO + 8 głośników, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni 
biegów, alum. felgi, I właściciel, • 87.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-36-26
O  MERCEDES 290 E KOMBI, 1998 r., 2900 ccm, tur

bo D, ciemnozielony metalic, pełne wyposażenie, 
stan idealny, I właściciel w kraju, b. dobrze za
bezpieczony, • 97.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/09-92-21 81010091

MERCEDES 300123 D, 1976 r., 3000 ccm, diesel, biały, zare
jestrowany do 11.2001 r., w ciągłej eksploatacji, szyberdach, 
wspomaganie kier., dużo nowych części (lampy, amortyzatory, 
sprzęgło), stan dobry, - 3.100 zł lub zamienię na VW Golfa II. 
Kłodzko, tel. 0603/16-55-95
MERCEDES 300116 D, 1977 r., 3000 ccm, diesel, granatowy, 
silnik, zawieszenia, blacharka do poprawek, hak, szyberdach, 
stan b. dobry, • 5.200 zł lub zamienię na busa albo osobowy. 
Mieroszów, tel. 074/845-11-56,0605/11-19-63 
MERCEDES 300, 1978/88 r., 320 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
biały, szyberdach, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, nowe 
sprężyny, amortyzatory, nowe opony, hak, stan b. dobry, • 5.700 
zł. Łomnica, teł. 075/713-11-70
MERCEDES 300 123 D, 1979-f. wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek, alum. felgi, hak, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/71-65-03
MERCEDES 300 D, 1979 r., diesel, biały, nowe amortyzatory, 
nowe opony, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, spoiler tyl
ny. • 5.700 zł. Wrocław, tel. 322-34-81,0603/32-78-86 
MERCEDES 300116 D, 1979 r., 250 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
zielony metalic, centr. zamek, pilot, el. otw. szyby, el. szyber
dach, wspomaganie kier., stan b. dobry, • 7.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/323-54-05,0604/58-60-12 
MERCEDES 300123,1981 r., 3000 ccm, diesel wspomaganie, 
hak, centr. zamek, po remoncie blacharki i malowaniu, • 7.500 
zł. Bobrowice, teł. 068/391-32-45 
MERCEDES 300 123 D. 1981 r., 3000 ccm, diesel, wiśniowy, 
stan dobry, • 6.700 zł lub zamienię. Ostrzeszów, tel. 
062/791-41-66,0608/86-92-54
MERCEDES 300 123 D, 1981/82 r., 3000 ccm, diesel, niebie
ski, el. reg. reflektory, wspom. kierownicy, automatic, drewnia
ny lewarek, po remoncie kapitalnym blacharki i zawieszeń, po 
malowaniu i konserwacji, alum. felgi, sprowadzony w całości, 
reg. wys. fotel kierowcy, stan b. dobry, • 7.650 zi. Wałbrzych, 
tel. 0600/64-41-14,0604/83-74-39 
MERCEDES 300 123 D KOMBI, 1982 r., 298 tys. km, 3000 ccm, 
diesel wspomaganie kierownicy, alarm, centralny zamek z pilo
tem, hak, nowy tłumik, przegląd do 03.2002 r., nowe opony, 
zużycie paliwa 81/100 km, stan b. dobry, • 10.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/798-18-29, 0608/23-04-16 
O  MERCEDES 300124 D, 1986 r., kolor mofski me

talic, ABS, ASD, klimatyzacja, wspomaganie, 
5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, • 22.900 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021621

MERCEDES 300 124 D, 1986/87 r., 250 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, kolor groszkowy metalic, kpi. dokumentacją, sprowadzo
ny w całości, książka serwisowa, po wymianie oleju, filtrów i 
klocków, stan techn. b. dobry, • 23,000 zł. Sobótka, tel. 
071/316-29-85,0502/53-18-56
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 230 tys. km, ciemnozielony 
metalic, szyberdach, webasto, klimatyzacja, el. otw. szyby, alum. 
felgi, oryg. hak, szeroka listwa, • 24.000 z l.., tel. 0604/37-71-22 
MERCEDES 300124 D, 1987 r., 195 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
ąrebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luśterka, 
alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, alum. felgi, szyberdach, RM, 
hak, garażowany, - 21.000 zł. Głogów, tel. 076/835-51-78, 
0600/42-52-93
MERCEDES 300124 D, 1987 r.. 200 tys. km, 300&ccm, diesel, 
wiśniowy metalic, ABS, 5-biegowy, centr. zamek, pełne wyp. 
elektr., el. otw. szyberdach, obrotomierz, el. reg. zagłówków, 
tyłne zagłówki przewracane, alum. felgi, • 22.500 zł. Kępno, tel. 
062/782-81-01,0601/71-95-63
MERCEDES 300124 E, 1987 r., 165 tys. km. 3000 ccm, benzy
na, popielaty, automatic, ABS, el. otwierane szyby i szyberdach, 
białe zegary, szeroka listwa, aluminiowe felgi, alarm, atrakcyj
ny wygląd, -15.000 zł. Lubań, tel. 075/721-69-69,0604/72-63-07 
MERCEDES 300126 SE, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, koła let
nie i zimowe, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
MERCEDES 300 124 E, 1987/97 r., 190 tys. km. 3000 ccm. 
benzyna, czarny metalic, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
szyberdach, wspomaganie kier., alum. fólgi, centr. zamek, ABS, 
podłokietnik, wycieraczki na reflektorach, I właściciel w kraju, - 
20.000 zł. Świdnica, tel. 074/851-91-98,074/853-15-00 
MERCEDES 300124,1987/97 r., 192 tys. km, 3000 ccm, perło
woczamy, typ Sport Line, klimatyzacja, skóra, ABS, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka i szyberdach, zagłówki, drewno, szeroka 
listwa, po remoncie. • 23.000 zi lub zamienię. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-72-28

MERCEDES 300 124, 1988 r., 3000 ccm, diesel, granatowy, 
zadbany, bez wypadku, - 24.500 zł. Góra, tel. 0605/60-62-62 
MERCEDES 300 124 D, 1988 r.. 3000 ccm, diesel, wrzosowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, 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 D, 1988 r., 120 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
grafitowy, centralny zamek, el. reg. zagłówki, el. reg. lusterko, 
podłokietnik, ABS, RO + panel, klimatyzacja, stan b. dobry, ga
rażowany, - 26.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-19-05, 
074/868-15-95
MERCEDES 300 D, 1988/89 r., 252 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
ciemnostalowy metalic, automatic, klimatyzacja, wspomaganie, 
centr. zamek + pilot, blokada skrzyni biegów, radioodtwarzacz, 
alum. felgi, szeroka listwa, - 27.000 zł. Czermin, tel. 
062/741-75-60 wieczorem, 0608/29-39-67 
MERCEDES 300 124 D. 1988/89 r., 235 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, srebrny metalic, sprowadzony w całości, kompletna do
kumentacja, 5-biegowy, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. 
zamek, wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, drewno, 
duży grill, RO z RDS, lampy od E-klassy, garażowany, oszczęd
ny, bez rdzy i rys, - 21.800 zł lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
MERCEDES 300 124 D, 1988/98 r., 260 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, szary metalic, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, 
szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, alum. felgi, radioodtwarzacz, 
• 23.000 zł. Sieradz, tel. 043/827-65-09,0605/63-41-64 
MERCEDES 300124D, 1989 r., 3000 ccm, diesel, morski meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, RO, • 
24.500 zł lub zamiana. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., 212 tys. km, 3000 ccm, turbo 
D, niebieski metalic, pełne wyposażenie, brak klimatyzacji, stan 
b. dobry, - 26.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-04-08 
MERCEDES 300 E, 1991 r., 169 tys. km, 3000 ćcm, benzyna, 
platynowy metalic, katalizator, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, RM, automatic, centr. 
zamek, zadbany, szeroka listwa drzwi, atrakc. wygląd, stan ide
alny, • 26.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581 -04-18, 
0602/34-66-37
MERCEDES 300124 E KOMBI, 1991 r., 180 tys. km, 3000 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, pełne wyposażenie, sportowy tłu
mik, RM, hak, alum. felgi, stan b. dobry, • 34.000 zł lub zamie
nię na tańszy. Zgorzelec, tel. 075/775-50-09 
MERCEDES 300 124,1992 r., 177 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
srebrny metalic, szerokie listwy, hak, alum. felgi, ABS, wspo
maganie, podłokietniki, - 30.000 zł. Lubin, tel. 0601/05-58-33 
MERCEDES 300 124,1992 r., 230 tys. km, 3000 ccm, ciemny 
metalic, stan idealny, • 39.000 zł. Wrocław, tel. 0606/30-29-38 
O  MERCEDES 300,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 

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

MERCEDES 300 124 KOMBI, 1992 r., 3000 ccm. diesel klima
tyzacja, ABS, poduszka, wspomaganie, centr. zamek, szeroka 
listwa, • 37.000 zł. Legnica, tel. 076/858-48-86,0603/06-64-71 
MERCEDES 300124,1992 r., 225 tys. km, 3000 ccm, TD, sza
ry metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, alarm, centr. zamek ♦
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pilot, wykończenia w drewnie, 4 el. otw. szyby, podświetlane 
progi, przód od E-klasy, • 39.000 zł. Malanów k. Turku, tel. 
063/288-31-17,0503/67-36-71
MERCEDES 300124 TD, 1993 r., 180 tys. km, 3000 ccm, śliw
kowy metalic, kupiony u Zasady, I właściciel, alum. felgi, klima
tyzacja, profesjonalne zabezpieczenie, stan idealny, • 53.000 
zł. Wrocław, tel. 071/317-07-80,0607/29-46-77 
MERCEDES 3p0 E-KLASSE, 1994 r., 120 tys. km, 3000 ccm, 
24V, diesel, zielony metalic, kpi. dokumentacja, pełne wyposa
żenie oprócz klimatyzacji i skórzanej tapiceilci, stan idealny, • 
46.900 zł lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/868-73-73 
MERCEDES 300 W 210,1996 r., 109 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
wiśniowy metalic, ABS, SRS, el. otw. szyby, el. reg: lusterka, 
centr. zamek, alum. felgi, alarm, blokada zapłonu i skrzyni bie
gów, RO, 4 pod. powietrzne, - 68.000 zł lub zamienię na tańszy, 
do 20.000 zł. Wieluń, tel. 0601/38-37-61 
MERCEDES 300 E 210 AVANGARDE, 1996/97 r., 85 tys. km, 
3000 ccm, diesel, pertowogranatowy, pełne wyposażenie, • 
95.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/3U-17-90 
MERCEDES 300 E 210,1997 r., 120 tys. km. 3000 ccm, TDi. 
177 KM, jasnoniebieski, 4 pod. powietrzne, tempomat, parktro- 
nic, klimatronic, nawigacja ♦ CD, pełne wyposażenie elektr., 
telefon, książka serwisowa, 3 zabezpieczenia, alum. felgi, stan 
idealny, • 93.000 zł. Racula, tel. 0607/42-01-24, woj. zielono
górskie
MERCEDES 300 TD, 1998 r., 38 tys. km, 2500 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alum. felgi, el. 
reg. lusterka, komputer pokł., klimatyzacja, 4 poduszki pow., I 
właściciel, kpi. dokumentacja, model «2000, • 115.000 zł. Wro
cław, tel. 071/311-52-97, 0602/48-10-55 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem -AG0196 www.au* 
togielda.com.pl)
MERCEDES 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 420124 E. 1995 r., 145 tys. km. 4200 ccm, benzy
na, perłowoczamy, pełne wyposażenie, alum. felgi, przód Lo- 
rinser, - 56.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-65,0607/56-92-76

fiuta Japońskie I koreańskie

MERCURY TRACER, 1988 r., 125 tys. km, 1600 ccm, MPi 
wtrysk, koral, chrom, 5-drzwiowy, wersja USA, wspomaganie 
kier., tempomat, klimatyzacja, el. reg. lusterka, immobilizer, 
obrotomierz, sygnalizacja świateł, drzwi, pasów, automatic, 
welurowa tapicerka (beżowa), dobrze utrzymany, dodatkowe 
światło stop, tylna szyba ogrz, • 7.900 zł lub zamienię na die
sla. Kamienna Góra, tel. 075/746-23-73 do godz. 16, 
0602/43-29-18 po godz. 16

MITSUBISHI
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 62 tys. km. 1600 ccm, wtiysk, 
16V, czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., 
ABS, centr. zamek, eł. otw. szyby i szyberdach, el. reg. luster
ka, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, • 27.500 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 0607/72-87-09
MITSUBISHI CARISMA. 1996 r., 85 tys. km, 1600 ccm,l6V, 
zielony, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, pełne wy
posażenie, zadbany, stan b. dobry, • 27.900 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-71-38
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 44 tys. km, TDI, czarny meta
lic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, ABS, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, nie eksploatowany w kraju, welurowa 
tapicerka, - 41.000 zl. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 
MITSUBISHI CARISMA, 1999 r., 660 tys. km, 1800 ccm ABS,
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125 KM, wspomaganie, 4 pod. powietrzne, alarm + pilot, centr. 
zamek, immobilizer, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, • 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-81-11 
MITSUBISHI CARISMA GDI, 2000 r., 8 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny metalic, wersja .comforf’, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, 
pełna elektryka, automatic, komputer * sprzęt Mitsubishi, im
mobilizer, ABS, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, stan idealny, - 52.000 zl. Piechowice, tel. 075/761-21-07 
MITSUBISHI COLT, 1979 r., 1400 ccm, biały, 4-biegowy, 4 pół- 
biegi, wersja sportowa, alum. felgi, RO, stan b. dobry, • 2.200 
zł. Uniejowice, tel. 076/877-32-80 
MITSUBISHI COLT, 1990 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, stan techn. dobry, reg. kierownica, nowa pompa paliwa, - 
8.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-28-97 
MITSUBISHI COLT, 1990/96 r., 1300 ccm, biały, atrakc. wygląd, 
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, 1991 r., 1458 ccm, 16V, biały, stan techn. 
b. dobry, • 9.300 zł. Byków, tel. 071/315-26-50 po godz. 16 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1300 ccm, niebieski metalic, stan 
b. dobry, • 12.000 zł. Jelenia Góra. tel. 0603/84-77-96 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 117 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebr
ny metalic, alarm, po wymianie oleju, końcówki drążków, reg. 
kierownica i fotel kierowcy, kupiony w salonie w Polsce, odcię
cie zapłonu, oznakowany, RO z panelem, zadbany, przegląd 
do 09.2001 r., stan b. dobry, • 12.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-66-70
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, 1996 r., 80 tys. km. 1300 ccm, czerwony. 2 
pod. powietrzne, immobilizer, wspomaganie, sprow. w całości, 
kpł. dokumentaqa, nowy model - 20.500 zl lub zamienię na tań
szy. Leszno, tel. 065/520-81.-67,0604/35-69-74 
MITSUBISHI COLT, 1998 r., 28 tys. km, 1600 ccm, czarna per
ła, nąnowszy model, 4 x poduszka, el.szyby, centr. zamek, eł.lu- 
sterka, ABS, radio CD, el.reflektory, alum. felgi, 4 x koła zimo
we, dla osób z zacięciem do szybkiej jazdy, atrakcyjny wygląd,
- 33.500 zł. Wrocław, tel. 789-60-95,0602/13-17-68 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1993 r., 118 tys. km, 2000 ccm, turbo, 
niebieski metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi, w trakcie re
montu silnika (2.000 zi), • 18.000 zl. Brzeg, tel. 0600/54-98-67 
MITSUBISHI GALANT, 1981 r., turbo D po remoncie silnika (do 
złożenia), • 1.000 zł. Mojesz, tel. 0502/67-28-28, woj. jelenio
górskie
MITSUBISHI GALANT KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, 
oliwkowy, szyberdach, zarejestrowany, techn. sprawny, welu
rowa tapicerka ♦ Audi 80, 1979 r., 1600 ccm, diesel, czarny 
metalic, chromowane nadkola, hak, szyberdach, - 1.200 zł lub 
zamienię. Drezdenko, tel. 0608/20-61-04, woj. gorzowskie 
MITSUBISHI GALANT TDI, 1987 r., 208 tys. km, 1800 ccm, 
niebieski metalic, 4-drzwiowy, hak, oclony w całości, I właści
ciel, 84 KM, ekonomiczny, wspom. kierownicy, RM, stan b. do
bry, • 6.900 zł. Świebodzice, tel. 074/850-88-76 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 278 tys. km, 2000 ccm, benzy
na inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, hak, alum. felgi,
- 8.500 zł lub zamienię na droższy. Świeradów Zdr., tel. 
075/781-74-01,0606/16-39-18
O  MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 1800 ccm, zielony 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, - 8.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021601

MITSUBISHI GALANT GTI, 1989 r., 220 tys. km, 2000 ccm, 
16V, srebrny metalic, 4x4, pełne wyposażenie elektryczne, ba
gażnik, bez klimatyzacji, skrętne tylne koła, - 12.000 zł. Lubin, 
tel. 076/844-25-45
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, szary me
talic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka i szyberdach, 
welur, hak, RO, -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 do
bry. • 26.600 zł. Leszno, tel. 065/529-31-25 w godz. 10-18, 
0049/17-27-88-45-17 Niemcy
MITSUBISHI LANCER SBBAN, 1980 r., 46 tys. km, 1570 ccm, 
benzyna, czerwony, 5-biegowy, hak, szyberdach, reg. kierow
nica, oryg. RO Philips, tarcze hamulcowe na 4 kołach, nowe 
tablice rejestr., przegląd do 2002 r, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
0503/94-33-46
MITSUBISHI LANCER, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, hak, reguł, kierownica, - 3.000 zi lub zamienię na Mit
subishi Colta albo podobny samochód. Krapkowice, tel. 
077/466-24-75
MITSUBISHI LANCER, 1984 r., 1600 ccm, diesel, srebrny, szy
berdach, RO, hak, 4 drzwi, do wymiany przeguby, zarejestro
wany, przegląd do 2002 r, • 3.000 zł lub zamienię na kemping, 
inne propozycje. Gostyń, tel. 0501/40-69-48 
MITSUBISHI LANCER, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, biały, po 
remoncie kapitalnym blach, i lakierowaniu, ei. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, zadba
ny, stan b. dobry • 4.000 zł lub zamienię na Fiata 126p do 2.000 
zl. Bolesławiec, tel. 075/734-39-10,0606/19-51-70 
MITSUBISHI LANCER, 1987 r., 166 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
ciemnoniebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, 
stan dobry, • 5.400 zł. Piława Górna, tel. 0602/53-50-17 po 
godz. 17
MITSUBISHI LANCER, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, na białych tablicach • 1.200 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
MITSUBISHI LANCER, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm. czer
wony metalic, el.szyby i lusterka, wspomaganie, lakierowane 
zderzaki. RM, • 14.000 zł. Lubań, tel. 075/722-40-06. 
075/721-36-11
MITSUBISHI LANCER GLXI, 1993/94 r„ 143 tys. km, 1600 ccm, 
16V, biały, sedan, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, welurowa tapicerka, wspomaganie, alum. 
felgi, stan techn. b. dobry, atrakc. wygląd, - 13.900 zi lub za
mienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, 16V, bordo
wy metalic, wspomaganie, reg. kierownica, immobilizer, centr. 
zamek, roleta, relingi dachowe, RO Panasonic, • 23.000 zł. 
Wrocław, tel. 343-16-52
MITSUBISHI LANCER GLX, 1996 r., 54 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, kpi. dokumentacja,- wszystkie el. dodatki, 
wspomaganie, hak; radio t  4 głośniki, stan b. dobry, • 23.800 
zł. Przemków, tel. 076/831-99-78 
MITSUBISHI PAJERO, 1986 r., 2300 ccm, TD, błękitno-czamy 
metalic, el. otw. szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, reg. 
kierownica, RM + pilot, orurowany, 4WD, halogeny -̂19.000 zł 
lub zamienię na Mercedesa 124, diesla. Wałbrzych, tel. 
074/844-80-10,0600/50-27-49
MITSUBISHI SPACE GEAR, 1999 r., 9 tys. km, 1300 ccm, GL, 
16V 4 pod. powietrzne, ABS. wspomaganie, centr. zamek, el.

reg. reflektory, komputer, książka serwisowa, • 36.600 zł. Kieł- 
czów, tel. 071/398-83-19, 0502/38-67-59 
MITSUBISHI SPACE RUNNER GL, 1995 r., 118 tys. km, 2000 
ccm, turbo D, granatowy metalic, minivan, wspomaganie, elektr. 
otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, 5-osobowy, pełna doku
mentacja, • 24.800 zł lub zamienię na tańszy, uszkodzony. Opo
le, tel. 0604/87-77-67
MITSUBISHI SPACE STAR, 2000 r.. 1299 ccm. benzyna, srebr
ny metalic, I właściciel, ABS, klimatyzacja, rejestarcja jako oso
bowo-towarowy, • 44.000 zl. Opole, tel. 0602/75-64-23 
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1990/91 r., 193 tys. km, 2000 
ccm, benzyna,'granatowy, inst. gazowa, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, ogrzew. tylnej szyby + wycieraczka, welu
rowa tapicerka, 7-osobowy, -14.000 zł lub zamienię na sam. o 
większej pojemności. Legnica, tel. 0606/11-80-91

MOSKWICZ
MOSKWICZ ALEKO, 1990 r., 60 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, napęd przedni, w ciągłej 
eksploatacji, • 1.900 zł. Świętoszów, tel. 0605/83-18-08, woj. 
jeleniogórskie
MOSKWICZ ALEKO, 1991 r.. 120 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, do remontu blacharka, instalacja gazowa, hak, otwierany 
dach, • 2.000 zl. Szklarska Poręba, tel. 075/717-24-68, 
0600/28-27-16

NISSAN
NISSAN 200 SX, 1989/90 r., 120 tys. km. 1800 ccm, turbo, 16V, ^  
granatowy metalic, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, wspo
maganie, ABS, ASR, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kie
rownica, welurowa tapicerka, - 9.700 zl. Namysłów, tel. 
077/410-53-48
NISSAN 200 SX. 1990 r., 1800 ccm, 16V, turbo, czerwony me
talic, 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, perfowobordowy, pełne wyposażenie el., ABS, wspo
maganie kier., centralny zamek, obniżony, spoilery, aluminiowe 
felgi, RO, stan idealny, -16.000 zł lub zamienię na tańszy sa
mochód. Wambierzyce, tel. 074/871-90-86 
NISSAN 200 SX SPORT, 1991 r. obniżony, sport. ukł. wydecho
wy, - 18.000 zł lub zamienię na diesla (VW Vento albo Passa
ta). Wrocław, tel. 0605/06-90-68,071/398-18-86 po godz. 17 
NISSAN 200 SX, 1991 r., 125 tys. km, 1800 ccm, turbo, czerwo
ny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, alum. felgi, obniżony, 
spoiler, I właściciel w kraju, 3 lata w kraju, • 13.500 zł. Wrocław, 
tel. 0603/59-48-21
NISSAN 200 SX COUPE, 1999 r., 17 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
perłowozielony, skóra, klimatyzacja, I właściciel, 2 poduszki 
powietrzne, aluminiowe felgi, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/52-23-63
NISSAN ALMERA, 1996/97 r., 85 tys. km, czarny metalic, wspo
maganie kier, - 23.400 zł. Leszno, tel. 065/520-35-60 
NISSAN ALMERA, 1997 r., 30 tys. km, 1400 ccm, 16V, czarny, 
3-drzwiowy, wspomaganie, otwierany dach, el. reg. lusterka, 
immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierownica, reguł, fotel 
kierowcy, obrotomierz, 2 głośniki, przyciemniane szyby, • 27.900 
zl (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
NISSAN ALMERA, 1997 r., 68 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony metalic, poduszka pow., ABS, wspomaganie, klimatyza
cja, el. otw. szyby x4, el. reg. lusterka, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, RM + 6 głośników, 5-drzwiowy, - 27.900 zł. Wrocław, 
tel. 0502/40-09-18
NISSAN ALMERA. 1997 r., 55 tys. km, 1400 ccm, 16V, seledy
nowy 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 SLX, 1998 r., 72 tys. km, 2000 ccm, diesel, #k> 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, el. reg. lusterka, szyby i reflektory, *  
klimatyzacja, poduszka pow., RO, wspomaganie, alum. felgi ♦ 
kpi. opon zimowych, hak, na białych tablicach, I właściciel w 
Polsce, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, zdjęcia, 
aktualny przegląd, cen, • 30.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-56-62,0502/52-80-65
NISSAN ALMERA, 1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm,-16V, niebie
ski metalic, poduszka pow. kierowcy, wspomaganie, ęl. reg. lu
sterka, immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierownica i fote
le, obrotomierz, 2 głośniki, przyciemniane szyby, • 30.000 zł 
(możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
NISSAN ALMERA, 1999 r., 11 tys. km, niebieski metalic, zare
jestrowany jako ciężarowy, homologacja, 3-drzwiowy, wspoma
ganie, obrotomierz, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, ku
piony w salonie, • 25.900 zł. Stankowo, tel. 065/571-03-61 
NISSAN BLUEBIRD, 1980 r., 1800 ccm, czerwony, atrakc. wy
gląd, techn. sprawny, zarejestrowany, opłacony, aktualny prze
gląd, 2-drzwiowy, - 2.100 zł. Strzegom, tel. 074/855-56-86 
NISSAN BLUEBIRD, 1981 r., 185 tys. km, 2000 ccm, diesel w 
ciągłej eksploatacji, szyberdach, RM ♦ 2 koła zimowe, • 2.500 
zł. Lądek Zdrój, Legnica, tel. 074/814t72-82, 0608/61-02-84 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1981 r., 1800 ccm, benzyna, czer
wony, sprawny technicznie, ważny przegląd, blacharka do czę
ściowego remontu, stan dobry, -1.200 zł lub zamienię ńa Fiata 
126p. Przecławice, woj. wrocławskie, tel. 0603/99-75-32 
NISSAN BLUEBIRD SLX, 1990 r., 2000 ccm, diesel, brązowy 
metalic, zadbany, garażowany, nowy lakier, nowe sprężyny i 
amortyzatory (gwarancja), nowe opony zimowe (gwarancja), 
nowy akumulator (gwarancja), pełne wyposażenie elektryczne, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, światła przeciwmgiel- 
ne, radio Kenwood RDS, • 13.800 zl. Wałbrzych, tel. 
074/845-31-79,0503/03-17-20
NISSAN CHERRY, 1980 r., 1200 ccm, niebieski, alum. felgi, 
zadbane wnętrze, przegląd do 10. br, • 1.800 zl. Brzeg Dolny, 
tel. 071/319-79-95
NISSAN CHERRY KOMBI GL. 1981 r., 210 tys. km, 1200 ccm, 
benzyna, szary metalic, 5-drzwióWy, rozkł. siedzenia, garażo- 
wany, duży bagażnik, obrotomierz, zegarek, RO, • 1.500 zł. 
Brzeg, tel. 077/444-14-12 ™
NISSAN CHERRY DATSUN, 1981 r„ 74 tys. km, 1200 ccm. ko
lor wiśniowy, nowy akumulator (gwarancja), RO + głośniki, szy
berdach, 5-drzwiowy, wersja sportowa, przegląd do 03.2002 r., 
stan dobry, • 1.600 zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tei. 
0604/27-73-46
NISSAN MAXIMA, 1991 r.. 166 tys. km, 2960 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, tempomat, el. 
otw. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
stan idealny. - 14.500 zl. Legnica, tel. 076/854-97-60, 
0601/17-06-01
NISSAN MAXIMA, 1994 r., 3000 ccm, granatowy, pełne wypo-
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http://www.autogielda.com.pl


ń  SKLEP CZĘŚCI ̂ ^ 0* 929 
00  AUT JAPOŃSKICH 

'm m  ELEMENTY KAROSERII 
I M  MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 
y ,  SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

Legnica, ul. Nowodworska 11 
tel. 076/850-60-06, 076/852-33-43

I —  0-601 77 51 89, 0-601 76 01 32

sażenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby,- el. reguł, lu
sterka i fotele, tempomat, aluminiowe felgi, serwisowany, •
29.900 zl. Wrocław, tel. 071/339-89-94 do godz. 16, 
0605/35-71-99
NISSAN MAXIMA, 1995 r., 77 tys. km, 2000 ccm, V6,24 V, nie- 
bieskoperlowy, pełne wyposaż, elektryczne, ABS, szyberdach,
• 22.000 zł. Jelcz-Laskpwice, tel. 071/318-81-36 
NISSAN MAXłMA QX, 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 zamienię. 
Jelenia Góra, tel. 0602/24-4.0-42 
NISSAN MICRA, 1986 r.. 144 tys. km, 1000 ccm, biały, automa
tic, zadbany, stan b. dobry, • 6.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-11 -72,0603/19-78-03
NISSAN MICRA, 1987 r., 1100 ccm, ciemnowiśniowy, 3-drzwio
wy, stan dobry, na białych tablicach • 300 DEM. Katowice, tel. 
032/284-87-03,0602/83-77-47
NISSAN MICRA, 1992 r., 94 tys. km, 1235 ccm, czamy metalic, 
stan b. dobry, sprowadzony w całości, • 11.000 zl lub zamienię 
na Citroena ZX, lekko uszkodzony • 8.000 zł. Konin, tel. 
063/243-55-00
NISSAN MICRA LX, 1992 r., 130 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, katalizator, alarm, centralny zamek, 3-drzwiowy, nowe 
opony, nowe hamulce, • 8.000 zi. Wrocław, tel. 071/785-05-46 
NISSAN MICRA. 1993 r., 98 tyś. km, 1000 ccm, 16V, błękitny 
metalic, I właściciel, garażowany, zadbany, stan b. dobry, •
13.900 zl lub zamienię na inny samochód. Opole, tel. 
0608/22-93-38
NISSAN MICRA, 1993 r., 104 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 

A  wspomaganie, szyberdach, RM, katalizator, 5-biegowy, zderzaki 
^ - w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, bez wypadku, I właściciel, kpi.

dokumentacja, stan idealny, - 3.900 zł + cło i VAT. Wrocław, tel. 
0601/70-22-65
NISSAN MICRA, 1994/95 r., 53 tys. km, 1000 ccm, 16V, perto- 
woturkusowy, atrakc. wygląd, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze 
nadwozia, alum. felgi, centr. zamek na pilota, alarm, immobiii
zer, reg. kierownica, RO, • 16.300 z). Piaski, tel. 065/571-93-33 
NISSAN MICRA, 1996 r., 60 tys. km, 1000 ccm, biała, podusz
ka pow., el. reg. reflektory, alarm, • 15.900 zi. Syców, tel. 
062/785-32-96,0601/79-75-12
NISSAN MICRA SPORT, 1997 r., 35 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
turkusowy metalic, 3-drzwiowy, poduszka pow., alum. felgi OZ, 
spoiler tylnej klapy, zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. doku
mentacja, l właściciel, w kraju od 99 r., atrakc. wygląd, zadba
ny, -19.000 zł. Leszno, tel. 065/535-05-05,0602/76-12-10 
NISSAN MICRA, 1999 r., 47 tys. km, 1000 ccm, żółty, klimaty
zacja, wspomaganie kierownicy, centralny zamek z pilotem, 
ABS, 4 poduszki powietrzne, immobiiizer, stan idealny, - 23.700 
zł. Bolesławiec, tel. 0502/45-13-00 
NISSAN PRAIRE, 1984 r., 270 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, srebr
ny, automatic, regulowana kierownica, atrakcyjny wygląd, drzwi 
rozsuwane, zadbany, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 784-67-77, 
0606/41-53-87
NISSAN PRAIRE, 1988 r., 220 tys. km, 2000 ccm, niebie- 
sko-srebrny, klimatyzacja, automatic, tempomat, po remoncie 
głowicy, nowy rozrząd, paski, oleje, 5-osobowy lub 2-osobowy 
+ 450 kg ład., boczne drzwi rozsuwane, tylna klapa otwierana, 
idealny dla osób prowadzących działalność gosp, • 10.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/321-16-17,0606/63-95-69 
NISSAN PRAIRE MINIVAN, 1992 r. klimatyzacja, pełne wypo
sażenie, stan b. dobry, • 20.000 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/832-04-19 wieczorem
NISSAN PRIMERA SX, 1991 r., 139 tys. km, 1998 ccm, benzy
na, złoty metalic, ABS, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, centr. zamek + pilot, alarm, hak, 5-drzwiowy, •
12.200 zł. Wrocław, tel. 071/364-53-68,0601/42-10-00 
NISSAN PRIMERA GT, 1991 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, grafito
wy metalik, 150 KM, elektr. otw. szyby, reg. lusterka, szyber- . 
dach, ABS, kubełkowe fotele welurowe, wspom. kierownicy, 
centralny zamek, aluminiowe felgi, oryg. RO, pełna dokumen- 

■%' tacja, stan bardzo dobry, - 14.500 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-27-96 lub 0602/17-45-39 
O  NISSAN PRIMERA. 1991 r., 1600 ccm, benzyna, 

złoty metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach; podgrz. lusterka, centr. zamek, wspo
maganie kier., obrotomierz, książka serwisowa, 
listwy boczne, stan idealny, • 13.400 zł. Tymowa, 
tel. 076/843-40-31 84015321

NISSAN PRIMERA, 1991 r., 167 tys. km. 1600 ccm, 16V, gra
natowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, el. wys. antena, RO, szyberdach, spoiler + 4 opo
ny zimowe z felgami, -15.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-51 -23 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r.. 1600 ccm, 16V, kolor mor
ski metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., el. reg. reflekto
ry, 5-biegowy, spoiler, welurowa tapicerka, radio, stan b. dobry, 
możliwość rat, - 12.500 zf lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0605/55-48-22
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, 1991/92 r, 143 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, RO, centr. za
mek, dzielona kanapa, 5-drzwiowy, lotka, hak, -17.500 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-41 -22 
NISSAN PRIMERA, 1991/92 r., 123 tys. km, 2000 ccm, turbo E, 
16V, grafitowy metalic, inst. gazowa j.ovato" (nowa). 5-drzwio- 
wy. ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, tylna szyba ogrzewana, podgrzewane lusterka, welu
rowa tapicerką, dzielona tylna kanapa, alum. felgi, alarm, el. 
reg. reflektory, stan b. dobry, • 16.500 zl. Zielona Góra, tel. 
068/320-70-93,0606/43-02-47
NISSAN PRIMERA, 1992 U  2*15 tys. km, 2000 ccm, diesel, czer
wony, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 4-drzwiowy. - 15.300 zł. 
Leszno, teł 065/546-41-24,0607/16-35-93 

4  NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16 
V, czarny, instal. gazowa, centr. zamek, alarm, -13.000 zl. Wro
cław, tel. 0603/85-13-81.
NISSAN PRIMERA SLX, 1992 r., 96 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ciemnogranatowy, pełne wyposażenie elektryczne, radioodtwa
rzacz, stan b. dobry, - 15.000 zł. Żary, tel. 0604/50-59-32, 
0604/50-85-58
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992/93 r., 127 tys. km. 2000 ccm, 
pertowogranatowy, 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 zl. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm, diesel, grafitowy meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, - 16.900 zl (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, teł. 
0605/28-37-83
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic. 
centr. zamek, wspomaganie, w kraju od tygodnia, • 16.500 zł. 
Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17.0609/45-99-56 
NISSAN PRIMERA, 1993 r.. 125 tys. km, 1600 ccm. szary me
talic, instalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, immobiiizer, • 16.800 zł. Sobótka, tel. 
062/734-13-65
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1994 r„ 121 tys. km. 1600 ccm, 
16V, zielony metalic, centr. zamek, Mul-T-Lock, immobiiizer, RO, 
sprowadzony w całości, • 15.800 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-47-74
NISSAN PRIMERA, 1994/95 r., 148 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
bordowy metalic, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, wspoma
ganie, welurowa tapicerka, podlokietniki, immobiiizer, alum. felgi 
gwiazdy 15, el. ustawianie i podgrzew. lusterek, oszczędny, 

a  garażowany, atrakc. wygląd, stan b. dobry • 23.000 zł. Rudna, 
w  tel. 076/749-39-12,0601/58-68-15

NJSSAN PRIMERA. 1995 r., 74 tys. km, 2000 ccm, 16V, perfo- 
wobiały, poduszka pow., ABS, eł. reg. lusterka, el. otw. szyby i

szyberdach, halogeny, RO Nissan, el. wysuwana anteogu. -
19.500 zł... teł. 0603/63-95-69
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony metalic, wspomaganie, reg. kierownica, immobiiizer, 
centr. zamek ,* pilot, poduszka pow., el. reg. reflektory, spoiler, 
halogeny, welurowa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, -
19.800 zl. Ostrów Wlkp., teł. 062/591-20-38,0606/88-07-25 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1995 r.,'108 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, szary metalic, ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, 
szyberdach, poduszka powietrzna, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 28.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-11-86
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 81 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, wspomaganie, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica i pasy, - 28.000 zl. Wał
brzych, tel. 074/842-49-68
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 103 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, klimatyzacja, bogate wyposażenie, drewnia
ne dodatki, RM, dodatkowe światło .stop”, pełna dokumenta
cja, spoiler, stan b. dobry, • 28.500 zl. Wrocław, tel. 
071/783-80-77,0608/37-05-75
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm, tur
bo D, czerwony, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. 
szyby, alum. felgi, spoiler tylny, ABS, RO, atrakc. wygląd, za
dbany, stan b. dobry, - 31.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61. 
0606/48-30-41
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1998 r., 62 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
morski metalic, 4 poduszki powietrzne,-klimatyzacja, wspoma
ganie, ABS, el. otw. szyby, welur, centr. zamek, radioodtwarzacz 
Panasonic, możliwość sprzedaży na raty, • 38.000 zł lub za
miana na tańszy. Syców, tel. 062/785-44-46,062/785-35-03 
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, kompu
ter pokładowy, podgrzewane fotele przednie, wspomaganie, 
radio + 6 głośników, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowa
ny, - 50.000 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
NISSAN PRIMERA. 1999 r., 2000 ccm. TD, biały, ABS, klimaty
zacja, el. otw. szyby, ei. reg. lusterka, c. zamek + pilot, alamv 
alum. felgi, radioodtwarzacz, welur, chromowane klamki, stan 
idealny, 4 elementy do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, • 34.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 
0601/88-28-89
NISSAN QUEST VAN, 1994 r., 95 tys. km, 3000 ccm, E * gaz, 
zielony, bez wypadku, udokum. przebieg, I właściciel, zadbany, 
oszczędny, klimatyzacja, automatic, dużo dodatków, • 36.500 
zł. Wrocław, tel. 368-73-88,0601/71-22-45 i,
NISSAN SERENA, 1994/95 r., 94 tys. km, 2000 ccm, 130 KM, 
bordowy metalic, 7-osobowy, wspomaganie kier., centralny za
mek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 2 szyberdachy, ABS, 
stan idealny, • 29.500 zł lub zamienię na osobowy. Jelenia Góra, 
tel. 075/75548-54
NISSAN SERENA, 1997 r., 50 tys. km. 2300 ccm, diesel, gra
natowy metalic, 7-osob., bez wypadku, sprowadzony w cało
ści, I rejestracja 12.1997 r., klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, reg. kier., wspomaganie, podwójna nagrzewnica, 
składane fotele, przesuwane drzwi, RO, stan b. dobry, immobi
iizer, przegląd do 11.2002, • 40.000 zł lub zamienię na Ford 
Escort Kombi do 25.000 zł. Ostrów, teł. 062/736-55-34, 
062/736-75-21
NISSAN SERENA CARGO, 1998 r., 53 tys. km, 2300 ccm, die
sel, wiśniowy metalic, poduszka powietrzna, klimatyzacja, c. 
zamek + pilot, wspomaganie, podgrzewane fotele, bez wypad
ku, obustronnie rozsuwane boczne drzwi, • 32.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/738-36-25,0606/21-11-47 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1982 r., 180 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, okrągłe 
zegary, uszczelniony silnik, dużo nowych części, stan b. dobry, 
atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja, I właściciel w kraju, •
2.700 zł. Karpacz, tel. 075/761-84-89 grzecznościowy 
NISSAN SUNNY, 1983 r., 1700 ccm, diesel po remoncie silnika, 
blacharka do małych poprawek, - 3.200 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/873-32-22
NISSAN SUNNY SEDAN, 1985 r.. 1500 ccm, benzyna, biały, 
hak, • 4.300 zł. Wrocław, tei. 071/336-26-32 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1985 r.. 190 tys. km, 1700 ccm, die
sel, kolor szałwiowy, 4-drzwiowy, po lakierowniu, przegląd do
04.2002 r, • 5.300 zł. Jugowice, tel. 074/845-32-10 
NISSAN SUNNY, 1985 r., 195 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebr
ny metalic, nowy akumulator, nowy ukl. kierów., zarej. do
02.2002 r. - 4.800 zł lub zamienię na busa skrzyniowego za 
dopłatą z mojej strony. Oborniki śląskie, tel. 071/310-13-78, 
0603/34-33-96
NISSAN SUNNY KOMBI, 1986 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 
nowe opony, nowa tarcza sprzęgła i docisk, bez korozji, oszczęd-

e(. reg, reflektory, kpi. dokumentacja, zadbany, • 13.500 zł. Lu
biń, tel. 076/847-24-75
NISSAN SUNNY, 1992 r., 135 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, wspomaganie, ABS, - 12.800 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-68-16,0603/64-70-80
NISSAN SUNNY TWINCAM, 1992 r., 124 tys. km, 2000 ccm, 
GTI, 16V, kolor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, 
ABS, alarm, immobiiizer, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, komplet opon zimowych 
+ letnich, -17.500 zl. Wrocław, tel. 0605/24-81-29 
NI8SAN SUNNY, 1992/93 r., 145 tys. km. 2000 ccm, diesel, bia
ły, w Polsce od 98 r., nie składany, wspomaganie, regulacja 
świateł, centr. zamek, alarm, alum. felgi, kola zimowe, lotka ze 
.stopem", CD i korektor, lakierowane zderzaki i lusterka, halo
geny, • 14.000 zł. Lubawka, tel. 075/741-13-98 
NISSAN SUNNY, 1993 r., 116 tys. km, 1400 ccm, 16V, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, alarm, ozna
kowany, 5-biegowy, RM * głośniki, wyciągany panel, -15.500 
zl. Jawor, tel. 076/870-48-10
NISSAN SUNNY, 1993 r., 14 tys. km, 1400 ccm, Twin Cam, bia
ły, 3-drzwiowy, techn. sprawny, garażowany, wspomaganie, re
gulacja świateł, RO Clarion, CD, • 12.300 zł. Wrocław, tel. 
071/782-85-60,0607/54-18-91
NISSAN SUNNY, 1993 r., 119 tys. km, szary metalic, 5 drzwio
wy, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, -14,000 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-44-46
NISSAN SUNNY N 14.1994 r., 99 tys. km, 2000 ccm, 16V, GTi, 
grafitowy, 156 KM, ABS, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, 
RO Panasonic, pełne wyposażenie el., po przeglądzie, stan b. 
dobry, • 16.400 zł. Opole, tel. 0607/50-74-07 
NISSAN SUNNY, 1995 r., 279 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielo
ny metalic, nowe progi, podłużnice, do lakierowania maska i 
drzwi, po remoncie blacharki, zużycie paliwa 61/100 km w mie
ście, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-59-71,0501/81-53-20

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

OLTCIT
OLTCIT CLUB, 1992 r., 103 tys. km, 1129 ccm, benzyna, • 2.200
zl. Jawor, tel. 076/870-61-09 po godz. 20
OLTCIT CLUB, 1992 r. stan b. dobry, • 2.500 zł. Wrocław, tel.
071/357-89-67
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r.. 57 tys. km. 1130 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, dużo części zamiennych, hamulce do popraw
ki, przegląd do 10.2001 r.. stan dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
781-26-01

O PEL
O  AUTON - sprowadzamy całe I lekko uszkodzone 

samochody • na nowych zasadach. Oferta (ok. 
800 aut) i zdjęcia w Internecie: www.auton.pl. Co 
tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
cław, te l. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 
01026911

OPELASCONA B-10,1981 r., 1300 ccm, czerwony, po remon
cie, stan idealny, - 3.800 zł. Legnica, tel. 0607/32-39-89 
OPELASCONA SEDAN, 1981 r., 1600 ccm. diesel, złoty meta
lic, 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 
OPELASCONA 1981 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, 4-drzwio
wy, 115 KM, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 0604/09-59-69 
OPELASCONA SEDAN, 1982 r., 1300 ccm, benzyna instal. 
gazowa, 4-drzwiowy, zadbany, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 
0608/20*69-30
OPELASCONA, 1982 r., 1600 ccm, OHC. brązowy, zadbany, 
RO, 4-drzwiowy, f»ak, • 2.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Gostyń, tel. 065/572-54-55

głąd, stan idealny, -11.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-36-91. 
0601/70-56-89
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 122 tys. km, 1600 ćcm, wtrysk, nie
bieski metalic, kombi, centralny zamek, wspomaganie kier., re- 
lingi dachowe, roleta, RO, 5-biegowy, katalizator, sprowadzony 
w całości, pełna dokumentacja, - 11.900 zł. Opole, tel. 
0607/34-81-10

* OPEL ASTRA, 1992 r., 115 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśniowy, 
centr. zamek, szyberdach, radio, immobiiizer, • 12.400 zl. Jaro
cin, tel. 0601/57-35-88
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, grafi
towy metalik, sportowa sylwetka, obniżony, sportowy tłumik Re
mus, kierownica Momo 28, alum. felgi 15* ATS, alum. pedały, 
siedzenia Recaro, wszystkie szyby przyciemnione, 165 KM, 
garażowany, zadbany, stan techniczny b. dobry, - 20.500 zł. 
Katowice, tel. 0608/29-79-79 - 
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, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, biały, 3-drzwio
wy, wspomaganie, ABS, RM stereo, kubełkowe fotele, stań 
techn. b. dobry, • 12.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz, tel. 065/546-29-15.0603/63-13-56 
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, alum. felgi, 
szyberdach, ABS, komputer pokładowy, -16.400 zl (do uzgod
nienia). Wrocław, tel. 071/346-19-38,0606/16-50-75 
O  OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, ciemnowiśnio

wy metalic, hatchback, 5-drzwiowy, na białych ta
blicach - 3.500 DEM. Gubin, tel. 0503/98-81-94, 
0600/59-13-33 87022071

O  OPEL ASTRA SEDAN, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, szyberdach, wspomaganie, im
mobiiizer, RM, bez wypadku, stan b. dobry, ser
wisowany, w kraju od tygodnia, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 14.200 zł (możliwe 
raty). Tel. 065/572-24-74 lub 0607/38-00-09 
01024751

OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r.. 110 tys. km. 1600 ccm, wtrysk 
bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, 
roleta, wersja Club. welurowa tapicerka, .RM, w kraju od tygo- 
dnii, • 13,300 zl , kup. zwoln. z opł. skarbowej. ;, (et. 
0604/97-38-95
OPEL ASTRA 1992 r., 109 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, dla I wła
ściciela w Polsce, oclony, aktualny przegląd, szyberdach, ABS, 
wspom. kierownicy, kubełkowe fotele, silnik 105 kW, -12.900 
zł. Bielawa, teT. 074/831-06-12
OPEL ASTRA, 1992 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, w kraju od 14 dni, bez wypadku, oclony, I właściciel, 
przegląd tech., zadbany, RO, 3-drzwiowy, -11.900 zł. Bielawa, 
tel. 0607/74-01-26
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, śliwkowy 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, re
lingi dachowe, RM, alarm, w kraju od 2000 r., zadbany, pełna 
dokumentacja, • 13.700 zł. Bolesławiec, tel. 0608/79-15-20 
OPEL ASTRA GL. 1992 r., 118 tys. km, 1400 ccm, El, wiśniowy, 
5-drzwiowy, RO, nie składany, bez wypadku, udokum. pocho
dzenie, • 15.200 zł. Góra, tel. 065/543-28-78,0606/44-28-11 
OPEL ASTRA GL, 1992 r., 1389 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, stan b. dobry, RO, alarm, centr. zamek, halogeny, zadbany, 
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 wy
padku, • 11.900 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91.0605/63-27-78 
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflek
tory, kubełkowe fotele, alum. felgi, komputer, immobiiizer, re
guł. fotel kierowcy, obniżony, RO, • 16.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-80-97,0605/05-85-01 po godz. 16 t 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r.. 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, składak, relingi dachowe, do wymiany amortyzatory i tar
cze, w ciągłej eksploatacji, niemiecki silnik, -13.500 zł. Lubin, 
tel. 0603/55-08-99
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r„ 150 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny, centralny za
mek, wspomaganie kier., szyberdach, relingi dachowe, ABS, 
roleta, • 14.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0607/06-07-44, 
0602/63-01-69
OPEL ASTRA, 1992 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, obrotomierz, dzielona 
kanapa, centr. zamek, el. reg. reflektory, stan techniczny b. do-
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ny, - 6.600 z l lub zamienię na mniejszy. Jelenia Góra, tel. 
075/767-93-06,0603/29-45-65
NISSAN SUNNY B11,1986 r., 240 tys. km, 1700 ccm. diesel, 
granatowy, nowe amortyzatory, 60.000 km po remoncie silnika, 
nowe paski, klocki, tulejowe gumy wahaczy, - 4.500 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-24-38,0606/18-77-92 
NISSAN SUNNY GTI, 1987 r., 163 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, seledynowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., reg. 
kierownica, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości, kom
pletna 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 COUPE, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, auto
matic, na białych tablicach, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
0606/49-47-39
NISSAN SUNNY SEDAN, 1988 r., 150 tys. km, 1700 ccm, die
sel, szary metalic, stan dobry, 4-drzwiowy, do poprawek lakier
niczych, w ciągłej eksploatacji, oszczędny, • 6.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/338-06-23
NISSAN SUNNY N-13,1988 r., 184 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
niebieski metalic, kupiony w salonie w kraju, 2. właściciel, za
dbany, stan b. dobry, • 9.500 zł. Kępno, tel. 0605/52-79-78 
NISSAN SUNNY, 1988/89 r., 1300 ccm, GLX, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, bez wypadku, zadbany, 
ważny TUV, na białych tablicach, -2.100 zł. Zielona Góra, tel. 
068/385-57-73,0601/76-56-97
NISSAN SUNNY, 1989 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
fitowy, 5-biegowy, zadbany, • 7.200 zł lub zamiana. Nowa Sól, 
tel. 068/387-53-18, 0604/78-19-31 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, inst. 
gazowa, sten b. dobry, - 10.800 zł. Kalisz, tel. 062/764-41 -32 
po godz. 18,0604/08- 6̂-62
NISSAN SUNNY, 1990 r., 146 tys. km, 1400 ccm, 12V, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, • 10.400 zl lub 
zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58,0604/29-43-83 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, N-13, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, I właściciel, dzielo
na kanapa tylna, stan b. dobry, -11.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-37-22
NISSAN SUNNY SEDAN, 1990 r., 100 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0603/16-41-92 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1600 ccm, czerwony, na białych tabli
cach, 3-drzwiowy -1.400 DEM. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
NISSAN SUNNY. 1990/97 r.. 133 tys. km. 1681 ccm. diesel, 
metalic, garażowany, 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, oszczęd
ny, 2 zagłówki, stan dobry, - 12.500 zł. Bolków, tel. 
075/741-37-81
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 
O  NISSAN SUNNY SEDAN, 1991 r., 141 tys. km, 1700 

ccm, diesel, srebrny metalic, 4-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, szyberdach, nowe opony, serwisowany, 
stan idealny, - 12.900 zł. Wrocław, teł. 
0603/39-55-24 01026631

NISSAN SUNNY, 1991 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, • 13.000 
zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-38 
NISSAN SUNNY, 1991/92 r., 121 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebr
ny metalic. bez wypadku, nowy model, oryg. lakier, RM + 4 gło
śniki, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, • 11.900 zł 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, die
sel, diesel, granatowy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, RO,

OPELASCONA, 1982 r., 178 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, automatic, RM, 4-drzwiowy, sten dobry, • 2.400 zł. 
Kały, tel. 077/453-77-56.0502/04-16-22 
OPELASCONA 1982 r., 1600 ccm, diesel, ceglasty, 4-drzwio
wy, po remoncie silnika, sprawny, stan dobry, - 3.800 zl.lęgni- 
ca, tel. 0604/91-50-68
OPELASCONA SEDAN, 1982 r.. 1300 ccm. E inst. gazowa.
4-drzwiowy, zadbany, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0608/20-69-30 
OPELASCONA, 1983 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, - 4.600 zł. Opole, tel. 077/442-19-47 
OPELASCONA C, 1983 r.. 1600 ccm, niebieski metalic, stan b. 
dobry, nowy silnik (sprowadzony z Niemiec w 2000 r.), RM, alarm
♦ pHot, atrakc. wygląd, 5-biegowy, nowy przód, • 700 zł. Wro
cław, tel. 071/367-87-31
OPELASCONA SEDAN, 1983/84 ?., 1300 ccm, OHC, srebrny 
metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. sprawny, ory
ginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek, • 2.200 z ł, do 
uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78.0601/77-61-54 
OPELASCONA SEDAN, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, inst. gazowa, stan dobry, hak, - 4.700 zł. Bolków, tel. 
0604/17-95-67
OPELASCONA SEDAN. 1984 r., 155 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, brązowy, 4-drzwiowy, z urzędu celnego, katalizator, rej. 
w kraju 05.2001 r., stan b. dobry, • 3.300 zł. Kożuchów, tel. 
068/355-47-17
OPELASCONA, 1984 r., 175 tys. km, 1600 ccm, turkusowy 
metalic, silnik od Astry 1992 r., 5-drzwiowy, oryg. lakier, - 4.900 
zł. Wołów, tel. 071/389-32-39
OPELASCONA, 1984/85 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, 
szyberdach, katalizator, stan dobry, • 4.300 zl lub zamienię. 
Leszno, tel 0605/21-36-85
OPELASCONA SPORT, 1985 r.. 110 tys. km, 1600 ccm, GT, 
ciemnografitowy metalic, 90 KM, sedan, kubełkowe fotele, alum. 
felgi 7J x 15 z ranjem. 2-drzwiowy, radio Pioneer CD + 8 głośni
ków dobrej kl., przyciemnione szyby, stan dobry, • 6.800 zi. 
Wrocław, tel. 0603/57-12-01
OPELASCONA, 1985 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, przegląd do 05.2001 r., welurowa tapicerka, hak, 
stan dobry, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-55-31 
OPELASCONA SEDAN, 1986/87 r., 1600 ccm, wtrysk stan ide
alny, bez wypadku, zadbany, ważny TUV, na białych tablicach,
• 1.500 zl. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73 
OPELASCONA S, 1986/96 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, wersja sportowa, 5-drzwiowy, instalacja gazowa, hak, 
szyberdach, RO, alum. felgi + 4 dodatkowo, 5-biegowy + skrzy
nia 5-biegowa (do remontu), • 5.300 zl. Rząsiny, tel. 
075/784-40-83 lub 0608/16-68-66
OPELASCONA SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony,
4-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach • 1.650 DEM. 
Słubice, teł. 0609/63-83-84
OPELASCONA C, 1987 r., 1800 ccm. benzyna, srebrny, nowe 
amortyzatory, zadbany, kpi. dokumentacja, stan techn. b. do
bry. • 3.600 zł. Wrocław, tel. 0501/43-03-23 
OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r.. 160 tys. km, 1800 ccm. czer
wony, alarm, stan dobry, • 5.700 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
OPEL ASTRA CD, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. reg. i podgrzew. lusterka, 
el. reg. reflektory, el. wysuwana antena, dzielona tylne siedze
nia, 4 zagłówki, stan b. dobry, I właściciel w kraju, kpi. doku
mentacja, • 12.900 zł. Świebodzice, tel. 0605/74-74-41 
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
pertowogranatowy metalic, w kraju od 2 tygodni, na kołach, 
3-drzwiowy, serwo, RO + głośniki, alum. felgi, folia lustrzana na 
szyby z atestem, sportowy układ wydechowy, atrakcyjny wy-
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bry, -12.800 zł lub zamienięna inny • do 3.00Ó zl. Marciszów, 
tel. 075/741-01-73.0607/50-90-45 
OPEL ASTRA. 1992 r., 125 tys. km. 1400 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, alarm + 2 piloty, ei. reg. reflekto
ry, RO + głośniki, autom, antena, bez wypadku, garażowany, w 
kraju od 7 mies., stan b. dobry, • 12.800 zł. Olszyna, tel. 
075/721-2543
OPEL ASTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśniowy, 
3-drzwiowy. sprowadzony w całości, • 12.500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-17-78
OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r.. 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, relingi dachowe, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, hak, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, • 13.500 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-89,0605/78-94-65 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, bordowy, 5-drzwio
wy, alarm * pilot, - 12.500 zł. Rawicz, tel. 065/547-48-11, 
0604/94-24-50
OPEL ASTRA, 1992 r.. 132 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, "czarny 
metalic, 5-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, 
szyberdach, welurowa tapicerka, RM, reg. reflektory, bez wy
padku, - 12.900 zł. Syców, tel. 062/785-30-70,0605/38-05-59 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 145 tys. km. 1700 ccm, TDi, 
Isuzu, granatowy metalic, relingi dachowe, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi, 
szyberdach, stan b. dobry, • 15.500 zł. Środa Śląska, tel. 
0607/25-7943
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, • 13.000 zł. Bogatynia, tel. 0608/07-15-73

OPEL ASTRA, 1992/93 r., 92 tys. km, 1400 ccm, benzyna, .per- 
łowografitowy metalic, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec w 
br., 5-drzwiowy, 5-biegowy, alumsfelgi, regulacja świateł, dzie
lona kanapa, RO, 3 .stop", udokum. pochodzenie, -14.300 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-22-80, 0608/35-62-25 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, książka serwisowa, el. reg. reflektory, 5-drzwiowy, radio + 6 
głośników, sprowadzony w całości, hak, garażowany, zadbany, 
nie eksploatowany w kraju, stan idealny, - 11.900 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/644-05-70,0501/57-32-58 
OPEL ASTRA GL, 1992/93 r, 96 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
fioletowy, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wy
padku, oryginalny lakier i przebieg, książka serwisowa, pełna 
dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, immobiiizer, radioodtwa
rzacz + głośniki, centralny zamek, bez korozji, I właściciel, stan 
idealny, - 13.800 zl lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 140 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
niebieski, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, relingi dachowe, roleta, kpi. dokumentacja, sprowadzony 
na nowych warunkach, -16.500 zł. Leszno, tel. 065/537-03-52 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 1600 ccm, czerwony, ospoilerowa- 
ny, wspomaganie kier., obrotomierz, ciemne szyby, • 13.500 zł. 
Lubomierz, tel. 0502/04-17-91
OPEL ASTRA, 1992/93 r.. 116 tys. km, 1600 ccm, perłowowi- 
śniowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ra
dio, welurowa tapicerka, halogeny, el. wysuwana antena, lu
sterka i zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, w kraju od 
tygodnia, sprowadzony na kołach, • 14.800 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-32-05,0605/61-79-12 
OPEL ASTRA SEDAN. 1992/93 r., 125 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, srebrny metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
w kraju od tygodnia, RM, el. reg. reflektory, I właściciel, rozkl. 
tylna kanapa, stan idealny, • 13.950 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 125 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, bor
dowy metalic, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. reg. reflek
tory, RM, -13.700 zł. Rawicz, tel. 065/5464 7 49,0606/51-38-01 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
hak, halogeny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, roleta, RO, sprowadzo
ny w całości, w kraju od roku, bez wypadku, garażowany, za
dbany, stan b. dobry, serwisowany, -14.500 zł lub zamienię na 
Opla Combo. Szprotawa, tel. 068/37643-21 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, immobiiizer, termo
metr zewn., w kraju od mies., stan b. dobry, możl. raty, -12.900 
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. zamek, 
szyberdach, wspomaganie, RO, koła zapasowe 4 szt. (cło ok.
4.000 zł), - 7.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-6643
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 90 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, CLUB, centr. zamek, wspomaganie, 
szyberdach, relingi dachowe, - i  2.700 zł. Ziębice, tel. 
074/819-21-11.0502/61-50-75
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, immob3izer, kpi. dokumentacja, w kraju od 03.2001 r., 
kpi. dokumentacja, • 16.500 zł. Żary, tel. 068/375-07-25 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r., 1700 ccm, diesel, niebieski, -
14.500 zL Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-86,0601/45-99-84 
OPEL ASTRA, 1993 r.. 1400 ccm, czerwony, oznakowany, 
Mul-T-Lock, kupiony w salonie, • 16.200 zl. Nysa, tel. 
0604/85-84-37
OPEL ASTRA, 1993 r., 106 tys. km, 1600 ccm, granatowy me
talic, wspomaganie, szyberdach, insL gazowa, -14.000 zł. Odo
lanów. teł. 062/733-15-78,0600/81-69-10 
OPEL ASTRA, 1993 r., 121 tys. km, 1400 ccm, czerwony, bez
wypadkowy, II właściciel, kupiony w Polsce, pełna dokumenta
cja, alarm, centralny zamek, blokada skrzyni, garażowany, -
17.000 zł. Piastów, teł. 022/723-6045
OPEL ASTRA, 1993 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, meksy
kańska czerwień, 3-drzwiowy, bez wypadku, książka serwiso
wa, zadbany, -12.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, 
tel. 065/573-1845,0601/77-37-17 
OPEL ASTRA, 1993 r., 127 tys. km, 1700 ccm, diesel, pertowo- 
srebmy metalic, stan b. dobry, bez wypadku, oryg. lakier, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, wspomaganie, pasy pirotechniczne, 
podgrzewane fotele, po przeglądzie techn., w kraju od tygo
dnia, sprowadzony na nowych zasadach celnych, -14.300 zl. 
Sobótka, tel. 0604/44-05-90
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 90 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
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, 1993 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, wspomaganie, 
3njrzwiowy, - 13.900 zł lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0607/79-39-31
O  OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, szary 

metalic, wersja CD, wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, szyberdach, bez wypadku, -15.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87021971

OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r.. 117 tys. km. 1800 ccm stan b. 
dobry, • 13.800 zł. Babin, gm. Lublin, tel. 081/517-38-95 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 114 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie kier., relingi dachowe, centr. zamek, spro
wadzony w całości, -17.000 zł. Bolesławiec, teL 0601/97-64-77 
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm. 16V. czer
wony, komputer, ABS, szyberdach, ospoilerowany fabrycznie, 
alum. felgi, wzmocnione zawieszenie, kubełkowe fotele, wer
sja limitowana, - 24.000 zł. Głogów, tel. 076/834-77-58, 
0609/58-56-61
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, sprowadzony, zadbany, dużo nowych Części, -13.800 
zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/752-32-73 po godz. 19 
OPEL ASTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, szyberdach, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. 
zamek, stan b. dobry, • 15.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/645-14-68 wieczorem
OPEL ASTRA GT, 1993 r., 98 tys. km, czamy, 5-drzwiowy, wspo
maganie kierownicy, ABS, centralny zamek, szyberdach, im
mobiiizer, welurowa tapicerka, fotele kubełkowe, - 16.500 zł. 
Lubawka, tel. 0606/1844-86
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r„ 112 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, wtrysk, niebieski metalic, ABS, szyberdach, el. reg. luster
ka, el. reg. reflektory, alarm, immobiiizer, halogeny, wspomaga-
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Autoserwis Dolny Śląsk L&M 
Wrocław, ul. Karkonoska 50

b Autoryzowany dealer GM Poland

oferujemy samochody z polskich salonów

FRONTERA 2,2 SPORT RS, klimat., ABS, TC, wspomaganie, 4x4 .
OMEGA MV6 Encutwe, automatic, skóra, timing Irmscher------
OMEGA MV6 Eiecutto, pełne wyposażenie, nowy (400 km) —

ASTRA, gwarancja do 09.2001 r, halogeny, felgi alum, radio, spolleiy... 
CORSA, poduszka kierowcy, el. otw. szyby, obrotomierz, c. zamek —  
RAT PUNTO 75 SX, centr. zamek, eL ot*, szyby « *.
RENAULT MEGANE SCENIC RT, wspom. kier, halogeny, pod. pow, centr. zam------- 1,6

PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU ZA NOWE LUB UŻYWANE SAMOCHODY MARKI 
KUPUJEMY OPLE ASTRA I CORSA Z SALONU. MOŻLIWOŚĆ KREDYTOWANIA

3,2.... 210 KM ... Xll/00 ... 5-drzw...... 146.500

2̂  ....136 KM.... ... 99.500
... 3.... 210 KM........00 ... 4-drzw... .... 123.800
3,0.... 210 KM.... .... 127.000
1,8.... 115 KM .... .... 37.000
1,4 .„...60 KM...„ 1X 00 ... 4-drzw....... 32.900

1,4...... 60 KM........96 ... 3-drzw... ....20.000
1,3...... 74 KM __97 ... 3-drzw... ....18.200
1,6....90 K M - ....97 ... 5-drzw... ....34.000

OPEL LUB INNE ZAKUPIONE W SALONIE. 
- KORZYSTNY PAKIET UBEZPIECZENIOWY

ZAMIEŃ STARY NA NOWY, tel. 071/362-85-13 w. 217, fax 071/339-86-88
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Oferta samochodów używanych tel. 351 03 72 
szczegółowy opis + zdiecia: www.carcenter.aratka.pl:
Opel Corsa 1,4 
Opel Astra Classic 1,6S 
Opel Astra 1,4 S 
Opel Astra 1,8 HB 
Opel Astra 1,4 S 
Opel Omega B 2,5TD 
Cheirrolet 3,1 v6 S 
Polonez Caro 1,6 
Citroen ZX 1,9 TD 
Skoda Felicja 1,3 
VW Golf 1,8 GAZ 
Przyjmujemy sami

1996
1999
1995 
1992 
1994
1996 
1992 
1994 
199
1997

niebieski 
zielony met

niebieski met 
bordowy 
granatowy met 
szary met

Wrocław

2 1 . 0 0 0  zł 
29.999 zł 
21.400 zł
15.000 zł
18.500 zł 
40 790 zł 
15.950 zł

O zł 
9.800 zł 
f i f j

11.500 zł

ul. MuchobórsRJŚf 
filia ul. Legnicka 62 tel.

71/ 358 59 00 
071/351 03 72

Chcesz zobaczyć więcej -  przyjdź!

nie, sprowadzony w całości, - 16.600 zł. Lubin, tel. 
076/749-76-97,0605/45-58-48
OPEL ASTRA, 1993 r„ 77 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, RM, 4 głośniki, komplet opon zimowych i let
nich, • 14.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-50-28 
OPEL ASTRA CABRIO, 1993 r., 114 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, ABS, alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., RO Pioneer, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, - 
21.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-99, 0606/78-50-23 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk ABS, wspo
maganie, centr. zamek, roleta, RM, • 14.700 zł. Prochowice, 
tel. 076/858-51-97, 0608/36-93-22 
OPEL ASTRA, 1993 r., 95 tys. km, 1400 ccm; srebrny, 5-drzwio
wy, el. otw. szyby, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr. za
mek, kupujący zwolniony z opłat, nie używany w kraju, -14.400 
zl. Rawicz, tel. 0600/34-45-25
OPELASTRA, 1993 r., 151 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny metalic, 3-drzwiowy, w kraju od 6 mies., kpi. dokumentacja, 
szyberdach, -11.000 zł. Siemianów, tel. 071/393-32-68 
OPEL ASTRA 1993 r., 113 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kier., szyberdach, RO Blaupunkt, dzielona tylna 
kanapa, I właściciel, oryginalny lakier, sprowadzony na nowych 
zasadach celnych, po przeglądzie techn., stan b. dobry, • 15.500 
zł. Sobótka, tel. 071/316-26-51
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, model CDI, inst. gazowa, moc silnika 100 
KM, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, ABS, welurowa tapicerka, 
otwierany dach, relingi dachowe, roleta bagażnika, RO oryg. z 
RDS, -16.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-52̂ 04,0607/30-12-18 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 135 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, alarm, centralny zamek, wspom. kierownicy, RO, blokada 
skrzyni biegów, stan dobry, - 17.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0503/70-45-88
OPELASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, dzielona tyl
na kanapa, halogeny, zadbany, stan b. dobry, • 17.000 zł. Wro
cław, tel. 071/325-85-66,0609/47-10-70 
OPELASTRA GSi, 1993 r., 96 tys. km, 1800 ccm, 16V DOHC, 
pertowogranatowy, silnik ecotec, 136 KM, komputer, ABS, po
duszka powietrzna, serwo, centralny zamek, aluminiowe felgi, 
nowy sportowy tłumik, kubełkowe fotele, ospoilerowany, I wła
ściciel w Polsce, stan b. dobry, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 
071/336-22-38,0604/32-55-87
OPELASTRA SEDAN, 1993 r., 126 tys. km, 1400 ccm, biały, 
kupiony w salonie, serwisowany w ASO, komplet opon zimo
wych, RO Sony, Mul-T-Lock, bez wypadku, • 16.500 zł. Wro
cław, tel. 0607/63-32-23,071/350-36-51 
OPEL ASTRA TDI, 1993/94 r., 170 tys. km, 1700 ccm, niebieski 
metalic, kombi, centr. zamek, RM, szyberdach, relingi dacho
we, obrotomierz, welurowa tapicerka, książka serwisowa, spro
wadzony w całości, bez wypadku 05.2001 r., oznakowany, stan 
b. dobry, - 18.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 
0608/10-08-32
OPELASTRA SEDAN, 1993/94 r., 98 tys. km, 1700 ccm, die
sel, turkusowy metalic, alarm, centralny zamek, hak, RM + 6 
głośników, bez wypadku, zielone szyby, garażowany, stan b. 
dobry, -18.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-36-44 po godz. 20, 
0603/50-26-67
OPELASTRA, 1993/94 r., 97 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, alum. felgi, radio + głośniki, wspomaganie, 
napinacze pasów, garażowany, serwisowany, stan b. dobry, - 
14.200 zł. Pustków Żurawski, tel. 071/390-85-30,0605/85-47-09 
OPELASTRA, 1993/94 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, perło- 
woburgundowy, wspomaganie, centr. zamek, ABS, welurowa 
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
O  OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 1700 ccm, TDI 2 

pod. powietrzne, ABS, wspomaganie kier., pod
wyższony, przystosowany do przewozu inwali
dów, podlega I rejestracji w kraju, • 19.800 zł. Żary, 
tel. 0608/48-02-06, 068/375-93-55 01000051

OPELASTRA CD. 1994 r., 135 tys. km, 1800 ccm, ECOTEC, 
MPi, 16V, granatowy metalic, kombi, klimatyzacja, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, 
welurowa tapicerka, relingi dachowe, bagażnik dachowy, role
ta, RM ♦ 6 głośników, opony letnie i zimowe, • 20.500 zł. Gliwi
ce, tel. 0604/29-64-37
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, relingi dachowe, wspomaganie, radio, stan dobry, do 
sprowadzenia z Niemiec,'*13.500 zł. Jasień, teł. 068/371-08-70 
OPELASTRA, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, centr. za
mek, wspomaganie, stan b. dobry, - 13.900 zł łub zamienię. 
Legnica, teł. 0605/28-37-83
OPELASTRA, 1994 r., 1400 ccm, ciemnoperfowy, 5-drzwiowy, 
szyberdach, centr. zamek, RM, - 17.500 zł. Lubomierz, tel. 
0502/04-17-91
OPELASTRA, 1994 r., 88 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony 
metalic, poduszka pow., szyberdach, alarm + pilot, napinacze 
pasów, dzielone fotele, podnoszony fotel na korbkę, RM + gło
śniki i korektor, światło .Stop”, końcówka układu wydechowe
go, welurowa tapicerka, stan b. dobry -16.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/84-81-52
O  OPEL ASTRA GSI, 1994 r., niebieski metalic, 

wspomaganie, centr. zamek, • 16.700 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021831

OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 140 tys. km, 1700 ccm, turbo D,. 
czamy metalic, ISUZU, ABS, pełne wyposażenie elektryczne, 
szyberdach, hak, relingi dachowe, RM ♦ 6 głośników, alum. fel
gi, - 21.000 zł lub zamienię na busa. Jedlina Zdrój, woj. wał
brzyskie, tel. 0606/36-01-64
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, czerwo
ny, sprowadzony w maju 2001 r., 3-drzwiowy, immobiiizer, szy

berdach, wspomaganie, • 15.900 zł (kupujący nie płaci podat
ku). Kożuchów, tel. 0602/10-20-03 
OPELASTRA, 1994 r., 108 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, fioleto
wy metalic, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, obniżony, 
sportowy tłumik, poduszka pow., stan b. dobry, - 18.500 zł lub 
zamienię na VW Golfa III, uszkodzony, w tej cenie. Legnica, 
tel. 0502/29-6241
OPELASTRA HB, 1994 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, wersja limitowana, 5-drzwiowy, wspomaga
nie kier., pirotechniczne napinacze pasów, szyberdach, RO 
Blaupunkt z wyświetlaczem, el. antena, 6 głośników, reguł, fo
tel Kierowcy, składane tylne siedzenia, zadbany, eksploatowa
ny przez kobietę, stan b. dobry, • 17.800 zł. Legnica, tel. 
076/854-99-53,0606/47-89-25
OPELASTRA, 1994 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, szyberdach, centr zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, 
RM, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, garażowany,
• 19.500 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/842-54-19 
OPELASTRA, 1994 r., 1600 ccm, benzyna wspomaganie, szy
berdach, poduszka pow., 3-drzwiowy, -15.500 zł. Lękociny, gm. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/734-84-69
OPEL ASTRA, 1994 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek + pilot, -15.900 zł. Ra
wicz, tel. 065/54748-11 po godz. 20, 0604/94-24-50 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 90 tys. km, 1700 ccm, TDi, czer
wony, centr. zamek, wspomaganie kier., alarm, szyberdach, 
poduszka powietrzna, radio, książka serwisowa, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, profilowane siedzenia, silnik Isuzu,
• 22.500 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-89
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, błękitny. 
ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, dużo dodatków, relingi 
dachowe, II właściciel, szyberdach, - 12.400 zł. Wrocław, tel. 
0603/48-51-94
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 116 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, bordowy, poduszka pow., centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, 
RM, dzielona kanapa, opony zimowe, I właściciel, zadbany, • 
15.300 zł. Wrocław, teł. 0603/67-22-11 
OPELASTRA Si, 1994 r., 83 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, atra
mentowy metalic, 100 KM, ABS, poduszka powietrzna, wspo
maganie kierownicy, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, el. reg. 
reflektory, RM z RDS-em, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, halogeny, 3-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, * 17.000 zł. 
Zalesie Wlkp., tel. 065/571-72-07,0608/33-2748 
OPEL ASTRA SEDAN, 1994/95 r., 130 tys. km, 1600 ccm, sza
ry metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, poduszka pow., 
wspomaganie, szyberdach, RM, centr. zamek, immobiiizer, 
welurowa tapicerka, serwisowany, książka serwisowa, I wła
ściciel, garażowany, stan idealny, • 18.300 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Mirostowice Dolne, teł. 0607/65-57-67, woj. zielonogór
skie
OPELASTRA SEDAN, 1994/95 r., 75 tys. km, 1400 ccm, bor
dowy metalic, kupiony w salonie, faktura zakupu, książka ser
wisowa, poduszka pow., centr. zamek, alarm, blokada skrzyni 
biegów, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, • 17.500 zł. Pacz
ków, teł. 077/431-7347, 0604/94-51-32 
OPELASTRA 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
OPELASTRA KOMBI. 1994/95 r.. 106 tys. km. 1700 ccm, turbo 
D, granatowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, relingi dacho
we, bez wypadku, w kraju od miesiąca, sprowadzony w cało
ści, kpi. dokumentacja, nie eksploatowany w kraju, stan ideal
ny. -18.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-21-83,0602/50-64-80 
OPELASTRA KOMBI, 1994/95 r., 86 tys. km, 1600 ccm, czamy 
metalic, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaga
nie kier., szyberdach, halogeny, welurowa tapicerka, RM Blau
punkt, roleta, dzielona tylna kanapa, relingi dachowe, napina
cze pasów, II właściciel, stan idealny, • 19.300 zł. Świdnica, tel. 
074/852-95-72,0603/33-56-83
OPELASTRA, 1995 r., 1700 ccm, turbo D, niebieski metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, szyberdach, 
5-drzwiowy, bez wypadku, w kraju od 2 dni, kpi. dokumentacja,
• 21.500 zł. Sobótka, tel. 0602/5543-77
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, relingi dachowe, el. reg. reflektory, nie eksploatowany w 
kraju, stan b. dobry, -16.300 zł. Gryfów SI., tel. 075/781-38-50, 
0602/70-18-39
OPELASTRA, 1995 r., 71 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
82 KM, immobiiizer, centr. zamek, alarm, oznakowany, RO, hak, 
z salonu, bez wypadku, - 20.000 zł. Legnica, tel. 076/866-17-89 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
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
OPELASTRA GL, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, I właściciel, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, szyber
dach, immobiiizer, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, po
duszka pow., dzielona tylna kanapa, - 17.400 zł. Lipniki, tel. 
077/431-21-79,0606/12-83-05
OPEL ASTRA, 1995 r., 136 tys. km, 1700 ccm, TDI, biały, 2 
pod. powietrzne, relingi dachowe, ABS, wspomaganie, silnik 
Isuzu, serwisowany, sprowadzony w całości, RM, welurowa ta
picerka, obrotomierz, bez wypadku, alum. felgi 16”, • 21.000 zł. 
Nysa, teł. 077/431-00-85,0606/34-90-54 
OPELASTRA, 1995 r., 106 tys. km, bordowy, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek, wspomaganie, RO, -18.000 zł. Oleśnica, tel. 
0603/89-31-25,071/798-14-34
OPELASTRA, 1995 r., 162 tys. km, 1700 ccm, TDI, czenftony, 
kombi, silnik Isuzu, wspomaganie, 2 x poduszka, szyberdach, 
centr. zamek, napinacze pasów, halogeny, bez wypadku, w kraju 
3 tygodnie, - 22.500 zł. Sobótka, tel. 071/393-80-44, 
0604/78-6341
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1700 ccm, 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., 112 tys. km, 1700 ccm, TDi, bia
ły, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, wspomaganie, RM Grun- 
dig, bez wypadku, w kraju od tygodnia, oclony, stan idealny, • 
20.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-8343

OPELASTRA, 1995/96 r., 66 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, centr. zamek, ABS, wspomaganie, 5-drzvi(Wy, 
RO Blaupunkt, alum. felgi, szyberdach, welurowa tapicśrka, 2 
pod. powietrzne, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, stan 
b. dobry, - 22.000 zł. Leszno, tel. 065/527-1246 po godz. 15 
OPEL ASTRA CABRIO, 1995/96 r., 77 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, fioletowy metalic, 2 pod. powietrzne, serwo, centr. za
mek, el. otw. szyby, ABS, stan b. dobry, w kraju od roku, - 28.500 
zł. Oława, tel. 071/31349-99,0605/40-31-38 
OPELASTRA KOMBI, 1995/96 r., 149 tys. km, TDS (Isuzu), 
niebieski metalic, ęentr. zamek, 2 pod. powietrzne, serwo, re
lingi dachowe, komplet kół z oponami zimowymi, w kraju od 
tygodnia, • 22.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-7448 po 
godz. 20,0501/3149-31
OPELASTRA KOMBI, 1995/96 r., 98 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
czerwień meksykańska, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, ABS, 
el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, relingi dachowe, 
roleta, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, po przeglądzie, 
w kraju od 2 tygodni, - 21.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/545-52-76, 0605/40-95-94 
OPELASTRA CABRIO, 1995/96 r., 70 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, ciemnozielony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
5-biegowy, wspom. kierownicy, centralny zamek, alum. felgi, 
RO z RDS, fotele kubełkowe, el. otw. szyberdach, alarm, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, - 26.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61, 
0606/48-3041
OPEL ASTRA SEDAN. 1995/96 r., 57 tys. km. 1600 ccm, srebr
ny, 2 pod. powietrzne, szyberdach, centr. zamek, RO, wspoma
ganie, serwisowany, • 21.000 zl. Wrocław, tel. 071/349-3845, 
349-11-27
OPELASTRA, 1995/96 r., 96 tys. km, 1700 ccm, TDS, szary 
metalic, I właściciel, centralny zamek, poduszka powietrzna, 
wspomaganie kier., 5-drzwiowy, silnik Isuzu, radioodtwarzacz 
+ 6 głośników, pełna dokumentaqa, garażowany, po przeglą
dzie, zadbany, • 23.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-25-89, 
0602/83-34-01 -
O  OPEL ASTRA, 1996 r., 1400 ccm, MPi, bordowy 

metalic, 82 KM, 5-drzwiowy, obrotomierz, podusz
ka pow., immobiiizer, blokada skrzyni biegów, bez 
wypadku, kupiony w salonie, faktury zakupu, ga
rażowany, zadbany, - 21.800 zł. Legnica, tel. 
0606/95-08-98 84014591

OPELASTRA SEDAN, 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, wiśniowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie 
elektr., w kraju od niedawna, bez wypadku, • 22.000 zł. Jasień, 
tel. 0604/89-54-95
OPEL ASTRA, 1996 r., 1400 ccm, ciemnozielony metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach, ciemne szyby, alum. felgi, 2 pod. po
wietrzne, reguł, fotel kierowcy, • 23.200 zl. Legnica, tel. 
076/721-57-27
OPELASTRA 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 
OPELASTRA, 1996 r„ 82 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, szyberdach, wspomaganie, haloge
ny, 2 pod. powietrzne, radio, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, stan b. dobry, • 19.900 zł. Złotoryja, tel. 0606/81-65-93 
O  OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 1400 ccm, chabro

wy metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwi
sowany, I właściciel, poduszka pow., relingi da
chowe, roleta, centr. zamek, immobiiizer, alarm, 
welurowa tapicerka, stan idealny, - 22.900 zł. „AU- 
TO -PLUS” , Św idn ica, te l. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01027351

OPELASTRA, 1996 r., 137 tys. km, 1700 ccm, turbo D, perło- 
woniebieski, szyberdach, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
alarm, immobiiizer, CD, RM, RDS, welurowa tapicerka, dzielo
na tylna kanapa, 4 zagłówki, ABS, halogeny, aluminiowe felgi 
14*, el. reguł, lusterka, • 26.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/75146-11
OPELASTRA, 1996 r., 46 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, klimatyzacja, 5-drzwiowy, welurowa tapi
cerka, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, napinacze paów, 
dzielona tylna kanapa, RO + 6 głośników, halogeny, obrotomierz, 
zderzaki w kolorze nadwozia, immobiiizer, • 24.500 zł. Legnica, 
tel. 076/852-33-70
OPELASTRA, 1996 r., 105 tys. km, 1700 ccm, turbo D, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. wysuwana antena, pod. powietrzna, 
alum. felgi, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 
25.000 zł. Leszno, tel. 0605/21-3645 
OPELASTRA 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 
OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, relingi dachowe, siatka, klimatyzacja, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, kpi. dokumentacja, tydzień w kraju, • 19.500 
zł (kupujący nie płaci podatku). Syców, tel. 0502/59-51-68 
OPELASTRA SEDAN GL, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, stan b. dobry, poduszka pow., alum. felgi, centr. 
zamek, alarm, immobiiizer, blokada skrzyni biegów, reg. świa

teł, szyberdach, lakierowane lusterka i zderzaki, spoiier z tyłu, 
kupiony w salonie, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 0605/36-95-55 
OPELASTRA, 1996 r., 106 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
sedan, 82 KM, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, ABS, 
poduszka pow., centr. zamek ♦ pilot, alarm, blokada skrzyni bie
gów, dzielona kanapa, kompl. dokumentacja, 3 ostatnłe lata 
eksploatowany w Niemczech, • 21.500 zl. Wrocław, tel. 
071/348-32-20
OPEL ASTRA 1996/97 r., 46 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, klimatyzacja, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, weluro
wa tapicerka, napinacze pasów, halogeny w zderzaku, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, immobiiizer, garażowany, filtr 
przeciwpyłowy, kpł. dokumentacja, stan idealny, • 24.800 zł. 
Legnica, tel. 076/852-33-70
OPELASTRA KOMBI, 1996/97 r., 63 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, alarm, immobiiizer, poduszka pow., relingi dachowe, 
kupiony w salonie, stan b. dobry, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/4942-35
OPELASTRA KOMBI, 1996/97 r., 41 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, chabrowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, ABS, wspo
maganie kier., relingi dachowe, reg. fotele, dzielona kanapa, 
listwy boczne, czarne zderzaki i lusterka, zagłówki, wyświetlacz 
czasu, daty i temperatury, pełna dokumentacja, atrakcyjny wy
gląd, 1. właściciel, • 25.000 zł lub zamienię na tańszy, osobo
wy. Wschowa, tel. 065/54042-17 
OPELASTRA, 1997 r., 50 tys. km, 1600 ccm, Ecotec, złoty 
metalic, 2x poduszka pow., centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyberdach, RO, stan bardzo dobry, pełna dokumentacja, •
25.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-9746 
OPELASTRA, 1997 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy meta
lic, 5-biegowy, inst. gazowa, wspomaganie kier., centr. zamek, 
alarm, poduszka pow., I właściciel, kpi. dokumentacja, kupiony 
w salonie, bez wypadku, 4 zagłówki, koła zimowe i letnie, ter
mometr zewn, • 23.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0603/58-25-35, 
0604/21-41-62 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -AG0191 www.autogielda.com.pl)
OPEL ASTRA i, 1997 r., 46 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 2 
pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
5-drzwiowy, RM, kpi. dokumentacja, - 23.900 zł. Legnica, tel. 
0601/844745
OPELASTRA 1997 r., 79 tys. km, 1600 ccm, złoty metalic, kpi. 
dokumentacja, 3-drzwiowy, instalacja gazowa, poduszka pow., 
wspomaganie, klimatyzacja, RM, welurowa tapicerka, immobi
iizer, halogeny, alum. felgi, kubełkowe fotele, • 22.900 zł lub 
zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 0602/36-07-03 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r„ 1600 ccm, 16V, zielony, pełne 
wyposażenie, • 24.700 zł. Borowa Oleśnicka, tel. 071/315-73-55, 
0607/85-16-74
OPEL ASTRA, 1997 r., 1600 ccm, 16V pełne wyposażenie, -
23.000 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-1749,0602/38-19-37 
OPELASTRA, 1997 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
4-drzwiowy, II właściciel, z salonu, alarm, centralny zamek, RM, 
poduszka pow., opony zimowe, serwisowany, • 20.500 zl. Jele
nia Góra, tel. 0607/59-20-72
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 poduszki powietrz
ne, klimatyzacja, hak, radioodtwarzacz, welur, relingi, roleta, -
29.000 zł. Kępno, tel. 062/781-82-04

OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 76 tys, km, 1700 ccm/TDS, zie
lony, centralny zamek, wspomaganie kier., immobiiizer, alumi
niowe felgi, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka (podgrz.), 
poduszka powietrzna, • 28.000 zł. Leszno, tel. 065/520-96-04, 
0603/54-86-98
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 16V Ze
tec, złoty metalic, 5-drzwiowy, relingi dachowe, roleta, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, 
aluminiowe felgi, el. szyberdach, el. otwierane szyby, radio, • 
26.500 zł. Leszno, tel. 065/533-83-85 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 83 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
biały, nowy akumulator, relingi dachowe, RM + głośniki, welu
rowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, ciemne szyby, 4 zagłówki, centr. zamek, 
alarm, stan b. dobry, - 27.500 zł. Lubin, tel. 0601/58-81-98 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 78 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, ABS, 2 poduszki powietrzne, reg. świateł, centr. zamek + 
pilot, ks. serwisowa, radioodtwarzacz + RDS, - 24.600 zl. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-92-21,0602/82-16-02 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, 16V, bia
ły, ecotec, kupiony w salonie, 90 KM, ABS, poduszka pow., centr. 
zamek f  alarm + 2 piloty, wspomaganie, relingi dachowe, hak 
hol., welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, zagłówki, eko
nomiczny, zadbany, - 24.900 zł lub zamienię na mniejszy i tań
szy. Paczków, tel. 0606/50-82-16 
OPEL ASTRA TDS, 1997 r., 37 tys. km, 1700 ccm, złoty meta
lic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, alum. felgi, sprowadzony w całości, 
stan idealny, - 26.500 zł. Rawicz, teł. 065/545-29-35, 
0601/10-11-07
OPELASTRA KOMBI, 1997 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, czamy, 
wspomaganie, centr. zamek, poduszka, relingi, nie eksploato
wany w kraju, faktura VAT, - 20.500 zl. Świdnica, tel. 
074/853-36-01,0601/79̂ 66-78
OPELASTRA, 1997/98 r., 1700 ccm, TDi, 80 KM bez wypadku, 
bogate wyposażenie, • 24.500 zł. Opole, tel. 0606/55-42-85, 
077/485-09-22
OPELASTRA KOMBI, 1997/98 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
ecotec, biały, el. otw. szyby, ABS, centr. zamek, wspomaganie 
kier., 2 pod. powietrzne, książka serwisowa, - 22.800 zł. Świe
bodzice, tel. 074/85443-20 po godz. 18,0606/82-01-22 
OPELASTRA II, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm, granatowy me
talic, ABS, wspomaganie, RDS, radio CAR 300, kpi. dokumen
tacja, książka serwisowa, 3-drzwiowy, • 30.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0604/97-06-97
OPELASTRA II, 1998 r., 26 tys. km, 1600 ccm, czerwony, szy
berdach, 3-drzwiowy, ABS, 4 pod. powietrzne (2 uszkodzone), 
radio, RDS, • 31.000 zł lub zamienię. Wąsosz, tel. 
065/543-72-65,0603/51-75-61
OPELASTRA II, 1998 r., 26 tys. km, 1200 ccm. 16V, biały, 66 
KM, kombi, relingi dachowe, 4 pod. powietrzne, podlokietniki, 
ABS, wspomaganie, RM + CD ♦ 8 głośników, książka serwiso
wa, kpi. dokumentacja, stan idealny, alarm, immobiiizer w klu
czyku, reguł, fotel kierowcy, oznakowany, worek na narty, - 
36.000 zł. Wrocław, tel. 0605/61-15-22,0607/1046-61 
OPELASTRA II KOMBI, 1998 r., 36 tys. km, 1600 ccm, czarny, 
klimatyzacja, ABS, -32.000 zł. Brzezia Łąka, tel. 071/315-39-72 
OPELASTRA II, 1998 r., 1700 ccm, TD, granatowy, stan b. do
bry, I właściciel, - 39.000 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-1749, 
0602/38-19-37
OPELASTRA, 1998 r., 44 tys. km, 1400 ccm, szampański me
talic, kupiony w salonie, serwisowany, alarm, poduszka pow., 
kompl. kół zimowych, RO, lakierowane zderzaki, stan idealny, 
garażowany, • 26.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/86643-24 pio 
godz. 18
OPELASTRAII, 1998 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 16 V, srebrny 
metalic, kombi, relingi, roleta, wspomaganie, ABS, centr. za
mek, RO, reg. kierownica, el. reg. lusterka, 4 pod. powietrzne, 
szyberdach, bez wypadku, udokum. pochodzenie, - 36.000 zi. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-20,0609/17-18-37 
OPELASTRA II KOMBI, 1998 r., 60 tys. km, 1700 ccm, turbo D. 
zielony, RM, ABS, szyberdach, 4 pod. powietrzne, relingi da
chowe, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, • 36.000 zł 
(kupujący nie płaci podatku). Syców, tel. 0502/59-51-68 
OPELASTRA, 1998 r., 97 tys. km, 1400 ccm, bordowy metalic, 
RO, wspomaganie, immobiiizer, I właściciel, bez wypadku, stan 
b. dobry, - 25.000 zl. Środa Śląska, lal. 0602/71-74-66 
OPELASTRA 1,1998 r., 21 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, centralny zamek, poduszka pow., immobiiizer, 
alarm, ciemne szyby z atestem, zadbany, - 25.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-90-36
OPELASTRA, 1998 r., 49 tys. km, 1400 ccm, bordowy metalic, 
centr. zamek, poduszka pow., alarm, blokada skrzyni biegów, 
ABS, kpi. opon zimowych, RO z RDS, stan b. dobry, - 27.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/95-12-63
OPELASTRA II, 1998/88 r., 24 tys. km, 1600 ccm, 16 V, grana
towy metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, 4 pod. powietrzne, 
4-drzwiowy, RO CD, - 35.000 zł. Kobyla Góra, tel. 0603/62-31-29 
OPELASTRA II, 1998/99 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, w kraju 
od 3 tygodni, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 27.500 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-26-50,0502/37-90-67 
OPELASTRA KOMBI, 1998/99 r., 35 tys. km, 1400 ccm, kolor 
grafitowy metalic, kupiony w salonie, l'właściciel, bez wypad
ku, stan idealny, garażowany, pod. powietrzna, relingi dacho

we, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, - 30.000 zł. Wieruszów, 
tel. 062/784-14-23
OPELASTRA II, 1998/99 r., 51 tys. km, 1400 ccm, Ecotec, 16V, 
granatowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, serwiso
wany, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby przednie, el. reg. luster
ka, centr. zamek + pilot, blokada skrzyni biegów, wspomaga
nie, immobiiizer, dzielona tylna kanapa, - 33.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/28-71-97
OPELASTRA, 1998/99 r., 50 tys. km, 1400 ccm, kolor grafito
wy metalic, kupiony w salonie, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-75-91
OPELASTRA II COUPE. 1998/99 r., 1600 ccm, benzyna, 16V, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, kupiony w salonie, stan 
silnika i blacharki b. dobry, • 31.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/88-89-68
OPELASTRA II, 1999 r., 14 tys. km, 1400 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie kier., elektr. otw. szyby, centr. zamek + pilot, RM, 
reguł, kierownica, • 39.000 zł. Leszno,'fel. 065/538-85-88, 
0603/61-31-14
OPELASTRA II, 1999 r., 51 tys. km, 1400 ccm, 16V, casablan- 
ca, 5-drzwiowy, alarm, blokada skrzyni biegów, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, bez wypadku, kupiony w salonie, bez wy
padku, • 39.500 zł lub zamienię na mniejszy. Namysłów, tel. 
077/410-20-62 po godz. 15
OPELASTRA II, 1999 r., 50 tys. km, 1200 ccm, grafitowy meta
lic, 3-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, RM, 6 
głośników + instalacja do subwoofera, bagażnik na rowery, ga
rażowany, kpi. opon zimowych, po przeglądzie, - 35.000 zł. 
Polkowice, teł. 0601/37-13-35
OPELASTRA II. 1999 r.. 42 tys. km, 2000 ccm, 16V, DTL, gra
natowy metalic, 3-drzwiowy, tylny spoiier, ABS, serwo, central
ny zamek w pilocie, CD + 4 kpi. głośników, - 41.000 zł. Brzeg, 
tel. 0607/48-18-24
OPELASTRA KOMBI, 1999 r., 52 tys. km. 1700 ccm, turbo D, 
granatowy metalic, ABS, alarm, centr. zamek + pilot, RM * CD, 
dzielona kanapa, relingi - 39.000 zl. Kępno, tel. 0601/65-56-02 
OPELASTRA CLASSIC, 1999 r„ 41 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, czerwony, sedan, I właściciel, kupiony w salonie, serwiso
wany, 2 pod! powietrzne, 4-drzwiowy, bez wypadku, garażowa
ny, • 28.000 zł. Lubiąż, tel. 071/389-74-58 
OPELASTRA 1999 r., 41 tys. km, 1400 ccm, benzyna 5-drzwio
wy, el. otwierane szyby, centralny zamek + pilot, alarm, z salo
nu, 2 poduszki powietrzne, pełna dokumentacja, serwisowany, 
stan idealny, - 27.000 zł. Opole, tel. 077/457-56-56 
OPELASTRA II, 1999 r., 20 tys. km, 1200 ccm, 16V, srebrny 
metalic, Ecotec, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, poduszki pow., wspomaganie kier., 
centralny zamek + pilot, radio, książka serwisowa, immobiiizer, 
stan b. dobry, - 41.000 zł. Opole. tel. 077/456-2140 
OPELASTRA CLASSIC, 1999 r., 35 tys. km, 1400 ccm, grana
towy, blokada skrzyni biegów, alarm, 2 pod. powietrzne, I wła
ściciel, - 29.000 zl. Wrocław, tel. 071/321-11-79 
OPELASTRA, 1999 r., 28 tys. km, 1400 ccm, pertowosrebmy, 
kupiony w salonie, I właściciel, książka serwisowa, 2 pod. po
wietrzne, • 27.000 zł. Wrocław, tel. 0603/79-95-62

OPELASTRA KOMBI, 1999 r., 107 tys. km, 1400 ccm, biały, I 
właściciel, homologacja, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, re- 
-lingi, instal. radiowa, alarm, centr. zamek, roleta, kupiony w 
salonie, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 373-59-00 
OPEL ASTRA, 1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, biały, 60 KM, z 
salonu, garażowany, RDS, po przeglądzie, - 28.000 zł. Wro
cław, tel. 361-73-57
OPELASTRA II, 1999 r., 12 tys. km, 1600 ccm, 16V, Ecotec, 
perłowoczamy, kombi, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek ♦ pilot, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, •
35.000 zł lub zamienię na tańszy Wrocław, tel. 324-25-97 
OPEL ASTRA II, 1999 r„ 20 tys. km, 1700 ccm, TDi. srebrny 
metalic, immobiiizer, 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, 1999/00 r., 63 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 2 
pod. powietrzne, immobiiizer, welurowa tapicerka, zadbany, 
serwisowany, stan idealny, kupiony w salonie, l właściciel, •
26.000 zł. Wrocław, tel. 0605/54-30-34
OPEL ASTRA KOMBI Ił, 2000 r., 18 tys. km, srebrny metalic, 
wspomaganie, reg. kierownica, 4 poduszki powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, immobiiizer, klimatyzacja, ABS, alum. 
felgi, radioodtwarzacz, - 51.200 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-63-17,0604/45-1940
OPELASTRA II KOMBI, 2000 r., 4 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, garażo
wany, - 42.000 zł. Poznań, tel. 061/444-72-86,0607/48-22-67 
OPELASTRA II, KOMBI, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
pertowogranatowy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, relingi dachowe, 
RO, alum. felgi, centr. zamek + pilot, roleta + siatka, książka 
serwisowa, stan idealny, -45.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39
0  OPEL BEZPŁATNA DIAGNOSTYKA SILNIKA I 

PODWOZIA dnia 19.05, samochodów marek Audi, 
VW, Seat, Opel. „SERWICE AUDI IVW”, Wrocław, 
od godz. 8 do 16, ul. Przesmyckiego 31/33, tel. 
071/325-31-69,0601/42-09-93 02021941

OPEL CALIBRA, 1990/91 r., 135 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy metalik, ABS, centr. zamek, wspom. kier., wyposaż, 
elektr., alarm, alum. felgi 16*, obniżony, ospoilerowany, sporto-. 
wy ukl. wydechowy, w kraju od roku, garażowany, atrak. wy
gląd, stan b. dobry, - 15.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/77548-26, 
0604/96-86-50
OPEL CALIBRA, 1991 r., 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, 
alum. felgi, bez wypadku, • 14.900 zl. Dobroszyce, tel. 
071/314-11-83
OPEL CALIBRA 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
szyberdach, ABS, centr. zamek, alarm, RO, wspomaganie kier.
1 inne, • 16.500 zł lub zamienię na Opla Astrę albo inny. Góra, 
tel. 0601/05-81-98
OPEL CALIBRA, 1991 r., 125 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek + pilot, lot
ka, el. reguł, lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, alarm, stan 
b. dobry, - 15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-30-12, 
0601/78-6745
OPEL CALIBRA, 1991 r.. 134 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, klimatyzacja, ABS, wspom. kierownicy, alum. felgi, spoiier, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, alarm, 
sprowadzony w całości, w kraju od 3,5 roku, I właściciel, za
dbany, -16.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-18-95 po godz.20 
OPEL CALIBRA, 1991 r„ 98 tys. km, 2000 ccm, V8, czerwony, 
w kraju od 5 miesięcy, kpł. dokumentacja, udokum. przebieg, 
po przeglądzie, obniżony, lotka ze światłem .stop", szyberdach, 
zadbany, stan b. dobry, -17.500 zł. Wrocław, tel. 0603/03-60-16 
OPEL CALIBRA 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, granatowy meta
lic. wspomaganie. ABS, ei. reg. reflektory i szyberdach, el. reg. 
lusterka (podgrzewane), aium. felgi, RO, po przeglądzie, kompl. 
dokumentacja, -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 
zl. Jasień, teł. 0606/97-93-24, woj. zielonogórskie 
OPEL CALIBRA, 1991/92 r., 175 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
szyberdach, el. reg. lusterka, RM + 4 głośniki, alum. felgi, spor
towa kierownica, blokada skrzyni biegów, koła zimowe, garażo
wany, serwisowany, kpi. dokumentacja, atrakcyjny wygląd, za
dbany, -17.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-74-93,0605/76-5745 
O  OPEL CALIBRA, 1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 

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

OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, obniżony, duży 
spoiier tylny, alum. felgi, klimatyzacja, RO-RDS, sportowy ukł. 
wydechowy, ospoilerowany, ei. reg. i podgrzewane lusterka, 
alarm, centr. zamek, ABS, stan b. dobry, atrakc. wygląd, nowy 
akumulator, ważny przegląd, • 19.000 zł lub zamienię na mniej
szy. Walim, tel. 074/845-70-60 po godz. 18 
O  OPEL CALIBRA, 1992/93 r., 180 tys. km, 2000 

ccm, kolor srebrny, serwo, ABS, szyberdach, stan 
b. dobry, - 9.800 zł + cło. Zielona Góra, tel. 
0502/62-88-27 84014891

OPEL CALIBRA 1993 r., 98 tys. km, 2000 ćcm, kolor śliwkowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., napinacze pasów, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, 
centr. zamek, wspomaganie, alarm, blokada skrzyni biegów, 
alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, spoiier, • 21.000 zł. Wro
cław, tel. 071/325-83-53, 0607/63-28-10 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 144 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
ABS, alum. felgi, wspom. kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, • 19.500 zł. Walim, tel. 074/845-73-56 
OPEL CALIBRA 1994 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, serwo, centr. 
zamek, pilot, ABS, pełne wyposażenie elektryczne, 2 pod. po
wietrzne, alum. felgi, stan b. dobry, - 22.900 zł. Szczecin, tel. 
0607/58-67-39
OPEL CALIBRA. 1994 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, OHC, kolor 
grafitowy metalic, poduszka pow., pasy pirotechniczne, wspo
maganie, centr. zamek, el. reg. lusterka i reflektory, el. otw. szy
berdach, ABS, stan b. dobry, • 18.600 zł. Wrocław, tel. 
071/328-83-89,0503/84-00-19
OPEL CALIBRA 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, czamy, pełne 
wyposażenie, skóra, klimatyzacja, alum. felgi, spoiier, atrakc. 
wygląd, - 26.000 zł. Leszno, tel. 0601/57-13-91 
OPEL CALIBRA 1995 r., 10 tys. km, 2000 ccm, seledynowy 
metalic, ABS, RM, CD, klimatyzacja, podgrz. siedzenia, wspo
maganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, aluminio
we felgi, ciemne szyby, atrakcyjny wygląd, twarde zawiesze
nie, alarm, centralny zamek, - 25.000 zl. Wrocław, tel. 
071/782-87-57,0603/21-35-20
OPEL CORSA SPORT, 1985 r., 92 tys. km, srebrny metalic, 
sportowe: zawieszenie Jamex, ukl. wydechowy, kierownica, bia
łe zegary, alum. felgi ATS 7j13, opony 175/50, ciemne szyby, 
pojedyncza wycieraczka, fotel kubełkowy Jamex, pasy szelko
we, z urzędu celnego, stan b. dobry, - 6.500 zl. Bolesławiec, 
tel. 0606/3644-93
OPEL CORSA 1985 r., 1000 ccm, benzyna, zielony metalic, 
stan b. dobry, nowe klocki hamulcowe, amortyzatoiy. po wy
mianie progów, tylna szyba ogrzewana, garażowany, zadbany, 
kpi. dokumentacja, - 4.700 zł. Nysa, teł. 0603/99-51-84 
OPEL CORSA, 1985 r., 120 tys. km, 1200 ccm, benzyna, gra
natowy, 2-drzwiowy, techn. sprawny, bez śladów korozji, zare
jestrowany, ważny przegląd, garażowany, • 3.900 zł. Opole, tel. 
0607/34-81-10
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 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, garażowany, 5-biegowy, przegląd do 03.2002 r, - 
3.500 zł. Kolonowskie, tel. 077/461-15-25 
OPEL CORSA, 1986 r., 154 tys. km, 10Ó0 ccm, benzyna, biały, 
kpł. dokumentacja, 3-drzwiowy, bez wypadku, po remoncie ha
mulców, nowe tłumiki, garażowany, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 
071/326-91-63
OPEL CORSA, 1986 r„ 104 tys. km, 1200 ccm. OHC. srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, katalizator, w kraju od roku, z urzędu cel
nego, kompletna dokumentacja, garażowany, stan idealny, • 
6.600 zl. Bielawa, tel. 074/645-33-75 po godz. 17 
OPEL CORSA SEDAN, 1986 r., 23 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
granatowy, 4-drzwiowy, po remoncie kapitalnym blacharki i la
kierowaniu, • 5.500 zł. Lubań, tei. 075/721-60-91,0604/704)2-76 
OPEL CORSA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, II wła
ściciel, stan dobry, - 5.300 zł. Sobótka, tel. 0604/77-17-57

i Skup samochodów za gotówkę
o WSZYSTKIE MARKI ■ PO 90 r. • GOTÓWKA NATYCHMIAST. Legnica, te l. 0-605 28 37 83
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EUROPEJSKI FUNDUSZ BUDOWLANY
n  A nrrtr J A  f/ T  T 10.000 . . . . .  108,96 zt/mies.

I W I I  £  25.000 .......... 272,39zl/mies.
45.000 ........  490,30 zł/mies.
70.000 . . . . .  762,70 zt/mies. 
100.000... 1,089,57 zł/mies.

R A T Y  J A K I C H  Z A  C H W I L Ę

• minimum formalności i- l \ l  /  / ^ ,  #1 P ,  /  J  f  /  H.
• stałe oprocentowanie .
* łatwy dostęp do środków sfinansowania
* szy bkie i proste procedury zawarcia urnowy

PROMOCJA OGRANICZONA CZASOWO
f  i  0 O K Ó N A J  ̂ R E Z E R W A C JI

PROSIMY O DOKONANIE REZERWACJI TELEFONICZNEJ
OPOLE : 077/454-64-08 POZNAŃ 061/852-76-32
BOGATYNIA 075/773-30-30 - • 853-34-09
ZIELONA GÓRA 068/322-10-64 GLIWICE 032/777-53-17
JELENIA GÓRA 075/642-49-34 KATOWICE 032/253-52-09
ŻARY 068/363-64-22 WARSZAWA 022/620-52-42
KALISZ 062/757-52-33 693-79-61
LESZNO 065/529-28-41 LEGNICA 076/866-04-26

N IE B Y ŁO

Poll C re d it Sp z o.o.

ul. Świdnicka 39, III p., tel. 344-16-76, 341-07-47
od 9.00 do 18.00

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

rowmez 
motocykle!

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

8,51% W SKALI ROKU!!
'  s z c z e g ó ł o w y c h  I n f o r m a c j i  u d z i e l a .  P a ń s t w u  p r a c o w n i c y  f i r m y  R o I C r e d l t  .

OPEL CORSA SEDAN, 1987 r.. 109 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, jasnoniebieski metalic, zadbany, ekonomiczny, atrakcyjny 
wygląd, 4-drzwiowy, 4-biegowy, dodatkowe światło .stop’ , tylna 
szyba ogrzewana, pokrowce skórzane, blokada zapłonu, RO + 
2 głośniki, nowe opony, amortyzatory, łożyska, filtr pow. i oleju, 
pompa paliwa, ukł. wydechowy, • 6.800 zł w Polsce od 1994 r., 
stan b. dobry. Dzierżoniów, tel. 0605/68-95-99 
OPEL CORSA, 1987 r., 114 tys. km, 1200 ccm, benzyna, bor
dowy, stan techn. b. dobry, II właściciel w kraju, sprowadzony w 
całości, - 5.900 zł. Jełenia Góra, tel. 075/755-36-58,755-69-51 
OPEL CORSA SEDAN, 1987/88 r„ 1200 ccm. benzyna, OHC, 
czerwony, szyberdach, hak, RO, 2-drzwiowy, kpi. dokumenta
cja, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, • 7.100 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-13-37
OPEL CORSA, 1988 r., 141 tys. km, 1000 ccm, czerwony, stan 
techn. dobry, kpi. dokumentacja, sprowadzony w 1994 r, • 7.000 
zł. Radków, tel. 074/871-24-50
OPEL CORSA, 1989 r., 137 tys. km, 1500 ccm, diesel garażo
wany, alarm, centr. zamek, bez wypadku, 5-biegowy, zadbany, 
• 7.700 zł. Wrocław, tel. 0604/81-47-82 
OPEL CORSA, 1989 r., 115 tys. km, 1000 ccm. benzyna, biały, 
oryg. lakier, 3-drzwłowy, zadbany, po przeglądzie, - 6.200 zł. 
Wrocław, tel. 363-15-02
OPEL CORSA, 1990 r., 130 tys. km, 1000 ccm, czarny, RO, - 
7.600 zł lub zamienię na Rata 126p, do 2.000 zł. Rychtal, teł. 
062/781-62-81
OPEL CORSA GSI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor wiśnio* 
wy, sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, skrzynia biegów 
(5), moc 106 KM, zadbany, bez korozji, bez wypadku, podlega 
I rejestracji w Polsce, odony, kpi. dokumentacja, - 8.600 zł lub 
zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 074/844-95-25,0604/21-14-48 
OPEL CORSA SKŁADAK, 1990/97 r., 115 tys. km. 1200 ccm, 
wtrysk, czarny metalic, alarm, centr. zamek, • 6.500 zł. Lubin, 
tel. 0607/78-10-52
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 SWING. 1991 r.. 93 tys. km. 1400 ccm. wiśnio
wy, - 9.000 zł. Legnica, tel. 076/855-23-08 
OPEL CORSA. 1991 r., 130 tys. km, 1200 ccm, wtrysk 3-drzwio
wy, ciemne szyby, el. reg. reflektory, RM, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, atrakcyjny wygląd, • 7.700 zł. Lwówek Ślą
ski. tel. 075/782-49-27,0602/61-73-59 
OPEL CORSA, 1991 r, 993 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, bez 
wypadku, RO, stan b. dobry, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/97-00-73
OPEL CORSA, 1991 r., 1000 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach -1.000 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/78-58-09
OPEL CORSA, 1992 r., 75 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, sprowadzony z Niemiec, I właściciel w kraju, bez wypad
ku, oryg. lakier, hak, model przejściowy, stan techn. b. dobry, •
11.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-26
OPEL CORSA, 1992 r., 46 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, benzyna, 
czerwony, sprowadzony w całości, I właściciel, 3-drzwiowy, 
zadbany, garażowany, stan idealny, • 9.700 zł. Góra, tel. 
065/54344-23,0600/34-83-29
OPEL CORSA, 1992 r., 85 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czarny, •
9.500 zł. Kalisz, tel. 062/757-07-67
OPEL CORSA, 1992 r., 41 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, el. reg. reflektory, szyberdach, w kraju od tygodnia, 
bez opłaty. - 9.800 zł. Krobia, tel. 065/57142-33.0601/07-14-82 
OPEL CORSA, 1992 r.. 87 tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, do sprowadzenia z Niemiec; bez wypadku, stan b. 
dobry, 5-drzwiowy, • 9.500 zł. Lwówek Śląski, (el- 0607/06-07-44, 
0602/63-01-69
OPEL CORSA, 1992/93 r., 70 tys. km, 1000 ccm. wtrysk, czar
ny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, zadbany, ser
wisowany, książka serwisowa, nie wymaga napraw, bez śla
dów korozji, reg. pasy, oszczędny, udokumentowany przebieg, 
składana tylna kanapa, atrakc. wygląd, zdjęcia do wglądu, do 
sprowadzenia, pomoc w ocleniu, - 9.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/36-56-73
OPEL CORSA SWING, 1993 r., 103 tys. km. 1200 ccm, benzy
na, czerwony, 3-drzwiowy, garażowany, hak, dzielona tylna ka
napa, stan b. dobry, • 12.500 zł lub zamienię na inny samochód 
o dużej pojemności. Kłodzko, tel. 074/867-55-47 
OPEL CORSA, 1993 r., 78 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, do 
sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku, 3-drzwiowy, • 9.500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0607/06-07-44,0602/63-01-69

OPEL CORSA B, 1993 r, 126 tys. km, 1200 ccm, biały, szyber
dach, RQ, reguł, reflektory i pasy, nowy model, -12.800 zł. Ubo
cze, gm. Gryfów Śl., tel. 075/781-28-43 
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 78 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, wir 
śniowy metalic, w kraju od tygodnia, zarejestrowany, bez wy
padku, oryginalny lakier i przebieg, książka serwisowa, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, centralny zamek, I właściciel, radioodtwarzacz 
+ głośniki, immobilizer, bez korozji, serwisowany, stan b. dobry, 
możliwość rat, - 14.700 zł lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
OPEL CORSA, 1993/94 r., 92 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, turku
sowy, 5-biegowy. nowe opony i amortyzatory, oryg. radio Blau- 
punkt + 4 głośniki, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania 
pasów, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, • 13.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-35.0503/65-89-31 
OPEL CORSA, 1993/94 r.; 120 tys. km, 1500 ccm, turbo D, srebr
ny, 3-drzwiowy, I właściciel, atrakc. wygląd, stan b. dobry, •
15.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-63-81 
OPEL CORSA ST, 1994 r., 69 tys. km, 1400 ccm, 16V, grafito
wy metalic, 90 KM, kubełkowe fotele, RM, 3-drzwiowy, pełna 
dokumentacja, -16.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0501/05-33-12 
OPEL CORSA, 1994 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, automatic, el. otw. szyby, welurowa ta
picerka, • 15.200 zł. Wrocław, tel. 0502/50-37-21 
OPEL CORSA B, 1994 r., 88 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, alarm, immobilizer, 5-biegowy, pirotechniczne na
pinacze pasów, radio, panel,- 6 głośników, katalizator, term. 
zewn, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-12-74,0501/43-58-00 
OPEL CORSA 1994/95 r., 67 tys. km, 1400 ccm, turkusowy 
metalic, centr. zamek + pilot, zderzaki w kolorze nadwozia, •
15.500 zl. Kotowiecko, tel. 062/762-40-38 
OPEL CORSA, 1994/95 r., 105 tys. km, 1200 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, szyberdach, el. reg. lusterka, termometr zewn., ory
ginalne radio, napinacze pasów, b. zadbany, bez podatku, -
14.200 zl. Rawicz, tel. 0605/78-94-65 
OPEL CORSA, 1994/95 r., 99 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, turku
sowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, 5-drzwiowy,

katalizator, alarm, blokada skrzyni biegów, RM, kpi. dokumen
tacja, • 16.900 zi (możliwe raty). Syców, tel. 062/785-35-03, 
786-90-05
OPEL CORSA B, 1994/95 r., 98 tys. km, 1400 ccm, biały, 
3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, termometr zewn., immobilizer, 
stan b. dobry, w kraju od 2 mieś., możl. 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
O  OPEL CORSA, 1995 r., 1200 ccm, biały, kupiony 

w salonie w Polsce, serwisowany, i właściciel, 
alarm, immobilizer, centr. zamek, RM, stan ideał* 
ny, - 16.900 zl. „AUTO-PLUS” , Świdnica, tel. 
074/666-60-50,0601185-15-55 01027451

OPEL CORSA, 1995 r., 67 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, aluminiowe felgi, 2 poduszki powietrzne, napinacze pa
sów, 3-drzwiowy, -16.500 zł. Głogów, tel. 076/834-16-78 
OPEL CORSA, 1995 r., 54 tys. km, 1200 ccm, morski metalic, 
centr..zamek, el. reg. reflektory, pasy pirotechniczne, oryg. RO, 
termometr zewn, - 16.000 zł. Osieczna, tel. 065/535-01-25, 
0607/10-00-35
OPEL CORSA, 1995 r., 1400 ccm, ECOTEK, 16V, czarny, pod.
powietrzna, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, • 16.800
zł. Prochowice, tel. 0604/06-73-86
OPEL CORSA, 1995 r., 40 tys. km, 1400 ccm, srebrny, 2 pod.
powietrzne, szyberdach, alarm, el. reg. reflektory, kubełkowe
fotele, I właściciel, stan b. dobry, - 18.900 zł. Trzebnica, teł.
0602/86-45-97
OPEL CORSA, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
wspomaganie, szyberdach, RO, stan dobry, - 18.600 zi. Wro
cław. tel. 0601/84-67-82
OPEL CORSA, 1995/96 r., 81 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, wersja Sport, stan b. dobry, kompl. dokumentacja, -
19.300 zł. Oleśnica, tel. 0603/40-04-93
OPEL CORSA, 1996 r., 68 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, Mul-T-Lock, RM, z salonu, zakupiony w kraju -19.500 
zł. Leszno, tel. 065/529-24-65
O  OPEL CORSA, 1996 r., 80 tys. km, 1200 ccm, 

ciemnoniebieski, 3*drzwiowy, alarm, lakierowa* 
nie zderzaki, RM, serwisowany, stan b. dobry, • 
19.000 zł. Wrocław, tel. 071/368*11*16, 
0602/39-10-53 80008221

OPEL CORSA 1996 r., 97 tys. km, biały, 3-drzwiowy, 2 poduszki 
powietrzne, immobilizer, el. leflektory, RM Blaupunkt z RDS+6 
głośników, wyświetlacz, listwy boczne, serwisowany, pełana 
dokumentacja, stan b.dobry, - 17.870 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-63-94
OPEL CORSA, 1996 r., 120 tys. km, 1500 ccm, diesel, błękitny 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, -16.900 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
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., 1400 ccm 5-drzwiowy, -18.200 zł. Sy
ców, tel. 062/785-33-10
OPEL CORSA, 1996 r., 66 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, zielony, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, książka serwiso
wa, poduszka powietrzna kierowcy, napinacze pasów, obroto
mierz, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 17.900 zł. Wał
brzych, tel. 074/665-47-50
OPEL CORSA B, 1996 r., 110 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, lusterka i 
zderzaki lakierowane, alarm + pilot, immobilizer, • 18.800 zł. 
Wrocław, tel. 0600/85-75-53
OPEL CORSA, 1996 r., 24 tys. km, 1200 ccm, benzyna, perło- 
woczarny, I właściciel w kraju, szyberdach, alum. felgi, alarm ♦ 
dwa dodatkowe zabezpieczenia, immobilizer, stan b. dobry, • 
17.500 zł lub zamienię na Renault Lagunę (1994/95 r.). Wro
cław, tel. 071/321-61-02,0602/48-15-09 
OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, alum. felgi, obrotomierz, zabezp. przed kradzieżą, 
stan b. dobry, RO, -16.900 zł. Wrocław, tel. 071/346-45-14 
OPEL CORSA, 1996 r., 126 tys. km, 1400 ccm, biały, I właści
ciel, kupiony w salonie, garażowany, kpi. dokumentacja, aktu
alny przegląd, bez wypadku, 3-drzwiowy, • 16.500 zl. Wrocław, 
tel. 071/361-77-71,0601/89-93-76 
OPEL CORSA, 1996 r., 1400 ccm, ciemnozielony metalic, ku

piony w salonie, garażowany, blokada skrzyni biegów, alum. 
felgi, RO, 3-drzwiowy, • 19.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-24-33 
OPEL CORSA, 1996 r., 62 tys. km, 1200 ccm. czarny. 60 KM. 2 
pod. powietrzne, wspomaganie kier., 3-drzwiowy, garażowany, 
ciemne szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, piro
techniczne napinacze pasów, • 17.800 zł. Zduny, tel. 
0502/33-42-62
OPEL CORSA, 1996/97 r., 62 tys. km, 1200 ccm, biały, 2 pod. 
powietrzne, alarm, RM, bez wypadku, zadbany, - 18.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/324-3241 po godz. 15,353-2741 
OPEL CORSA, 1997 r., 1700 ccm, diesel, czarny, całość, wspo
maganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy - 21.900 
zł. Leszno, teł. 065/529-24-65
OPEL CORSA, 1997 r., 55 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, 12V, nie
bieski metalic, książka serwisowa, I właściciel, • 17.200 zi (zwol
nienie i  opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
OPEL CORSA B. 1997 r„ 23 tys. km, 1200 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny, 3-drzwiowy, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szy
by, RM Opel, 5-biegowy, welurowa tapicerka, kpi. dokumenta
cja 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., 41 tys. km, 1200 ccm, zielony, kupiony 
w salonie, I właściciel, centr. zamek, reguł, fotel kierowcy, do
datkowe światło .stop”, immobilizer, rsdio Sony z RDS, dzielo
na tylna kanapa, 3-drzwiowy, przegląd do 09.2002 r, -18.500 
zł. Głogów, tel. 076/834-50-60
OPEL CORSA CITY, 1997 r., 80 tys. km, 1200 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, immobilizer, radio, obrotomierz, dodatkowe światło 
.stop', niepalący właściciel, kpi. dokumentacja, - 17.900 zł. 
Leszno, tel. 0607/11-53-38
OPEL CORSA, 1997 r., 90 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, •
19.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
OPEL CORSA B, 1997 r., 39 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer

wony, serwisowany w salonie Opla, 3-drzwiowy, 5-biegowy, ka
talizator, RO Philips, wspomaganie kier., zagłówki, listwy bocz
ne, czarne zderzaki i lusterka, wyświetlacz daty, czasu i tempe
ratury, 1. właściciel (niepalący), b. mało używany, garażowany,
• 19.800 zł lub zamienię na tańszy. Wschowa, tel. 065/54042-17 
OPEL CORSA, 1998 r., 39 tys. km, Ecotec, niebieski, centr. 
zamek * pilot, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, radio 
+ CD, 3-drzwiowy, - 20.500 zł. Osiek, tel. 0600/20-92-33 lub 
062/784-34-32
OPEL CORSA, 1998 r., 31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny, 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 nadwo
zia, reguł, fotel kierowcy, garażowany, sprowadzony, zadbany,
• 26.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-28-90 po godz. 15 
OPEL CORSA 1998 r., 21 tys. km, 1000 ccm, czerwony, szy
berdach, RO, stan b. dobry, • 22.800 zł. Bielawa, tel. 
0603/22-5540
OPEL CORSA, 1998 r., 50 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec, 
czerwony, el. reg. reflektory, napinacze pirotechn. pasów, obro
tomierz, aluminiowe felgi, komplet opon zimowych, zderzaki w 
kolorze nadwozia, spoiler tylny, immobilizer, welurowa tapicer
ka, radio z CD i RDS, pokrowce na fotelach, stan idealny, • 
21.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0605/66-6442 
OPEL CORSA, 1998 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, blokada bie
gów, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, garażowany, z salonu, • 
26.000 zl. Góra, tel. 065/544-12-56,0503/78-5644 
OPEL CORSA, 1998 r., 46 tys. km, 1500 ccm, turbo D, fioleto
wy metalic, el. otwierane szyby, ei. reguł, lusterka, centralny 
zamek, dzielona tylna kanapa, spoiler tylny, 3-drzwiowy, - 24.500 
zł. Opole. tel. 0602/79-96-51
OPEL CORSA, 1998 r.. 100 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. świateł, zadbany, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 24.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/593-07-33 
OPEL CORSA, 1998 r., 22 tys. Jem, 1000 ccm, 12V, czarny, 
wspomaganie kier., el. reg. reflektory, dodatkowe światło .stop', 
stan idealny, • 19.000 zJ. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-00-01, 
0606/26-28-08
OPEL CORSA, 1998 r., 100 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, kpi. do
kumentacja, nie zarejestrowany, zadbany, - 24.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/593-07-33
OPEL CORSA, 1998 r., 35 tys. km, niebieski metalic, 3-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka po
wietrzna, garażowany, • 20.500 zl. Pakosławice, tel. 
077/435-76-16
OPEL CORSA 1998 r., 40 tys. km, 1000 ccm, 12V, ecotec, bia
ły, kupiony w salonie w kraju, centr. zamek, alarm ♦ pilot, EPS, 
immobilizer, RO ze sterowaniem, reg. reflektory i fotel kierow
cy, zielone szyby, bez wypadku, oryginalny lakier, garażowany, 
stan idealny, • 20.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-00-58 
O  OPEL CORSA, 1998/99 r., 32 tys. km, 1000 ccm, 

czerwony, zderzaki w kolorze nadwozia, ABS, za
rejestrowany, dodatkowe światło „stop”, deska 
digital, moil. w yst faktury VAT, kupiony u dilera, 
siln ik system Porsche, wersja sportowa ♦ kom* 
piet kół z oponami zimowymi, RO ♦ 6 głośników, 
stan b. dobry, * 21.900 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326*22*32,0605/93*18*26 87022081

OPEL CORSA, 1999 r., 9 tys. km, 1000 ccfi, 12V, wiśniowy 
metalic, poduszka powietrzna,centr. zamek, pełne wyp. elektr., 
3-drzwiowy, - 20.400 zł lub zamiana na Opla Corsę lub Astrę 
5-drzwiową (diesel). Masanów, tel. 062/739-02-92 wieczorem 
OPEL CORSA, 1999 r., 5 tys. km. 1000 ccm, ECOTEC. czarny, 
szyberdach, 4 pod. powietrzne, ABS, serwo, alum. felgi, - 26.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-74-70,0602/76-44-30 
OPEL CORSA B, 2000 r., 13 tys. km, 1000 ccm, 12V, ecotec,
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czarny, w kraju od 2 mies., sprowadzony z Belgii, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, obrotomierz, kpi. dokumentacja, • 
25.000 zł. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18, 0607/5343-23 
OPEL CORSA 2000 r., 5 tys. km, 1500 ccm, diesel, czarny, 
3-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, • 23.000 zł. Zielo
na Góra, teł. 0601/66-9642
OPEL KADETT, 1977 h, 150 tys. km, 1200 ccm, biały, w ciągłej 
eksploatacji, sportowy wygląd, RM, obrotomierz, tylna szyba 
ogrzewana, tylny napęd, drugi silnik ńa części, • 2.000 zł. Prze
wóz, tel. 068/375-12-54
OPEL KADETT, 1979 r., 1300 ccm, OHC, benzyna, granatowy, 
po remoncie blacharki, stan dobry, - 3.100 zł. Zagrodno, gm. 
Złotoryja, tel. 076/877-37-84
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, benzyna 4-drzwiowy, hak, 
stan b. dobry, • 3.000 zl. Praszka, tel. 034/359-19-46, 
0604/14-9647
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, czerwony, po remoncie sil
nika (10 tys. km), po remoncie blacharki (2 lata temu), nowa 
tapicerka i zawieszenie tylne, - 3.500 zł. Góra, tel. 
065/5434 6 46,0605/72-56-25
OPEL KADETT S, 1980 r., 239 tys. km, 1187 ccm, OHC, niebie
ski, inst. gazowa z homologacją do 2005 r., przegląd do 05.2002 
r., dodatkowe światło .stop', nowe pokrowce, nowe opony, amor
tyzatory, hak, ciemne szyby, tylna wycieraczka, tylna szyba 
ogrzewana, po częściowym remoncie silnika, • 2.999 zł. Wy
kroty, tel. 0603/63-12-97
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1300 ccm, OHC, brązowy me
talic, aluminiowe felgi, nowy ukł. hamulcowy, obrotomierz, we
lurowa tapicerka, po wymianie silnika, stan b. dobry, zarejestro
wany, - 2.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-03-87 
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1200 ccm, benzyna, czerwo
ny, szyberdach, dodatkowe światło .stop' + Fiat 126p, do re

montu, - 2.400 zł lub zamienię na Poloneza, po 90 r., lub Fiata 
126p. Klików, gm. Iłowa Żagańska, tel. 0604/3641-82 
OPEL KADETT, 1981 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, przebieg 10.000 km po remoncie silnika, nowy ukł. ha
mulcowy i sprzęgło, 5-drzwiowy, - 2.500 zł albo inne propozy
cje. Wałbrzych, tel. 0605/85-02-94 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
po remoncie blacharki, po regeneracji gażnika, po wymianie 
pompy wodnej i paska rozrządu, 3-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-53, 
0501/75-96-36
OPEL KADETT BERLINA, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, brązo
wy metalic, automatic, 5-drzwiowy, przegląd do 12.2001 r„ stan 
dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-76-77 
OPEL KADETT, 1981/827., 96 tys. km. 1300 ccm. OHC, biały, 
po remoncie blacharki, po remoncie silnika, po wymianie pom
pa ham., alternator, Uumik, nowy akumulator, • 3.100 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0605/62-37-14
OPEL KADETT, 1981/84 r. stan dobry ♦ części. • 2.900 zł. Bud- 
ków, tel. 071/389-94-76
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, blacharka do małych poprawek, -1.400 ’ 
zł. Wrocław, tel. 0501/5749-30
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
stan dobry, akumulator na gwarancji, po remoncie ukł. ham. •
3.500 zł lub zamienię na Fiata 126p w tej samej cenie. Bolesła
wiec, tel. 075/735-14-73
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, OHC, srebrny metalic, nowe 
amortyzatory, przegląd do 09.2001 r., stan b. dobry, - 3.700 zł. 
Jedlina Zdrój, tel. 074/845-52-18 
OPEL KADETT, 1982 r., 190 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony 3-drzwiowy, stan b. dobry silnika, stan dobry nadwozia, 
spoiler przedni i tylny, zadbany, kołpaki, pokrowce .miś', • 2.800 
zł. Nysa. tel. 0600/39-71-94
OPEL KADETT, 1982 r., 1800 ccm, pełny wtrysk alum. felgi, 
hak, spoiler z przodu, szyberdach, • 1.800 zł lub zamienię na

Forda Taunusa (2-drzwiowego), Fiata 126p. Ozimek, tel. 
077/465-33-23
OPEL KADETT, 1982 r., 1200 ccm, czerwony, szyberdach, stan 
dobry, przegląd do 05.2002 r, • 2.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/816-05-97
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, brązowy metalic, 
blacharka do częściowego remontu, silnik stan dobry, 5 biego
wa skrzynia, 5-drzwiowy, oszczędny 51/100 km, -1.800 zł. Jan
kowa Żagańska, tel. 0606/42-27-68, woj. zielonogórskie 
OPEL KADETT, 1983 r., 86 tys. km, 1300 ccm, OHC, pomarań
czowy, 4-drzwiowy, hak, stan dobry, - 2.350 zł. Mikułowa, gm. 
Sulików, tel. 0501/4641-70
OPEL KADETT E, 1984 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, 5-drzwiowy, pokrowce, oszczędny, stan techn. dobry, - 
4.900 zł lub zamienię na inny, może być bus. Jelenia Góra, tel. 
0603/6140-97
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1300 ccm, zielony, po remon
cie blacharki, silnik w dobrym stanie, - 4.500 zl. Jawor, tel. 
076/871-01-06
OPEL KADETT GTE, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, alum. felgi, - 5.300 zł. Prusice, teł. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
OPEL KADETT, 1985 r., 1400 ccm, benzyna 3-drzwiowy, za
dbany, dużo nowych części, stan b. dobry, - 5.500 zł lub zamie
nię na Poloneza. Jakubkowice, tel. 071/317-13-93 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 160 tys. km, 1300 ccm. benzy
na, biały, po remoncie blacharki, przegląd do 10.2001 r., OC, 
do lakierowania, stan b. dobry, • 5.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-54-63 po godz. 17
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 
stan b. dobry, 5-drzwiowy, roleta bagażnika, alarm, centr. za
mek. • 6.200 zł. Nysa, tel. 077/433-67-24, 0604/08-58-29, 
0608/23-73-03
OPEL KADETT, 1985 r., 1187 ccm, zielony, .łezka', centralny 
zamek, garażowany, stan dobry, - 5.800 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-63-24
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 75 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, reg. wys. pasów, ob
rotomierz, silnik z 1998 r., nowe łożyska kół, sprzęgło i akumu
lator, RO z panelem, przegląd do 04.2002 r, - 5.000 zł. Wro
cław, tel. 071/341-51-07
OPEL KADETT, 1985/86 r., 160 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, stan dobry, • 4.900 zł. Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
OPEL KADETT KOMBI. 1985/86 r.. 160 tys. km, 1300 ccm, bia
ły, Jezka', stan b. dobry, po małym remoncie, nie wymaga na
praw, RM, -4.500 zł (w rozliczeniu może być Fiat 126p). Strze
lin, tel. 071/392-22-80,0607/82-88-62 
OPEL KADETT, 1985/93 r., 1200 ccm, biały, Jezka', po wymia
nie progów, klocków i tarcz hamulcowych, po malowaniu, stan 
b. dobry, przegląd do 05.2002 r. + drugi silnik z dokumentacją, 
e-mail: son@2com.pl, - 5.500 zł. Oleśnica, tel. 0608/77-8041 
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, szyber
dach, deska digital, alum. felgi, alarm, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/345-28-37,0608/68-34-88
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, zadbany, RM, - 6.900 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0603/12-38-68
O  OPEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, srebrny meta

lic, 5-drzwiowy, szyberdach, * 6.700 zł lub zamie* 
nię. Żary, ul. Okrzei 9, te l. 068/374*27*97, 
0602/79-49*88 87021941

OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 4-drzwiowy, inst. gazowa, obrotomierz, hak, przegląd 
do 01.2002 r., kpi. dokumentacja, - 6.800 zł lub zamienię. Bole
sławiec, tel. 075/73448-16

OPEL KADETT GSI, 1986 r., szary metalic, po przeglądzie, 
ospoilerowany, deska digital, szyberdach, kubełkowe fotele, stan 
b. dobry, - 6.800 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-90, 
0604/31-72-76
OPEL KADETT, 1986 r., 153 tys. km, 1300 ccm, benzyna, sza
ry metalic, .łezka', 5-drzwiowy, nowy akumulator, RO, zabezp. 
przed kradzieżą, • 6.300 zł. Jaworzyna Śl., tel. 074/858-89-»17 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, szy
berdach, sprowadzony w całości, 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 KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, .łez
ka', 5-drzwiowy, 5-biegowy, 1. właściciel, z urzędu celnego, przy
ciemniane szyby, kubełkowe fotele, po wymianie paska i filtrów, 
w ciągłej eksploatacji, przegląd, OC, hak, stan dobry, - 5.500 zł. 
Niedźwiedzice, teł. 076/8T8-69-12 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
na białych tablicach • 1.200 DEM. Słubice, teł. 095/75843 47, 
0607/63-24-89
OPEL KADETT SPRINT, 1986 r., 138 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, szyberdach, kubełkowe fotele, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, alarm + pilot, alum. felgi, obniżony, ospoilerowany, 
stan b. dobry, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 0602/12-54-35 
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, wspo
maganie, sportowe zawieszenie i ukł. wydech., kubełkowe fo
tele, szybeidach, deska digital, 136 KM; el. reg. i podgrzewane 
lusterka, 3-drzwiowy, stan silnika b. dobry, ogólny dobry, • 6.300 
zł. Zielona Góra, tel. 068/323-04-98,0607/74-59-93 
OPEL KADETT, 1986/87 r., 130 tys. km, 1350 ccm, benzyna, 
OHC, granatowy, .łezka', 3-drzwiowy, 5-biegowy, kubełkowe 
fotele, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, 
przegląd do 09.2001 r., wymienione łożyska w kołach, pompa 
wody i pasek rozrządu, • 4.800 zł. Stary Śleszów, gm. Żórawi
na, tel. 071/31145-82
OPEL KADETT, 1986/96 r„ 1300 ccm, biały, nowe opony,

3-drzwiowy, zadbany, • 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/75549-32,0606/43-26-71
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, czarny, 3-drzwiowy, stan 
dobry, - 5.200 zl. Wałbrzych, tel. 0603/15-21-59 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, biały, zadbany, 5-drzwiowy, 
I właściciel, kpi. dokumentacja, zadbane wnętrze, pokrowce, 
kołpaki, nowe opony, aktualny przegląd, stan b. dobry, - 6.200 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82, 
0603/76-55-88
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy -1.400 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/03-67-60 
OPEL KADETT, 1987 r., 170 tys. km, 1600 ccm, kolor stalowy 
metalic, podgrzewane, kubełkowe fotele, szyberdach, 5-biego
wy, RO, spoilery, - 6.800 zł. Bolków, tel. 075/74148-65 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, na białych tablicach - 750 DEM. Bolków, tel. 
0605/20-67-71
OPEL KADETT, 1987 r., biały, oryg. lakier, insL gazowa, stan b. 
dobry, - 7.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-35-92 po godz. 20 
OPEL KADETT GSi, 1987 r., 2000 ccm, czerwony, obniżony, 
centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, 
alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, - 8.000 zł lub zamienię 
na uszkodzony. Kowalów, tel. 0601/53-58-11, woj. wrocławskie 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
nowe filtry i pasek rozrządu, nowe szczęki, bębny, klocki i tar
cze hamulcowe, nowe łożyska i przeguby, RO, stan b. dobry, • 
8.450 zł. Nadolice Wielkie, tel. 071/318-98-67 
OPEL KADETT, 1987 r., 140 tys. km, 1300 ccm, OHC, czerwo
ny, 5-drzwiowy, szyberdach, I właściciel, stan b. dobry, na bia
łych tablicach - 1.000 DEM. Opole, tel. 0602/55-19-33 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, granatowy metalic, 3-drzwio
wy, stan b. dobry, • 5.100 zł. Ruszów, tel. 075/771-44-37 
OPEL KADETT, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, burgun- 
dowy, .łezka', białe tablice, dodatkowo 2 opony zimowe, RO, I 
właściciel, stan idealny, • 2.500 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-3342,0503/92-58-46
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1300 ccm, złoty metalic, szy
berdach, I właściciel w kraju (od 3 lat), garażowany, lusterka w 
kolorze nadwozia, bez wypadku, nowe opony, stan b. dobry, - 
8.600 zł. Strzelin, tel. 071/392-33-53,0608/78-63-28 
OPEL KADETT, 1987 r., 170 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
ospoilerowany, kubełkowe fotele, RO, dodatkowe światło sto
pu, alarm, przyciemniane szyby, nowy ukl. wydechowy, kpi. 
dokumentacja, • 7.200 zł. Wałbrzych, tel. 0605/74-67-32 
OPEL KADETT, 1987 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, zadbany, garażowany, alarm, spoiler, przód GSI, - 7.800 
zł. Wrocław, tel. 071/36446-16 po godz. 17,0601/72-55-89 
OPEL KADETT, 1987 r.. 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, • 6.500 zl. Wro
cław, tel. 071/316-9646,0601/73-20-98 
OPEL KADETT SEDAN, 1987/96 r., 125 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, ospoilerowany, szyberdach, RO, kubełkowe fo
tele, garażowany, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 6.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-79-71 
OPEL KADETT SEDAN, 1J987/96 r., 1300 ccm, OHC, benzyna 
5-biegowy, RO, alarm, stan b. dobry, - 7.000 zł. Legnica, tel. 
076/721-55-74
O  OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, biały, „łezka” , 

garażowany, stan dobry, * 6.200 zł. Jawor, tel. 
076/870*39*49 01026861

OPEL KADETT, 1988 r., 193 tys, km, 1300 ccm. OHC, biały, 
3-drzwiowy, szyberdach, RO, nowy akumulator, stan techn. 
dobry, I właściciel w kraju, • 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-59-15
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r., 1600 ccm, diesel, biało-niebie-

ski, ospoilerowany, stan b. dobry, • 8.400 zł. Dobromierz, tel. 
074/858-6141,0601/44-08-83
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, czeiwony, 5-drzwiowy: I wła
ściciel, garażowany, stan b. dobry - 8.300 zl. Jaworzyna SI., tel. 
0602/17r81-61
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio- 
wy,'szyberdach, bćz wypadku, kubełkowe fotele, po wymianie 
hamulców, po przeglądzie, stan techn. b. dobry, - 8.300 zł lub 
zamienię. Kamienica, woj. opolskie, tel. 0601/19-44-86 
OPEL KADEtT, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, wiśniowy metalic, 
wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, - 6.900 zl. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-59-90
OPEL KADETT, 1988 r., 150 tys. km, 1800 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, Jezka', 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, dodatkowe świa- 
tło .stop*, RO, kubełkowe fotele, stan b. dobry, - 5.200 zl. Le
gnica, tel. 076/862-24-58
OPEL KADETT CABRIO, 1988 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, ospo
ilerowany, alum. felgi, stan dobry, • 9.000 zł lub zamienię na 
inny. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-56 do godz. 18, 
071/310-15-94 po godz. 18
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, biały, insL 
gazowa, alarm, centralny zamek, hak, 5-drzwiowy, kpi. doku
mentacja; • 7.600 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-5148 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 180 tys. km, 2000 ccm, żółty,
3-drzwiowy, obniżony, centr. zamek, sportowe zawieszenie, 
deska digital, alum. felgi, alarm, RO, atrakc. wygląd, • 7.700 zł. 
Wałbrzych, tel. 0600/43-29-22
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, OHC. wtrysk, czer
wony, ospoilerowany, szyberdach, sportowe zawieszenie, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe sprzęgło i progi, stan b. dobry, -
6.500 zł. Wrocław, tel. 321-09-30,0603/04-94-84
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, biały, -
7.500 zł. Wrocław, tei. 071/32549-58
OPEL KADETT, 1988 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, butla w kole, ekonomiczny 101 gazu/100 km, el. reg. lu
sterka i podgrzew., centr. zamek, welurowa tapicerka, zagłówki
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tylne, reg .wys. pa îłk-szyberdach oryg., zadbany, lusterka i 
zderzaki SW kolorze nadwozia • 7.800 zł. Wrocław, tel: 
071/787-37-86 ■ - ■ JF* '.
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski, radio
odtwarzacz, relingi dachowe, poobijany, ąpftWny technicznie,
• 5.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-42- 6̂
OPEL KADETT, 1988 r., 95 tys. krff; 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, kubełkowe fotele, nowe 
amortyzatory i akumulator, RO, • 5.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-39-10,0609/44-47-97
OPEL KADETT, 1988 r., 137 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy ĝarażowany, radio, stan dobry, - 6.000 zł. Zgorze
lec, teł. 0T5/775-38-56
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, po remoncie silnika, nowe amortyzatory, • 7.900 zł 
lub zamienię na diesla sedana. Złoty Stok, tel. 074/817-54-11, 
0605/29-30-48
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, nowy aku
mulator, stan silnika b. dobry, zderzaki w kolorze nadwozia, ra
dio, 4 głośniki, 5-biegowy, 3-drzwiowy, - 7.800 zł. Żary, teł. 
068/363-63-60
OPEL KADETT, 1988/89 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, stan b. dobry' nowy akumulator i tłumiki (gwarancja), •
9.500 zł lub zamienię na VW Passata, Opla Astrę diesel z do
płatą. Biała. tel. 0604/38-64-39
OPEL KADETT GSI, 1988/93 r., 2000 ccm, czerwony, alum. 
felgi 15", 3-drzwiowy, szyberdach, spoilery, do drobnych po
prawek blacharskich, sportowy ukł. wydechowy, • 7.000 zł. 
Opole, tel. 077/465-28-80,0608/3743-95 
OPEL KADETT SEDAN, 1988/96 r., 1600 ccm, benzyna, czer
wony, alarm, centralny zamek, RM + głośniki, stan idealny, -
11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-31-86
OPEL KADETT CABRIO, 1988/97 r., 138 tys. km, 2000 ccm, 
GSi, 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, ciemno-szary 
metalic, 3-drzwiowy, I właściciel, pełna dokumentacja, lusterka 
w kolorze nadwozia, fotele lotnicze, alum. felgi + opony zimo
we, RM Alpine, 4 głośniki, stan dobry, garażowany, - 6.500 zł. 
Olszyna, k. Lubania, 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 zobaczyć w internecie pod numerem • A00365 
www.autogielda.com.pl)
OPEL KADETT, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy, spo
iler, szyberdach, RO, stan bardzo dobry, - 9.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-52-33
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
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 KOMBI, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk serwisowa
ny, stan b. dobry, • 7.500 zl. Wrocław, tel. 338-02-01, 
0601/55-35-64
OPEL KADETT, 1989 r., 137 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO z kieszenią, 2 nowe 
opony, nowy wydech, szyberdach, 5-drzwiowy, zadbany, stan 
b. dobry, - 7.500 zł. Lubin, tel. 076/749-36-53 do godz. 18, 
0604/68-50-29
OPEL KADETT, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, 4-biegowy, kpi. dokumentacja, - 7.900 zł. Lubin, 
tel. 0605/43-42-51-
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, granatowy metalic, centr. 
zamek * pilot, alarm, alum. felgi, szyberdach, radioodtwarzacz,
• 8.000 zł lub zamiana. Pleszew, tel. 062/742-6343
OPEL KADETT, 1989 r., 170 ty$. km, 1300 ccm, czerwony, ra
dioodtwarzacz, szyberdach, stan techniczny dobry, - 8.500 zł 
lub zamiana na inny (diesel). Pleszew, tel. 062/741-99-22 po 
godz. 19
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, biały, stan 
dobry, - 5.500 zł. Przylasek k. Leśnej, tel. 075/721-10-12 
OPEL KADETT SKŁADAK, 1989 r., 1600 ccm, niebieski,
4-drzwiowy, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 0501/28-26-32
OPEL KADETT, 1989/90 r., 124 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, 
zadbany, przyciemniana przednia szyba, ekonomiczny 61/100 
km, kupiony w urzędzie celnym, • 6.900 zł. Bolesławiec śląski, 
tel. 075/644-95-56
OPEL KADETT, 1989/90 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, szyberdach, RM, 
alarm, obrotomierz, obniżony, sportowe zawieszenie, kubełko
we fotele, • 7.900 zł. Jelenia Góra, teł. 075/767-30-91 
OPEL KADETT KOMBI, 1989/90 r., 128 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, I właściciel, nie składak, bez wypadku, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, alum. felgi, pasy bezwł., atrakc. 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, centralny 
zamek, alarm, radioodtwarzacz, obrotomierz, - 8.000 zł. Szklar
ska Poręba, tel. 0601/20-11-34
OPEL KADETT KOMBI, 1989/96 r., 1700 ccm, diesel, biały, po 
remoncie silnika, dużo nowych części, RO, relingi dachowe, 
nowe opony zimowe, oszczędny, • 8.500 zł. Brzeg, tel. 
0608/35-53-94
OPEL KADETT, 1989/97 r., 125 tys. km, 1300 ccm, szary meta
lic, .łezka', alum. felgi z oponami, 3-drzwiowy, 4-biegowy, nad
kola plastikowe • 4 szt., fotel kierowcy podnoszony, dodatkowe 
światło .stop*, garażowany, aktualny przegląd, stan b. dobry, •
8.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/849-03-01 po godz. 18
OPEL KADETT GSI CABRIO, 1990 r., 115 tys. km, 2000 ccm, 
zielony metalic, alum. felgi, obniżony, sportowy ukł. wydecho
wy, stan b. dobry, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 0608/58-59-66 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, ie, kolor grafitowy 
metalic, relingi dachowe, deska digital, hak, kubełkowe fotele, 
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 SEDAN, 1990 r., 146 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, centr. zamek, szyberdach, katalizator, weluro
wa tapicerka, dzielona tylna kanapa • 11.000 zł, zamienię na 
tańszy, chetnie z inst. gazową lub diesel. Międzybórz, tel. 
062/785-65-62
OPEL KADETT, 1990 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebie
ski, alum. felgi, koła zimowe, alarm, RM + 8 głośników - 8.500 
zł. Oborniki SląsKje, tel. 071/310-6143 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, obrotomierz, alarm, 
oznakowany, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, el. reg. re
flektory, RM, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 7.600 zł. Po
lkowice, tel. 076/84547-89
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, stan ogólny b. dobry, 5-biegowy, szyberdach, obroto
mierz. • 8.600 zł. Rawicz, tel. 065/545-1642, 0602/79-04-72 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, stan b. dobry blacharki i silnika, bez dokumentacji • 1000 
DEM. Wołów. tel. 071/389-81-14 
OPEL KADETT, 1990 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, centr. zamek, alarm ♦ pilot, zadbany, • 8.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-37-20,0605/1040-32 
OPEL KADETT, 1990 r., 90 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, RO, stan idealny, na zachodnich tablicach -1.700 zl. Zgo
rzelec, tel. 0603/11-16-91
OPEL KADETT, 1990/91 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 4-drzwio- 
wy, RM Sony, jasna tapicerka, - 7.900 zł. Legnica, tel. 
0609/48-85-55
OPEL KADETT.SEDAN, 1990/91 r., 139 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, I właściciel, bez wypadku, sprowadzony w 
całości, szyberdach, ABS, RO, kóla zimowe, stan b. dobry, •
9.200 zł. Lubin, tel. 0604/9547-18
OPEL KADETT KOMBI, 1990/91 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 
na białych tablicach - 700 OEM. Zgorzelec, tel. 0501/05-37-23 
OPEL KADETT GSI, 1990/96 r.. 178 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
szary metalic, 3-drzwiowy, deska digital, welurowa tapicerka, 
sportowy tłumik, RM + 6 głośników, alarm, immobiiizer, kpi. 
dokumentacja, atrakcyjny wygląd, stan dobry, - 7.000 zł. Ka
mieniec Wrocławski, tel. 071/318-56-64, 0603/38-15-86 
OPEL KADETT, 1991 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, RO, el. reg. reflektory, lusterka w kolo
rze nadwozia, alum. felgi, atrakc. wygląd, - 9.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-60-56
OPEL KADETT, 1991 r., 145 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, radio, hak, • 9.300 zł. Ja
sień, tel. 0600/60-19-74, woj. zielonogórskie 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, złoty meta
lic, relingi • 9.900.zł. Leszno, tel. 065/529-24-65 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk,

-bordowy metalic, jKspomuganie, centr. zamek, ABS, bez wy
padku, *9.900 zł. Leszno, tel 065/529-73-06, 0603/84-64-66 
OPEL KADETT, 1991 r., 134 ły r̂RIi^^Olloert  ̂tyffysk, niebie
ski metalic, centr. zamek, szybeftfSKfi, 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., 1400 ccm, wtrysk 5-biegowy, stan b. 
dobry, • 9.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/833-9046 po godz. 16, 
074/831-57-97
OPEL KADETT, 1991 r., bordowy, 5-drzwiowy, kupiony w salo
nie w Polsce, RO, hak, oryg. lakier, • 11.900 zł lub zamienię na 
VW Passata, Golfa .II, D/E, w tej cenie. Głogów, tel.-' 
076/837-10-58,0607/38-70-90
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, berdowy meta
lic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie,'el. 
reg. reflektory, kubełkowe (welurowe) fotele, - 9.500 z). Góra, 
tel. 0607/3442-17,065/54340-16 wieczorem 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 112 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, radioodtwarzacz, 5-biegowy, bez wypadku, stan b. 
dobry, sprowadzony w całości, l właściciel w Polsce, 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, wtrysk, 
jasny metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, RO, opony zimowe, el. 
reg. reflektory, alarm, immobiiizer, stan dobry, - 10.500 zł lub 
zamienię na droższy, Seat Ibiza, VW Polo. Jelenia Góra, tel. 
0605/54-76-78
OPEL KADETT GSI, 1991 r., 2000 ccm, grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 10.800 zł. Kłodz
ko, tel. 0605/4249-96
OPEL KADETT, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, książka serwisowa, alum. felgi, w kraju od tygodnia, 
5-biegowy, bez wypadku, - 8.300 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, szyberdach, relingi, roleta, welur, kubełkowe fotele, stan 
b. dobry • 9.700 zi lub zamienię na uszkodzony VW, Opel, die
sel lub TD. Leszno, tel. 0603/37-35-55 
OPEL KADETT, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, czerwony, orygi
nalny lakier, stan idealny, • 8.200 zl. Lipniki, tel. 077/431-25-60 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie, immobiiizer, szyberdach, I właściciel, 5-biego- 
wy, radio, - 6.900 zł (możliwe raty przez komis). Lubin, tel. 
0602/83-67-93
OPEL KADETT, 1991 r., 102 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, benzy
na, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, bez 
wypadku, garażowany, kpi. dokumentacja, stan-b. dobry, •
11.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-80-77
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, biały, -10.000 zł. 
Nysa. tel. 0603/4347-65
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, kolor wiśniowy me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, • 10.500 zł (możliwe raty). Prusi
ce, tel. 071/312-5341, 312-6341 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, spro
wadzony w całości, bez wypadku, zadbany, • 10.500 zł. Rębi
szów, teł. 075/784-13-24,0608/20-72-89 
OPEL KADETT, 1991 r., 128 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, aluminiowe felgi, serwo, centralny 
zamek, do sprowadzenia, • 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-12-31,0608/47-18-88
OPEL KADETT, 1991 r., 173 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, immobiiizer, alarm, RO, stan b. dobry, - 9.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0606/72-52-27 
OPEL KADETT GSI, 1991 r., 115 tys. km, 2000 ccm, bordowy,
4-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, deska digi
tal, kubełkowe fotele, • 11.500 zl. Wolsztyn, tel. 068/384-86-25 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, silnik 
Vectry, centralny zamek, radioodtwarzacz kładzione tylne opar
cie, • 6.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-8740 
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
zadbany, stan techn. b. dobry, katalizator, nie składak, 3-drzwio- 
wy, • 8.000 zl. Wrocław, tel. 071/372-51-76,0605/09-62-23 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 77 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, w kraju 7 miesięcy, centr. zamek, wspoma
ganie, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, welurowa tapi
cerka, szyberdach, 5-biegowy, stan b. dobry, • 11.300 zł. Wro
cław, tel. 0600/37-73-15
OPEL KADETT SEDAN, 1991 140 tys. km, 1700 ccm. die
sel, szary metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, reguł, 
fotel kierowcy, I rejestracja w 01.1992 r., RO, zadbany, • 10.600 
zl. Wrocław, tel. 071/325-88-17 
OPEL KADETT, 1991 r., 108 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, szyberdach, obrotomierz, el. reg. reflektory, kubeł
kowe fotele, 3-drzwiowy, stan dobry, • 8.600 zł. Wrocław, tel. 
0602/52-39-04
OPEL KADETT, 1991 r., 107 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, el. reg. reflektory, sporto
we zawieszenie, kubełkowe fotele, obrotomierz, sprowadzony 
w całości, stan b. dobry, • 9.400 zł. Wrocław, teł. 071/784-60-98, 
0602/52-39-04
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy, 
Jezka', nowe opony, ABS, centr. zamek, Mul-T-Lock, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterica, kubełkowe fotele, szyberdach, hak, ha
logeny, • 8.700 zł. Wrocław, tel. 0609/38-97-33 
OPEL KADETT, 1991 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy metalic, Jezka', 3-drzwiowy, katalizator, szyberdach, kie
rownica Vectry, hak, stan dobry, - 11.000 zł. Wschowa, teł. 
065/540-32-40
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, lusterka w ko
lorze nadwozia, • 9.200 zi. Bolesławiec, tel. 075/734-20-31 
OPEL KADETT, 1991/92 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, nowe opony, reg. światła, przegląd do 05.2002 
r., stan techn. b. dobry, -6.900 zł. Wrocław, tel. 071/317-83-57, 
0503/75-6540
OPEL KADETT, 1992 r., 1400 ccm szyberdach,'5-drzwiowy, •
9.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-1840 po godz. 20
OPEL MANTA, 1979 r., 2000 ccm, granatowy, - 3.000 zł lub 
zamiana. Kalisz, tel. 0502/36-07-76 
OPEL MANTA, 1985 r., 1800 ccm, biały, stan bardzo dobry, in
stalacja gazowa, • 6.900 zł. Elbląg, tel. 055/648-37-83 
O  OPEL OMEGA CD, 2500 ccm, V6, srebrny meta* 

lic, automatic, 2 pod. powietrzne, welurowa tapi
cerka, drewniane dodatki, ABS, ESC, el. regulo
wane szyby i fotel kierowcy, bez wypadku, stan 
b. dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej,
• 34.500 zł (możliwe raty). Gostyń, tel. 
065/572-24-74,0607/38-00-09 01026751

O  OPEL OMEGA, 1986 r., 170 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, beżowy, stan dobry, po wymianie sprzę
gła, układu wydechowego, przednich amortyza
torów, zadbane wnętrze, przegląd do 12.2001 r, •
5.200 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0609/15-60-18 
02022331

OPEL OMEGA, 1986/87 r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski meta
lic, wspomaganie, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, RO, • 5.900 
zł. Opole, tel. 0605/38-95-69
OPEL OMEGA, 1987 r., 21 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
popielaty, automatic, alum. felgi, centralny zamek, szyberdach, 
podgrzewane siedzenia, el. reg. lusterka zew., RO, komputer, •
9.400 zł. Bożków, tel. 074/8714146 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, stan dobry, •
7.900 zł. Legnica, tel. 0601/7342-70 
OPEL OMEGA, 1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, stan b. dobry, wspomaganie kier., hak, nowe opony fir
my Goodyear, • 6.600 zl. Wrocław, tel. 0503/83-75-63.
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 2300 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, do wymiany prawy błotnik, składane tylne siedzenia (nie
symetryczne), regulacja mocowania pasów, 5-biegowy, el. re
guł. lusterka, kołpaki, • 4.990 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL OMEGA, 1987 r., 162 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, - 7.000 zl. Wrocław, tel. 071/336-00-19 
OPEL OMEGA SEDAN, 1987/88 r., 175 tys. km, 2300 ccm, tur
bo D, czerwony metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, el. 
reg. lusterka, kpi. dokumentacja, garażowany, atrakcyjny wy
gląd, stan idealny, • 12.000 zł. Wysoka k. Szprotawy, tel. 
0606/60-7946
OPEL OMEGA, 1988 r., 2300 ccm, turbo D, czerwony, 5-biego
wy, wspomaganie, hak, alum. felgi + kpi. opon zimowych, • 8.700 
zł. Legnica, teł. 076/852-27-03,0605/51-95-32 
OPEL OMEGA, 1988 r., 211 tys. km, 2300 ccm, diesel, ciemno
zielony, stan dobry, małe zużycie paliwa, po wymianie amorty
zatorów, sprzęgła, tarcze hamulcowe, nowy akumulator (gwa-

..tancja), - 8.100-zł. Długie State, gm.-Święciechowa, tel. 
0605/08-0949, woj. leszczyńskie ^  *
OPEL OMEGA, 1988 r., 190 tys. km, 2300 ccm,turboQ>«fery 
metalic, centralny zamek, welurowa tapicerka, Mul-T-Lock, in- 
tercooler, zawieszenie tylne pompowane, nak, kpi. dokumenta
cja, nie składak, stan b. dobry, -10.000 zł lub zamienię na For
da, CilroanaC t5.-Gocźałtów, tel. 074/855-9548,0607/54-77-10 
OPEL OME&A, 1988 r., 290 tys. km, 2300 ccm, dieSel, szary 
metalic, centralny zamek, wspiom. kierownicy, szyberdach, el. 
reg. lusterka, spoiler bagażnika, - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-29-73
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspoma
ganie kier., sźyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek, -.10.000 zl. Wrocław, teł. 071/321-73-33 po 
godz. 16
OPEL OMEGA 1988 r., 172 tys, km, 2000 ccm, OHC, benzyna, 
biały, Instalacja gazową, ABS, wspomaganie kierownicy, szy
berdach, hak holowniczy, Mul-T-Lock, RM Sony ♦ 6 głośników, 
• 9.500 zl. Wrocław, tel. 0602/17-08-63 
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ko- 
tor grafitowy metałic, automatic, ABS, wspomaganie, kompu
ter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, sprowa
dzony w całości, zadbane wnętrze, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54,071/348-34-78
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 158 tys. km, 2000 ccm. benzy
na, czerwony, szyberdach, wspomaganie, pompowane tylne 
zawieszenie, - 8.000 zł. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
OPEL OMEGA, 1989 r., 1800 ccm, benzyna inst. gazowa, stan 
b. dobry, ekonomiczny, roleta, relingi dachowe, RM + RDS, 6 
głośników, - 9.750 zł łub zamienię na busa VW T4. Ruszów, 
tel. 075/77145-98,0604/90-17-05 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 220 tys. km, 2300 ccm, TDi, 
zielony metalic, stan dobry, relingi dachowe, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, Taxi, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-90-77 po 
godz. 19,0601/49-85-73
OPEL OMEGA 1989 r., 2000 ccm, benzyna, szary metalic, ABS,
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klimatyzacja, centr. zamek, welurowa tapicerka, katalizator, el.
reg. lusterka i podgrzewane, RM ♦ 6 głośników, zadbany, • 9.600
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-25-06
OPEL OMEGA, 1989 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, szary
metalic, automatic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach,
hak, • 11.000 zł lub zamiana na busa ciężarowego. Sieradz, tel.
043/829-17-65
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, zloty metalic, inst. 
gazowa, wspomaganie, alarm + pilot, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, oznakowany, nowe sprzęgło i docisk, prze
gląd do 2002 r., lotka tylna, dodatkowe światto .stop', ciemne 
szyby, konserwacja, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 10.800 
zl lub zamienię na tańszy, lub busa. Sobótka, tel. 06Q6/20-57-10 
OPEL OMEGA, 1989 r., 150 tys. km, 2300 ccm, turbo D, konia- 
kowy, automatic, alarm, garażowany, szyberdach, zadbany, 
przegląd do 05.2002 r, • 9.600 zł. Wrocław, teł. 318-38-57 po 
godz. 17
OPEL OMEGA, 1990 r., 2400 ccm, ciemnozielony metalic, ser
wo, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, welur, szyberdach, stan 
b. dobry, na białych tablicach, • 4.300 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0603/63-00-96
O  OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, wrzo

sowy metalic, szyberdach, roleta, relingi 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 87021731

OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 142 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, niebieski metałic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, szyby i szyberdach, alum. felgi, halogeny, roleta, relingi 
dachowe, hak* na białych tablicach • 1.800 DEM. Jawor, tel. 
0605/9249-67
OPEL OMEGA GL, 1990 r., 1998 ccm, biały, sedan, ABS, wspo
maganie kierownicy, alarm, el. reg. i podgrz. lusterka, podno
szony fotel, hak, nowy akumulator, układ wydechowy, sonda, 
spoiler tylny płetwa, dodatkowe światło .stop', RM, 6 głośni
ków, • 11.000 zł lub zamienię na Daewoo Nubira. Legnica, tel. 
076/852-29-90,0609/06-62-33
OPEL OMEGA SEDAN, 1990 r., 2300 ccm, diesel, kolor - kość 
słoniowa, alarm, wspomaganie, centr. zamek, RO Sony, nowe 
opony, • 11.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-38-11 po godz. 15, 
0606/69-87-60
OPEL OMEGA CD, 1991 r., 91 tys. km, 2000 ccm, kolor grafito
wy metalic, sedan, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspoma
ganie, kpi. alum. felgi, skórzana kierownica, inne, -14.100 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/72540-75
O  OPEL OMEGA, 1991 r., 135 tys. km, 2600 ccm, 

benzyna * gaz hak, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach,.pompowa
ne amortyzatory, komputer, wersja Diamond, 
wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alarm ♦ 
pilot, Mul-T-Lock, - 8.700 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/324-13-34 po godz. 18 81010661

OPEL OMEGA CD SEDAN, 1991 r., 211 tys. km, 2000 ccm, 
granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, katalizator, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, el. reg. reflektory, ciem
ne szyby, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, garażowany, • 12.000 
zł. Poznań, tel. 061/292-90-18,0601/76-70-09 
OPEL OMEGA, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czamy, 
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„ 124 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, szam
pański metalic, katalizator, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, hak, radio, stan 
idealny, - 9.900 zł. Nysa, tel. 077/433-21-35,0501/10-72-21 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 2600 ccm, czamy 
metalic, klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie, wspomaganie, 
alum. felgi, roleta, el. szyberdach, el. otw. szyby, RO Opel, 6 
głośników, -13.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-84-74,436-6147, 
0503/68-9745
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 136 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, w kraju od tygodnia, wspomaganie, ABS, centr. za
mek, szyberdach, stan b. dobry, • 11.300 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
OPEL OMEGA, 1991 r, 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, na 
białych tablicach, stan idealny • 2.000 DEM. Wałbrzych, tel. 
074/666-53-04
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, diesel, piaskowy, 
sta(i b. dobry, wspomaganie kier., relingi dachowe, centralny 
zamek * pilot, 2 x alarm, koła 15', welurowa tapicerka, radiood
twarzacz Sony + 6 głośników, szyberdach, składane tylne sie
dzenia (niesymetrycznie), reg. mocowania pasów, 5-biegowy, 
kołpaki, • 13.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-8740 
OPEL OMEGA, 1991/94 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, bez wypadku, immobiiizer, alarm, do
datkowe zabezp. przed kradzieżą, oznakowany, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, radio, welurowa tapicerka, el. reg. 
lusterka, rolety tylne, dużo nowych części, - 10.600 zł. Wro
cław, tel. 071/781-97-19,0602/39-85-08 
OPEL OMEGA, 1991/97 r.,'230 tys. km, 3000 ccm, 24V, czamy 
metalic, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, alum. felgi, centr. 
zamek, klimatyzacja, skóra, podgrzewane fotele, • 16.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/22-86-04
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 123 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 
ABS, centr. zamek, szyberdach, RO, sta\b. dobry, • 14.500 zł. 
Lądek Zdrój, teł. 074/814-60-86 po godz. 18 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 176 tys. km, 2300 ccm. TDi, 
bordowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, et. reg. lusterka, halogeny, szyberdach, nie uszkodzony 
• 5.500 DEM * cło i transport. Góra. tel. 065/543-3241 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2600 ccm, bordowy, limuzyna, auto*, 
matic, pełne wyposażenie elektr., ABS, alum. felgi, szyberdach,’ 
komputer, wspomaganie, centr. zamek, na białych tablicach -
3.200 DEM. Niemcy, tel. 0049/284-12-98-62,0049/174-16-89-12 
OPEL OMEGA KOMBI DIAMOND, 1992 r., 180 tys. km, 2000 
ccm, grafitowy metalic, stan idealny, zadbany, bez wypadku, I 
właściciel, w kraju od tygodnia, ABS, el. szyberdach, el. otwie-

. rane szyby, el./eguł.lusterka, radioodtwarzacz Grundig -^gło
śników, aluminiowe felgi, relingi dachowe, pompowane amor- 

"* ty za tory, welurowa tapicerka, • 16.900 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-72-99,0602/19-25-85
OPEL OMEGA, 1992 r., 2600 ccm, srebrny metalic, I właściciel 
w kraju, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, stan b. 
dobry, • 18.300 zł. Opole, tel. 077/464-96-86 po godz. 20, 
0606/36-97-65
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 185 tys. km, 2400 ccm, benzy
na, wiśniowy, klimatyzacja, ABS, instalacja gazowa, centr. za
mek, elektryka,-wspomaganie, radioodtwarzacz, • 16.000 zł. 

. Ostrów Wielkopolski, teł. 062/592-36-26,0601/85-74-73 
OPEL OMEGA, 1992/93 r., 145 tys. km, 2300 ccm, diesel, czer
wony, nie składany, szyberdach, hak, centr. zamek, lusterka 
podgrzewane, Wspomaganie, ciemne szyby, stan b. dobry, -
14.900 zł. Wrocław, tel. 071/31240-26 
OPEL OMEGA, 1992/96 r., 117 tys. km, 2600 ccm, wtrysk/czar
ny metalic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, centralnyzamek, 
el. reguł, lusterka, el. szyberdach, podgrz. fotele, aluminiowe 
felgi, komputer, alarm i inne, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-90-36
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 

y dachowe, roleta, hak, drewno, automatic, stan b. dobry, -17.300 
7 zł. Legnica, tel. 0605/12-80-66 

OPEL OMEGA, 1993 r., 73 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
zdejmowany hak, komputer, wersja z niklami, RO Grundig, stan 
idealny, książka serwisowa, • 21.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-14-84
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 1994 r., 125 tys. km, 2000 ccm, 16V, ECOTEC, 
bordowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, szyberdach, 
reguł, fotel kierowcy, relingi dachowe, roleta, RM + 6 głośni
ków, welurowa tapicerka, alum. felgi, serwisowany, - 30.500 zł. 
Wrocław, tel. 785-58-30
OPEL OMEGA B, 1994 r., 145 tys. km, 2500 ccm, V6,24V, zie
lony metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, Trach Controls, kompu
ter, 176 KM, obniżony, alum. felgi Borbet 16', welurowa tapi
cerka, el. roleta szyby tylnej, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
immobiiizer, el. reguł, fotele, - 30.000 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/363-70-36,0607/27-89-30 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 122 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, 2 pod. po
wietrzne, szyberdach, el. reg. fotele i refl.. centr. zamek, alarm, 
garażowany, stan b. dobry, kpi. dokumentacja - 28.000żł. Wro
cław, tel. 0601/71-26-69, 071/346-55-32 
OPEL OMEGA MV6 SEDAN, 1994 r., 3000 ccm, 24V, bordowy, 
pełne wyposażenie, bez wypadku, • 35.800 zł. Wrocław, tel. 
071/349-37-85,0605/33-94-33
OPEL OMEGA B4, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm. zielony 
metalic, RO, 5-biegowy, 4WD, wspomaganie kier., alum. felgi, 
el. reg. lusterka, alarm, el. reg. lusterka, poduszka pow., I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, - 29.000 zł. Żary, 
tel. 068/374-68-03,0606/5246-88 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem • AG0207 www.autogiel- 
da.com.pl)
0  OPEL OMEGA 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. Świdnica, tel. 0600/10-57-00 
82001021

OPEL OMEGA B, 1994 r., 100 tys. km. 2000 ccm, 16V, biały, 
ABS, tempomat, klimatyzacja, el. reg. lusterka i fotel kier., el. 
reg. lusterka, roleta tylna, welurowa tapicerka, CD, stan ideal
ny, garażowany, 2 pod. powietrzne, • 29.000 zł. Góra, tel. 
0501/44-89-82
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TDS. 
perłowobordowy. klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, el. reg. fotele i podgrze
wane, RM, roleta, relingi dachowe, alum. felgi, komputer pokła
dowy, - 31.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 152 tys. km, 2500 ccm, TDS, kolor 
grafitowy, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
Immobiiizer, centr. zamek, radio z RDS, telefon GSM, zdjęcia, 
kpi. dokumentacja, I właściciel w Polsce, • 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. 
powietizne, immobiiizer, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lu
sterka, alum. felgi, kpi. dokumentacja, • 27.500 zł lub zamienię 
na inny. Polkowice, tel. 076/749-67-87,0604/88-64-03 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., TDi pełne wyposażenie, bez 
wypadku, - 35.500 zł. Prusice, teł. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
OPEL OMEOA B, 1994 r., 96 tys. km, 2000 ccm, 16V, benzyna, 
zielony metalic, kombi, welurowa tapicerka, serwo, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otwierany szyber
dach, centr. zamek, ABS, RO, przegląd do 2002 r., stan b. do
bry, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 0604/62-91-01 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 153 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek + pilot, el. reg. i 
podgrzewane siedzenie, klimatyzacja, automatic, sprowadzo
ny na mienie, bez wypadku, stan b. dobry, • 28.500 zł. Wrocław, 
tel. 339-0441,0604/26-21-66
OPEL OMEGA B, 1994 r., 95 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, kombi, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, 2 pod. 
powietrzne, immobiiizer, 5 zagłówków, dzielona kanapa, RO, 
roleta, siatka, relingi, el. otw. szyby, lusterka, fotele, reflektory,
1 właściciel w kraju, stan idealny, • 33.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-21-53
OPEL OMEGA B KOMBI. 1994 r., 142 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, wszystkie el. dodatki, 2 pod. powietrzne, kom
puter, hak, alum. felgi, szyberdach, bez wypadku, • 32.500 zł 
lub zamienię na tańszy. Złotoryja, tel. 076/878-52-75, 
0604/2243-22
O  OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 2500 ccm, TDS, srebr- 

ny metalic, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szy
by (4), el. rolety, el. reguł, lusterka, 2 poduszki 
powietrzne, komputer, radioodtwarzacz + 8 gło
śników, alarm, • 29.500 zł lub zamienię na tań
szy. Marcinkow ice, tel. 071/302-86-44, 
0600/32-66-65 02022301

OPEL OMEGA B KOMBI. 1994/95 r.. 97 tys. km, 2000 ccm. 
wtrysk, biel alpejska, poduszka pow., ABS. el. otw. szyberdach, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek, roleta, relingi 
dachowe, RO, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 23.800 
zł lub zamienię na mniejszy. Jelcz-Laskowice. tel. 
071/313-86-58,0604/70-38-66
OPEL OMEGA SEDAN, 1994/95 r., 118tys.km,2000ccm. 16V, 
wiśniowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, bez wypad
ku, stan idealny, serwisowany, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 
785-58-38
OPEL OMEGA 1994/95 r„ 123 tys. km, 2000 ccm, wtiysk, 16V, 
bordowy metalic, ABS, alum. felgi, pełne wyposażenie elektr., 
serwisowany, stan b. dobry, • 31.500 zł. Wrocław, tel. 337-30-09 

* po godz. 19 ,
OPEL OMEGA SEDAN, 1994/95 r., 120 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
śliwkowy metalic, automatic, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, szyberdach, hak, stan b. dobry,
- 30.500 zł. Wrocław, fel. 071/787-28-84,0606/81-11-22 
OPEL OMEGA KOMBI. 1995 r.. 80 tys. km. 2000 ccm, 16V, gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 5 zagłów
ków i inne, bez wypadku, • 31.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/1247-27
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 105 tys. km, 2000 ccm. benzy
na, 16V, bordowy metałic, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alum. felgi, małe wgniecenie na karoserii - 7.500 DEM. 
Jasień, teł. 0604/89-54-95
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TD, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 36.500 zł. 
Nowogrodziec,-teł. 0603/97-56-96 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 104 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowo-zielony, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, ABS, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
alarm, ABS, klimatyzacja, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, roleta 
tylna, skórzana kierów., siedzenia reg. el. • 33.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-98-64
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, TDS skórę, klima
tronic, alum. felgi, komputer, el. reg. lusterka i szyby, do spro

wadzenia z Niemiec - .13.000 DEM + opłaty. Chojnów, teł. 
0602/58-06-18,076/818-71<35
OPEL OMEGAĆ1995 r., 2000 ccm pełne wyposażenie, skóra, 
stan b. dobry, - 29.000 źł. GrodRów, tel. 0604/56-57-15, 
077/415-59-02
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 115 tys. km, 2500 ccm, V6, 
kolor wiśniowy, automatic, klimatyzacja, szyberdach, el. otw. 
szyby, radio, komputer, hak, - 39.900 zł lub zamienię na tańszy. 
Lubsza, tel. 077/411-85-92,0602/68-06-14 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
grafitowy metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja', auto
matic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, 
el. reguł, fotel kierowcy, ABS, wspomaganie kier., centralny 
zamek + pilot, RM, welurowa tapicerka, oclony w całości, relin
gi dachowe, roleta, • 32.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0603/74-73-17,0602/76-82-98
OPEL OMEGA B, 1995 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, grafitowy 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, TC, ASR, 2 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, obniżony, RM z CD, telefon 
fabryczny, komputer, aluminiowe felgi Boibet 17 x 235, kubeł
kowe fotele, alarm, immobiiizer, stan idealny, • 39.000 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-56-66, 0606/30-66-86 
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. dobry,
• 32.000 zł. Nowa Sól. tel. 068/387-55-21.0602/22-35-84 
OPEL OMEGA CARAVAN, 1995 r., 150 tys. km, 2500 ccm. TDi, 
ciemnografitowy metalic, kpi. wyposażenie elektryczne, klima
tronic, tapicerka skórzana, bez wypadku, • 38.000 zł lub zamie
nię na VW Golfa IV, Opla Astrę II • diesla. Oława, tel. 
071/31343-08,0503/02-1944
OPEL OMEGA B KOMBI. 1995 r., 80 tys. km, 2000 ccm, zielo
ny metalic, relingi dachowe, 2 pod. powietrzne, szyberdach, 
centr. zamek. ABS, nie eksploatowany w kraju, kpi. dokumen
tacja, • 27.000 zł (kupujący nie płaci podatku). Syców, tel. 
0502/59-51-68
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 148 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek
♦ pilot, el. reg. szyberdach, ei. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
fotel, podgrzewane lusterka, 2 pod. powietrzne, RO, welurowa 
tapicerka, relingi dachowe, roleta, bez wypadku, książka ser
wisowa, - 29.900 zł. Trzebnica, tel. 071/387-19-57, 
0602/30-11-80
OPEL OMEGA B KOMBI. 1995 r., 81 tys. km, 2000 ccm. benzy
na, biały, inst. gazowa, światła ksenonowe, alum. felgi, klimaty
zacja, - 34.000 zł. Wrocław, teł. 071/785-76-94,0604/71-66-24 
OPEL OMEGA, CD 1995 r., 2000 ccm, bordowy metalic, skła
dak, wspomaganie, ABS, alarm, alum. felgi, automatic, stan b. 
dobry, -13.500 zł. Wrocław, tel. 071/327-93-92,0607/03-26-69 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, tds, biały, klimaty
zacja, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, po remoncie ka
pitalnym silnika, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
reflektory i fotele, blokada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, 
relingi dachowe, stan idealny, - 38.500 zł. Strzelin, tel. 
0604/89-08-67,0607/60-84-00 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AC0217 www.autogiel- 
da.com.pl)
0  OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., bordowy, klima

tyzacja, instalacja do radia, el. otw. szyby, el. re
guł. fotele, alarm, stan b. dobry, • 36.000 zł. Wro
cław, te l. 071/352-93-21, 0501/22-61-91 
01026831

OPEL OMEGA V6,1996 r., 2500 ccm, grafitowy metalic, pełne 
wyposażenie, bez wypadku, • 33.000 zł. Jarocin, tel. 
062/747-62-27,0601/14-32-69
OPEL OMEGA B, 1996 r., 72 tys. km, 2500 ccm, TDS. zielony 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, radio CD 
Sony, I właściciel, kpi. dokumentacja, garażowany, stan b. do
bry, - 42.000 zł. Polkowice, tel. 076/84540-24 
OPEL OMEGA, 1996 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, wspom. kierownicy, ABS, 2 poduszki powietrzne, cen
tralny zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, reg.i podgrzewane fotele, el. żaluzja, welurowa tapicer
ka, RM z RDS, w kraju od 7 mies.y, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, • 29.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Wałbrzych, tel. 074/664-86-35
OPEL OMEGA B, 1996/97 r., 2500 ccm, TD klimatyzacja, wspo
maganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, RO, - 35.000 zł. 
Bogatynia, tel. 075/648-01-60
OPEL OMEGA B SEDAN, 1996/97 r., 130 tys. km, 2500 ccm, 
V6, biały, automatic, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, immo
biiizer, centr. zamek, zabezp. przed kradzieżą, • 35.000 zł. Bra
lin, tel. 062/781-27-59
OPEL OMEGA B, 1996/97 r., 2000 ccm, benzyna + gaz klima
tyzacja, alum. felgi, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
radio ♦ CD, - 35.000 zl. Wałbrzych, teł. 074/666-37-27 
OPEL OMEGA KOMBI, 1997 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, wspomaganie, ABS, centr. zamek, eł. otw. szyby, RO, re
lingi dachowe, 5 zagłówków, katalizator, stan idealny, el. reg. 
lusterka, el. reg. fotele, welurowa tapicerka, - 37.800 zł. Opole, 
tel. 0605/38-95-69
OPEL OMEGA CD, 1997 r., 140 tys. km, 2500 ccm, TD. kolor 
grafitowy metajic, 4-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, elf regr lusterka, reflektory i fotele, el. roleta szyby 
tylnej, klimatyzacja, wyświetlacz komputerowy, alum. felgi, drew
no, - 52.200 zł. Sobótka, tel. 0602/25-01-06 
OPEL OMEGA SEDAN, 1997 r., 126 tys. km, 2000 ccm, biały, 
miesiąc w kraju, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, eł. otw. szy
by, el. reg. lusterka i fotel kierowcy, el. otw. roleta, • 32.300 zł. 
Wrocław, teł. 071/781-91-56,0601/76-45-06 
OPEL OMEGA KOMBI. 1997/98 r., 57 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
benzyna, beżowy metałic, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, 
szyberdach, RO, centr. zamek, alum. felgi, kpi. dokumentacja,
- 45.000 zł. Głogów, tel. 076/83144-75 
OPEL OMEGA SEDAN. 1997/98 r.. 48 tys. km. 2500 ccm. turbo 
D, srebrny, pełne wyposażenie oprócz skóry, spoilery, kpi. do
kumentacja, • 48.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
OPEL OMEGA, 1998 r., 40 tys. km, 2500 ccm, V6, granatowy 
metalic, ksenonowe lampy, skóra, tempomat, klimatyzacja, au
tomatic, radio, komputer, pełna elektryka, podgrzewane i reg. 
fotele z .pamięcią', ABS, ARS, 4 pod. powietrzne, atrakc. wy
gląd Kamei, kpi. dokumentacja, I właściciel, • 55.000 zl. Lesz
no, tel. 065/535-05-05,0607/284 9 45 
OPEL OMEGA KOMBI, 1998 r„ 35 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrz
ne, wspomaganie, centr. zamek + pilot, immobiiizer, lampy so
czewkowe, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
fotel, RM, halogeny, relingi dachowe, roleta, zestaw głośno 
mówiący, - 44.000 zł. Ostrzeszów, teł. 062/730-44-90 
OPEL OMEGA KOMBI. 1998 r.. 68 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czamo-grafitowy, kupiony w salonie, z homologacją wersja CD. 
stan b. dobry, - 49.999 zł. Wrocław, tel. 071/373-67-27, 
0605/21-17-60
OPEL OMEGA, 1999 r., 39 tys. km, 2200 ccm, 16V, srebny 
metalic, I rejestr, w 2000 r„ nowy model, wersja Elegance, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, xenon, szyberdach, aut. klima
tyzacja, 4x poduszka pow., pełne wyp. elektr., alum. felgi 16*, 
stan idealny • 73 000 zł lub zamiana na Peugeot 406 coupe. 
Oleśnica, tel. 0603/59-17-59
OPEL OMEGA B KOMBI, 1999 r., 16 tys. km, 2500 ccm, V6 
Ecotec automatic, pełne wyposażenie oprócz skóry, Computer, 
klimatyzacja, reflektory ksenonowe, • 67.000 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/730-44-74,0603/1740-68 
OPEL OMEGA KOMBI, 1999 r., 33 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
ciemnozielony, klimatyzacja, ABS, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, 
16”, komplet opon zimowych, el. reg. lusterka, el. otw. szyby,. 
radio, CD, centr. zamek, rygiel, alarm, książka serwisowa, •
50.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-24-80 
OPEL REKORD, 1974 r., 1700 ccm, brązowy, stan b. dobry, 
unikatowy model, • 4.900 zł. Oława, teł. 071/313-86-76 
OPEL REKORD KOMBI, 1978 r., 2000 ccm, niebieski, inst. ga
zowa, hak, oryg .̂ kołpaki, po remoncie podłogi i rozrządu, techn. 
sprawny, -1.250 zł. Wrocław, tel. 0604/80-76-27,071/321-63-97 
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, zloty metalic, automatic, 
welurowa tapicerka. eł. 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, 1979 r., 1600 ccm, czerwony, blacharka stan 
dobry, silnik stan b. dobry, hak, inst. gazowa + przyczepka ba
gażowa Niewiadów, ład. 400 kg - 3.000 zł/całość, lub osobno 
lub zamienię na osobowy o większej pojemności. Wrocław, tel. 
0501/85-59-78
OPEL REKORD, 1980 r., 2000 ccm, niebieski, bez rdzy, bez 
wypadku, po przeglądzie tech., zadbany, po remoncie silnika, 
garażowany, RO, nie wymaga napraw, 4-drzwiowy, stan techn.
1 blacharki idealny, • 2.300 zł lub zamienię na mniejszy, możli
wa dopłata. Oława, tel. 071/303-11-09
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OPEL REKORD, 1980 r., 170 tys. km, niebieski, oryginalny b- 
ter, bez rdzy, bez wypadku, garażowany, zadbany, przegląd 
W 05.2002 r., nie wymaga napraw, RO, nowe opony, Stan ide
alny, - 2.300 zł lub zamienię na inny, moźfiwa dopłata. Syców, 
teł. 062/785-62-13
OPEL REKORD. 1981 r., 1900 ccm, benzyna, żótty, instal. ga
zowa, techn. sprawny, RO, - 3.000 zł. Borzygniew, gm. Miet
ków, lei. 071/316-90-38
OPEL REKORD, 1982 r., 2000 ccm, benzyna centr. zamek, 
alarm, eł. otw. szyby, alum. felgi ♦ części, - 2.500 zł. Chwafi- 
szów 15, gm. Stare Bogaczowice, teł. 074/845-20-51 
OPEL REKORD KOMBI, 1983 r„ 2100 ccm, diesel, czerwony; 
RO, po remoncie blacharki i silnika, ważny przegląd, stan do
bry, - 3.500 zL Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-80-61 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, El, niebieski, blokada kie
rownicy, Muł-T-Lock, 2 nowe opony, stan dobry, -3.000 zL Lu
bin, teł. 076/847-32-25
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, diesel, ciemnozielony; nowy 
model nadwozia, RO, stan b. dobry, - 2.850 zL Wrocław, tel. 
071/355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
OPEL REKORD, 1984 r. stan b. dobry, - 3.500 zł. .. teł. 
0606/24-21-68
OPEL REKORD, 1984 r., 115 tys. km, 1800 ccm, OHC. gaz, 
biały, 5-biegowy, welurowa tapicerka, hak, alum. felgi, haloge
ny, RO. el. otw. szyby, centr. zamek, atrakc. wygląd, zadbany, - 
5.900 zł. Dzierżoniów, teł. 074/832-07-57 
OPEL REKORD, 1984 r., 1790 ccm, benzyna, niebiesko-grafi- 
towy, instalacja gazowa nowa, hak holowniczy, 2-stopniowy 
szyberdach, nowszy model, 4-drzwiowy, b. ekonomiczny, nie 
wymaga napraw, - 4.400 zl. Wrocław, teł. 071/346-66-21, 
0600/87-27-38
OPEL REKORD, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
alum. felgi, ciemne szyby, 5-biegowy, garażowany, - 5.000 zL 
Gryfów §.. tel. 075/781-29-05
OPEL REKORD, 1986 r., 2000 ccm, czerwony, inst. gazowa, 
nowy lakier, nowe zaciski hamulcowe, nowy tłumik, stan dobry, 
zadbany. • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0605/82-54-76 
O  OPEL SENATOR .REKORD, MONZA, COMMODO- 

RE, skup i sprzedaż, wszystkie części, wymiana 
silników, zniszczone samochody z  polską doku
mentacją, w sprzedaży piękne samochody mar
k i Opel Senator, tan io. D zierżon iów , te l. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02020211

^ P E L  SENATOR B, 1988 r., 210 tys. km, 3000 ccm, czamy, 
dobry, wszystkie dodatki oprócz skóry i szyberdachu, od 

1991 r. w Polsce. • 10.000 zł. Jelenia Góra, teł. 0605/85-18-93 
OPEL SENATOR, 1990 t, 196 tys. km, 2969 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, automatic, ABS, klimatyzacja, el. reg. re
flektory, el. reg. i podg. lusterka, wspomaganie kier., alarm + 
plot, centr. zamek, chromowane nadkola, welurowa tapicerka, 
garażowany, dzielona i rozkł. tylna kanapa, podfokietniki, prze
gląd do 21.09.2001 r dużo części, 177 KM, cena -12.000 zł lub 
zam. na terenowy. Wrocław, tel. 071/347-604)4.0607/47-964)2 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - AC0221 www.autogielda.com.pl)
OPEL SENATOR, 1992 r„ 160 tys. km, 3000 ccm, 24V, kolor 
śfiwkowy metalic, skórzana tapicerka, alum. felgi, pełne wypo
sażenie, stan b. dobry, - 17.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/08-89-34
OPEL UGRA, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm. 16V, niebieski. 
106 PS. wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm ♦ pilot, el. 
otw. szyby, eł. reg. i podgrzewane lusterka, klimatyzacja, reguł, 
fotel kierowcy, reguł. wys. mocowania pasów, halogeny, alum. 
felgi 15", welurowa tapicerka, oryg. RM, - 22.500 zł. Wrocław, 
tel. 0603/51-134)6
OPEL TIGRA, 1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm, niebieski metalic, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, pełne wy
posażenie elektr., obniżony, alum. felgi, - 28.000 zł. MScz, woj. 
wrocławskie, teł. 0605/13-34-79 
OPEL TIGRA, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, wypos. elektryczne, 
ABS, halogeny, RO, immobiizer, 2 pod. powietrzne, - 26.500 
zl. Góra. tel. 065/543-46-94,0502/67-23-85 
OPEL TIGRA, 1996 r., 80 tys. km, 16Y, czamy metafic, wspo
maganie kier., poduszka pow., alarm, RO z RDS, el. otw. szy
by, halogeny, alum. felgi, klimatyzacja, - 25.500 zł lub zamie
nię. Nysa, teł. 077/433-92-21,0604/38-54-12

OPEL TIGRA, 1997 r., 28 tys. km, 1400 ccm, 16V, granatowy 
metalic, sprowadzony z Niemiec, eł. otw. szyby, wspomaganie, 
• 26.600 zł. Legnica, tel. 076/866-16-60,0604/51-41-74 
OPEL YECTRA SEDAN, 1600 ccm, benzyna szyberdach, stan 
idealny, - 9.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-32-41, 
0601/55-40-97
OPEL YECTRA, 1989 r., 1700 ccm, diesel, szary metafic, centr. 
zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, szyberdach, bez 
wypadku, stan idealny, w kraju od 2 lat, - 14.000 zl. Jelenia 
Góra, teł. 0607/65-59-61
OPEL VECTRA GT. 1989 r.. 2000 ccm, czerwony, kpi. doku
mentacja, wspomaganie, alum. felgi, welur, kubełkowe fotele, 
5-drzwiowy, S-biegowy, RM stereo, stan techn. b. dobry, • 9.900 
zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, teł. 0602/364)74)3 - 
OPEL YECTRA SEDAN, 1989 r„ 137 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie, nowe hamulce, centr. zamek, RO, 6 
głośników, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-74-54, 
0606/16-46-30
OPEL VECTRA, 1989/96 r.. 195 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, katalizator, centr. zamek, szyberdach, hak, weluro
wa tapicerka, el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, spoiier tylny; 
- 9.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/64383-54,0607/37-72-80 
OPEL YECTRA CD, 1989/96 r., 151 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, wszystkie el. dodat
ki, hak, alum. felgi, centr. zamek, klimatyzacja, kpi. dokumenta
cja, komputer, ABS, stan b. dobry, - 10.000 zł. Wrocław, teł. 
071/359-36-88,0604/28-42-19
OPEL YECTRA, 1990 r., 146 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, błękit
ny metalik, wpomaganie kierownicy, szyberdach, centalny za
mek, pilot, alarm, Mul-T-Lock, RO, elektr. antena, spoiier, koła 
aluminiowe, stan idealny, - 11.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0608/65-80-95
OPEL YECTRA, 1990 r., 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, kolor - 
koić słoniowa, nadkola, RO, wspomaganie, konserwacja, ga
rażowany, nowe amortyzatory, atrakcyjny wygląd, • 12.500 zł 
(w rozliczeniu może być Fiat 126p, Cinąuecento, Polonez). Lub
nów, teł. 074/819-91-32,0604/62-32-03 
OPEL YECTRA CD, 1990 r, 169 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach. obrotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, el. 
reg. lusterka, welurowa tapicerka, podłokietnik, spoiier tylny ze 
światłem .stop", RO z panelem ♦ 6 głośników, dzielona tylna 
kanapa, 4 zagłówki sprowadzony w całości, stan b. dobry - 
11.500 zl. Lwówek Śląski, lei. 075/782-23-57. 0604/05-62-85 
OPEL YECTRA, 1990 r., 170 tys. km centr. zamek, alum. felgi, 
-10.500 zl. Małomice k. Żagania, teł. 068/376-96-55 
OPEL YECTRA, 1990 r., 155 tys. km, 1598 ccm, czerwony, inst. 
gazowa - 9.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-30-30, 
0605/64-49-03
OPEL YECTRA, 1990/91 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, 
I właściciel, garażowany, sprowadzony w całości, RM. stan ide
alny, -12.000 zł lub zamienię na droższy. Jelenia Góra, tel. 
075/755-40-39
OPEL YECTRA, 1990/97 r„ 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ko
lor wiśniowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, weluro
wa tapicerka, stan b. dobry, - 9.500 zł. Lubin, tel. 0602/61-62-93 
OPEL YECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, szyberdach, 
centr. zamek, eł. reg. reflektory, RO, katalizator, dzielone tylne 
siedzenia, -11.500 zł. Głogów, tel. 076/834-59-94 
OPEL YECTRA GT, 1991 r„ 128 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, radio, serwisowany, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, stan idealny, -13.300 d. 
Leszno, tel. 065/520-74-90,0608/22-25-46 
OPEL YECTRA, 1991 r.. 167 tys. km. 2000 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, w kraju 
od 3 miesięcy. -10.300 zt Lubsko, tel. 0601/68-97-94 
OPEL YECTRA SEDAN, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, niebieski, serwo, szyberdach, centr. zamek, na białych ta
blicach - 2.200 DEM. Piotrowice, teł. 0604/07-98-31, woj. le
gnickie
OPEL YECTRA SEDAN. 1991 r., 2000 ccm, biały, CD, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. i podgrzewa
ne lusterka, welurowa tapicerka, RM Opel * 6 głośników, eł. 
wysuwana antena, szyberdach, alum. felgi, kpi. kół zimowych, 
lakierowane zderzaki, -12.000 zŁ Wrocław, teł. 071/352-89-91 
po godz. 16,0600/82-26-36
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• AMORTYZATORY
- światowa jakość, 2 lata gwarancji
- wszystkie marki zachodnie

■ dla odbiorców prowadzących działalność 
gospodarczą - duże rabaty

E3
MONTAŻ we współpracujących serwisach GRATIS 

przykładowe ceny detaliczne (z montażem):
mana l M/Drzód rocznik I cena 1

W J C f iM in iM T R3-OS 118Z
I W I I I I B B P 83-91 1192
m -JM siM m t t 88-92 92

P 79 -m 119 2
f 1 105 z

IOPEL ASTRA p 139 z

• ELEMENTY ZAWIESZEŃ E3 - końcówki, drążki, łożyska, wahacze, sworznie

•  KLOCKI HAMULCOWE B  - szczęki, tarcze, cylinderki
- FERO DO  - to jakość cert. 9001, producent do wyposażenia fabrycznego ^  071/336-20-95 -96
_  _ u m p a m b i  a  '  *ia ^’ bagażniki, pokrowce i inne l i  tel./fax 336-29-21
W A l x C Ł 5 0 H I A  - najbogatsza oferta w mieście___________ Wrocław, ul. Źegiestowska 3

O  OPEL VECTRA CD, 1991 r., 2000 ccm, zloty me- 
talie, 4x4, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., 
szyberdach, kubełkowe fotele, • 12.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022171

OPEL VECTRA CD, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
jasnoszary metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. reguł, i podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory, welurowa 
tapicerka, RO Opel + 6 głośników, w kraju od 7 dni, sprowadzo
ny w całości, bez wypadku, atrakcyjny wygląd, zadbany, stan 
b. dobry. • 12.300 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-35-49, 
0601/58-14-74
OPEL YECTRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, stan b. do
bry, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, wspomaganie, we
lurowa tapicerka, kubełkowe fotele, -10.500 zł. Jeżów Sudec
ki, tel. 0601/77-80-82, woj. jeleniogórskie 
OPEL YECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony meta
lic, sprowadzony z Niemiec, oclony, nie eksploatowany w kra
ju, bez wypadku, stan b. dobry, • 12.700 zł. Komorniki, tel. 
076/85840-55
OPEL YECTRA GIS. 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, centralny zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, zde
rzaki w kolorze nadwozia, alarm, garażowany, bez wypadku, 
oznakowany, w kraju od 6 lat, zadbany, - 12.900 zł. Legnica, 
teł. 076/856-13-82
OPEL YECTRA, 1991 r.. 105 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czamy 
metalic, 4-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, po ocleniu, 
-10.800 zł. Leszno, tel. 0603/05-79-44 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, 4x4, do sprowadzenia z Niemiec, bez 
wypadku, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, ei. 
otwierane szyby, kubełkowe fotele, aluminiowe felgi BBS, ABS, 
-11.500 zł. Lwówek Śląski, (el. 0607/06-07-44,0602)63-01-69 
OPEL YECTRA GT, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, wspomaganie, szyberdach, obro
tomierz, kubełkowe fotele, spoilery, dzielona tylna kanapa, stan 
b. dobry. • 12.500 zł. Paczków, tel. 077/431-72-76. 
0609/64-03-44
OPEL YECTRA. 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna dokumenta- 

_ cja, szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwarzacz ♦ 6 
głośników, opony zimowe, welurowa tapicerka, - 12.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/373-61-37 po godz. 20,0603/84-99-70 
OPEL YECTRA SEDAN, 1991 r.. 165 tys. km, 1700 ccm. die
sel, zielony metalic, kupiony w salonie w kraju, hak, alarm, im

mobiiizer, kpi. dokumentacja, amortyzatory i akumulator (na 
gwarancji), nowa pompa wodna, stan dobry, • 14.000 zł lub za
mienię na inny z dopłatą. Wrocław, tel. 071/365-16-54 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
szary metalic, wspomaganie, RM, Mul-T-Lock, • 11.500 zł. Wro- 
cław-Źerniki, tel. 071/373-77-14 
OPEL YECTRA SEDAN, 1991 r., 135 tys. km. 1800 ccm, grana
towy metalic, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicer
ka, zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie, stan b. dobry,
• 12.700 zł. Wschowa, tel. 065/540-13-46, 0603/25-31-02 
OPEL YECTRA, 1991/92 r., 14 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciem- 
nobordowy, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, automatyczna reg. świateł, RM x 4, ospoilerowa
ny, sportowy wygląd, 2 mies. w kraju • 12.900 zl. Bolesławiec, 
teł. 0503/36-46-39
OPEL VECTRA CD, 1991/92 r., 2000 ccm. 16. granatowy me
talic, ABS, wspomaganie, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, peł
ne wyposażenie elektryczne, dum. felgi, nowe opony, garażo
wany, I właściciel, stan idealny, - 13.500 zł. Chałupki, tel. 
074/817-42-99,0600/28-37-04
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 162 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, wspomaganie, garażowany, w kraju od 
1992 r., I właściciel, katalizator, • 12.500 zl. Opole, tel. 
077/456-91-99,455-57-58
OPEL YECTRA, 1991/92 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, szyberdach, RM, po przeglądzie, alarm
♦ pilot, centr. zamek, atrakc. wygląd, I właściciel w kraju, stan 
b. dobry, -12.800 zł. Paczków, tel. 077/431-61-68
OPEL YECTRA, 1991/92 r., 1800 ccm, wtrysk, beżowy metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, -10.900 zł. Rawicz, 
tel. 065/547-48-11 po godz. 20.0604/94-24-50 
OPEL YECTRA CD, 1991/92 r., 118 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
perłowofioletowy metalic, wszystkie el. dodatki, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, halo
geny, RM + 6 głośników, w kraju 3 dni, zadbany, stan idealny, • 
13.300 zl. Rawicz, tel. 065/546-33-22,0606/30-78-94 
OPEL YECTRA SEDAN, 1991/92 r., 141 tys. km, 1600 ccm, 
granatowy, atermiczne szyby, el. reg. lusterka, el. reg. świateł, 
centr. zamek, książka serwisowa, tez wypadku, w kraju od 2 
tygodni, po 1. przeglądzie technicznym, RM, stan idealny, • 
12.500 zl. Rawicz, tel. 065/546-10-46.0603/85-26-46 
OPEL YECTRA 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. felgi, stan 
idealny, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, - 11.900 zł. 
Rawicz, tel. 0605/22-90-19

OPEL YECTRA CD SEDAN, 1991/92 r., 131 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, kolor śliwkowy metalic, wspomaganie, alum. felgi, ABS, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, obrotomierz. 
RM, el. antena, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -12.300 
zl. Syców, tel. 062/785-30-70,0605/38-05-59 
OPEL YECTRA, 1991/95 r., 140 tys.lcm, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, • 10.500 zl. Bogatynia, tel. 075/773-24-42 
OPEL VECTRA, 1991/98 r., 2000 ccm, 16V, DOHC, pertowo- 
czarny, moc silnika 150 KM, ABS, wspom. kierownicy, central
ny zamek, el. reg. lusterka i szyberdach, welurowa tapicerka, 
fabrycznie obniżony, alum. felgi ♦ kpi. opon zimowych, • 14.500
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zł lub zamienię na mniejszy. Wałbrzych, tel. 074/666-10-65, 
0600/87-13-34
OPEL VECTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, mysi metalic, 
centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, wspomaganie, 
bez wypadku, stan idealny, książka serwisowa, przegląd tech
niczny, • 13.600 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, teł. 
065/545-45-81,546-20-56 po godz. 20,0606/71-03-52 
OPEL YECTRA 1992 r., 133 tys. km, 2000 ccm automatic, ABS, 
ASR, centr. zamek, • 14.000 zł. Warszawa, tel. 0608/28-05-56

paliwo na cały rok

Kup teraz Astrę lub Corsę, a od ce
ny zakupu auta odliczymy średnie y  
ro c zn e  koszty  pa liw a: 3 0 0 0  
złotych dla Astry i 2 0 0 0  złotych 
dla Corsy.

Przyjmujemy samochody w rozliczeniu!
O szczegóły pytaj w  naszym 
salonie.

Autoserwis DŚ Wrocław 

Car Center Wrocław

ul. Karkonoska 50, tel. 071/3628513,3628529 fax 071/3398688
ul. Muchoborska 7, tel. 071/3585900 fax 3737975 
ul. Legnicka 62, tel 071/3510372 

Homet Wrocław ul. B. Krzywoustego 250a, tel. 071/3457955, fax 071/3457346

Euro Auto Świdnica ul. ul. Wrocławska 105, tel. 074/8514093(6), fax 074/8514097
Wałbrzych pl. Magistracki 3a, tel. 074/8433433, fax 074/8433131
Nowa Ruda ul. Niepodległości 14, tel. 074/8722409, fax 074/8525056

Ligęza Jelenia Góra ul. Wincentego Pola 28, tel. 075/6421482, fax 075/6421480
Unimo Legnica Rzeszotary, tel./fax 076/8560458, tel. 076/8623771

Lubin ul. Ścinawska 49, tel./fax 076/8442565
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OPEL VECTRA, 1992 r., 2000 ccm, szary metalic, stan b. do
bry, szyberdach, alum. felgi, RO, alarm, -11.500 zl. Warta Bole
sławiecka, tel. 076/818-90-66
O  OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, 

wspomaganie, centr. zamek, - 12.900 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021851

OPEL VECTRA, 1992 r., 142 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 10 dni w 
kraju, stan idealny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 
13.500 zk Legnica, tel. 076/866-16-08,0603/16-13-73 
OPEL VECTRA, 1992 r., 126 tys. km, 1800 ccm, zloty metalic, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier. • 3.700 DEM + 
cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-60-17 
OPEL VECTRA, 1992 r., 157 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ciem- 
nografitowy, ABS, centr. zamek, welurowa tapicerka, szyber
dach, w całości, stan b. dobry, • 14.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-46-22 po godz.16
OPEL VECTRA SEDAN. 1992 r., 87 tys. km, 1598 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm ♦ pilot, im
mobilizer, jasno-welurowa tapicerka, szyberdach, el. reg. re
flektory, I właściciel w kraju, stan techn. b. dobry, • 13.500 zł. 
Paczków, tel. 077/431-66-48,0609/51-26-89,0602/13-65-32 
OPEL VECTRA, 1992 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, ospoilerowany, alarm, felgi, centr. zamek, oryg. 
szyberdach, szerokie opony, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
zadbany, stan b. dobry, • 12.500 zl. Polkowice, tel. 
076/845-00-08
OPEL VECTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, zadbany, I właściciel w kraju, RM, eł. antena, el. reg. re
flektory, dzielone tylna kanapa, 4. opony zimowe gratis, garażo
wany, pilne, • 11.000 zł (możliwe raty). Zielona Góra, tel. 
068/320-72-64 po godz. 17,0605/43-90-79 
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, centr. zamek, 
ABS, alarm + pilot, wspomaganie, elektr. reg. reflektory, RO 
Blaupunkt, 2 komplety opon, nowy akumulator i ukl. wydecho
wy, po przeglądzie, -13.400 złTOpole, tel. 077/456-95-85 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r.. 118 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy metalic, 4-drzwiowy, bogate wyposa
żenie, • 14.200 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 071/312-53-41, 
312-63-41
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 127 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, szary metalic, Oprowadzony w całości, bez wypadku, w 
kraju od tygodnia, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. 
reg. reflektory, welurowa tapicerka, RM, ważny przegląd, stan 
idealny, - 13.600 zl (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 
0604/25-21-53
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 82 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, pertowośliwkowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, 
wspomaganie, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, RM, el. 
reg. reflektory, welurowa tapicerka, stan idealny, sprowadzony 
na kołach, w kraju od 2 dni, • 13.900 zl (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/545-52-76,0605/40-95-94 
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 123 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie bez skóry * 2 komplety b. dobrych 
opon, -16.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/56-30-55 
OPEL VECTRA, 1992/95 r., 154 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy, ABS, wspom. kierownicy, alarm, central
ny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, • 11.600 
zł. Wałbrzych, tel. 0601/55-94-72 
OPEL YECTRA 1992/97 r., 172 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ranatowy, szyberdach, stan b. dobry, - 14.200 zł. Ząbkowice 
ląskie, tel. 074/816-00-84

OPEL YECTRA 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, czerwony, stan 
bardzo dobry, zadbane wnętrze, obrotomierz, model przejścio
wy, • 14.000 zł. Buszyce, tel. 077/412-83-65,0606/18-61-99 
OPEL YECTRA 1993 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy metalic, 
centr. zamek, alum. felgi, stan techn. b. dobry, -15.000 zl. Wro
cław, tel. 350-06-11
O  OPEL VECTRA, 1993 r., 2500 ccm, V6, błękitny 

metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, - 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021781

OPEL YECTRA SEDAN, 1993 r., 149 tys. km, 1700 ccm, TD, 
bordowy metalic, stan b. dobry, bez wypadku, oryg. lakier, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, 
napinacze pasów, szyberdach, • 17.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-08 po godz. 19,0604/41-15-39 
OPEL VECTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, śliwko
wy metalic, ABS, wspomaganie, alarm, immobilizer, centr. za
mek, szyberdach, RM + 6 głośników, el. reg. reflektory, napina
cze pasów, reg. fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, alum. 
felgi, stan idealny, -17.000 zł. Kłodzko, tel. 0502/17-58-77 
OPEL VECTRA GL SEDAN, 1993 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, wspomaganie, szyberdach, książka 
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 metalic, 
• 15.300 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 
OPEL VECTRA SEDAN. 1993/94 r., 94 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, pertowografitowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, 
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.). Ra
wicz, tel. 065/545-52-76,0605/40-95-94 
OPEL VECTRA, 1994 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, czerwony, ABS, 
immobilizer, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, 
oryg. hak, szyberdach szklany, zderzaki w kol. nadwozia, po 
wymianach i przeglądzie 04.2002 r. • 18.800 zł. Góra śl., tel. 
065/544-15-85,0603/06-29-22
OPEL VECTRA, 1994 r., 103 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalicncentr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyber
dach, radio, welurowa tapicerka, - 15.700 zl. Legnica, tel. 
076/722-70^8,0601/72-33-19
OPEL YECTR^ 1994 r., 131 tys. km. 1800 ccm, czerwony, ABS, 
2 pod. powietrzne, immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, 
oryg. hak, szyberdach szklany, zderzaki w kol. nadwozia, po 
wymianach i przeglądzie • 18.800 zi. Nysa, tel. 077/433-71-69, 
0600/53-80-63 \
OPEL VECTRA CBX. 1994 r„ 2000 ccm, 16V, granatowy, 
5-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, szyberdach, RO, immobilizer, ABS, -19.900 zł. 
Lubin, tel. 0601/93-35-12
OPEL VECTRA, 1994 r., 130 tys. km, 1700 ccm, turbo D Isuzu, 
zielony, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie 
kier., immobilizer, radio + RDS, 5-drzwiowy, dzielona tylna ka
napa, - 21.200 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-34-68, 
0603/60-78-99 \
OPEL VECTRA, 1994 r., 139 tyŁkm, 1800 ccm, wtrysk, ciem
nozielony metalic, sedan, aluminiowe felgi, bogate wyposaże
nie, zabezpieczony przed kradzieżą, w kraju od 1.5 roku, I wła
ściciel, sprowadzony w całości, -̂ 21.000 zł. Prudnik, tel. 
077/436-17-48 *
OPEL VECTRA, 1994/95 r., 120 ccm, ciemnozielony metalic, 
alum. felgi, ABS, pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, radioodtwarzacz stereo, 1. Właściciel w Polsce, 
garażowany, • 18.000 zł. Legnica, tel. 076/854>57*34 
OPEL VECTRA, 1995 r., 1800 ccm, zielony metalic, automatic, 
2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, sprowadzony w całości, -17.900 zł. Leszno, tel. 
0605/44-73-47
O  OPEL VECTRA CDX, 1995 r., 100 tys. km,' 2000 

ccm, 16V, Ecotec, zielony metalic, książka ser
wisowa, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, wspo
maganie kier., welurowa tapicerka, wykończenia 
w drewnie, nie używany w kraju, stan idealny. 
Wrocław, tel. 0608/05-28-15 81010391 

OPEL VECTRA A SEDAN. 1995 r., 150 tys. km, 1600 ccm. sza

ry metalic, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, alarm, immobilizer, szyberdach, sprowadzony w całości
10.2000 r., bez wypadku, kpi. dokumentacja, kpi. kół z oponami 
zimowymi, stan b. dobry, • 18.500 zł lub zamienię na inny. Gło
gów. tel. 0603/95-86-32 p
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r.,- 88 tys. km, 1800 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., wspoma
ganie, szyberdach, centr. zamek, alarm, immobilizer, bak, RM, 
dzielone tylne siedzenia, podłokietniki, stan techn. b. dobry, -
22.000 zł (w rozliczeniu może być Polonez). Lubin, tel. 
0601/59-55-43
OPELVECTRA SEDAN, 1995 r., 88 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, sprowadzony w całości, w kraju od roku, bar
dzo mało eksploatowany, ABS, centr. zamek ♦.pilot, wspoma
ganie, 2 pod. powietrzne, alarm, szyberdach, el. reg. reflektory, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, reguł, fotel kierow
cy, • 23.000 zł. Trzebnica, tel. 0608/89-87-61 
OPELVECTRA, 1995 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, w kraju od 02.2001 r., bez wypadku, I właści
ciel, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, wspomaganie, el. 
reg. i podgrzewane lusterka, pod. powietrzna, centr. zamek, tłu
mik na gwarancji, nowe opony, welurowa tapicerka, el. wysu
wana antena, RO, 4-drzwiowy, • 16.500 zl. Wrocław, tel. 
071/364-13-41 po godz. 16
OPEL VECTRA, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, benzy
na, biały, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie 
kier., centr. zamek, immobilizer, Mul-T-Lock, napinacze pasów, 
halogeny, zegarek, termometr zewn., RO stereo, welurowa ta
picerkâ  szyberdach, atermiczne szyby, kompletna dokumen
tacja, książka serwisowa, • 22.400 zł I właściciel, przegl ąd do
09.2001 r., stan b. dobry. Wrocław, tel. 071/328-02-42, 
0501/85-25-16
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 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44, 
0607/74-57-44
OPEL VECTRA B ECOTEC, 1995/96 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 
16V, złoty metalic, wspomaganie, ABS, szyberdach, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 5-drzwiowy, stan idealny, 
- 27.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84, 
0502/41-01-17
OPEL VECTRA B, 1996 r., 77 tys. km, 1600 ccm, 16V, ECO
TEC, wiśniowy metalic, sedan, ABS, wspomaganie, poduszka 
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 SEDAN, 1996 r., 81 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, immobilizer, alarm, 
el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, szyberdach, RO, reg. kie
rownica, bez wypadku, garażowany, alum. felgi, • 30.900 zł. 
Oleśnica, tel. 071/388-21-60,0602/75-36-90 
O  OPEL YECTRA B, 1996 r., 200 tys. km, 1600 ccm 

poduszka pow., ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek, immobilizer, RM Sony, odpinany hak ho
lowniczy, dodatki, kupiony w salonie, I właści
ciel, serwisowany. Wrocław, teł. 0501/17-23-29, 
071/366-15-65 01026711

OPEL YECTRA, 1996 r., 49 tys. km, 1700 ccm, TDI, granatowy 
metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, stan 
b. dobry, - 35.500 zł. Dąbrowa, tel. 075/736-96-28 
OPEL YECTRA B, 1996 r., 140 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
zielony metalic, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, klimaty
zacja, ABS, centralny zamek, 5-drzwiowy, • 34.000 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0602/76-82-98
OPEL YECTRA. 1996 r.. 114 tys. km, 1700 ccm, TDi, kolor wi
śniowy metalic, pełne wyposażenie, • 37.000 zl lub zamienię 
na Mercedesa 250-300 D. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-02-10 
OPEL YECTRA B, 1996 r., 1700 ccm, turbo D, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki i klimatyzacji, 
RO, alum. felgi, alarm, immobilizer, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, zadbany, - 32.900 zl. Świdnica, tel. 
074/853-31-10
OPEL YECTRA 1996 r., 85 tys: km, 2000 ccm, 16V, kolor śliw
kowy metalic, wersja CD, pełne wyposażenie elektr., klimatro
nic, drewno, ABS, TC, tempomat, szyberdach, radio Car 400, 
alum. felgi, komplet kół z oponami zimowymi, garażowany, za
dbany, • 33.000 zł. Wolsztyn, tel. 0602/12-02-16,068/384-31-55 
OPEL VECTRA B SEDAN, 1996 r., 88 tys. km. 1700 ccm, turbo 
D, zielony metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek + pilot, el. 
otw. szyby, RM +RDS, garażowany, stan b. dobry, • 31.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-73-96.0602/84-64-56 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 44 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
śliwkowy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, ABS, wspo
maganie, centr. zamek ♦ pilot, 2 pod. powietrzne, szyberdach, 
immobilizer, alum. felgi, kpi. kół zimowych, RO, serwisowany, 
stan idealny, • 30.800 zł. Wrocław, tel. 071/352-36-55, 
0602/62-42-79
OPEL YECTRA, 1996 r., 74 tys. km, 1600 ccm, demnowiśnio- 
wy, kupiony w salonie, ABS, pod. powietrzna, wspomaganie 
kierownicy, centr. zamek, alarm, serwisowany, radio, stan b. 
dobry, • 27.700 zł. Wrocław, tel. 0503/03-00-42 
OPEL YECTRA B, 1996 r., 116 tys. km, 1700 ccm, turbo D, ko
lor kremowy, 4-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, alarm, centr. za
mek, opony zimowe, poduszki pow., bez wypadku, I właściciel, 
• 32.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/320-11-25 
OPEL VECTRA SEDAN, 1996/97 r., 39 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, tytanowy metalic, stan idealny, wersja CD, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, centr. zamek * pilot, welurowa tapicerka, książka ser
wisowa • 29.700 zł. Bolesławiec, tel. 0606/30-49-25 
OPEL VECTRA B, 1996/97 r., 98 tys. km, 1700 ccm, TDi. perto
wografitowy metalic, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby, el. reg. reflektory, centr. zamek + pilot, RO z RDS, 
10 głośników, podwójne zabezpieczenie, książka serwisowa, 
stan techn. b. dobry, - 37.500 zł. Lubin, tel. 076/847-13-60 
OPEL VECTRA B, 1996/97 r., 122 tys. km. 1600 ccm. Ecotec. 
16V, kolor grafitowy metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi 15*, 
koła zimowe, RO, immobilizer, halogeny, centr. zamek + 2 pilo
ty, garażowany, zadbany, stan b. dobry, • 31.900 zl lub zamie
nię na inny, chętnie kombi. Oława, tel. 071/313-57-48, 
0608/85-55-74
OPEL YECTRA CD, 1996/97 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
perłowosrebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, klimaty
zacja, eł. reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, alum. 
felgi, nowe opony, RM, welurowa tapicerka, podłokietniki, alarm, 
ABS, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 28.800 zł lub zamie
nię. Złotoryja, tel. 076/878-63-77,0604/83-26-46 
OPEL VECTRA, 1997 r., 97 tys. km. 1800 ccm, 16V, niebieski, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek + pilot, • 28.900 zł. Nowa Ruda, tel. 
0601/47-73-67
OPELVECTRA. 1997 r., 11 tys. km, 2000ccm. 16 V. granatowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, RO, • 34.000 zł. Kobyla Góra, 
tel. 0603/62-31-29 • *
OPEL VECTRA B, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, ABS, centralny zamek z pilotem, aluminiowe felgi, ory
ginalny RM, w kraju od roku, zadbany, pełna dokumentacja, -
32.000 zł. Lubin, tel. 076/842-0040,0604/17-73-78
OPEL YECTRA, 1997 r., 77 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 16V, 
granatowy, ABS, wspom. kierownicy, centralny zamek, poduszka 
powietrzna kierowcy, szyberdacft, ąjarm, lampy przednie z no
wego modelu, w kraju od pół roku, I właściciel, sprowadzony w 
całości (zdjęcia do wglądu), stan b, dobry, - 38.000 zl. Wałbrzych, 
teł. 074/664-84-31 po godz.18
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 zl. Wrocław, tel. 
071/324-90-89,0503/84-39-17
OPEL YECTRA KOMBI, 1997 r., 60 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
Bordowy metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, RO, 
alum. felgi, roleta, relingi dachowe, el. otw. szyby, centr. za
mek, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 0501/48-28-69

OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 71 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czarny metalic, ABS, 4 poduszki pow., welurowa tapicerka, RM, 
szyberdach, relingi dachowe, I właściciel, w kraju od'roku, stan 
b. dobry * zimowe opony, • 34.400 zł, Wrocław, tel. 
071/34947-92,0604/56-95-73
OPEL VECTRA SEDAN, 1997 r.. 124 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, ABS, wspomaganie, • 32.500 zł. Wro
cław, tel. 071/351-96-61
OPEL VECTRA CDX, 1997 r., 2500 ccm, V6 pełne wyposaże
nie, kupiony u dealera, serwisowany, I właściciel, • 41.500 zl. 
Wschowa, tel. 065/540-36-87,0603/10-60-14 
OPEL VECTRA, 1997/98 r., 1800 ccm, 16V, biały, automatic, 
el. reg. lusterka i szyby, centr. zamek * pilot, 2 pod. powietrzne, 
ABS, - 30.900 zł lub zamienię na tańszy. Kępno, tel. 
0607/35-0140,062/78249-58
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 2000 ccm, 16V, atramento
wy, 4 pod. powietrzne, centr. zamek * pilot, klimatyzacja, wspo
maganie, alum. felgi 15”, podgrzew. siedzenia, atrakc. wygląd, 
książka serwisowa, - 37.800 zł. Leszno, tel. 0603/33-92-68, 
065/549-6040
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 99 tys. km, 2000 ccm, atra
mentowy, klimatyzacja, 4x poduszka pow., centralny zamek * 
pilot, alum. felgi, wspomaganie kierownicy, ABS, relingi, książ
ka serwisowa, atrakcyjny wygląd, • 37.900 zł. Wolsztyn, tel. 
0603/33-92-68
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 45 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
złotobrązowy, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, relingi da
chowe, alum. felgi, el. otw. szyby, książka serwisowa, bez wy
padku, • 36.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-1249 ,
OPEL VECTRA, 1998 r., 43 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor gra
fitowy, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klima
tyzacja, ABS, stan b. dobry, drewno, • 37.000 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/8134)2-82
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 całości 
w 2001 r., bez wypadku, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-44-26 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1998 r., 32 tys. km. 1600 ccm, 16V 
wspomaganie, skórzana i regulowana kierownica, sterowanie 
radiem w kierownicy, eLszyby, szyberdach, el. podgrzewane 
lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, reg. wysokości fo
tela kierowcy, kolor czarny metalic, • 34.500 zl. ., tel. 
0604/40-56-33
OPEL VECTRA B, 1998 r., 86 tys. km. 1800 ccm. 16V, perłowo- 
granatowy metalic, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka i szy
by, klimatyzacja, RO, komputer pokładowy, alum. felgi 16". reg. 
kierownica, alarm, Tytan-łock, 2 pod. powietrzne, • 38.500 zł 
lub zamienię na inny, za ok. 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-61-19 wieczorem, 0608/8446-03 
OPEL YECTRA SEDAN B, 1998/99 r., 67 tys. km. 2000 ccm, 
16V DTi, granatowy metalic, poduszka pow., klimatyzacja, cen
tralny zamek ♦ pilot, ABS, welurowa tapicerka, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, I właściciel, lusterka i zderzaki w kol. 
nadwozia, bez wypadku, • 43.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
0602/76-82-98.0603/74-73-17 "
O  OPEL VECTRA, 1999 r., 1800 ccm, brązowy me

talic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, 
ł właściciel, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, ABS, wspomaganie 
kier., klimatyzacja, welurowa tapicerka, stan ide
alny, • 43.900 zł. „AUTO-PLUS”, Świdnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01027421

OPEL YECTRA KOMBI, 1999 r., 40 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
biały, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. 
lusterka, klimatyzacja, poduszka pow., kpi. dokumentacja, ku
piony w salonie w Polsce, książka serwisowa, • 48.000 zł lub 
zamienię na mniejszy. Legnica, tel. 076/862-15-72, 
0604/78-91-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0189 www.autogielda.com.pl)
OPEL YECTRA B. 1999/00 r., 18 tys. km. 1800 ccm, 16V, TDI, 
srebmy metalic, klimatronik, komputer, reflektory ksenonowe, 
alum. felgi 16", • 49.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 0603/1740-68 
OPEL YECTRA 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 zl. Wartowice 42, tel. 
076/818-98-25,076/818-99-70
OPEL YECTRA C KOMBI, 2000/01 r., 24 tys. km, 2000 ccm, 
DTi 16V, zielona perła, 4 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek + pilot 
w kluczyku, CD radio ♦ pilot w kierownicy, relingi dachowe, alum. 
felgi, roleta, siatka bezpieczeństwa, instal. telefonu, książka 

. serwisowa stan idealny, cena • 57.900 zl. Strzelin, tel. 
071/392-22-36,0602/46-58-51
OPEL ZAFIRA 2000 r., 7 tys. km, 2000 ccm, srebmy metalic, 
ABS, klimatyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, centr. za
mek, 4 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, 
immobilizer, alum. felgi, RM, bez wypadku, I właściciel, gara
żowany, • 66.000 zł lub zamienię na tańszy. Poznań, tel. 
061/43645-13

PEUGEO T
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody - na nowych zasadach. Oferta (ok. 
800 aut) i zdjęcia w Internecie: www.auton.pl. Co 
tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
cław, tel. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 
01026921

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 106,1991 r., 97 tys. km, 953 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry, • 9.500 zł. Legnica, tel. 076/722-64-77, 
0604/08-92-15

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

W rocław , ul. O ży n o w a  46 
tel. 339-69-16 o p o o m u

PEUGEOT 106,1992 r., 96 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, RO, stan b. dobry, 
po wymianie oleju i rozrządu, składak 96 r, -10.000 zł. Kalisz, 
tel. 0604/46-77-03
PEUGEOT 106 XT, 1992 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, zadbany, immobilizer, nowy akumula
tor, garażowany, 3-drzwiowy, • 11.500 zł lub zamienię na więk
szy, 5-drzwiowy, 1997/98 r„ z dopłatą. Wschowa, tel. 
065/540-14-57
PEUGEOT 106,1992/93 r., 111 tys. km, 1400 ccm, diesel, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, nie eksploatowany w kraju, zadbany,
• 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, immobilizer, 
RO, do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny, cena na gotowo,
• 11.900 zł. Zielona Góra. tel. 068/320-71-96,0604/60-82-80 
PEUGEOT 106,1993 r., 94 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały,

3-drzwiowy, alarm + pilot, immobilizer, RO, nowy akumulator, 
zadbany, • 12.300 zł. Wrocław, tel. 788-18-14,0605/45-5346 
PEUGEOT 106 XT, 1993/94 r., 50 tys. km, 1124 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne 
szyby uchylane, wzmocniony silnik, RO, garażowany, I właści
ciel (od 1994 r.), stan b. dobry, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 
361-15-76
PEUGEOT 106 XN, 1993/94 r., 74 tys. km, 954 ccm, czerwony, 
garażowany, nowy akumulator i opony, hak, • 11.000 zł. Zduny 
k. Krotoszyna, tel. 062/721-5740 
PEUGEOT 106,1994 r., 76 tys. km, 1000 ccm, benzyna, jasno
niebieski metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, immobilizer, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, cena na gotowo, -12.700 
zł. Zielona Góra, tel. 068/320-71-96,0604/60-82-80 
PEUGEOT 106,1995 r., 104 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały,
2-drzwiowy, • 16.300 zł. Wrocław, tel. 0603/17-08-01 
PEUGEOT 106,1995 r., 60 tys. km, 1000 ccm, G-kat, czerwo
ny, poduszka pow., RM, zderzaki w kolorze nadwozia, immobi
lizer, sprowadzony w całości, - 14.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/3,83-5242 po godz. 21
PEUGEOT 106,1997 r., 73 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, 
welurowa tapicerka, oryginalne radio, stan b. dobry, I właściciel 
w kraju, • 18.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0502/52-73-19 
PEUGEOT 106,1997 r., 37 tys. km, 1100 ccm, biały, nowy mo
del • .Kid’, katalizator, 5-drzwiowy, radio, stan b. dobry, • 18.000 
zl. Żmigród, tel. 071/385-30-76,0604/22-1942,0503/01-7043 
PEUGEOT 106 XR, 1997 r., 65 tys. km, 1124 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, 2 pod. powietizne, 3-drzwiowy, tylne szyby uchy
lane, blokada zapłonu, stan techn. b. dobry, RO, centr. zamek, 
el. otw. szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, spro
wadzony w całości, • 15-000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-28-25,0604/66-34-78
PEUGEOT 106,1997 r., 60 tys. km, 1500 ccm, diesel stan b. 
dobry, nowy model, składana kanapa, książka pojazdu, 41 
(ONJ/100 km, immobilizer, • 21.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-32-55
PEUGEOT 106,1998 r., 15 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek * pilot, wspomaganie 
kier., el. otw. szyby, el. reg. reflektory, obrotomierz, dzielona 
tylna kanapa, radio, blokada zapłonu, stan idealny, • 19.500 zł 
lub zamienię na tańszy. Ostrzeszów, tel. 062/730-34-59 
PEUGEOT 106,1998 r., 7 tys. km, 1100 ccm, wiśniowy metalic, 
el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, radioodtwarzacz,
3-drzwiowy, • 19.000 zł. Sieradz, tel. 043/827-65-09, 
0605/6341-64
PEUGEOT 106,1998 r., 20 tys. km, 1000 ccm, czamy, szyber
dach, atermiczne szyby, instalacja radiowa, zderzaki w kolorze 
nadwozia, niebieska tapicerka i zegary, • 19.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/343-94-14, 0602/28-89-03 
PEUGEOT 106, 1999/00 r., 7 tys. km, 954 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, szyberdach, ra
dio, immobilizer, książka serwisowa, - 21.000 zł. Legnica, tel. 
076/856-35-1̂
PEUGEOT 205 GLD, 1985 r., 164 tys. km, 1800 ccm, diesel,
błękitny. 5-drzwiowy, 5-biegowy, przegląd do 01.2002 r, - 5.500
zł. Olszanica, tel. 076/87743-25
PEUGEOT 205 GT, 1986 r., 160 tys. km. 1400 ccm, srerbny,
aluminiowe felgi, 5-drzwiowy, - 5.500 zl. Złotoryja, tel.
0602/34-78-57
PEUGEOT 205,1988 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,' 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, oryg. szyberdach, centr. zamek, 
alarm, obrotomierz, halogeny, inst. RM ♦ 4 głośniki, przegląd 
do 03.2002 r, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-08-82 
PEUGEOT 205,1988/96 r., 1800 ccm, diesel, kolor wiśniowy, - 
6.200 zl. Wrocław, tel. 357-16-15 
PEUGEOT 205,1990 r., benzyna, zloty metalic, 5-drzwiowy, na 
białych tablicach • 1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 
po godz. 18
PEUGEOT 205.1990/95 r.. 114 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, tylne szy
by uchylne, tylna kanapa dzielona i składana, nowy akumula
tor, • 5.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-75-04 
PEUGEOT 205,1991 r., 125 tys. km, 1400 ccm. kolor grafitowy 
metalic, garażowany, 3-drzwiowy, 5-biegowy, opony roczne, 
centr. zamek, el. otw. szyby, oryg. szyberdach, oznakowany, 
szyby przyciemnione, sprow. w całości w 94 r., zadbany, stan 
b. dobry - 6.500 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-8546 jt 
PEUGEOT 205,1991 r., 1100 ccm, biały, nowe opony, garażo
wany, stan b. dobry, • 10.500 zl. Świebodzice, tel. 0601/67-21-85 
PEUGEOT 205,1991 r., 80 tys. km, 1200 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, alarm, RO, • 9.000 zł. Wrocław, tei. 071/351-77-95, 
0502/37-63-74
PEUGEOT 205,1991 r., 1100 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, 5-bie
gowy, na białych tablicach • 950 DEM. Zielona Góra, tel. 
0605/58-33-77
PEUGEOT 205,1991 r., 1905 ccm, diesel, czamy, stan dobry, • 
10.000 zl. Siechnice, tel. 0603/76-59-03 
PEUGEOT 205, 19,91 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 950 DEM. Zielo
na Góra, tel. 0605/58-33-77
PEUGEOT 205,1991/92 r., 130 tys. km, 1124 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, garażowany, hak + opony zimowe, • 
9.500 zł. Wołczyn, tel. 077/418-86-25 wieczorem 
PEUGEOT 205,1992/97 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO Blaupunkt, • 10.500 zł. Ląkoszy- 
ce, tel. 071/317-82-02
PEUGEOT 205 CABRIO, 1993 r., 83 tys. km, 1200 ccm, kolor 
morski, bez wypadku, RM, książka serwisowa, wspomaganie, 
alum. felgi, w kraju od tygodnia, • 12.700 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78
O  PEUGEOT 206,1999 r., 1900 ccm, diesel, srebr

ny metalic, I rej. w 2000 r., kupiony w salonie w 
Polsce, serwisowany, I właściciel, RM stereo, po
duszka pow., wspomaganie kier., immobilizer, 
welurowa tapicerka, stan idealny, - 31.900 zł. „AU
TO-PLUS", Św idn ica, tel. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01027401

PEUGEOT 206,1999 r., 22 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, ciemno
zielony, garażowany. kupiony w salonie, 5-drzwiowy, centr. za
mek, alarm ♦ pilot, owiewki na drzwiach, reg. kierów., el. reg. 
świateł, immobilizer, wspomaganie, poduszka pow., RM Sony 
(panel), oznakowany, stan b. dobry • 32.500 zl. Kąty Wr., tel. 
071/391-16-16
PEUGEOT 206,1999 r., 23 tys. km, 1400 ccm, czerwony, ABS, 
poduszka powietrzna, RO, wspomaganie kier., el. otw. szyby, 
książka serwisowa, I właściciel, • 29.500 zl. lub zamienię na 
Cinquecento. Kępno, tel. 0604/27-82-66 
PEUGEOT 206,1999 r., 24 tys. km, 1100 ccm, biały, 2 poduszki 
powietrzne, wspomaganie, klimatyzacja, radioodtwarzacz, 
3-drzwiowy, • 27.000 zł. Koźminek, tel. 062/763-76-39, 
0608/78-84-72
PEUGEOT 206 XR, 1999 r., 40 tys. km, 1124 ccm, srebmy me
talic, 1. właściciel, kupiony w salonie, alarm, centralny zamek ♦ 
pilot, immobilizer, 5-drzwiowy, aluminiowe felgi, RO, garażowa
ny, regulowana kierownica, reg. reflektory, książka serwisowa, 
stan b. dobry, • 30.900 zł. Legnica, tel. 076/85746-98, 
0605/07-06-63
PEUGEOT 206,1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, el. otw. szyby, c. zamek, 2 poduszki powietrzne, 
ABS, poobijany, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 21.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17.0603/60-78-74 
PEUGEOT 206 XR, 1999 r.. 1124 ccm, srebrny metalic, I wła
ściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, alarm + pilot, 5-drzwio- 
wy, centr. zamek, alum. felgi, immobilizer, RO. reg. kierownica, 
el. reg. reflektory, serwisowany w salonie, stan idealny, • 31.200 
zł. Postolice, tel. 076/85746-98,0605/07-06-63 
PEUGEOT 206 SX, 1999 r., 36 tys. km, 1400 ccm, srebmy me
talic, 3-drzwiowy, z salonu, I właściciel, bez wypadku, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka (podgrz.), centralny zamek, wspo
maganie kier., alarm, poduszka powietrzna, el. napinacze pa

sów, światła przeciwmgielne, opony zimowe GoodYear, -32.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/10-23-13
PEUGEOT 206 XS, 2000 r., 8 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, ABS, wspo
maganie, reg. kierownica, centr. zamek, 3-drzwiowy, komputer, 
kpi. dokumentacja, - 30.000 zl. Polkowice, tel. 076/84542-41 
PEUGEOT 206 XR PRESENCE, 2000 r.. 20 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, srebrny metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, 3-drzwio
wy, 2 pod. powietrzne, RM ze zmieniaczem, serwisowany, nowy 
kosztuje 46.000 zł, faktura VAT, kupujący zwolniony z podatku 
skarbowego, kpi. dokumentacja, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-20-76,0601/57-28-23
PEUGEOT 305 KOMBI, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
bez rdzy, stan dobry, RM * głośniki, • 2.700 zł lub zamienię albo 
inne propozycje. Ziębice, tel. 074/819-19-46, 819-25-10, 
0602/39-99-86
PEUGEOT 305 GL, 1986 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, zadbany, oszczędny, roczny akumulator, po 
remoncie silnika, • 4.200 zl. Głuchołazy, tel. 077/43942-07 po 
godz. 16
PEUGEOT 305,1987/91 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, aluminiowe felgi, RM, welurowa tapicerka, zadbany, nowe 
opony, • 2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-29-52, 
0608/45-14-74
PEUGEOT 306,1993 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grafito
wy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welu
rowa tapicerka, RM sterowany przy kierownicy, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, -14.300 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
PEUGEOT 306,1993 r., 86 tys. km, 1400 ccm, czerwony, centr. 
zamek + pilot, alarm + odcięcie zapłonu, Mul-T-Lock, welurowa 
tapicerka, 5-drzwiowy, • 13.900 zł. Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65 
PEUGEOT 306,1993/94 r., 90 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, kolor 
grafitowy, 5-drzwiowy, dużo dodatków, I właściciel, stan ideal
ny, -14.800 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-63-81 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r.. 70 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, kupiony w salonie w Polsce, centr. zamek ♦ pilot, alarm, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, możliwość sprzedaży na 
raty, -18.000 zł lub zamiana. 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 ń. 
Leszno, tel. 065/529-57-20,0601/94-63-54 
PEUGEOT 306 XN, 1995 r.. 93 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, centr. zamek, alarm, hak, kupiony w salonie, 
dzielona tylna kanapa, garażowany + opony zimowe, • 17.500 
zł. Wrocław, tel. 071/337-10-23,0503/61-92-23 
PEUGEOT 306 SR, 1995 r., 74 tys. km, 1600 ccm, MPI, zielony 
metalic, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, immobilizer, RO 

'+ głośniki Pioneer, w kraju od roku, kompletna dokumentacja, 
zielone atermiczne szyby, zadbany, stan idealny, • 18.500 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/336-02-57,0600/39-05-81 
PEUGEOT 306,1996 r., 112 tys. km, 1600 ccm, srebmy meta
lic, kpi. dokumentacja, I właściciel, klimatyzacja, wspomaga
nie, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, welurowa tapi
cerka, 5-drzwiowy, stan techn. b, dobry, -18.500 zł lub zamie
nię, (możliwe raty). Legnica, tel. 0602/364)7-03 
PEUGEOT 306,1996 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy 
metalic, kubełkowe fotele, blokada skrzyni biegów, el. otw. szy
by, immobilizer, wspomaganie RM, 3-drzwiowy, • 22.000 zł lub 
zamienię na Renault Laguna 2200 D. Jerzmanice Zdrój, tel. 
076/878-35-73
PEUGEOT 306,1997 r., 16 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny, 5-drzwiowy, wspomaganie, automatic, centr. zamek, el. otw. 
szyby, reg. kierownica, radio z RDS, dodatkowe światło .stop", 
zadbany, - 26.000 zł. Legnica, tel. 0601/77-05-16 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1997 r., 51 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. 
o Iw/, szyby, podgrzewane fotele, obniżony, ospoilerowany, nowe 
reflektory, atrakc. wygląd, -19.000 zł. Poniec, teł. 0606/7 6̂0-99, 
woj. leszczyńskie
PEUGEOT 306,1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebmy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, immobili
zer. RM, garażowany, kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, • 
26.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-82-87 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1998 r., 31 tys. km, srebrny metalic, 
wspomaganie, reg. kierownica, 2 poduszki powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz, c. zamek + pilot, we- 
lur, klimatyzacja, serwisowany, • 28.700 zł. Ostrów Wielkopol
ski. tel. 062/736-63-17,0604/45-1940 
PEUGEOT 306,1998/99 r., 35 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, szyberdach, eł. otwiera
ne szyby, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., sensor 
szyb, 4 poduszki powietrzne, regulowana kierownica, weluro
wa tapicerka, garażowany, pełna dokumentacja, - 30.000 zł. 
Kępno, tel. 062/782-2743
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r., 44 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
srebmy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, RO * dżojstik, 
centr. zamek, relingi, zadbany, • 31.500 zl. Leszno, tel. 
065/533-07-04
PEUGEOT 309,1986 r., 1989 ccm, diesel, wiśniowy, centralny
zamek, sprowadzony w całości, I właściciel, • 5.000 zl. Nowy
Kościół, woj. legnickie, tel. 0607/22-00-58
PEUGEOT 309,1987 r., 210 tys. km. 1900 ccm, diesel, biały,
obrotościomierz, RM, zderzaki w kol. nadwozia, 2-drzwiowy, pio
remoncie zawiesz. • 4.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-16-44,
075/714-11-95
PEUGEOT 309,1987 r., 163 tys. km, 1300 ccm. benzyna, błę
kitny metalic, po wymianie wahaczów i klocków hamulcowych, 
sportowy tłumik, 5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan dobry, 
przegląd do końca roku, -6.500 zł. Trzebnica, teł. 071/312-72-18 
PEUGEOT 309,1988 r., 14 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, hak, 3-drzwiowy, • 6.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/78441-32
PEUGEOT 309,1989 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metalic, 3-drzwiowy, hak, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, 
tylne szyby uchylane, stan silnika idealny, stan ogólny b. dobry, 
- 9.200 zł. Wrocław, tel. 0606/62-0346 
PEUGEOT 309,1990 r., 76 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, w kraju od 2 lat, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, dzielo
ne tylne siedzenia, sprowadzony w całości, garażowany, hak, 
stan dobry, - 9.000 zł lub zamienię na VW Golfa III z 1993 r., 
poj. 1600-1800 ccm. Wałbrzych, tel. 074/847-81-79 
PEUGEOT 309,1990 r., 1900 ccm, biały, stan dobry, alarm, hak, 
• 10.200 zł. Wrocław, tel. 071/784-4440,0502/9949-94 
PEUGEOT 309 LOOK, 1990 r., 200 tys. km, 1300 ccm. benzy
na, szary metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, stan do
bry, • 7.900 zł. Wrocław, tel. 071/368-18-27 
PEUGEOT 309,1990/91 r., 160 tys. km, 1600 ccm, kolor grafi
towy metalic, kola zimowe + letnie, 5-drzwiowy, stan b. dobry, 
wspomaganie, centr. zamek,bak, nowy model, - 6.900 zl. Bole
sławiec, tel. 075/734-83-44,0607/74-5744 
PEUGEOT 309,1991 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, RO ♦ 4 koła, • 9.500 zł lub zamienię na tańszy, Peugeot 
205, VW Polo. Oleśnica, tel. 071/398-61-57,0600/10-20-62 
PEUGEOT 309 GR, 1991 r., 108 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
benzyna, szary metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. ater
miczne szyby, RM, immobilizer, garażowany, zadbany, stan b. 
dobry, sprowadzony w całości, w ciągłej eksploatacji, • 8.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/845-39-17 
PEUGEOT 309,1991/95 r., 125 tys. km. 1361 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, zadbany, ekono
miczny, RM, oznakowany, wyłącznik zapłonu, nowy akumula
tor i klocki hamulcowe, przegląd do 02.2002 r., kpi. dokumenta
cja. - 9.100 zł. Wrocław, tel. 071/352-6144.320-87-77 
PEUGEOT 309,1992 r., 1400 ccm, czerwony, stan b. dobry, na 
białych tablicach • 900 DEM. Bolków, tel. 0605/20-67-71 
PEUGEOT 309, 1992 r., 125 tys. km, 1100 ccm, srebrny, 
5-drzwiowy, alarm, szyberdach, 5-biegowy, kompletna doku
mentacja, • 13.200 zl. Radwanice, tel. 0607/31-69-85 
PEUGEOT 405,1988 r., 1900 ccm, srebmy metalic, kompletna 
dokumentacja, wspomaganie, reg. kierownica, obrotomierz, 
oznakowany, reg. wysokości pasów, ciemne szyby, tylna szyba 
ogrzewana, lotka, ocynkowane nadwozie, • 7.600 zl lub zamie? 
nię na inny. Kłodzko, tel. 074/867-8743,0603/83-55-72 
PEUGEOT 405,1988 r., 148 tys. km, 1600 ccm, benzyna, be
żowy metalic, kpł. dokumentacja, RM Panasonic, blokada skrzy
ni biegów, stan techn. b. dobry, atrakc. wygląd, immobilizer, • 
8.200 zl. Paczków, tel. 077/431-72-08,0603/99-51-88 
PEUGEOT 405,1988 r., 1600 ccm, srebmy metalic, • 8.000 zl 
lub zamienię na mniejszy, może być inny z dopłatą. Wrocław, 
tel. 071/332-23-85 8-15, p. Krzysztof 
PEUGEOT 405,1989 r., 1900 ccm, granatowy metalik, instala
cja gazowa, pełne wyposażenie, stan idealny, • 8.500 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0606/82-21-29
PEUGEOT 405 GLI SEDAN, 1990 r., 170 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, srebmy 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, re-
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we Wrocławiu w nowym miejscu
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NAJLEPSZA GIEŁDA NA DOLNYM ŚLĄSKU!
lingi, hak, w Polsce od 96 r., udokum. pochodzenie, -12.700 zl. 
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 fo
tel, pasy, el. otw. szyby, welur, • 10.500 zl. Lubin, tel. 
076/846-85-79
PEUGEOT 405,1990 r., 250 tys. km, 1800 ccm, TDi, srebrny 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm, immobiiizer, reg. 
kierownica, RM, szyberdach, stan silnika b. dobry, -10.500 zl. 
Złotoryja, tel. 0604/52-94-05
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor gra
fitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. doku
mentacja, zarejestrowany, - 6.950 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84,071/348-34-78
PEUGEOT 405 SR, 1991 r., 170 tys. km, zielony metalik, pełne 
wyposaż, elektr., alum. felgi, klimatyzaqa, siedzenia kubełko
we, przyciemniane szyby, kupiony w salonie w Polsce, bezwy
padkowy, • 14.000 zł. Poznań, tel. 0503/04-89-12 
PEUGEOT 405 GLD, 1991 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski metalic, RM, 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 Polsce od bm., bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, RO, welur, eł. otw. szyby, relingi, roleta, ważny prze
gląd, stan b. dobry, zwolnienie z opłat skarbowych, • 12.500 zł. 
Rawicz, tel. 0602/58-37-06
PEUGEOT 405 SRDT, 1991 r., 190 tys. km, 1800 ccm. turbo D, 
biały, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, obrotomierz, 
welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, hak, bez wypadku, nie 
składak, kupiony w Polsce, zadbany, garażowany, zużycie pa
liwa 51/100 km, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0603/91-49-51 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1992 r., 166 tys. km, 1900 ccm, GLI, 
srebrny metalic, bogate wyposażenie, - 13.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-32-39
PEUGEOT 405 SRI, 1993 r., 144 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, skórzana kierownica (regulowana), el. 
otwierane szyby, szyberdach, ABS, alarm + pilot, welurowa ta
picerka, hak, aluminiowe felgi 205 x 15 (gwiazdy), obniżony, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 16.800 zł lub zamienię na 
diesla, Opla, VW. Szprotawa, tel. 068/376-74-51,0609/26-93-98 
PEUGEOT 405 STI, 1993 r., 98 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor pertowoatramentowy, automatic, skórzana tapicerka, ABS, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, szyby i szyberdach, centr. za
mek z pilotem, alum. felgi, • 10.900 zł. Wrocław, tel. 
071/783-17-27
PEUGEOT 405 GLO, 1994 r., 177 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
ciemny metalic, stan idealny, centr. zamek, alarm, podgrzewa
ne lusterka, RO Panasonic panel, kupiony w salonie w kraju, 
ekonomiczny, -19.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-26-93 
PEUGEOT 405,1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, c. zamek * pilot, el. otw. szyby, wspomaganie, • 16.000 
zł. Kalisz, tel. 062/753-69-52
PEUGEOT 406,1995 r., 1800 ccm, 16V, fioletowy metalic, centr. 
zamek, alarm, immobiiizer na pilota, poduszka pow., 5-biego
wy, wspomaganie, kupiony w salonie w kraju, • 26.500 zl. Świd
nica, tel. 074/853-31-10
PEUGEOT 406,1996 r., 92 tys. km, 1800 ccm, 16V, złoty meta
lic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, • 26.000 zł. Ra
dłów. tel. 062/735-41-04,0602/64-33-83 
PEUGEOT 406 ST, 1996 r., 118 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, zielony metalik, 115 KM, I właściciel, kupiony w salo
nie, bezwypadkowy, serwisowany, ABS, wspom. kier., podusz
ka pow., immob., alarm, centr. zamek, elektr. otw. szyby, pod
grzewane siedzenia, CD, 6 głośników, bagażnik dachowy, nowe 
opony, - 27.500 zł. Wrocław, tel. 0501/21-06-85,0603/09-72-07 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
ciemnozielony, wspomaganie, halogeny, el. otw. szyby, bloka
da skrzyni biegów, I właściciel w kraju, • 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 zi. Lubin, tel. 
0605/23-08-82
PEUGEOT 406, 1996 r., srebrny, klimatyzacja, ABS, serwo, 
centr. zamek, el. otw. szyby, bez wypadku, • 23.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 0601/78-45-13
PEUGEOT 40f, 1996/97 r., 80 tys. km. 1800 ccm, 16V, bordo
wy metalic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, drewniane do
datki, pełne wyposażenie el., sprowadzony w całości, serwiso

wany, zdjęcia, stan idealny, • 29.000 zł. Głogów, tel. 
076/832-17-22,0609/50-82-65
PEUGEOT 406,1996/97 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., drewnia
ne dodatki na drzwiach, I właściciel w kraju, • 35.000 zł. Ra
wicz, tel. 0607/09-45-21
PEUGEOT 406, 1997 r., 67 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielony 
metalic, w kraju od 07.2000 r., był lekko uszk. lewy błotnik (zdję
cia), serwisowany, -35.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-23-82 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AC0208 www.autogielda.com.pl)
O  PEUGEOT 406,1997 r., 2000 ccm, 16V, zielony 

metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, alarm + pilot, kodowany zapłon, wspoma
ganie, podgrz. siedzenia, welurowa tapicerka, 
RO, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 0602/63-72-95 
02022591

PEUGEOT 406,1997 r., 83 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
el. reg. lusterka, el. otwierane szyby, centralny zamek + pilot, 
regulowana kierownica, dzielona kanapa, spoiier, drewno, RO, 
• 35.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-47-50 
PEUGEOT 406, 1997 r.. 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielony, 
kupiony w salonie, I właściciel, RM + CD, opony zimowe, ba
gażnik dachowy, garażowany, zadbany, • 35.500 zł. Lubin, tel. 
0601/74-55-97
PEUGEOT 406 SR, 1998 r., 78 tys. km, 1800 ccm, czamy, centr. 
zamek + pilot, el. otw. szyby, immobiiizer, książka serwisowa', 
kupiony w salonie w Polsce, kpi. opon zimowych + instalacja 
gazowa do zainstalownia, • 32.500 zł lub zamienię na mniejszy. 
Kalisz, tel. 062/764-41-32 po godz. 18,0604/08-36-62 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, bordowy metalic, wspomaganie kier., regulowana kierowni
ca, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, ABS, centralny za
mek, Mul-T-Lock, RM, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, 2 
poduszki powietrzne, dzielone tylne siedzenia, kpi. kół z opo
nami zimowymi, stan b. dobry, • 40.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-56-35
PEUGEOT 406 SEDAN, 1998 r., 32 tys. km, 2000 ccm, 16 V, 
pertowogranatowy, klimatyzacja, ABS, poduszka, automatic, RO, 
el. otw. szyby, drewno, wspomaganie, welur, • 37.800 zł. Wro
cław, tel. 0602/45-57-36
PEUGEOT 406, 1999 r., 10 tys. km, 2000 ccm, HDi, zielony 
metalic, 110 KM, kiimatronic, ABS, elektryka, 2 poduszki po
wietrzne, welur, radioodtwarzacz oryginalny, -49.900 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/593-03-95,0607/57-63-66 
PEUGEOT 406, 2000 r., 20 tys. km, 2000 ccm, HDi 110 KM, 
zielony metalic, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek + 
pilot, wspomaganie, ABS, kiimatronic, 4 poduszki powietrzne, 
el. reg. foteli, welur, żaluzja, podlokietniki, komputer, 3 elemen
ty do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, •
55.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
PEUGEOT 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. reflek- 
tory, roleta, relingi dachowe, - 54.000 zl. Syców, tel. 
062/785-94-95,0604/27-78-61
PEUGEOT 505,1982 r., 225 tys. km, 2300 ccm, diesel, niebie
ski, techn. sprawny, wymaga reg., wyposażenie, automatic, el. 
otw. szyby, el. otw. szyberdach, RM, hak • 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-60-28
PEUGEOT 505,1987 r., 200 tys. km, 2100 ccm, monowtrysk, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kierowni
cy, el. otw. szyby, hak, stan b. dobry, • 5.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-56
PEUGEOT 605,1990 r., 166 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, inst. gazowa, bez wypadku, sprowadzony w cało
ści, zadbany, dużo dodatków, • 15.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-70-04 po godz.18,0604/52-63-87 
PEUGEOT 605,1990 r., 205 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
instalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, el. otw. szyby, przegląd, stan b. dobry, • 13.500 zł. Wro
cław, tel. 0605/69-85-87
O  PEUGEOT 605 3.0-24V, 1990/91 r., 147 tys. km, 

210 KM I właściciel, bez wypadku, garażowany, 
skóra, radio Clarion, alum. felgi 16", stan b. do
bry, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-33-72 
02021621

0  PEUGEOT 605,1991 r., 250 tys. km, 2000 ccm, 
granatowy, składak 1997 r., el. reg. lusterka, szy
by i szyberdach, centr. zamek ♦ pilot, RO, hak, 
stan dobry, kpi. dokumentacja, faktura VAT, -
11.900 zł. Lombard „EURO-P.A.” , Wrocław, ul. Pił
sudskiego 92, tel. 071/341-75-48 01026641

PEUGEOT 605,1991 r., 175 tys. km, 3000 ccm, V6, ciemnonie
bieski metalic, skrzynia nominalna, RM ♦ pilot, pełne wyposa
żenie oprócz skóry i klimatyzacji, stan idealny, -16.500 zł lub 
zamienię. Bcfguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58,0604/29-43-83 
PEUGEOT 605 SV, 1992 r., 3000 ccm, benzyna, biały, z urzędu 
skarbowego, klimatyzacja, czama skórzana tapicerka, pełne 
wyp. elektryczne (siedzenia, lusterka, szyby), ABS, centr. za
mek, wspomaganie, reg. kierownica, alum. felgi, nie składany, 
b. zadbany, bez wypadku, • 17.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
0603/32-46-17,062/730-46-74 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - A00488 www.autogiel- 
da.com.pl)
PEUGEOT 605 SX EXLUSIVE, 1995/96 r., 3000 ccm, 170 PS. 
benzyna, srebrny metalic, najbogatsza wersja, pełne wyposa
żenie, poduszka pow., ABS, EBD, ASR, klimatronik, czama 
skórzana tapicerka, napinacze pasów, elektron, sterów, zawie
szenie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory i antena, pod- 
grzew. fotele i lusterka, wspomaganie RM ♦ zmieniacz Clarion
1 inne, stan idealny, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 0501/34-56-34 
PEUGEOT 806 VAN, 1995 r., 75 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy, 8-osobowy, peine wyposażenie oprócz klima
tyzacji, • 31.000 zł. Goszczanów, woj. sieradzkie, tel. 
0603/35-65-64
PEUGEOT 806,1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna, brą
zowy 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

PLYM OUTH
PLYMOUTH GRAND VOYAGER VAN, 1992 r., 184 tys. km, 3300 
ccm, V6, ciemnoniebieski metalic, inst. gazowa, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, 
radio, automatic, pod. powietrzna, welurowa tapicerka, zadba
ny, sam. ciężarowo-osobowy, • 25.200 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-17-84,0608/33-34-98
PLYMOUTH GRAND YOYAGER, 1996/97 r., 170 tys. km, 3000 
ccm, V6, bordowy metalic, instalacja gazowa, klimatyzacja, tem
pomat, automatic, el. otw. sżyby, el. reg. lusterka, ABS, wspo
maganie kier., centr. zamek, radio, alum. felgi, 2 pod. powietrz
ne, kapitańskie fotele, zarejestrowany jako ciężarowy, - 48.000 
zi. Leszno, tel. 065/529-71-78,0601/78-72-75

PO LO N EZ
POLONEZ, 1979 r., 15 tys. km, 1481 ccm, biały, po remoncie 
silnika w 1998 r., 5-biegowy, ciemne szyby, felgi od BMW 320, 
ważne OC, przegląd, w ciągłej eksploatacji, stan ogólny dobry,
• 800 zł. Żmigród, tel. 0608/23-67-26
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, czerwony, dużo nowych części,
• 1.000 zł. Rusko, gm. Strzegom, tel. 074/855-84-52 po godz. 18 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, bordowy, po remoncie blacharki 
i malowaniu, 5-biegowy, nowy ukł. wydechowy, brak przeglą
du, stan dobry, • 500 zł. Lubin, tel. 076/846-90-99 
POLONEZ, 1981 r., pomarańczowy, stan dobry, w ciągłej eks
ploatacji, garażowany, • 600 zł. Nysa, tel. 077/433-75-86 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, jasnoniebieski, tył pełny Caro • 
szybki, przód .nosek', felgi od BMW, • 1.500 zł lub zamienię na 
inny, poj. bez znaczenia, inne propozycje. Wałbrzych, tel. 
074/848-82-72
POLONEZ, 1983 r., 1500 ccm, szary, stan silnika i karoserii 
dobry. • 1.000 zł. Lubin, tel. 076/849-12-41 
POLONEZ, 1983 r.. • 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/341-11-37, 
0607/17-99-25
POLONEZ, 1984 r., 50 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary, inst.

gazowa, butla w kole zapasowym, stan silnika idealny, nowy 
akumulator (gwarancja), nowy rozrusznik, bezdętkowe opony, 
gażnik po regeneracji, • 1.800 zł. Legnica, tel. 076/862-90-22, 
0501/51-87-23
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm 5-biegowy, w ciągłej eksploata
cji, stan dobry, - 900 zł. Nowogród Bobrz., woj. zielonogórskie, 
tel. 0607/18-47-65
POLONEZ, 1985 r. stan dobry • 1.000 zł. Rawicz, tel. 
0601/99-10-12
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, pomarańczowy, 4-bie- 
gowy, 2 nowe opony, elektryczna dysza w gażniku i modulator 
napięcia, stan silnika i podwozia b. dobry, - 650 zł. Starczów 
108, gm. Kamieniec Ząbkowicki, lei. 0603/06-20-34 
POLONEZ 125 PN, 1986 r., 30 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
kość słoniowa p̂rzegłąd do 04.2002 r., I właściciel, kpi. doku

mentacja, bez wypadku, OC, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/347-80-91
POLONEZ, 1986/87 r., 1500 ccm, niebieski, hak, pokrowce, 
kołpaki. • 600 zł. Rydzyna, tel. 065/538-87-30,0603/55-92-00 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, czamy, inst. gazowa, do remon
tu, nowe opony, 5-biegowy, • 750 zl. Lubin, tel. 0502/32-76-18 
POLONEZ SLE, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, szary, .nosek* 
przód, szybki z tyłu, hak, RO, 5-biegowy, w ciągłej eksploatacji,
• 1.700 zł. Głogów, tel. 076/832-21-24,076/834-81-11 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm nowe klocki, resory, nadkola, RO 
Panasonic, subwoofer, gwizdki, .nosek*, szybki tylne, reg. kie
rownica, • 2.900 zł. Wrocław, tel. 0607/17-39-37 
POLONEZ, 1987 r., 1481 ccm, niebieski, przegląd do 11.2001

r., nadwozie do remontu, pilne, • 400 zł. Zbąszyń, tel. 
0608/83-25-49
POLONEZ, 1988 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały, oryg. lakierki 
właściciel, 5-biegowy, -1.500 zł lub zamienię, może być moto
cykl enduro albo cross. Kowary, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/61-40-97
POLONEZ, 1988 r., 125 tys. km, 1500 ccm, czerwony, bez prze
glądu i akumulatora, stan dobry, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
333-99-58
POLONEZ, 1988 r., 30 tys. km, 1500 ccm, benzyna, szary, inst. 
gazowa, stan techn. b. dobry. Gorzów śl., tel. 0602/61-93-40 
POLONEZ SLE, 1988 r., 1500 ccm, biały, 5-biegowy, oryg. la
kier, I właściciel, stan b. dobry, • 1.500 zł. Kamienica, woj. opol
skie, tel. 0601/19-44-86
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, kolor wiśniowy, inst. gazowa z

09.2000 r., 5-biegowy, nowy silnik, nowe zawieszenie, • 3.100 
zi lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/845-11-56,0605/11-19-63 
POLONEZ SLE, 1988 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, .nosek* przód, szybki z tylu, hak, po wymianie progów, pla
stikowe nakładki, inst. gaz. Lovato, stan dobry, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 071/336-39-54
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna ♦ gaz, biały, -2.000 zl. 
Lubin, tel. 076/847-25-73
POLONEZ SL, 1989 r.. 130 tys. km. 1500 ccm. biały, stan bar
dzo dobry, wyrejestrowany ze względu na opłaty, sprawny, •
2.100 zł lub zamienię na komputer Pentium II. Zielona Góra, 
tel. 068/325-38-81
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, biały, brak przeglądu, 
przód .nosek*, tył szybki, hak, stan blach, i silnika b. dobry, nie
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SERWIS ZOJAN
instalacje gazowe - montaż 

ul. Legnicka 56 
tel. 373-48-92

wymaga remontu - 1.550 zł lub zamienię. Korfantów, tel. 
077/431-96-55,0603/34-53-17
POLONEZ SLE, 1989 r., 1500 ccm, wiśniowy, 5-biegowy, b. dużo 
nowych części, garażowany od nowości, bez wypadku, atrak
cyjny wygląd, zadbany, nowe opony, stan idealny. • 2.350 zł. 
Paczków, tel. 077/431-65-48
POLONEZ, 1989 r., 90 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
halogeny, nosek, szybki z tyłu, stan techn. dobry, model przej
ściowy, oryg. lakier, II właściciel, RM, pasy bezwładnościowe, •
1.200 zł. Przybyłowice, tel. 076/873-84-44 
POLONEZ, 1989 r., 88 tys. km, 1500 ccm, benzyna + gaz I wła
ściciel, zadbane wnętrze, pełna dokumentacja, • 1.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
POLONEZ, 1989/90 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy, 5-bie- 
gowy, radio, alarm, hak, nowe opony, ważny przegląd, - 3.000 
zł. Wrocław, tel. 328-82-22

AUTO NA GAZ

. lor morski, inst. gazowa, szyberdach, garażowany, RO z RDS + 
4 głośniki, serwisowany, alarm, blokada skrzyni biegów, - 8.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/75-29-35 
POLONEZ ATU, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, perłowozielony, 
katalizator, oryginalny lakier, Mul-T-Lock, 4 zagłówki, hamulce 
Lucas, szeroka chłodnica, książka serwisowa, I właściciel, kon
serwacja, pokrowce, radio z panelem, garażowany, stan b. do
bry, • 8.500 zl lub zamienię na mniejszy. Złotoryja, tel. 
076/877-53-31
POLONEZ ATU, 1996/97 r., 60 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy, centr. zamek, alarm + 2 piloty, Mul-T-Lock, hamulce 
Lucas, reguł. wys. mocowania pasów, dzielone tylne siedze
nia, RM, stan idealny, przegląd do 05.2002 r, • 8.900 zł. Kłodz
ko, tel. 0601/87-08-15
POLONEZ ATU GLI, 1996/97 r., 47 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, oryg. lakier, centr. zamek, alarm, kubełko-

“ALBAZ”
TYLKO Z HOMOLOGACJĄ 

Montaż instalacji gazowych do samochodów

r .

INSTALACJE WŁOSKIE I HOLENDERSKIE 
S Y S T E M Y  W T R Y S K U  G A Z U  D G I i S G I
W-w, ul. Nenckiego 164 

071-368-74-86, 0601-737-968, wroclaw@elpigaz.com.pl
raty - serw is - gwarancja - doradztwo techniczne

POLONEZ, 1990 r., 101 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, przód 
.nosek,. tył Caro, inst. gazowa, stan dobry, - 3.300 zł. Legnica, 
tel. 076/857-02-22 lub 0601/84-47-17 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm .nosek* przód, tył Caro, nowy 
akumulator, nowe opony, • 2.700 zł. Leszno, tel. 0605/21-36-85  ̂
POLONEZ, 1990 r„ 86 tys. km, 1500 ccm, biały, I właściciel, • '
2.000 zl. Szulec, tel. 062/761-87-90 
POLONEZ FSO, 1990 r., 70 tys. km, 1600 ccm, niebieski, tył 
Caro, inst. gazowa, radio, pokrowce, radio, - 2.900 zł. Czerni
na, tel. 065/543-16-35,0603/92-41-23 ....
POLONEZ, 1990 r., 89 tys. km, 1598 ccm, benzyna, zielony, 
mato używany, - 2.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/645-86-75 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, do naprawy 
błotniki, progi, - 800 zł. Henryków, tel. 074/810-55-15 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, biały, model przejścio
wy, 5-biegowy, inst. gazowa, przegląd do 04.2002 r., RO, • 2.200 
zł. Lądek Zdrój, tel. 0608/64-94-34 
POLONEZ SLE, 1990 r.. 1500 ccm, czerwony, .nosek' przód, 
szybki z tyłu, 5-biegowy, po remoncie ukł. hamulcowego, nowe 
sprzęgło, stan b. dobry, • 1.850 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-70-09
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, biały, stan dobry, nowy ukł. wy-

we fotele, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 8.900 zł. 
Paczków, tel. 077/431-71-09,0600/85-51-96 
POLONEZ ATU PLUS GLI, 1997 r., 1600 ccm, zielony metalic, 

. I właściciel, kpi. dokumentacja, wspomaganie, centr. zamek, 
Łalanff'* plłot.yearażowany, stan idealny, - 10.800,zł. Kłodzko, 
' tel. 0608/22-72-00. '
POLONEZ ATU PLUS,.1997 r.,t 1600 ccm, oliwkowy metałic. 
wspomaganie, immobiiizer, stan b. dobry, -10.500 zł. Ńiwńica, 
tel. 077/435-44-55,0601/72-32-21 
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnoczerwony, alarm, Dan Lock, hamulce Lucas, stan b. do
bry, - 9.300 zł. Wrocław, teł. 071/355-24-27,0605/14-41-11 
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r., 100 tys. km, t600 ccm, ziełono- 
grafitowy, po remoncie, centr. zamek, wspomaganie, kpi. opon 
zimowych; -10.000 zł. Lubin, tel. 0601/85-86-44 
POLONEZ ATU VAN, 1999 r., 50 tys. km, 1600 ccm, GSi, zielo
ny metalic, inst. gazowa, centr. zamek+alarm, Iwłaścłciel, fak
tura VAT, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-00-38, 
0601/71-49-23
POLONEZ ATU PLUS, 1999 f.. 4 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony,-wspom. kierownicy, alarm + 2 piloty, alum. felgi, RM, 
garażowany, I właściciel, fabryczna folia, gwarancja, ocynko
wany, konserwacja, zawory hydrauliczne, pokrowce z .misia”,
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tel.domowy 077/415-51-64 HOM OLOGACJA!
dechowy, hamulcowy, .nosek* przód, tył Caro, -1.200 zł. Świe
bodzice, teł. 074/854-37-16
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., 1448 ccm, ciemnozielony, po remoncie ka
pitalnym blacharki, po wymianie sprzęgła, ukł. kierowniczego, 
nowe opony, stan b. dobry, • 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-64-89
POLONEZ, 1990 r., 68 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, oryg. 
lakier, tył Caro, I właściciel, radio, nowy akumulator, garażowa
ny,.stan idealny, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
POLONEZ, 1990 r., 12 tys. km, 1500 ccm, granatowy, model 
przejściowy, stan dobry, -1.700 zł. Wińsko, tel. 071/389-84-37 
POLONEZ, 1990 r., czerwony, stan b. dobry, • 3.500 zł. Wro
cław, teł. 325-18-48,0502/61 -10-53 
POLONEZ, 1990 r., 86 tys. km, 1600 ccm, bordowy, model przej
ściowy, z przodu .nosek*, tył Caro, stan blacharki i lakieru oraz 
silnika b. dobry, 5-biegowy, pokrowce, hak, alarm + 2 piloty, 
stan opon dobry, kołpaki, stan techniczny b. dobry, w ciągłej

b. mato używany, hamulce Lucas, kpi. dokumentacja, stan ide
alny, • 19.500 zl. Wałbrzych, tel. 0600/18-83-76 
POLONEZATUGLI PLUS, 1999 r„ 60tys. km,1600 ccm. srebr
ny metalic, inst. gazowa, wspomaganie, I właściciel, kupiony w 
salonie, • 15.600 zł. Wrocław, teł. 0607/32-40-21 - 
POLONEZ CARO, 1991 r., 120 tys, km, 1500 ccm, benzyna, 
granatowy, aktualny przegląd do końca roku, nowy układ wy
dechowy, gażnik, akumulator, cewka, światła drogowe, świece, 
przewody wysotiego napięcia, techn. sprawny ♦. hak i nowe 
drążki kierów. • 3.000 zł. Trzebień, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-51-09
POLONEZ CARO, 1991 r.F 120 tys. km, 1500 ccm, niebieski, 
5-biegowy, stan bardzo dobry, po remoncie silnika i blacharki w 
2000 r, - 3.300 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-38-81 
POLONEZ CARO, 1991 r., 94 tys. km, 1500 ccm, jasnobeżowy, 
inst. gazowa, RM, garażowany, oznakowany, - 3.500 zł. Góra, 
tel. 0601/57-14-04
POLONEZ CARO, 1991 r., 1600 ccm, piaskowy, alarm, szyber
dach, hak, garażowany, I właściciel, stan b. dobry, RO, głośni*
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eksploatacji, • 1.850 zł. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, sportowa
kierownica, I właściciel, nowy akumulator (gwarancja), • 2.500
zł. Wrocław, tel. 0502/96-16-23
POLONEZ, 1990 r., 1500.ccm, czerwony, przegląd do 11.2001,
r., nowy akumulator, do małych poprawek blacharskich, RM,
zadbany, techn. sprawny, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/34943-07,
0503/94-24-88
POLONEZ, 1990/91 r., 82 tys. km, 1500 ccm, czerwony, stan 
techn. b. dobry, przegląd do 05.2002 r., bez wypadku, nadkola 
od nowości, nowy akumulator, wersja eksportowa, garażowa
ny, RM, hak, • 2.600 zł. Czernina, gm. Góra, tel. 065/543-67-27 
POLONEZ SLE, 1990/91 r., 95 tys. km, 1500 ccm, kolor wiśnio
wy, oryg. lakier, zadbany, tył Caro, aktualny przegląd, stan b. 
dobry, - 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-34-60,0600/82-66-39 
POLONEZ, 1991 r., czerwony, nowe opony, RM, stan dobry, -
3.000 zł. Lubnów, tel. 0601/74-81-95 
POLONEZ, 1991 ri, 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., 81 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, ko

ki, ważny przegląd, • 4.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-31-06,0608/6746-71
POLONEZ CARO, 1991 r.. 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, II właściciel, alarm, nowy akumulator i gażnik, po wymia
nie, klocki i tarcze hamulcowe, okrągłe zegary, garażowany, 
przegląd do 01.2002 r, • 3.400 zł. Polkowice, tel. 076/84547-55 
POLONEZ CARO, 1991 r., 68 tys. km, 1500 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy, oryg. lakier, I właściciel, oznakowany, RO, nowe 
opony, aktualny przegląd, garażowany, stan idealny, • 2.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-27-80
POLONEZ CARO, 1992 r„ 91 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
instalacja gazowa, hak, nowe opony, układ wydechowy, aku
mulator, rozrząd, przegląd do IV.20Ó2 r. • 4.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-69-79
O  POLONEZ CARO, 1992 r., granatowy, oznakowa

ny, nowa in s t gazowa, hak, RM, 4 głośniki, nowe 
resory i układ wydechowy, alarm + pilot, bez śla
dów korozji, gwarancja na akumulator i amorty
zatory, p ilne , • 4.600 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-15-97 80008751

POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie-
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•  najlepsze instalacje - Ąomofogacja^
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bieski, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, po remoncie 
kapitalnym blacharki, stan b. dobry, • 5.900 zł. Jawor, (el. 
076/87048-57,0603/2244-13
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, zielony, stan b. dobry, 
nowe opony, nowy akumulator, instalacja gazowa, dzielona 
kanapa, przegląd do 10.2001 r, - 5.600 zł. Kostomłoty, tel. 
071/795-19-15
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, brązowy, - 2.300 zł. Le
gnica, tel. 0604/05-94-52
POLONEZ CARO GLEi~1992 r„ 64 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, po remoncie silnika, hak, garażowany, Nstan b. dobry, -4.500 
zł. Lubań, tel. 075/721-73-39
POLONEZ CARO, 1992 r., 62 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
zadbany, estetyczny wygląd, inst. gazowa na gwarancji, oryg. 
lakier, bez wypadku, • 4.400 zł. Opole, tel. 0607/15-95-52 
POLONEZ CARO, 1992 r., 75 tys. km, 1600 ccm, bordowy, inst. 
gazowa, stan b. dobry, • 3.500 zł. Paczków, teł. 077/431-71-09, 
0600/85-51-96
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, czerwony, inst. gazowa, 
■4.000 zl. Śmigiel, tel. 065/51847-32 
POLONEZ CARO, 1992 r., 89 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 
inst. gazowa, hak, pokrowce, stan dobry, -4.100 zł. Wałbrzych, 
tel. 0503/03-12-13
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 74 tys. km, 1600ccm, granato
wy, oryg. lakier, zadbany, aktulany przegląd, stan b. dobry, •
3.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-34-60,0600/82-66-39 
POLONEZ CARO, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny, ekonomiczny, bagażnik na rowery, reg. kierownica, RO, 
oznakowany, stan b. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-7445,0502/03-39-80
POLONEZ CARO, 1992 r., 96 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zie
lony, 5-biegowy, przegląd do 10.2001 r., zadbany, dzielona tyl
na kanapa, stan b. dobry, • 3.500 zł. Wrocław, teł. 071/321-57-08, 
0608/20-19-50
POLONEZ CARO, 1992 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, nowa inst. gazowa, alarm + pilot, akumulator i amor
tyzatory na gwarancji, oznakowany, hak, RM, • 4.800 zł. Wro
cław, tel. 071/329-0046,0605/05-15-97 
POLONEZ CARO, 1992 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyną.. 
niebieski, inst; gazowa, RM + 4 głośniki, oznakowany, -'4:600 
z t Wrocław, tel. 0607/30-66-05 - V ; : , * '■
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, nowa ' 
inst. gazowa, amortyzatory i akumulator, RM + 4 głośniki, hak, 
alarm, • 4.600 zł. Wrocław, tel. 0601/99-21-06 
POLONEZ CARO, 1992/93 r., 1500 ccm, granatowy, stan b. 
dobry, inst. gazowa Lovato, blokada skrzyni biegów, Mul-T-Lock, - 
szyberdach, alarm + pilot, welurowa tapicerka, - 4.600 zł. Lu
biąż, teł. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
POLONEZ CARO, 1993 r., 65 tys. km, 1600 ccm, bordowy, bar
dzo zadbany, szerokirozstaw kół, regulowana kierownica, nowe 
opony (4 szt.), nowy gażnik, - 4.700 zł. Boguszów-Górce, tel. 
074/844-03-14
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm. • 2.800 zł. Kalisz, tel. 
062/503-30-29
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, stalowy metalic, inst 
gazowa, poszerzany, okrągłe zegary, blenda, • 4.500 zł (możli
we raty). Legnica, tel. 076/862-51-58.0606/7241-52 
POLONEZ CARO, 1993 r.. 61 tys. km, 1500 ccm, zielony, wer
sja eksportowa, II właściciel, alarm, nowe opony i części eks
ploatacyjne, dzielona tylna kanapa, reg. kierownica i pasy, pla
stikowe nadkola, owiewki, wymienione płyny i oleje, faktura 
zakupu, stan techn. idealny, welurowa tapicerka, • 4.750 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-96-08.0601/18-14-85 
POLONEZ CARO, 1993 r., 67 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, RO z kieszenią, 3 światło .stop', reg. kie
rownica, halogeny, stan idealny, • 4.800 zł lub zamienię na Fia
ta 126p. Bolesławiec, tel. 075/644-11-66,0604/91-93-17 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, beżowy, po remoncie 
kapitalnym sinika, nowe pokrowce i akumulator, stan dobry, 
ważne opłaty, - 3.700 zł. Piotr Drżał, Bolków, tei. 075/74144-25 
grzecznościowy
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 cćm, bordowy, alarm, centr. 
zamek, reg. kierownica i pasy, po remoncie blacharki i silnika, 
nowe filtry, olej i pasek, stan b. dobry, • 4.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-92-71,0503/86-81-37
POLONEZ CARO. 1993 r., 1900 ccm, diesel, metalic, 
Mul-T-Lock, immobiiizer, alarm, oznakowany, bez wypadku, 
garażowany, kubełkowe fotele, silnik Citroena,, stan b. dobry, •
6.800 zł. Czernina, gm. Góra, ^oj. leszczyńskie, tel. 
0601/08-21-05
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 81 tys. km, 1600 ccm stan do
bry, - 3.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-8546 
POLONEZ CARO, 1993 r., 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, RO, • 6.500 zł. 
Krzydlina Mała, gm. Wołów, tel. 0503/34-29-29,0503/62-22-55, 
woj. wrocławskie
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 75 tys. km, 1500 ccm nowe 
opony, przegląd do 03.2002 r., stan dobry, - 3.000 zł. Miero
szów, tel. 0605/40-97-55
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm, bordowy, zadbany, gara
żowany, nowy pasek rozrządu, tarcza sprzęgła i docisku, opo
ny zimowe, RM Blaupunkt + głośniki, • 3.800 zł. Świdnica, tel. 
074/853-28-33,0605/62-17 1̂
POLONEZ CARO, 1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zie
lony metalic, alarm, garażowany, oznakowany, blokada kół, 
alum. felgi, RO, hak, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, -
5.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-12-38 
POLONEZ CARO GLE, 1993/94 r., 72 tys. km, 1500 ccm, biały,
I właściciel, bez wypadku, garażowany od nowości, konserwa
cja; atrakcyjny wygląd, RO, pokrowce, dzielone tylne siedze
nia, stan idealny, • 4.650 zł. Paczków, tel. 077/431-6548 
POLONEZ CARO, 1994 r., 84 tys. km, 1900 ccm, gid, biały, 
alum. felgi, oznakowany, alarm, pełna dokumentacja, RO, wy
maga uzupełnień lakieru, - 7.000 zł. Chełmno, tel. 0603/35-22-53 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm. GLE, złoty metalic, ozna
kowany, blokada skrzyni biegów, plastikowe nadkola, konser
wacja, alum. felgi (5 szt.), stan opon dobry, dzielona tylna ka
napa, okrągłe zegary, szerokie osie, nowy akumulator, tłumiki, 
klocki ham., pokrowce, przegląd do 04.2002 r., stan dobry, za
dbany, • 4.300 zł. Domaszowice, tel. 077/419-45-61 
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, turkusowy, 
alarm ♦ pilot, alum. felgi, piast, nadkola, oznakowany, garażo
wany, serwisowany, przegląd do 05.2002 r., tapicerka weluro
wa, Kompl. dokumentacja, - 5.800 zł. Góra, teł. 065/543-29-15 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm, bordowy, stan b. 
dobry, alarm, hak, • 5.500 zł lub zamienię, (możliwe raty). Le
gnica, teL 076/862-51-58,0606/7241-52 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1400 ccm, 16V, platynowy metalic, 
garażowany, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek ♦ pilot, alarm, 
pokrowce, silnik Rovera 103 KM, katalizator • 5.700 zł. Wro
cław, tel. 0601/76-64-36
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 61 tys. km, 1600 ccm, ciemny 
metalic, alarm, radio, pokrowce, I właściciel, oznakowany, dzie
lone tylne siedzenia, - 4.900 zł. Czernina, tel. 065/543-16-35, 
0603/9241-23
POLONEZ CARO, 1994 r., 64 tys. km, 1500 ccm, szary metalic, 
alarm, poszerzany, okrągłe zegary, oryginalny lakier, zderzaki i 
nakładki progów w kolorze nadwozia, reg. wys. mocowania 
pasów, nadkola od nowości, stan techniczny b. dobry, - 5.100 zł 
lub zamienię na Fiata Uno diesel do 4.000 zł, Fiata 126p. Lesz
no, tel. 065/526-71-19
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 77 tys. km. 1600 ccm, zielony, 
konserwacja, okrągłe zegary, wżny przegląd, zadbany, stan 
techn. b. dobry, • 5.700 zł. Lubin, tel. 076/847-31-71, 
0607/10-25-92
POLONEZ CARO, 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, bordowy me
talic, nowe opony, alarm, stan b. dobry, - 4.950 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-09,0600/85-51-96
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 60 tys. km, 1600 CGm, bordowy 
metalic, alarm, oznakowany, nowe opony, inst. gazowa, dodat
kowo silnik 1600 ccm - przebieg 20 tys. km; stan tech. i bla-
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charki b. dobry, przegląd do 05.2002 r., II właściciel, • 7.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-87-55
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 45 tys. km, 1600 ccm, turkuso
wy, garażowany od zakupu, oznakowany, konserwacja, nadko
la plastikowe, nakładki plastikowe na progi. -10.500 zł lub za
mienię na Mercedesa 310, skrzyniowego, z dopłatą. Wałbrzych, 
tel. 074/847-3.5-70
POLONEZCARO, 1994 r., 61 tys. km, turkusowy, inst. gazowa,' 
okrągłe zegary, nowe opony, stan b. dobry, garażowany, hak,

' zaldbdnys odcięcie zapłonu, • 5.700 zł. Wrocław, tel. 
0604/16-29-85 •
POLONEZ CARO, 1994 r.. 140 tys. km. 1400 ccm. MPi, platy
nowy, alum. felgi, centr. zamek, alarm, bez wypadku, • 5.200 zl. 
Wrocław, teł. 071/346-25-64 do godz. 15 
POLONEZ CARO, 1994 r., 65 tys. km, 1600 ccm, turkuso- 
wo-zielony, serwisowany, książka serwisowa, mało eksploato
wany, konserwacje, alarm,,welurowa tapicerka i boczki w kolo
rze nadwozia, kpi. dokumentacja, atrakc. wyglądr- 5.800 z ł , 
możliwe raty. Wrocław, tel. D71/372-9545,0606/21-01-20 
POLONEZ CARO, 1994 r., 112 tys. km, 1500 ccm, turkusowy, 
zadbany, instalacja gazowa, po wymianie pasków, poszerzony, 
okrągłe zegary, dzielona kanapa! bez korozji, RM stereo + pa
nel, nowe pokrowce, - 5.900 zL Wrocław, tel. 071/357-21-03, 
0605/04-54̂ 18
POLONEZ CARO GLE. 1994;.. 88 tys. km. 1995 ccm. DOHC, 
czerwony, inst. gazowa ha gwarancji, konserwacja, garażowa
ny, wspomaganie, lotka ze światłem .stop*, hak, pokrowce, 
ważny przegląd, stan b. dobry, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 
071/315-11-28 po godz. 18
POLONEZ CARO, 1994 r.. 59 tys. km,'1600 ccm, GLE, platyno
wy metałic, I właściciel, bez wypadku, Mul-T-Lock, alarm Enfor- 
cer, alum. felgi, RM, stan b. dobry, zadbany, przeglądało 02.2001

s a m o c h o d m W jgSY ST E M Y  GAZO W E

“JA KA R T ”  W-w 
071/350 10 33

ul. Legnicka 
0601 745 632

IN S T A L A C J E  B E Z O B S Ł U G O W E  ^  
’ Zakładasz, zapominasz, oszczędzasz

M o n t a ż  w dogodnych dla Państwa g
R»gumć̂ .-flttTy- “OD RĘKI

MAGNETYZERY' 
(montaż gratlml)__

NA MIEJSCU PREMIOWANE TANKOWANIE

Ś W I E C EŚWIECE  BRISK ̂ P O R T O W E
OPOH114

i,  dzielona tylna kanapa, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-59-29 
pogodz.18,0601/72-62-34
POLONEZ CARO GLE. 1994 r.. 70 tys. km, 1600 ccm, turkuso
wy, oryginalny lakier, poszerzony, okrągłe zegary, kubełkowe 
fotele, alarm, radio, pokrowce, konserwacja, oznakowany, książ
ka serwisowa, faktura zakupu, nowe opony, garażowany, stan 
b. dobry, - 5.500 zł. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
POLONEZ CARO GLE, 1994/95 r.. 58 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, oznakowany, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, prze
gląd do 12.2001 r, • 5.300 zł. Jawor, tel. 076/87040-07, 
0609/58-8349
POLONEZ CARO, 1994/95 r.. 72 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
inst. gazowa, kubełkowe fotele, oznakowany, garażowany,

| OSLO FIORD cko gaz |

I montujemy instalacje gazowe od 1995 r. ■ 
nosladamv homoloaacie n Iposiadamy homologację

MTiGM PL*0001*00/G 1 1
hurtownia, montaż £ ■

instalacji gazowych z homologacją firm: ■ 
Landi, Romano i Kargas 

przewody wysokiego napięcia 
świece zapłonowe
•gażnik 1.150 zł 

• monowtrysk z komp. od 1.900 zł
• wielopunkł. z komp. od 2.100 zł |

• specjalizacja TURBO 
stacja tankowania gazu -1.00 zł/l ■ 
czynne od pon. do sob. w godz. 8°°-20°° “ 

I Wrocław, ul. Graniczna 971 
| tel. 071/357-58-79 |

atrakc. wygląd, - 5.500 zl. Paczków, tel. 0607/431-72-25, 
0604/07-29-93
POLONEZ CARO. 1994/95 r.. 52 tys. km, 1400 ccm. Rover, zie
lony metalic, RO z głośnikami, regulacja świateł, techn. spraw
ny, - 8.500 zł lub zamiana na Golfa III, 1.6 D. Przylesie Dolne, 
gm. Grodków, tel. 077/415-25-24,0608/43-50-84 
POLONEZ CARO, 1995 r„ 94 tys. km, 1400 ccm, Rover, 16V, 
brązowy metalic, 103 KM, hak, instalacja gazowa, hamulce 
Lucas, szyberdach, dzielona tylna kanapa, RO, blokada skrzy
ni biegów, nadkola i nadproża, reg; kierownica, reguł. wys. 
mocowania pasów, odcięcie paliwa, szeroka chłodnica, kon
serwacja, stan karoserii i techn. bdb, - 9.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-55-00,0605/82-2340
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 85 tys. km, 1600 ccm inst. ga
zowa, Mul-T-Lock, kołpaki, zestaw głośno mówiący do Nokii, 
radio, nowy akumulator, stan b. dobry, pilne, - 8.200 zł. Domasz- 
czyn 36a, gm. Długołęka, tel. 0603/44-95-22,071/327-90-22 w 
godz. 10-18
POLONEZ CARO, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, beżowy me
talic, radio; alarm, blokada skrzyni biegów, atrakc. wygląd, za
dbany, kupiony w salonie, I właściciel, - 5.900 zł (możliwe raty). 
Legnica, tel. 076/862-77-03
POLONEZ CARO. 1995 r„ 93 tys. km. 1900 ccm. diesel, grali- i f j  
Iowy metalic, alum. felgi, hak, garażowany, RO, I właściciel, 
stan b. dobry, -11.000 zł. Lubawka, tel. 075/741-17-84 
POLONEZ CARO, 1995 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, el. otw. szyby, alum. felgi, stan dobry - 5.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/40-50-53
O  POLONEZ CARO, 1995 r., 73 tys. Jon, 1600 ccm, 

wtrysk, zielony metalic, inst. gazowa, ospoilero- 
wany, alarm, Mul-T-Lock, nowy akumulator, ga
rażowany, przegląd do maja 2002 r., stan b. do
bry, - 7.800 zł. Raw icz, tei. 065/546-47-81, 
0501/48-02-08 01027011

POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 117 tys. km. 1600 ccm, złoty 
metalic, RM, plastikowe nakładki na progi, halogeny, garażo
wany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 5.600 zł. Głogów, tel. 
076/835-26-31,0606/20-84-13
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, szary 
metałic, Mul-T-Lock, oryg. lakier, reg. kierownica, dzielona tyl
na kanapa, przegląd do 12.2001 r., faktura zakupu, II właści
ciel, garażowany, bez wypadku, Bez korozji, - 6.100 zł. Głuszy
ca, tel. 074/845-92-92
POLONEZ CARO, 1995 r„ 49 tys. km, 1600 ccm. GLi, zielony 
metalic, garażowany, RM, oryg. opony, oznakowany, bez wy
padku, - 6.500 zł. Góra, tel. 0601/57-14-04 
POLONEZ CARO, 1995 r„ 75 tys. km. 1600 ccm. GLI, wtrysk, 
szary metałic, katalizator, dzielona kanapa, hak, oznakowany, 
nowa pompa paliwa, hamulce Lucas, RO Kenwood i 4 głośniki, 
konserwacja, nowe opony, • 6.300 zł. Kępnica, gm. Nysa, tel. 
0604/60-07-19
POLONEZ CARO, 1995 r., 78 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, 103 kM, bardzo bogate wyposażenie, bez wypadku, I 
właściciel, stan idealny, - 8.900 zT Krotoszyn, tel. 062/722-68-20 
po godz. 20,0603/87-83-56
POLONEZ CARO, 1995 r., 70 tys. km, 1500 ccm, biały, instala
cja gazowa, - 6.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/73045-30, 
0605/31-0847
POLONEZ CARO, 1995 r., 117 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary, Mul-T-Lock, blokada zapłonu, • 6.000 zł. Pieszyce, teł. 
074/836-54-33
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 70 tys. km, wtrysk katalizator, 
alarm -+ pilot, blokada skrzyni biegów, pokrowce, osie posze- 
rżane, okrągłe zegary, stan b. dobry, - 5.700 zł. Wałbrzych, teł. 
074/840-19-31
POLONEZ CARO, 1995 r., 79 tys. km, 1400 ccm. niebieski 
metalic, silnik Rovera, centr. zamek, alarm, • 5.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/311-71-51
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, * gaz, 
kolor platynowy metalic, immobiiizer, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, centr. zamek, alarm ♦ pilot, blokada skrzyni biegów, -
8.000 zł. Wrocław, teł. 0609/49-96-29 
POLONEZ CARO, 1995 r.,70 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, I właściciel, aktualny przegląd, alarm * pilot, centr. 
zamek, blokada skrzyni biegów, dodatkowe halogeny, stan do
bry, - 5.600 zł. Wrocław, teł. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
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, estetyczne wnętrze, - 7.500 
zl. Paczków, tel. 077/431-76-91,0606/50-12-95 
POLONEZ CARO GLI. 1995/96 r., 59 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
kolor platynowy metalic, oryg. lakier, katalizator, I właściciel, 
Mul-T-Lock, hamulce Lucas, RO, oznakowany, garażowany, - 
6.880 zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza, komis, raty. 
Wałbrzych, teł. 074/848-31-59
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 1600 ccm alum. felgi, ospoilero- 
wany, katalizator, lotnicze fotele, alarm + pilot, stan b. dobry, •
8.500 zł. Dąbcze, gm. Rydzyna, tel. 065/538-06-18 
POLONEZ CARO, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk inst. gazowa, 
alarm, blokada zapłonu, blokada skrzyni biegów, hamulce Lu
cas. • 8.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-95-74 
POLONEZ CARO, 1996 r., 1600 ccm, zielony metalic, • 6.900 
zł. Kamienna Góra, teł. 075/744-59-90 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 65 tys. km. 1600 ccm. biały, 
centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, bez wypadku, stan dobry, -
6.700 zł. Syców, tel. 062/785-23-05 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 64 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, blokada skrzyni biegów, hamulce Lucas, inst. gazowa, .  
kpi. opon zimowych, II właściciel, kpi. dokumentacja, bez wy- 
padku, - 9.200 zł. Wałbrzych, tei. 074/848-12-36,0502/30-53-88 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 81 tys. km, 1600 ccm, malinowy 
metalic, alarm, blokada skrzyni biegów, komplet opon zimowych,

N instalacja gazowa, nowy akumulator, radioodtwarzacz Pana
sonic, pokrowce, owiewki, stan b. dobry, - 7.800 zł. Wojcieszów, 
teł. 075/751-26-68
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 54 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, katalizator, pompowane fotele, 4 zagłówki, dzie
lona tylna kanapa, hamulce Lucas, konserwacja, nadkola, blo
kada skrzyni biegów, reg. kierownica, alarm, pilot, oznakowa
ny, - 8.500 zł. Wrocław, teł. 071/786-79-90,0602/45-72-29 
POLONEZ CARO, 1996 r., 64 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielo
ny metalic, I właściciel, bez wypadku, immobiiizer, • 6.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/55-0943

• Montaż instalacji gazowych: 
Landi, Landi Renzo, Lovato, BRC 

- Diagnostyka komputerowa „ 
- Mechanika l

PROMOCJA 2001 III |
RATY!

Wrocław, ul. Grabiszyńska 163 
Serwis 24 h, tel. 0-602 24 84 57
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O  POLONEZ CARO, 1997 r., 61 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, ciemnozielony metalic, I właściciel, bez 
wypadku, stan b. dobry, alarm, blokada skrzyni 
biegów, garażowany, - 7.500 zł. Świdnica, tel. 
074/640-50-04,0603/64-16-24 01027271

POLONEZ CARO PLUS, 1997 r.. 43 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, GLI, RO, alarm, oznakowany, wspomaganie, dzielone 
tylne siedzenia, welurowa tapicerka, nadkola, konserwacja, 
halogeny, bez wypadku, garażowany, stan idealny, • 12.000 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-59-70 po godz. 16 
POLONEZ CARO, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, wspomaganie, RO, immobiiizer. hak, - 8.800 zł. Kobierzyce, 
tel. 071/311-27-86
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 80 tyś. km, 1600 ccm, benzy
na, brązowy metalic, inst. gazowa, • 10.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0607/59-56-29
POLONEZ CARO PLUS, 1997/98 r., 48 tys. km, 1600 ccm, GLI. 
zielony metalic, I właściciel, alarm, blokada skrzyni biegów, pla
stikowe nadkola, konserwacja, przegląd do 12.2001 r. • 11.700 
zł. WrocłaW, tel. 0607/23-56-00
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r, 150 tys. km. 1600 ccm. GLI, 
jasnozielony, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, wspo
maganie, blok. skrzyni biegów, immobSizer. RM, kpi. opon zi
mowych, stan b. dobry • 12.000 zł. Bralin, tel. 0606/88-26-50, 
woj. kaliskie
POLONEZ CARO PLUS GLI, 1998 r.. 50 tys. km, srebrny, welu
rowa tapicerka, RO, wspomaganie, serwisowany, • 13.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-28-83
POLONEZ CARO GLI. PLUS, 1998 r., 32 tys. km. 1600 ccm, 
zielony metalic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, 
wspomaganie, RO, stan idealny, • 13.500 zł. Krośnice, tel. 
071/384-62-25
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, GSI, 
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, immobflizer, ozna
kowany, stan b. dobry, -13.000 zł. Legnica, tel. 076/862-57-85, 
0502/51-60-72
POLONEZ CARO PLUS, GSIJ998 r„ 50 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny metalic, I właściciel, bez wypadku, kupiony w salonie, 
alum. felgi, garażowany, RO, wspomaganie, blokada skrzyni 
biegów, immobiiizer, kpi. opon zimowych, stan idealny, -13.500 
zl. Wrocław, tel. 071/311-70-93,. 0605/06-74-46

PONTIAC
PONTIAC FIERO GT, 1987 r., 2500 ccm. czamy, 2-osobowy. 
obniżony, • 10.000 zł lub zamienię na motocykl, może być lek
ko uszkodzony. Środa Śląska, tei. 071/317-45-96, 
0603/56-95-29
PONTIAC FIREBIRD, 1979 r., 2300 ccm, czerwony, stan dobry, 
automatic, el. otw. szyby, wspomaganie kier, • 7.000 zł. Świet
no, gm. Wolsztyn, tel. 0604/78-24-19, woj. zielonogórskie 
PONTIAC GRAND PRIX, 1989 r., 160 tys. km, 2800 ccm, EFI, 
srebrny, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, alum. felgi, •
9.500 zl. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
PONTIAC LE MANS, 1989 r., 84 tys. km, 1600 ccm. DHC, 
wtrysk, czerwony, katalizator, komputer wtrysku, hak, immobiii
zer, alarm * pilot, 3-drzwiowy, bez wypadku, • 8.000 zł. Lubin, 
tel. 076/749-40-25
PONTIAC SUNBIRD, 1992 r.. 95 tys. km, 2000 ccm, biały, ABS, 
wspomaganie, katalizator, klimatyzacja, centr. zamek, automa
tic, welurowa tapicerka, atermiczne szyby, alarm, bez wypad
ku, sprow. na mienie, zadbany, eksploatowany przez kobietę, 
garażowany, • 15.500 zł lub zamienię na mniejszy. Krotoszyn, 
teł. 0601/72-45-99
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r., 160 tys. km, 3100 ccm, ben
zyna, biały, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, RO, tempomat, klimatyzacja, skóra, alum. 
felgi, 7-osobowy, przyciemniane szyby, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, • 20.000 zł. Wałbrzych, tei. 074/841-24-61.0606/48-30-41 
PONTIAC TRANS SPORT SE VAN. 1995/96 r.. 104 tys. km, 
3100 ccm, V6. wtrysk, biały, pełne wyposażenie, inst. gazowa, ■ 
tylne szyby uchylane (przyciemniane), relingi dachowe, halo
geny, alarm, immobiiizer, bez wypadku, oryg. lakier, w kraju od 
nowości, kpł. dokumentacja, stan idealny, atrakc. wygląd, ser
wisowany, • 42.500 zł łub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0605/36-16-39

PO RSCH E
PORSCHE 841 SKŁADAK, 1997 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, • 13.000 zł lub zamiana. Lubin, tel. 0607/18-38-03 
PORSCHE 924,1980 r., 2000 ccm, srebrny, rozsuwany dach, 
alum. felgi, skóra, stan b. dobry, • 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0606/36-93-98
PORSCHE 924,1984 r., 2000 ccm, czamy, przebudowany na 
944 Sil, alum. felgi 15”, el. dodatki, dach Targa, po wymianie 
filtrów, pasków, oleju, stan dobry, • 11.000 zł lub zamienię na 
BMW E-30. Trzebnica, tel. 071/312-41-15, 0503/03-64-90 
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, fote
le, el. reg. lusterka, eł. otw. szyby i szyberdach, skórzana tapi
cerka, klimatyzacja i inne dodatki, -19.000 zł. Karczowiska, tel. 
076/844-82-11,0603/99-92-74

REN AULT
O  AUTON - sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody - na nowych zasadach. Oferta (ok. 
800 aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl. Co 
tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
cław, te l. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 
01026931

RENAULT 11 TL, 1984 r., 160 tys. km, 1100 ccm, niebieski 
metalic, hak, centr. zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, roleta tylna, 
nowe opony, zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 4.200 zł lub 
zamienię na Poloneza Trucka, pilnie. Wrocław, tel. 
0607/11-43-88 $
RENAULT 11,1984 r., 1400 ccm, zielony, nadwozie z 88 r., el. 
otw. szyby, centr. zamek, RO + silnik 1.7. skrzynia biegów i 
inne części, • 4.900 zł. Wąsosz, tel. 065/543-83-09 
RENAULT 11 GTD, 1985 r., 1600 ccm, diesel, niebieski meta
lic, na zachodnich tablicach - 1.200 DEM. Jawor, tel. 
0501/61-84-34
RENAULT 11 TXE, 1985 r., 170 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, inst. gazowa, 5-drzwiowy, centr. zamek, elektr. 
otw. szyby, po naprawie zawieszenia i hamulców, przegląd 
ważny do 05.2002 r, • 4.800 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-18-32

RENAULT 11,1986 r., 1200 ccm, srebrny, 5-drzwiowy, 5-biego- 
-wy, bez-wypłfdkfl, Mac dobry,Ą.300‘złvWrocław, tel. 
071/357-65*49

: RENAULT 11 GTD, 1987 r.7l600'CCffl, diesełr<tterwony, nowy 
akumulator,-po. remoncie, ekonomizer, stan blacharki dobry, •

.: 5.000 zł. Świdnica, tel. 074/851-90-84 
RENAULT 11, 1989 r„ 161 tys. km,1100 ccm, biały, techn.

, sprawny, blokada, nowa linka sprzęgła i zawieszenie, - 4-100 
zł. Drołtowice, gm. Syców, tel. 062/785-02-14 
RENAULT 14 TS, 1982 r., 1360 ccm, benzyna, bordowy, prze
gląd do 04.2002 r., centr. zamek, RO, stan b. dobry, garażowa
ny, I właściciel, - 2.700 zł. Lubin, tel. 076/844-69-03 
RENAULT 18 GTL, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, granato- 
wo-szary metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, -1.400 
zł. Oława, tel. 071/313-85-34
RENAULT 18 GTL, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, stan 
dobry, • 2.000 zł. Baborów, woj. opolskie, tel. 0606/24-08-92 
RENAULT 19,1989 r., 1200 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
sprowadzony w całości, 5-biegowy, 3-drzwiowy, zderzaki w ko
lorze nadwozia, szyberdach, stan b. dobry, - 7.500 zł. Opole, 
tel. 0600/15-8941
RENAULT 19,1989 r., 16 tys. km, 1721 ccm, TXE, szary meta
lic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, szyberdach, alumi
niowe felgi, welurowa tapicerka, RM, stan b. dobry, składak 1995 
r, • 6.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/76441-34 
RENAULT 19,1990 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, RM, hak, pokrowce, garażowany, zadbany, stan b. dobry, •
11.200 zł. Paulina Chorążyczewska, Ulesie, tel. 076/862-27-61 * 
grzecznościowy
RENAULT 19,1990 r.. 1721 ccm, srebrny metalic, ospoilero
wany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby i szyberdach, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
RM + 6 głośników, stan idealny, obniżony, atrakc. wygląd, -
11.500 zł. Chocianów, tel. 0606/81-36-54 
RENAULT .19, 1990 r,,. 1400 ccm, benzyna, złoty metaiic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek, szyber
dach, zadbany, na białych tablicach • 990 DEM lub 1.800 zł. 
Gubin, tel. 0502/16-94-74, woj. zielonogórskie 
RENAULT 19,1990 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czamy,
3-drzwiowy, atrakc. wygląd, - 8.000 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Osiecznica, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/10-15-77 
RENAULT 19,1990 r., 161 tys. km, 1721 ccm, biały, alum. felgi, 
el. otw. szyby, automatic, oiyg. RO + pilot, nowe amortyzatory 
bergery, nowy ukł. wydechowy, po wymianie wszytskich pasków 
i filtrów, nowy rozrząd, stan b. dobry, -11.500 zl. Świdnica, tel. 
074/640-64-51
RENAULT 19,1990/91 r., 120 tys. km, 1400 ccm, brązowy me
talic, 5-drzwiowy, na białych tablicach, • 2.700 zl. Jasień, tel. 
068/371-00-96
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 107 tys. km, 1721 ccm, ben
zyna, jasnoniebieski metalic, szyberdach, zadbany, na zachod
nich tablicach • 1.700 DEM. Głogów, tel. 076/833-22-15, 
0609/52-30-72

el. otw. szyby, kubełkowe fotele, fabrycznie ospoilerowany, ABS, 
atrakc. wygląd, • 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-35-69 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r„ 103 tys. km, 1400 ccm, ENER
GY, kolor grafitowy metalic, II właściciel, stan dobry, - 9.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-3646 1 f l t  ,
RENAULT 19, 1991/92 r., 137 tys. km, 1400 cdm, czerwony,
4-drztoiówy, 5-biegowy, bez wypadku, stan idealny, - 11.200 zł 
lub zamienię. Bóguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58, 
0604/2943-83 .
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92 r., 120 tys. km, 1700 ccm, 
wtrysk, siwy metalic, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, oclo
ny 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 sprowadzenia, bez 
uszkodzeń, TUV do 2002 r., wspomaganie, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, el. otw. szyby, radio, I właściciel, techn. spraw
ny w 100%, zdjęcia do wglądu, - 11.200 zł. Leszno, tel. 
065/527-07-96,0603/44-23-55
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92 r., 1721 ccm, granatowy, stan 
b. dobry, szyberdach, wspomaganie kier., obrotomierz, 5-bie- 
gowy, 4-drzwiowy, spoiier, przegląd do 05.2002 r., bez wypad
ku, w kraju od miesiąca, • 7.950 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-62-76,0602/85-29-65
RENAULT 19J 991/95 r., 132 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ko
lor morski, blokada kierownicy, szyberdach, 5-drzwiowy, nowy 
katalizator, wtrysk paliwa i układ wydechowy, • 11.000 zł. Le
gnica, tel. 076/722-24-99
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/95 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, 
16V, grafitowy, 135 KM, centralny zamek, ABS, RM Philips, el. 
otwierane szyby, kubełkowe fotele, • 12.000 zł. Miłkowice, tel. 
076/887-13-34,0606/20-53-64
RENAULT 19,1992 r., 79 tys. km, 1721 ccm, zielony metalic, 
bez wypadku, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, do sprowadzenia z Niemiec • 2.400 DEM lub na goto- 
wo 9.500 zł. Legnica, tel. 0605/12-80-66 
RENAULT 19,1992 r., 66 tys. km, 1400 ccm, niebieski metalic, 
bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, • 11.000 zł. Leszno, 
tel. 065/52943-79
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 110 tys. km. 1721 ccm, biały, 
RO, RDS, regulacja świateł, udokum. pochodzenie, w Polsce 
od br., dzielona kanapa, stan idealny, • 8.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-83-44,0606/55-91-76 
RENAULT 19 S, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 16V140 KM, 
ciemnozielony metalic, model z października, skóra, klimaty
zacja, komputer 7-funkcyjny, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
wspomaganie, alarm, radioodtwarzacz + 6 głośników, -15.200 
zł. Jarocin, tel. 0502/51-73-30
RENAULT 19,1992 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, morski,
5-drzwiowy, -11.250 zł. Legnica, teł. 0601/88-01-89 
RENAULT 19,1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 5-drzwiotfy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, silnik 
135KM, nowe opony, spojlery, el.lusterka, podgrzewane luster-

kierownica, stan b. dobry, • 12.000 zł (możliwe raty przez ko- 
misJ.legńićeT, tel” 0604/41-8047 -
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 138 tys. km, T400 ccm, - 
.czerwony, el. otw. szyberdaęh,,el. ,reg..teflektofy alum. felgi, 
nowy model, bdz wypadku, W kraju od tygodnia, sprowadzony 
na nowych zasadach celnych, • 11.900̂ 1 (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/546-32-05,0605/61-79-12 
RENAULT 19,1992/93 r., 85 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, benzy
na, czerwony metalic, 5-drzwiowy, stan idealny, centr. zamek, 
el. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, alarm, RM, -
12.900 zl. Rawicz, tel. 065/54545-81, 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 tapicer
ka, radio, po przeglądzie w Polsce oraz Niemiec, stan idealny,
• 13.500 zł. Rawicz, tel.-0607/0945-04 
RENAULT 19,1992/93 r., 123 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, czer
wień meksykańska, bez wypadku, 3-drzwiowy, wspomaganie, 
centr. zamek + pilot, ABS, halogeny, el. otw. szyby, szyberdach, 
welurowa tapicerka, w kraju od 3 dni, po przeglądzie, • 8.900 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/545-52-76, 
0605/40-95-94
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, weluro
wa tapicerka, halogeny, obrotomierz, sprowadzony na kołach, 
przegląd, stan idealny, • 13.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/545-52-76,0605/40-95-94 
RENAULT 19 RT SKŁADAK, 1992/96 r., 114 tys. km, 1721 ccm, 
benzyna, czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, weluro
wa tapicerka, alarm, immobiiizer, RM RDS, dzielona tylna ka
napa, wspomaganie, właściciel niepalący, nowy model, elektr. 
otw. szyby, • 10.550 zl. Lubin, tel. 0603/12-69-11 
RENAULT 19 RL, 1993 r., 1400 ccm, szary, sedan, Mul-T-Lock, 
hak, kupiony w salonie, I właściciel, • 13.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-37-35
O  RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1700 ccm, bor

dowy, 5-biegowy, inst. gazowa, wspomaganie, 
centr. zamek, • 12.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021701

RENAULT 19.1993 r., 115 tys. km,1700,ccm, perłowoczamy, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby,'szyberdach, welu
rowa tapicerka', kubełkowe fotele, alarm, RO, stan b. dobry, -
13.000 zł. Kunice, tel. 0605/14-54-95, woj. legnickie 
RENAULT 19,1993 r., 98 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, wspoma
ganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, kubełkowe 
fotele, 3 elementy do malowania, • 11.200 zi. Leszno, tel. 
0603/05-7944 .
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, die-

RENAULT19,1991 r., 150 tys. km, 1400 ćcm, ciemnozielony, 
jednopunktowy wtrysk paliwa, holenderska instalacja gazowa, 
sprowadzony w całości,'3-drzwiowy, hak, - 8.500 zł. Lubin, tel. 
076/847-66-70,0602/28-74-24
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, na białych 
tablicach, • 2.800 zł. Lubsko, tel. 0606/91-14-78, woj. zielono
górskie
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, czerwony, el. 
otw. szyby, centr. zamek, pilot, alarm, el. reg. reflektory, • 9.900 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/73544-84 do godz. 17,0600/26-83-86 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, zadbany, w kraju od 6 miesięcy, -10.200 zł. Szprotawa, 
tel. 0606/33-09-54
O  RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm, kolor grafitowy 

metalic, - 9.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87021921 

RENAULT 19.1991 r., 160 tys. km, 1400 ccm, złoty, pełne wy
posażenie, RM, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, centr. zamek 
+ pilot, I właściciel, - 9.500 zł.., tel. 074/865-91-11 
RENAULT 19 CHAMADE GTS, 1991 r., 113 tys. km, 1700 ccm, 
wtrysk, złoty metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, po 
naprawie zawieszenia, hamulców, ukł. kierowniczego, stan b. 
dobry, po wymianie paska rozrządu, po przeglądzie techn, •
10.800 zł. Bogatynia, teł.075/773-81-28 
RENAULT 19 GTR, CHAMADE, 1991 r., 115 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, granatowy, 4-drzwiowy, obrotomierz, zielone szyby, 
alarm * pilot, zderzaki w kolorze nadwozia, ważny przegląd, 
kompletna dokumentacja, reg. lusterka i fotel kierowcy, stan b. 
dobry, • 10.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-11-75, 
0604/07-80-54 N
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 103 tys. km, 1721 ccm, sza
ry metalic, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, po przeglą
dzie, szyberdach, stan b. dobry, - 10.200 zł. Jawor, tel. 
0604/99-5846
RENAULT 19,1991 r., 105 tys. km, 1700 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, radio
odtwarzacz, • 9.700 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/593-03-02, 
0602/7445-84
RENAULT 19 TXE, 1991 r., 1700 ccm, wtrysk, czarny metalic, 
el. otw. szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
stan b. dobry. • 11.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-63, 
0600/41-95-29
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r.. 180 tys. km, 1900 ccm, die
sel, srebrny metalic, 5-drzwiowy, RM, alarm, centr. zamek, el. 
otw. szyby, hak, kupiony w salonie, stan b. dobry, • 11.500 zł. 
Szczawin, tel. 071/392-38-29,0602/8841-53 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 12 tys. km, 1700 ćcm, kolor 
grafitowy metalic, I właściciel, bez wypadku, RM, kpi. dokumen
tacja, garażowany, alarm, stan techn. b. dobry, • 8.900 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, teł. 074/848-15-58,0502/52-72-16 
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy 
metalic, alarm, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica,

ka, halogeny, kubełkowe fotele, raty, • 12.000 zł. Legnica, tel. 
0604/41-8047
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, die
sel, bordowy, sprowadzony na kolach, w kraju od 3 dni, zwol
niony z opłaty skarbowej, -13.300 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14, 
0049/99-55-01-00
RENAULT 19 SKŁADAK, 1992 r., 140 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 5-drzwiowy, RM, hak, centr. zamek, alarm, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, • 12.300 zł. Lubin, tel. 0605/23-09-35 
RENAULT 19,1992 r., 92 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 5-drzwio- 
wy, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w 
całości, nie eksploatowany w kraju, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry. - 9.800 zł. Lubin, tel. 0605/44-74-00 
RENAULT 19,1992 r., 118 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
obrotomierz, 5 dni w kraju, po przeglądzie, 5-drzwiowy, • 9.000 
zl. Miejska Górka, tel. 065/54748-58,0600/1548-15 
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, srebrny metalic, sprowadzo
ny w całości, 5-drzwiowy, zadbany, centr. zamek, el. otw. szy
by, do lakierowania, - 8.500 zł. Mirków, tel. 071/315-1347 
RENAULT 19 TXE, 1992 r., 150 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, nowe opony, półosie, łożyska, tylne 
amortyzatory, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, wspo
maganie kier., zadbany, - 9.400 zł. Oława, tel. 071/313-82-95, 
0604/26-04-53
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 114 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, morski metalic, szyberdach, sprowadzony w całości, ga
rażowany, 5-biegowy, 5-drzwiowy, zadbany, nowe opony, - 9.200 ' 
zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, benzyna, kolor grafitowy me
talic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości w 2001 r, nie eksplo
atowany w kraju, sprowadzony w całości, bez wypadku, orygi
nalny lakier, • 10.800 zł lub zamienię na uszkodzony. Świebo
dzice, tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1400 ccm. • 10.500 zł. Wro
cław, tel. 351-19-65 po 18
RENAULT 19 TXE, 1992 r., 150 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
czerwony, nowe opony, półosie, łożyska i amortyzatory tylne, 
5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kie
rownica, zadbany, • 9.400 zł. Wrocław, tel. 071/313-82-95, 
0604/26-04-53
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, szary metalic, kpi. dokumen
tacja, oclony w całości, • 10.900 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/56-57-30
RENAULT 19 RT, 1992/93 r., 90 tys. km. 1800 ccm, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek ♦ 
pilot, nowy model, bez wypadku, książka serwisowa, • 11.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/1247-27 
RENAULT 19,1992/93 r., 1400 ccm, bordowy metalic, kpi. do
kumentacja, klimatyzacja, nowe opony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 
el. reg. reflektory, stan techn. b. dobry, reg. kierownica, alarm ♦ 
centralny zamek, -9.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legni
ca, tel. 0602/36-07-03
RENAULT 19,1992/93 r., 130 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, gra
natowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, nowy model 93 r., reg.

sel, szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
alarm, immobiiizer, RM, dzielone tylne siedzenia, hak, stan 
techn. b. dobry, -14.400 zł. Lubin, teł. 0601/59-5543 
RENAULT 19,1993 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, dzie
lona tylna kanapa, el. reg. reflektory, oszczędny, stan b. dobry, 
- 9.900 zl. Namysłów, tel. 0604/13-33-43 
RENAULT 19,1993 r., 130 tys. km, 1700 ccm, szary metalic, 
wspomaganie, tydzień w kraju (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/5464749,0606/51-38-01 
RENAULT 19,1993 r., 102 tys. km. 170Óccm, wtrysk, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, reg. kierownica, stan b, dobry, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-77-14
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, hak, pod
grzewane fotele, • 13.000 zł. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60 
RENAULT 19,1993/94 r., 98 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
perłowowiśniowy, metalic, w kraju od tygodnia, oclony, zareje
strowany, bez wypadku, oryginalny lakier i przebieg, I właści
ciel, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, alum. felgi, wspomaganie kier., 
halogeny, spoiier, - 15.400 zł tylny, garażowany, stan idealny. 
Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993/94 r., 85 tys. km, 1400 ccm. 
morski metalic, kupiony w salonie, serwisowany, alarm, centr. 
zamek, blokada skrzyni biegów, • 13.200 zł. Międzybórz, tel. 
0605/20-0949
RENAULT 19.1993/95 r., 1900 ccm, turbo D, fioletowy metalic, 
el. otwierane szyby, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
el. reg. reflektory, halogeny, centralny zamek, nowe opony, spro
wadzony w 1997 r. w całości, bez wypadku, • 19.000 zł. Polko
wice, tel. 076/84740-87
RENAULT 19,1994 r., 82 tys. km, 1721 ccm, czamy metalic, 
pod. pow., wspomaganie, el. otw. szyberdach, RO, regulacja 
świateł, pasów, kierownicy i fotela kierowcy, pirotechniczne na
pinacze pasów,.- 13.300 zł. Kalisz, tel. 062/766-72-05 
RENAULT 19,1994 r., 110 tys. km, 1700 ccm, benzyna, czamy 
metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. 
szyby, immobiiizer, w kraju od, • 15.200 zł. Syców, tel. 
062/785-35-30,0606/37-8848
RENAULT 19,1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, limitowana wersja, bogate wyposażenie, sprowa
dzony w całości, kpi. dokumentacja, w kraju od tygodnia, I wła
ściciel, • 16.100 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-05-22 
RENAULT 19 RN. 1994 r.. 120 tys. km. 1721 ccm, benzyna, 
czerwony, katalizator, bez wypadku, I właściciel, w kraju od
09.2000 r., wspomaganie, pod. powietrzna, el. reg. reflektory, 
napinacze pasów, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
reg. kierownica, RO Panasonic, alarm + 2 piloty, odcięcie za
płonu, zadbany, • 13.000 zł. Gubin, tel. 068/359-71-35. 
0606/68-52-93
RENAULT 19 RT, 1994 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
ENERGY, niebieski metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, 
oznakowany, Mul-T-Lock, centr. zamek, el. otw. szyby, RO,

wspomaganie, nowy akumulator (gwarancja), • 15.600 zł. Lu
bin, tei. 076/846-83-28 

- RENAULT 19 CHAMADE, 1994 r., 80 tys. km, 1400 ccm, Ener
gy; morski, reg. reflektory, blokada skrzyni biegów, oznakowa
ny, immobiiizer, kupiony w salonie, stan b. dobry, • 14.000 zł. 

* Polkowice, tel. 0604/42-02-82.
RENAULT 19 CHAMADE. 1994/95 r.. 90 tys. km, 1700 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, w kraju od3 tygodni, RM, bez wypad
ku, serwisowany, wspomaganie, centr. zamek * pilot, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, immobiiizer, • 15.800 zl (możliwe 
raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33/0602/71-07-00 
RENAULT 19,1995 r., 85 tys. km, 1721 ccm, benzyna, zielony 
metalic, poduszka pow., immobiiizer, wspomaganie, 3-drzwio
wy, welurowa tapicerka, napinacze pasów, reg. kierownica, re
guł. fotel kierowcy, książka serwisowa, I właściciel w kraju, ga
rażowany, • 14.900 zł. Legnica, tel. 076/721-74-95, 722-40-76 
RENAULT 19,1995 r., 70 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, eł. reg. lusterka, centr. 
zamek, immobiiizer, 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, zadbany, •
15.400 zl. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
RENAULT 19,1995 r., 74 tys, km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie poza skórą i klimatyzacją -15.400 zł. Le
gnica, tel. 0604/05-94-52
RENAULT 19,1995 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony, 
kpł. dokumentacja, -15.900 zl. Lubin, tel. 076/84447-80 
RENAULT 19,1995 r.. 70 tys. km, 1721 ccm, niebieski metalic, 
centr. zamek, immobiiizer, halogeny, el. reg. reflektory, reguł, 
wys. mocowania pasów, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, 
dodatkowe światło .stop’, spoiier, zderzaki, lusterka i klamki w 
kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, garażowany, stan ide
alny, - 16.500 zł. Wodzisław Śląski, tel. 0607/34-44-00, 
0605/56:5442
RENAULT 21,1986 r., 1700 ccm, biały, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, - 3.300 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83 v
RENAULT 21L48 GTX, 1988 r., 2200 ccm, BI TURBO, zielony 
metalic, sportowe zawieszenie, szyberdach, el. otw. szyby, alum. 
felgi, wfmocniony silnik, • 13.000 zł lub zamienię. Polkowice, 
tel. 076/845-32-89,0601/58-2742 
RENAULT 21.1988 r., 141 tys. km, 1700 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości w 1992 r., radio, szy
berdach, centr. zamek, hak, stan dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/345-39-28
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r., 1700 ccm, wtrysk, brązowy 
metalic, serwo, centr. zamek z pilotem, RO, na białych tabli
cach -1.000 DEM. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
RENAULT 21 NEVADA, 1990 r.. 150 tys. km. 1700 ccm, zielo
ny metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kierow- 

' mcy, relingi dachowe, welurowa tapicerka, RM, • 8.500 zł lub 
zamienię na mniejszy (Renault 19. Seat Ibiza). Wrocław, tei. 
0502/45-13-37
RENAULT 21NEVADA, 1990 r.. 200 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, niebieski metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, nowe opo
ny zimowe, stan dobry, na białych tablicach -1.100 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0502/11-89-34
RENAULT 21 NEVADA, 1991 r., 1700 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot, radio, relingi, role
ta, welurowa tapicerka. dzielone tylne siedzenia, wspomaga
nie kier, • 12.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/749-52-52 
RENAULT 21 NEVADA, 1991 r., 175 tys. km. 2100 ccm. turbo 
D, zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
immobiiizer, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -12.500 zł. Wro
cław, tel. 071/372-87-37.0603/74-70-68 
O  RENAULT 21 NEYADA KOMBI, 1993 r., 2100 ccm, 

srebrny metaiic, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, relingi da
chowe, roleta, • 11.800 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87022181

RENAULT 21,1993 r., 95 tys. km, 2200 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, centr. zamek, blo
kada skrzyni biegów, el. otw. szyby, alarm, welurowa tapicerka, 
reg. kierownica i fotel, opony letnie, kupiony w Polsce, stan 
dobry, -12.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-28 
RENAULT 25 TDX, 1989 r., 42 tys. km, 2100 ccm, turbo D, ko
lor wiśniowy, stan dobry, dobre wyposażenie elektryczne, kli
matyzacja, RO oryg., sprowadzony w całości, alum. felgi, po 
przeglądzie techn., bez korozji, po remoncie silnika, -12.500 
zł. Wrocław, tel. 071/78544-06 
RENAULT 25,1990 r., 180 tys. km, 2100 ccm, turbo D, biały. 
ABS, hak, centr. zamek, el. otw. szyby, RO oryginalny, - 9.000 
zł. Żary, tet. 068/374-25-70
RENAULT 4,1980 r., 845 ccm, czerwony, stan dobry, do czę
ściowej naprawy blacharki, dodatkowo błotnik, tylna klapa, sil
nik, skrzynia biegów, • 1.900 zł. Wrocław, tel. 0501/30-57-16 
RENAULT 4,1983 r., 850 ccm, pomarańczowy, .na chodzie*, 
do wymiany 3 błotniki, stan b. dobry, - 1.200 zł. Opole, tel. 
077/456-5044
RENAULT 4,1966 r., 160 tys. km, 845 ccm, czerwony, nowe 
opony, po remoncie blacharki, • 3.000 zł. Opole, tel. 
0504/90-12-06
RENAULT 5,1981 r., 900 ccm, -1.500 zl lub zamienię na Forda 
Granadę, na białych tablicach. Jelenia Góra, tel. 075/71346-61 
RENAULT 5, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski, techn. 
sprawny, ważny przegląd, błacharka do remontu, - 600 zł lub 
zamienię na komputer. Jan Plominski, 57402 Słupiec, gm. 
Nowa Ruda, ul. Słupiecka 11
RENAULT 5. 1985 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry, na białych tablicach • 600 DEM, możł. dowozu. Zielona 
Góra, tel. 0503/74-2945
RENAULT 5, 1986 r., 80 tys. km, 1900 cęm,jJiesel. biały, 
3-drzwiowy, silnik 1992 r. (Clio), szyberdach, 5-biegowy, RO, 
oszczędny, stan dobry, • 5.200 zł lub zamienię na inny, może 
być bus. Kowary, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/6140-97 
RENAULT 5,1986 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny, garażowa
ny, zadbany, konserwacja, 3-drzwiowy, 5-biegowy, boczne szy
by uchylane, ważny przegląd, stan b. dobry, • 4.500 zl. Wro
cław. tel. 0600/21-05-64
RENAULT 5 GT, 1986/91 r., 148 tys. km, 1400 ccm, szary me
talic, inst. gazowa, alum. felgi gwiazdy, atrakc. wygląd, tylne 
szyby uchylane, ciemne szyby, szerokie opony, stan dobry, •
7.200 zł lub zamienię na Forda Escorta, Opla, VW Golfa, z do
płatą. Wolibórz, teł. 074/87244-11 do godz. 14 
RENAULT 5, 1987 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, na białych tablicach - 1.200 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-2642
RENAULT 5,1987/92 r., 154 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-biegowy, RO, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, 
garażowany, - 4.700 zł. Gostyń, tel. 065/573-61-91, 
0600/60-02-86
RENAULT 5,1988 r., 1100 ccm, benzyna, biały, skrzynia bie
gów (5) • 6.300 zł. Nysa, teł. 0602/65-87-99 
RENAULT 5,1988/89 r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, stan idealny, bez wypadku, zadbany, na białych tablicach, 
ważny TUV, • 2.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-57-73, 
0601/76-56-97
RENAULT 5,1989 r., 1400 ccm, zielony metalic, na białych ta
blicach, • 2.000 zł. Brzeg. tel. 077/411-34-95 
RENAULT 5 SL, 1989 r., 115 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, nowy aku
mulator, klocki, szczęki, linki, przegląd do 2002 r, • 5.300 zl. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-20-64 po godz. 18 
RENAULT 5 CAMPUS, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, I wła
ściciel w kraju, kpi. dokumentacja, RO Blaupunkt code, katali
zator, -6.900 zł. Bolesławiec, tel. 0608/28-94-88,075/73243-78 
RENAULT 5 GTX, 1990 r., 120 tys. km. 1721 ccm. benzyna, 
czerwony, centralny zamek, el. otwierane szyby, 3-drzwiowy, 
aluminiowe felgi, po wymianie paska rozrządu, klocków hamul
cowych, amortyzatorów przednich, stan techn. b. dobry, • 6.200 
zł. Chojnów, tel. 076/818-88-31 wieczorem 
RENAULT 9,1982 r., 1400 ccm, czerwony, zadbany, 5-biego
wy; elektr. otw. szyby, hak, po wymianie sprzęgła i rozrządu, 
szyberdach, komplet opon zimowych, - 3.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/778-11-69,0502/54-56-19
RENAULT 9,1982 r., 1190 ccm. biały, stan dobry, • 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-59-51
RENAULT 9 GTS, 1984 r., 163 tys. km, 1200 ccm, biały, el. otw. 
szyby, centr. zamek z pilotem, stan dobry, alum. felgi, opony w 
stanie idealnym, w kraju od 07.1997 r., skrzynia biegów od 
Renault 19, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-39-67. 
0502/86-0948
RENAULT 9.1986' r., 190 tys. km, 1390 ccm, benzyna, zloty, 
inst. gazowa, wszystkie części ruchome wymienione na nowe, 
nawet opony, - 2.500 zł. Opole, tel. 077/457-73-75 
RENAULT 9,1992 r., 1300 ccm, srebrny metalic, składak, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, 2 piloty, - 3.800 zł lub zamie
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SAMOCHODY UŻYWANE - AUTOKOMIS NAWROT
1 R enau lt C lio 1,2 R N 1999 r. sza ro -n leb iesk i met. 15 tys. km 29.900  z l

2. R enau lt C lio 1,6 R T 1999 r. rudy m eta lic 30  tys. km 29.900  zł

3. Renau lt M egane 1,4 R T 1996 r. c zam y  m eta lic 92  tys. km 23.900  zł

4 . R enau lt M egane 1.4 R T 1999 r. z ie lony  m eta lic 11 tys. km 38.900  zł

5. Renau lt M egane 1,4 1998 r. z ie lony  m eta lic 4 7  tys. km 29.900  zł

6. R enau lt M egane  C la s s ic 1,4 R N 1998 r. grafitowy m eta lic 69  tys. km 29.900  zł

7. R enau lt M egane  S cen ic 2 .0  R T 2000  r. granatowy 20  tys. km 66.900 z ł

8. R enau lt M egane  C o upe 1,6 R T 1996 r. c zam y  m eta lic 80  tys. km 31.900  z ł

9. R enau lt Laguna 2 .0  R T 1996 r. czerw ony 68  tys. km 29.900  z ł

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

11. R enau lt R ap id 1,4 R N 1993 r. b iały 270  tys. km 9.900  z ł

12. N issan  Sunny 1.7 D 1991 r. s rebm y m eta lic 141 tys. km 12.900 z ł

13. N issan  T rade 3 .0 TD 1998 r. granatowy 164 tys. km 43.900 zł

•  m o ż liw a  g w a ra n c ja  d la  k a ż d e g o  s a m o c h o d u  u ż y w a n e g o  opoio762
•  b a rd z o  k o r z y s tn y  k re d y t
•  p rz y  z a k u p ie  n o w e g o  s a m o c h o d u  u ż y w a n y  p rz y jm u je m y  w  ro z l ic z e n iu

AUTORYZOWANY PARTNER RENAULT 
% . % . . .
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t e l.  k o m . 0 6 0 3  3 9 5  5 2 4  e -m a il:  n a w ro t@ a u to .c o m .p l

nię na droższy, Renault, Honda, do 1800 ccm. Leszno, tel. 
0603/31-62-24
RENAULT CHAMADE, 1993 r., 1900 ccm, diesel, szary met., 
ABS, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, aluminio
we felgi, kupiony w salonie, bezwypadkowy, - 16.000 zł. Bole
sławiec. tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32 
O  RENAULT CLIO, 1991 r., 1900 ccm, diesel, czar

ny metalic, 5-biegowy, szyberdach, - 11.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021741

RENAULT CLIO, 1991 r., 140 tys. km,' 1900 ccm, diesel, biały, 
alarm, 3-drzwiowy, stan dobry, • 13.000 zł. Bogatynia, tel. 
075/771-82-52
RENAULT CUO, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm. 16V, Williams, 
czamy metalic, 140 KM, sportowe zawieszenie, alum. felgi, el. 
otw. szyby (zielone), centr. zamek + pilot, immobilizer, serwo, 
kubełkowe fotele, RO, kpi. dokumentacja, • 12.500 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-37-78
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, biały, 4-drzwiowy, radio, 
nowy akumulator, garażowany, • 9.200 zł. Góra, tel. 
0601/57-14-04
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 86 tys. km, 1400 ccm, czamy me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, pilot, 
el. otw. szyby, RM, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, dzie
lona tylna kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, 
zadbany, kpi. dokumentacja, • 11.200 zl. Paczków, tel. 
0606/50-82-16
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, srebmy meta
lic, centralny zamek .♦ pilot, ospoilerowany, aluminiowe felgi, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, -11.500 zł. Wro
cław, tel. 071/350-06-02,0601/74-86-83 
RENAULT CUO RT, 1991 r., 118 tys. km. 1400 ccm, ENERGY, 
80 KM, srebmy metalic, stan b. dobry, el. otw. szyby, el. reg. i 
podgrzewane lusterka, RO Pioneer ♦ zmieniacz na 6 płyt ♦ 4 
głośniki, centr. zamek + pilot, alarm, oznakowany, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, zielone, ater
miczne szyby, tylne uchylne dzielona tylna kanapa -12.000 zł. 
Wrocław, tel. 322-53-78,0601/44-32-21 
RENAULT CLIO, 1991 r., 130 tys. km. 1200 ccm, zloty metalic, 
katalizator, 5-drzwiowy, stan idealny, bez wypadku, RM Blau- 
punkt, w kraju od tygodnia, • 12.900 zł. Żary, tel. 0602/34-76-10 
RENAULT CLIO RN. 1991/92 r., 123 tys. km, 1200 ccm, Ener
gy, wtrysk, zielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, bez wypadku, oryg. lakier, RM stereo, 
katalizator, szyberdach, książka serwisowa, reg. reflektory, hak, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, • 11.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-49-48 po godz. 20,0605/51-65-29 
RENAULT CUO, 1992 r., 140 tys. km, 1108 ccm, benzyna, bia
ły, złożony w kraju w 1995 r., 4-biegowy, radio CD Blaupunkt, -
11.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-81-69
RENAULT CLIO RT, 1992 r., 105 tys. km. 1200 ccm. ENERGY, 
niebieski, centr. zamek, el. otw. szyby, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, ekonomiczny, zadbany, atrakcyjny wygląd, -
9.500 zl. Wrocław, tel. 0602/81-71-93
RENAULT CUO, 1992 r., 60 tys. km, 1200 ccm, niebieski, 
5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, zielone 
szyby, szyberdach, opony zimowe, kpł. dokumentacja, -10.500 
zł. Wrocław, teł. 071/781-87-10, 781-87-11,0601/97-78-96 
RENAULT CUO, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, zadbany, - 10.200 zł. Wschowa, tel. 
065/540-23-14.0607/57-28-66
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm, szaiy metalic, 5-drzwiowy, 
szyberdach, centralny zamek, • 10.900 zl. Żary, tel. 
068/374-97-42,0604/60-38-82
RENAULT CUO, 1992/93 r., 100 tys. km, 1200 ccm. perłowy 
metalic, w kraju od 1 dnia, bez wypadku, welurowa tapicerka, 
radio, po przeglądzie polskim i niemieckim, stan b. dobry, bez 
wypadku, - 9.500 zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-04 
RENAULT CUO, 1992/93 r., 81 tys. km. 1200 ccm. srebmy 
metalic, inst. gazowa, I właściciel, RM, centr. zamek, alarm, el. 
otw. szyby, garażowany, stan idealny, -11.800 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/847-78-69
RENAULT CLIO, 1992/97 r., 93 tys. km, 1100 ccm, biały, 
3-drzwiowy, - 8.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 
RENAULT CUO, 1993 r., 135 tys. km, 1400 ccm, biały, kupiony 
w salonie, 5-drzwiowy, bez wypadku, zadbany, przegląd do
04.2002 r„ serwisowany, dużo nowych części, -12.800 zł. Opole, 
tel. 077/464-65-30,0606/33-65-36 
RENAULT CLIO, 1993/94 r., 106 tys. km, 1200 ccm, wiśniowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, 3 tyg. w kraju, -12.800 zł. Chojnów, tel. 0604/57-87-42 
RENAULT CUO. 1993/94 r.. 67 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, alum. felgi, po tuningu, welurowa tapi
cerka, wspomaganie, RM, książka serwisowa, szyberdach, -
12.200 zł. Legnica, teł. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
RENAULT CUO. 1994 r.. 112 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, klimatyzacja, centr. za
mek, RM, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości, stan 
techn. b. dobry, • 14.800 zł. Szczawin, teł. 071/392-38-29 
RENAULT CUO, 1994 r., 73 tys. km. 1200 ccm, szary metalic. 
wspomaganie, 3-drzwiowy, poduszka pow. dla kierowcy, RO, -
12.600 zł. Żagań, teł. 0502/67-17-50
RENAULT CUO, 1994 r.. 98 tys. km. 1200 ccm, niebieski. insL 
gazowa, bardzo oszczędny, 5-drzwiowy, centr. zamek ♦ pilot, 
alarm, immobilizer, RO + dżojstik, lakierowane zderzaki, kupio
ny w salonie w kraju, bez wypadku, serwisowany, stan idealny, 
atrakc. wygląd, - 14.800 zł. Kożuchów, teł. 068/388-92-70 do 
godz. 17,0606/48-06-41
RENAULT CUO, 1994 r., 70 tys. km. 1200 ccm, Energy, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 
poduszka pow., nowe opony, halogeny, stan b. dobry, -13.000 
zi. Leszno, teł. 0603/78-30-87
RENAULT CUO. 1994 r., 60 tys. km. 1400 ccm, niebieski meta
lic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier, -14.500 zł. Zduny, 
tel. 062/721-12-83
RENAULT CUO, 1994/95 r., 41 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
granatowy, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości rok temu, książ
ka serwisowa, stan b. dobry, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 
071/786-75-57,0604/75-67-87 (k00081)
RENAULT CUO, 1995 r., 77 tys. km. 1390 ccm, 80 KM, bordo
wy metalic, elektr. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka pow., 
alum. felgi, RO. 5-drzwiowy, • 15.500 zł. Opole, tel. 
077/442-39-05, po 18
RENAULT CLIO, 1996 r., 62 tys. km, 1200 ccm. zielony meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, radio z RDS-em, oznako
wany, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, model przejścio
wy, stan techn. b. dobry, atrakc. wygląd, bez wypadku, • 17.500 
zł. Wrocław, te|. .0601/57-38-52 
O  RENAULT CUO, 1997 r., 1200 ccm, granatowy, 

fabryczna homologacja na samochód ciężarowy, 
kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, RM stereo, poduszka pow., alarm, immo
bilizer, stan idealny, - 15.900 zł z  VAT-em. „AU
TO-PLUS", Św idn ica , te l. 074/666-60-50, 
0601/85-15-55 01027481

RENAULT CLIO, 1997 r., 22 tys. km, 1200 ccm, granatowy, 
immobilizer, centralny zamek + pilot, radio, trzecie światło .stop',
• 18.700 zł. Leszno, tel. 065/520-69-77
RENAULT CUO, 1997 r.. 60 tys. km, 1200 ccm, G-kat, metalic, 
2 poduszki pow., wyposażenie el., el. otw. szyby, centr. zamek
♦ pilot, serwo, 5-drzwiowy, alum. felgi, sprowadzony w całości, 
-14.500 zł. Zielona Góra. teł. 068/383-52-42 po godz. 21 
RENAULT CUO RN, 1998 r.. 34 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, 4-drzwiowy, aluminiowe felgi, lampy soczew
kowe, RO, - 25.500 zł. Milicz, tel. 0607/26-03-48 
RENAULT CUO II, 1998/99 r.. 22 tys. km, 1400 ccm. miodowy 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
el. otw. szyby, radio * CD, poduszka pow., 3-drzwiowy, - 23.000 
zł. Leszno, teł. 065/529-71-78.0601/78-72-75
RENAULT CUO II. 1999 r., 26 tys. km. 1200 ccm. granatowy, 
kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I właściciel, - 26.500 
zł. Poznań, tel. 0501/48-27-37
RENAULT CUO II. 1999 r., 10 tys. km. 1200 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, radio, el. otw. 
szyby, - 24.500 zł. Gromadka, teł. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
RENAULT CLIO, 1999 r., 21 tys. km, 1600 ccm. srebmy, 
5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, komputer, wspomaganie kie
rownicy, poduszka powietrzna, centralny zamek z pilotem, -
32.500 zł. Lubin. teł. 076/842-71-65
RENAULT CUO II, 1999 r.. 35 tys. km. 1900 ccm. diesel, srebr
ny, wspomaganie kier., centr. zamek♦ pilot, el. otw. szyby, ABS, 
wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów. 5-drzwiowy. RO, •
27.800 zł. Wrocław, teł. 0600/13-81-35 
RENAULT CUO II, 1999 r., 50 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
2-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek ♦ pilot, alarm, blok.

skrzyni biegów, wspomaganie, RM Kenwood - 32.900 zł. Wro
cław, tel. 071/357-45-90.0502/30-10-15 
RENAULT ESPACE. 1986 r.. 245 tys. km. 2000 ccm. benzyna + 
gaz, złoty metalic, centr. zamek ♦ pilot ♦ alarm, RM, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, 2 szyberdachy, obrotowe fotele, kpi. 
dokumentacja, alum. felgi, -12.900 zł (możliwe raty). Bolesła
wiec, tel. 0601/16-93-22
RENAULT ESPACE, 1988/89 r.. 200 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, zielony metalic, wtrysk, 7-osobowy, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, RM + pilot, katalizator, 2 szyberdachy, relingi dach., 
centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, stan b. dobry, bez wy
padku, w kraju 2 lata. kpi. dokumentacja, obrotowe fotele -
17.500 zl. Świerzawa, tel. 075/713-54-84 
RENAULT ESPACE, 1990 r., 2200 ccm, benzyna, zielony me
talic, sprowadzony w całości, inst gazowa, ABS, dwa szyber
dachy, wspomaganie, centr. zamek, wieża ze sterowaniem, eł. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, • 14.900 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-33 
O  RENAULT ESPACE, 1992 r., 2200 ccm, srebmy 

metalic, stan dobry, bez wypadku, I właściciel, 
cena do uzgodnienia. Wrocław, tel. 077/418-97-81 
80008601

RENAULT ESPACE. 1993 r., 116 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
biało-srebmy, bez wypadku, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 
2 szyberdachy, fotele obrotowe, 7-osobowy, relingi, oryginalny 
RO, sprowadzony w całości, kompletna dokumentacja, stan ide
alny, możliwość rat, - 31.500 zl lub zamienię. Kamienna Góra, 
tel. 0605/55-48-22
RENAULT ESPACE VAN. 1994 r.. 170 tys. km. 2900 ccm, 6V. 
kolor wiśniowy, stan dobry, - 28.000 zł lub zamienię (możliwe 
raty). Wałbrzych, tel. 0604/48-20-18 
O  RENAULT ESPACE, 1997 r., 2200 ccm, turbo D, 

kolor oliwkowy metalic, nowy model, wspoma
ganie kler., 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
el. otw. szyby, alum. felgi, RM * CD, fotele obro
towe (kierowca+pasażer), relingi dachowe, I wła
ściciel, kupiony w salonie w Polsce, welurowa 
tapicerka, stan idealny, • 59.900 zł. „AUTO-PLUS”, 
Św idnica, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01027321

RENAULT FUEGO, 1982 r.. 50 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
żółty, po remoncie silnika i sprzęgła, RO, 4 głośniki, el. otw. 
szyby, reg. kierownica, alum. felgi, 2 dodatkowe opony, nowe 
świece, filtry i tłumik, przegląd do 10.2001 r., sportowy wygląd, 
- 2.000 zł. Wrocław, tel. 0602/43-35-67 
RENAULT FUEGO. 1983 r.. 1397 ccm, 160 KM. turbo, biały.
2-drzwiowy. atrakc. wygląd, nowy lakier, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, hak, alum. felgi, centr. zamek, kompu
ter, • 3.500 zł lub zamienię. Zielona Góra, teł. 0503/75-41-45 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 62 tys. km. 1200 ccm. benzyna, 
biały, kupiony w salonie, 5-osobowy, drzwi tylne podwójne, fak
tura VAT, - 28.000 zł. Lubań, tel. 0502/23-68-98 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 50 tys. km. 1400 ccm, niebieski 
metalic, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
reguł, reflektory, wspomaganie, RO, pflot, alum. felgi, - 33.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-03-58,73643-42 
RENAULT KANGOO. 1998 r., 16 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
biały, z przedłużoną gwarancją na 3 lata, centralny zamek, im
mobilizer, alarm, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, kompl. opon zimowych z felgami, - 32.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-36-02
RENAULT KANGOO. 1998 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, centralny zamek, garażowany, wspomaganie, alarm ♦ pi
lot. serwisowany, bez wypadku, boczne szyby, ładowność 625 
kg, stan b. dobry. - 23.000 zł+VAT. Wrocław. teL 071/339-71-16, 
071/339-88-11
RENAULT KANGOO. 1998 r., 49 tys. km. 1200 ccm. benzyna, 
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. 1998/99 r.. 30 tys. km, 1200 ccm, niebie
ski, ABS, immobilizer, centr. zamek * pilot, 5-osobowy, oszklo
ny, el. reg. reflektory, książka serwisowa niemiecka. • 23.900 
zł. Leszno, tel. 065/526-13-37
RENAULT KANGOO. 1999 r., 17 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
2 pod. powietrzne, wspomaganie kierownicy, immobilizer, el. 
otw. szyby, eł. reg. świateł, RM z pilotem, 5-osobowy, kupujący 
zwolniony z opłaty, stan b. dobry, - 28.900 zł. Bojanowo, teł. 
065/545-67-04,0607/04-78-05
RENAULT KANGOO URT14, 2000 r., 12 tys. km. 1400 ccm, 
niebieski, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., centralny zamek, 
el. otw. szyby, drzwi przesuwane w obie strony, kupiony w salo
nie, na gwarancji, bez wypadku, tektura VAT, - 46.000 zł. Wro
cław, teł. 0601/73-65-99
RENAULT KANGOO. 2000 r.. 10 tys. km. 1400 ccm. niebieski, 
URT 14. ciężarowy, klimatyzacja, ABS, drzwi prawe i lewe prze
suwane, bez wypadku, tektura VAT, na gwarancji, z salonu, -
46.000 zł. Wrocław, teł. 071/347-8941
RENAULT KANGOO, 2000 r., 1 tys. km, 1400 ccm, RN. turku
sowy, 2-osobowy, przegroda, kupiony w salonie, na gwarancji, 
bez wypadku, - 34.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0604/68-50-83
RENAULT LAGUNA 1994 r.. 160 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
zielony metalic, ABS, immoblizer, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, halogeny, RO, sprowadzony w całości, serwisowany, -
24.000 zł. Bralin, tel. 062/791-24-00,0601/564443 (zdjęcia do

tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem -A00496 
www.autogielda.com.pl)
RENAULT LAGUNA 1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, centr. 
zamek, eł. otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapicerka, -
20.900 zł lub zamienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 
0605/28-37-83
RENAULT LAGUNA RT, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm. szary 
metalik, wspomaganie, el. reg. hiserka, el. reg. reflektory, welu
rowa tapicerka, poduszka powietrzna, alarm, alum. felgi, spo
iler, kupiony w salonie, serwisowany co 10.000 km, - 23.500 zł. 
Opole, tel. 077/45549-83
O  RENAULT LAGUNA, 1994 r., 2000 ccm, zielony, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, wspomaganie, poduszka pow., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, ABS, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, 
stan idealny, - 22.900 zł. .AUTO-PLUS", Świdni
ca, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 01027391
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RENAULT LAGUNA, 1994 r.. 84 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
fioletowy metalic, wspomaganie, centr. zamek * pilot, eLszyby,
• 20.500 zł. Gostyń, teł. 065/572-51-65.0609/45-99-61 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
szary metalic, wspomaganie, eł. otw. szyby, welurowa tapicer
ka, radio, halogeny, centr. zamek, nowe opony, stan b. dobry, -
21.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/645-14-68 wieczorem 
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r., 137 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna, biały, ABS, klima tronik, poduszka powietrzna, komputer, 
RO. bez wypadku. • 21.000 zl. Siechnice, teł. 071/311-52-31, 
0604/90-02-19

RENAULT LAGUNA RT. 1994 r., 90 tys. km. 1800 ccm. zielony 
metalic, stan idealny, sprowadzony, bez wypadku, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, - 20.500 zł. Wałbrzych, teł. 
074/845-72-39
RENAULT LAGUNA 1994 r., 105 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, alarm, centr. zamek, immoblizer, wspo
maganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, spoiler. RO + 6 
głośniki, stan b. dobry; -21.800 zł. Wrocław, teł. 071/315-12-98 
RENAULT LAGUNA RTE, 1994 r., 69 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, niebieski metalic, zadbany, centr. zamek + plot, 3 zabez
pieczenia, RO, el. otw. szyby, zielone, zderzaki w kolorze nad
wozia, welurowa tapicerka, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna 
kanapa, wspomaganie kier., reg. kierownica, nowe opony let
nie i zimowe, inne dodatki, - 21.800 zł. Wrocław, tel. 35740-02, 
0601/57-78-82
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 95 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
ciemnoniebieski metalic, el. otwierane szyby, eł. reguł, luster
ka, szyberdach, wspomaganie kier., ABS. poduszka pow., cen
tralny zamek + plot, welurowa tapicerka, firmowe radio, kpi. 
kół zapasowych, stan b. dobry - 6.300 DEM. Wschowa, tel. 
065/54046-36,0605/41-77-50
RENAULT LAGUNA 1995 r„ 110 tys. km. 2200 ccm. diesel, 
ciemnozielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, RM Pio
neer + głośniki • 25.500 zł. Bralin. teL 062/781-27-56 
RENAULT LAGUNA 1995 t., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, wspomaganie kierownicy, centr. zamek + pilot, 
alarm, el. otw. szyby, radio, sterowanie przy kierownicy, halo
geny, stan b. dobry, - 23.500 zł (możliwe raty przez komis). Le
gnica, tel. 0604/41-8047
RENAULT LAGUNA 1995 r., 103 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
żółty, centr. zamek, alarm, zabezp. przed kradzieżą, immobili
zer, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, ABS, sten b. dobry, -
25.700 zł. Wrocław, tei. 789-55-35 po godz 19.0605/10-15-98 
RENAULT LAGUNA 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm. zielony 
metalic, I właściciel, nowy akurmiator i amortyzatory, el. otw. 
szyby przednie, immobilizer, alarm, RM. opony zimowe, kupio
ny w salonie, sten b. dobry, - 24.500 zł lub zamienię na Audi 
C4. Mercedesa 124 D. Wrocław, td. 071/365-3743 
RENAULT LAGUNA 1995 r., 100 tys. km. 1800 ccm. zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, immobili
zer, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -
24.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-67-53 
RENAULT LAGUNA RTł, 1995 r.. 112 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony, 140 KM, eł. otwierane szyby, szyberdach, klimatyza
cja, fotele Recaro, aluminiowe felgi, RO (sterowanie przy kie
rownicy), spoiler, serwisowany w ASO, skórzana kierownica, -
25.000 zł. Kudowa Zdrój. tel. 074/866-13-30,0601/56-24-92 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 130 tys. km. 1800 ccm. zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek. plot. alarm, el.szyby, ra
dio sterowane w kierownicy, stan b.dobry, - 23.500 zl. Legnica, 
tel. 0604/41-8047
RENAULT LAGUNA 1995 r., 117 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, ABS, poduszka, wspomaganie, centr. zamek, im
moblizer, el. otw. szyby i szyberdach, RO, wełur, udokum. po
chodzenie, w Polsce od bm, - 26.000 zl. Lubin, tel. 
076/847-11-70 po 20
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r„ 79 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, srebmy metalic, alarm, centr. zamek, immoblizer, 
el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kierownica, welurowa tapi
cerka, RM + pilot, garażowany, kpi. dokumentacja, 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., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, alarm, im
mobilizer, el. otw. szyby, pod. powietrzna, kierowca niepalący, 
welurowa tapicerka, - 21.000 zł lub zamienię na Mercedesa 124. 
Wałbrzych, tel. 074/848-15-31 wieczorem, 0502/65-36-07 
RENAULT LAGUNA 1995 r., 85 tys. km, 2000 ccm, turkusowy 
metalic, RM, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, immoblizer, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, welurowa tapicerka, reg. kie
rownica, reguł, fotel kierowcy, stan idealny, • 21.500 zł lub za
mienię. Wrocław, teL 071/350-02-51,0503/03-69-98 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 60 tys. km. bordowy, 
wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, kupiony w sa
lonie, bez wypadku, - 32.500 zł. Dobromierz, woj. wałbrzyskie, 
teł. 0608/04-72-22
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r.. 94 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, czerwony, relingi, pełne wyp. elektr., tylna szyba otwie
rana, welur, 2x poduszka pow., wspomaganie, ABS. wolny od 
zapachu tytoniu, garażowany, I właściciel w kraju. - 29.500 zł. 
Oława. tel. 071/31344-37
RENAULT LAGUNA 1996 r., 111 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
srebmy metalic, klimatyzacja, el.szyby, RM, welur, zużycie pa
liwa 61/100 km, - 30.000 zł. Gubin, teł. 068/359-33-61 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 88 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, centralny zamek, pełne wyposażenie elektr., 
wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki powietizne, tylna szyba 
ogrzewana, zadbany, kierowca niepalący, garażowany, • 30.000 
zł. Oława, teł. 071/31344-37
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 70 tys. km. 2000 ccm. zie
lony. pełne wyposażenie oprócz skóry, kpi. dokumentacja, spro
wadzony w całości, stan idealny, - 27.600 zł. Wrocław, teł. 
0605/11-26-18
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996r„ 1800 ccm, benzyna, srebr
ny, sten dobry, - 27.500 zł. Wrocław, teL 0604/58-72-31 
RENAULT LAGUNA 1996/97 r., 94 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
ciemnozielony metalic, centr. zamek ♦ plot, el. otw. szyby, wspo
maganie, alum. felgi, alarm, I właściciel. 3 lata w kraju, stan b. 
dobry • 31.000zł. Krotoszyn, tel. 062/725-22-23,0607/25-85-03 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996/97 r.. 97 tys. km, 2200 ccm, 
TDi, popielaty metalic, szyba w klapie tylnej uchylana, klimaty

zacja, skóra, immoblizer, centr. zamek, wspomaganie, haloge
ny, hak, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, właściciel niepalący, 
garażowany, stan b. dobry, • 32.500 zl. Wrocław, tei. 
071/341-84-31,0601/73-26-01
RENAULT LAGUNA, 1997 r. 45 tys. km, 2000 ccm. 16V, gra
natowy metalic, 2 pod. powietrzne. ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby. el. reg. lusterka, alum. felgi, komputer mówiący, 140 KM. 
książka serwisowa, - 33.500 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-14-49 
RENAULT LAGUNA ALIZE, 1997 r„ 81 tys. km, 1800 ccm. gra
natowy metalic, klimatyzacja. ABS. el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, halogeny, poduszka pow., centr. zamek, 
immoblizer, alarm, RM, alum. felgi, podłokietniki, welurowa ta
picerka, spoiler, kupiony w salonie, garażowany, - 36.000 zł. 
Kobierzyce, gm. Żórawina, tel. 0609/29-21-24, woj. wrocław
skie
RENAULT LAGUNA RT. 1997 r.. 98 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, zielony, ABS, pod. powietrzna, el. otw. przednie szyby, RO. 
kupiony w salonie, I właściciel, - 30.500 zł. Lubań, tel. 
0603/8048-19
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 109 tys. km, 2200 ccm, 
diesel, biały, ABS, relingi dachowe, halogeny, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka. 
immoblizer, centr. zamek w kluczyku. 5 zagłówków, roleta ba
gażnika, stan b. dobry, - 37.000 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 
071/392-38-80,0602/68-51-06
RENAULT LAGUNA, 1997 r., 47 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
zielony metalic, poduszka pow., wspomaganie, ABS. centr. za
mek, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, obrotomierz, el. reg. re
flektory. - 26.500 zl. Syców. tel. 062/785-94-95.0604/27-78-61 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1998 r.. 30 tys. km. 1600 ccm, 
16V, zielony, 110 KM, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 
alarm, el. otw. szyby i lusterka, 4 poduszki powietrzne, RO, reg. 
kierownica, w kraju od 8 mies.y, stan b. dobry, - 43.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-98-36,0603/45-394)1 
O  RENAULT LAGUNA, 1999 r., 1600 ccm, 16V, srebr

ny metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwi
sowany, I właściciel, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, ABS, wspo
maganie, klimatyzacja, welurowa tapicerka, -
42.900 z l. .AU TO -PLU S", Św idn ica , tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01027431

RENAULT LAGUNA II. 1999 r.. 40 tys. km. 1800 ccm, 16V, gra- 
natowy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, eł. otw. 
szyby, eł. reg. lusterka, wersja limitowana. - 39.900 zł. Bolesła
wiec. teł. 0601/87-1449
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 56 tys. km. 1600 ccm, 16V klima
tyzacja, ABS, halogeny, kupiony w salonie, komplet opon zimo
wych. - 44.000 zł. Opole, tel. 0603/87-3241 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1999/00 r.. 9 tys. km. 1600 ccm. 
16V .Concorde*, klimatyzacja, poduszki pow., stan idealny, -
53.000 zł lub zamienię na działkę budowalaną, we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 071/365-85-32 rano. 322-74-65 wieczorem 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r, 90 tys. km. 1600 ccm. benzy
na. bordowy metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek. el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach. bez wypadku, książka ser
wisowa, - 24.500 zł. Bolesławiec, teł. 0601/87-14-49 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 96 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, żółty, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku. 
ABS. poduszka pow. kierowcy, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka i 
podgrzewane, centr. zamek ♦ plot, alarm, immobilizer, spoiler, 
halogeny, wspomaganie, alum. felgi, niklowana końcówka drąż
ka zmiany biegów, - 28.000 zł. Legnica, tel. 076/842-53-44, 
0502/6147-13
RENAULT MEGANE, 1996 r.. 64 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie, klimatyzacja, kupiony w salo
nie, centr. zamek ♦ pilot, Muł-T-Lock, alarm, radio Pioneer, do
datkowe światło .stop’. - 22.800 zł (możliwe raty przez komis). 
Legnica, tei. 0604/41-8047
RENAULT MEGANE RT, 1996 r.. 70 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, zielony metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby. el. otw. szyber
dach, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, RM Phips ♦ plot w kierów., halogeny, oznako
wany, Mul-T-Lock - 26.400 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
076/841-22-08,0603/89-12-88
RENAULT MEGANE. 1996 r„ 78 tys. km, 1600 ccm, 90 KM, 
zielony, 2x poduszka pow., klimatyzacja, welur, wspomaganie, 
reg. kierownica, centr. zamek + pilot, elektr. otw. szyby, eł. reg. 
lusterka, RO + plot, 5-drzwiowy, ABS, bezwypadkowy (zdję
cia), stan b. dobry, - 25.000 zł. Zbąszynek, teł. 0602/36-8148 
lub 068/384-97-39 po 17
0  RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, kolor gra

fitowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, ser
wisowany, I właściciel, poduszka pow., wspoma
ganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, 
stan idealny, - 24.900 zŁ „AUTO-PLUS”, Świdni
ca, teł. 074/666-60-50,0601/85-15-55 01027491

RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 61 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
szary metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, centralny zamek z pilotem, immoblizer, orygi
nalny RO z reg. przy kierownicy, hak, zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, halogeny, nowe opony, I właściciel w kraju od 
4 lat, • 25.500 zl. Góra, tel. 065/543-384)1.0605/0942-12 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, zielony metalic. wspo
maganie. kupiony w salonie, czamek+pilot, - 23.500 zł. Legni
ca, tel. 0604/41-8047
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r„ 103 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, czerwony, eL otw. szyby, eł. reg. lusterka, alum. felgi, 
RO z RDS + pilot, immoblizer, alarm ♦ pilot, kola zimowe, halo
geny, pod. powietrzna, centr. zamek, kupiony w salonie, wskaź
nik oleju, bez wypadku, serwisowany, nowe opony oznakowa
ny, stan b. dobry, - 29.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
0606/20-17-33
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
granatowy, ABS, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, 2 
poduszki pow., eł. otw. szyby, ei. reg. lusterka, szyberdach, oryg. 
RM, welurowa tapicerka, - 24.900 zł. Lipno, teł. 065/534-0349 
RENAULT MEGANE, 1996 r„ 125 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, kupiony w salonie, Mul-T-Lock, I właściciel, 
garażowany, kpi. dokumentacja, radio Phlips, książka serwi
sowa, stan b. dobry, -19.300 zł. Międzybórz, woj. kaliskie, tel. 
0604/14-89-56
RENAULT MEGANE, 1996 r.. 22 tys. km, 1600 ccm. RT, bordo
wy metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, el. reg. re
flektory, welurowa tapicerka, RO, I właściciel, garażowany, kie
rowca niepalący, halogeny, • 24.500 zl. Nowa Sól, teł. 
068/387-63-14
RENAULT MEGANE, 1996 r., 53 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, 5-drzwiowy. zadbany, garażowany, sprowadzo
ny, nie zarejestrowany, - 22.700 zl hi) zamienię, raty przez ko
mis. Prochowice, teł. 076/85844-51 
RENAULT MEGANE, 1996 r.. 96 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
wtrysk, biały, centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, 
Mii-T-Lock. oznakowany, RO Sanyo, kupiony w salonie, ser
wisowany, garażowany, bagażnik dachowy na rowery, stan b. 
dobry. - 21.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-84-16 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r.. 78 tys. km. 1600 ccm. 
żółty, kupiony w salonie w Polsce. II właściciel, garażowany, 
centr. zamek, alarm, wspomaganie, opony zimowe, pod. po
wietrzna, stan b. dobry, - 27.000 zl lub zamienię. Wałbrzych, 
teł. 074/665-24-79,0604/62-37-99 
RENAULT MEGANE RT. 1996 r.. 95 tys. km, 1400 ccm. benzy
na, zielony metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektrycz
ne, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, RM Sony, 
Mul-T-Lock, kupiony w salonie, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-22-19,0603/39-89-38
RENAULT MEGANE, 1996 r., 145 tys. km. 1400 ccm. RT. biały.
1 właściciel, z salonu, bez wypadku, stan b. dobry, - 21.500 zł. 
Wrocław, teł. 0603/85-19-74
RENAULT MEGANE. 1996 r., 90 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
morska zieleń, el. otw. szyby, centr. zamek, 5-drzwiowy, wspo
maganie kier.. RO Kenwood, garażowany. - 24.000 zł lub za
mienię na Renault Kangoo, Citroena Berlingo, Partner. Wro
cław. tei. 345-52-37,0504/86-84-13 
RENAULT MEGANE. 1996 r., 83 tys. km. 1600 ccm. biały, zde
rzaki w kolorze nadwozia, immoblizer, wspomaganie, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, reg. kierownica, el. 
reg. fotel kierowcy, welurowa tapicerka. RM Phips. - 21.000 zl. 
Wrocław, tel. 0603/66-53-38
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r.. 60 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, niebieski metafic, centralny zamek, welurowa tapicer
ka, stan b. dobry, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05.0601/70-50-71
RENAULT MEGANE. 1996 r„ 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, zieło-
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riy, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, silnik 90 KM, RO sterowane w kierownicy, bez 
wypadku, • 25.000 zl. Zbąszynek, tel. 068/384-97-39, 
0602/36-81-48
RENAULT MEGANE RT, 1996/97 r., 1600 ćcm, niebieski meta- 
Jic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie 
elektr., szyberdach, wszystkie dodatki, książka serwisowa, ku
piony w salonie, bez wypadku, > 25.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1996/97 r., 1600 ccm, Energy, 
czerwony, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, alarm, hak, ku
piony w salonie, serwisowany, 2 komplety opon, • 23.500 zł. 
Leszno, tel. 065/520-29-04
RENAULT MEGANE, 1996/97 r., zielony metalic, kupiony w 
salonie, stan idealny, • 22.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-50-30 
po godz. 18,0602/45-10-74
RENAULT MEGANE, 1997 r., 41 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
szary metalic, komputer, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, el. 
otw. szyby ♦ reflektory, halogeny, welurowa tapicerka, reg. kie
rownica + fotele, RM + dżojstik i inne, w kraju od roku, zareje
strowany, stan b. dobry, • 30.300 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-61-46
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 75 tys. km, 1400 ccm, 
granatowy, poduszka pow., wspomaganie, immobiiizer, alarm, 
blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, • 25.500 zł. Długołęka, 
tel. 071/315-38-86
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 84 tys. km, 1600 ccm, 
grafitowy metalik, klimatyzacja, ABS, 2x poduszka pow., pełne 
wyposaż, elektr., immobiiizer, Bearlock, hak, -28.900 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0608/34-56-79
O  RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 1600 ccm, 

niebieski metalic, kupiony w salonie w Polsce, 
serwisowany, I właściciel, poduszka pow., wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, alarm, immobiHzer, welurowa tapicerka, 
stan idealny, - 26.900 zł. „AUTO-PLUS”, Świdni
ca, tel. 074/666-60-50,0601/85-15-55 01027461 

RENAULT MEGANE, 1997 r., 1600 ccm, biały, autoalarm, im
mobiiizer, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, wspo
maganie, RO, RDS, 6 głośników, reg. kierownica, reguł, fotel 
kierowcy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 27.000 zł. 
Głogów, tel. 076/835-53-32,0607/10-44-97 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 86 tys. km, 1900 ccm, szary, kli
matyzacja, immobiiizer, centralny zamek + pilot, el. otwierane 
szyby, regulowana kierownica, reg. światła, wspomaganie kier., 
hak, - 27.500 zł. Kluczbork, tel. 077/418-77-41 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 88 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., 2 podusz
ki powietrzne, el. otwierane szyby, el. reg. lusterka, immobiii
zer, RO z RDS, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, - 27.800 zł. Milicz, tel. 071/384-11-87 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 45 tys. km. 1600 ccm. 
wtrysk, czamy metalic, ABS, poduszka pow., centr. zamek, 
wspomaganie, RM, - 24.000 zł. Poniec, tel. 0606/75-60-99, woj. 
leszczyńskie
RENAULT MEGANE COUPE, 1997 r.. 119 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, wtrysk, żółty, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyberdach, immobiiizer, centr. zamek, halogeny, alum. 
felgi 16* + komplet zimowych kół, spoiler, książka serwisowa, 
bez wypadku, • 29.500 zł. Prochowice, tei. 076/858-57-23 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 100 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, centralny zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspom. kierownicy, alum. felgi, spoiler bagażnika, el. 
szyberadch, halogeny, welurowa tapicerka, - 24.000 zł. Wał
brzych, teł. 074/841-29-73
RENAULT MEGANE, 1997 r., 75 tys. km, 1900 ccm. diesel 
5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, alarm, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, - 27.800 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT MEGANE, 1997/98 r., 61 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, centr. 
zamek + pilot, wspomaganie, podgrzewane fotele, RO, książka 
serwisowa, -24.000^1. Pomec. tel. 0606/75-60*99, woj. lesz
czyńskie
RENAULT MEGANE COUPE, 1998 r., 74 tys. km, 1600 ccm, 
wiśniowy metalik, poduszka powietrzna kierowcy, halogeny, 
centralny zamek + pilot, immobiiizer, alarm Predator, blokada 
skrzyni biegów, komplet opon zimowych, pełna dokumentacja, 
kupiony w salonie, bezwypadkowy, zadbany, stan idealny, •
31.000 zł. Wrocław, tel. 325-44-78 po 18,0501/41-88-44 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 45 tys. km, 1400 ccm, metalic, 
poduszka pow., centr. zamek, alarm • 22.500 zł. Wrocław, tel. 
071/327-50-41,0501/25-06-54
RENAULT MEGANE, 1998 r., 46 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
perłowosrebmy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek + pilot, ABS, 
ek otw. szyby, RM oryginalny (sterowanie w kierownicy), alum. 
felgi, sprowadzony z Niemiec, - 29.000 zł (kupujący zwolniony 
z opłaty skarb.). Głogów, teL 076/835-26-31', 0606/20-84-13 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1900 ccm, TDI pełne wyposaże
nie, - 31.000 zł. Krotoszyn, tel. 0627725-38-63,0608/47-71-25 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, 
zielony metałic, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek + pilot, Immobiiizer, 2 pod. powietrzne, kontrola drzwi, 
pasów i temperatur, welurowa tapicerka, garażowany, • 31.000 
zł lub zamienię na Citroena Evasiona. Przemków, tel. 
076/831-02-45,0604/93-31-91
RENAULT MEGANE, 1998 r., 68 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, wspom. 
kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
RM z RDS + pilot, zadbany, kpi. dokumentacja, w kraju od pół 
roku, I właściciel, • 28.500 zł lub zamienię na tańszy do 15.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-47-45 
RENAULT MEGANE RL, 1998 r., 30 tys. km, 1400 ccm. zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, radioodtwarzacz, 
kupiony w salonie, II właściciel, • 27.000 zł. Wieluń, tel.

: 043/841-92-23
RENAULT MEGANE, 1998/99 r., bordowy metalic, bezwypad- 
ku, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, stan idealny, •
28.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-50-30 po godz. 18, 
0602/45-10-74
O  RENAULT MEGANE CLASSIC, 1999 r., 1400 ccm, 

16V, kolor miedziany metalic, kupiony w salonie 
w Polsce, serwisowany, I właściciel, ABS, 4 po
duszki pow., pełne wyposażenie elektr., immobi
iizer, wspomaganie, alarm, welurowa tapicerka, 
stan idealny. „AUTO -PLUS” , Św idnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01027361

RENAULT MEGANE, 1999 r., 34 tys. km, 1400 ccm, 116V, bia
ły, komputer, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, SRP, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, I właściciel, - 38.000 zł. Mirków, 
tel. 071/315-13-39
RENAULT MEGANE, 2000 r., 5 tys. km, 1400 ccm, 16V, 95 KM, 
zielony metalic, 4 poduszki pow., wspomaganie kier., ABS, centr. 
zamek, el. otw. szyby, • 43.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/734-89-74,0502/17-78-63
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 MEGANE RT, 2000 r., 1 tys. km, 1400 ccm, bordowy 
metalic, nowy, pełne wyposażenie febryczne, klimatyzacja, kom
puter, alarm, na gwarancji, - 46.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-56-03
O  RENAULT SAFRANE, 1993 r., 180 tys. km, 3000 

ccm, V6, bordowy metalic, alum. felgi, poduszka 
pow., tempomat, welurowa tapicerka, ABS, peł
ne wyposażenie elektr., komputer, sprzęt hi-fi, 
nowa in s i gazowa (17 zł/100 km), stan b. dobry, 
bez wypadku, serwisowany, w kraju od 4 mies, •
23.500 zł (do uzgodnienia, możliwe raty). Gostyń, 
tel. 065/572-24-74, 0607/38-00-09 01026781

RENAULT SAFRANE RT, 1993 r., 200 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, ABS, komputer, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, el. reg. reflektory, centralny zamek, alarm, aluminio
we felgi, miniWfeża Philips, szyberdach, immobiiizer, wspoma
ganie kier., welurowa tapicerka, podlokietnik, • 19.250 zł. Bie
lawa. tel. 074/833-75-10
RENAULT SAFRANE RT. 1993 r., 194 tys. km, 2165 ccm, kolor 
grafitowy, ABS, alum. felgi, komputer, el. reg. lusterka, RO, el. 
reg. reflektory, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, blokada skrzy
ni biegów, • 18.900 zł. Wrocław, tel. 071/365-85-32 rano, 
322-74-65 wieczorem
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 160 tys, km, 2200 ccm, benzy
na, granatowy, tapicerka skórzana, ABS, klimatronic, wspoma

ganie, kpi. wyposażenie elektryczne, wieża Philips + pilot, alarm, 
tempomat, centr. zamek +. pilot, - 22.000 zł lub zamienię na 
inny. Żarów, tel. 074/858-00-32 w godz. 10-18,0607/45-56-57 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2100 ccm, turbo D, bordowy, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny zamek, hak, 
• 21.500 zł. Żary, tel. 0607/26-3440 
RENAULT SAFRANE BACCARA, 1994 r., 120 tys. km, 3000 
ccm, V6, granatowy metalic, sprowadzony w całości, pełne 
wyposażenie, alum. felgi 16", • 17.800 zł. Wrocław, tel. 
071/310-71-38,0606/22-38-79
O  RENAULT SAFRANE, 1995 r., 81 tys. km, 2200 

ccm, wtrysk, pertowogranatowy, RM, 5-biegowy, 
katalizator, ABS, wspomaganie, klimatronic, po
duszka pow., el. reg. lusterka i szyby, komputer, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, bez wypad
ku, serwisowany, kpi. dokumentacja, w kraju od 
2 dni, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
29.900 zł (do uzgodnienia, możliwe raty). Gostyń, 
tel. 065/572-24-74, 0607/38-00-09 01026761

RENAULT SAFRANE, 1995 r., 122 tys. km, 2100 ccm, TDi, ciem
noniebieski, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 2 x klimatro
nic, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, podlokietnik, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 27.500 zł. Żmigród, tel. 
0602/26-07-50-
RENAULT SAFRANE, 1996 r., 104 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
pertowogranatowy, klimatyzacja, alum. felgi, pełne wyposaże
nie elektr., stan b. dobry, nie eksploatowany w kraju, - 42.000 
zł. Lubin, tel. 076/849-35-11.840-82-56 
RENAULT SAFRANE, 1997 r., 110 tys. km, 2200 ccm, turbo D, 
szary metalic, stan b. dobry, centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, 
klimatyzacja, RO fabryczny, - 58.500 zl. Nysa, tel. 
077/448-69-00,077/433-34-72
RENAULT SAFRANE II, 1997 r., 67 tys. km, 2000 ccm, 16 V, 
morski metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, drewno, 
alarm, wspomaganie, el. otw. szyby, światła, welur, RO, • 37.400 
zł. Wrocław, tel, 0602/45-57-36 
RENAULT SAFRANE II. 1997 r.. 67 tys. km, 2200 ccm, TDI, 
granatowy, klimatyzacja, ABS, alarm, 2 pod. powietrzne, drew
no, RO, eł. otw. szyby, światła, wspomaganie, welur, centr. za
mek, - 42.300 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SAFRANE II, 1998 r., 34 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, klimatronic, lampy ksenonowe, skóra, fotele 
podgrzewane z pamięcią 4 pod. powietrzne, alum. felgi, spo
iler, radio + zmieniacz CD, spoiler, halogeny, komputer pokła
dowy, wszystkie el. dodatki, ABS, stan b. dobry, • 58.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-36-66
RENAULT SCENIC. 1996/97 r.. 70 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, perłowografitowy, centralny zamek z pilotem, immobiiizer, 
el. otw. szyby, welurowa tapicerka, - 31.500 zł. Wrocław, tel. 
071/385-21-93
RENAULT SCENIC, 1997 r., 90 tys. km, 1400 ccm, zielony, RO, 
centr. zamek, wspomaganie kier.,.el. otw. szyby, alarm, immo
biiizer, stan b. dobry, - 28.000 zł lub zamienię. Lipniki, tel. 
077/431-21-79.0606/12-83-05
RENAULT SCENIC RT, 1997 r., 32 tys. km, 2000 ccm, niebie
ski, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wyposażenie elektr., 
2 x szyberdach, stan b. dobry, • 34.500 zł. Oleśnica, tel.
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skórzana tapicerka, RM, szyberdach, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alarm, klimatyzacja, poduszka pow., I 
właściciel, • 28.000 zł. Drezdenko, tel. 095/76245-34, 
0602/1844-65
ROVER 216 SI, 1997 r., 47 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, pod. powietrzna, 
alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, skórzana tapicerka, drewno, stan b. dobry, w kraju od 
3 mies, - 30.500 zł. Sobótka, tel. 0602/25-01-06 
ROVER 218 SDE, 1995 r., 107 tys. km, 1800 ccm, diesel, zielo
ny metalic, I właściciel, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. 
szyby, obrotomierz, centr. zamek z pilotem, RO, wykończenia 
drewniane, stan b. dobry, • 22.000 zi. Knurów, tel. 032/236-44-09 
ROVER 218 SD, 1995 r., 70 tys. km, 1800 ccm, TDi, perłowo- 
bordowy, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., centralny 
zamek ♦ pilot, alarm, drewno, • 23.000 zł. Leszno, tel. 
065/526-10-02,0502/30-52-70
ROVER 218 SDE, 1995 r., 1900 ccm, diesel, zielony metalic, 
wspom. kierownicy, el. otw. szyby, alarm, centralny zamek + 
pilot, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, RO z RDS + 
CD, stan b. dobry, -18.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-64-14 
ROVER 400 SEDAN, 1996 r., 94 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
morski metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby (4), centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, RM, immobiiizer, 
reg. kierownica, książka serwisowa, • 24.500 zł. Oleśnica, tel. 
0603/69-32-66
ROVER 400,1999 r., 24 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny meta
lic, 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", skórzane dodatki, drewno, stan 
idealny, • 38.900 zł lub zamienię. Krotoszyn, tel. 062/725-01-98,071/398-28-24

RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 36 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, kupiony w salonie, 90 KM, bogate wyposażenie, bez 
wypadku, stan idealny, - 41.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0502/95-28-95
RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 98 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy metalic, kupiony w salonie, serwisowany, klimaty
zacja, poduszka pow., pełne wyposażenie, książka przeglądów, 
alarm ♦ immobiiizer, pilne, • 35.900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-75-90,0601/7347-77
RENAULT SCENIC, 1998 r., 54 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bia
ły, serwo, ABS, alum. felgi, pełne wyposażenie elektryczne, 
szyberdach x 2, stan b. dobry, • 35.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-09-60,0502/66-86-84
RENAULT SCENIC. 1998 r.. 90 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebie
ski metalići klimatyzacja, ABS; 2 pod. powietrzne; alum. felgi, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, radio, kpi. dokumentacja, -44.400 
zł. Głogów, teł. 076/831-61-88,83142*29 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 69 tys. km, 1900 ccm, diesel, oliw
kowy metalic, ABS, klimatyzacja, centralny zamek * pilot, alarm, 
immobiiizer, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, radiood
twarzacz + sterownik, hak, garażowany, zadbany, I właściciel, -
41.000 zł. Leszno, tel. 065/525-7249,0600/23-60-61 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 29 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, klimatyzacja, ABS, alarm, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, centr. zamek, RO, el. otw. szyby, welur, - 40.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/45-57-36
RENAULT SCENIC, 1999 r. pełne wyposażenie oprócz skóry, •
42.000 zł lub zamienię. Pakosław, tel. 065/547-84-99, 
0608/7843-18
RENAULT SCENIC, 1999/00 r., 21 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
ciemnoperłowoniebieski, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, ABS, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, podgrzew. 
tylna szyba, 4 pod. powietrzne, reg. kierów. -48.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-78-17
RENAULT TWINGO, 1993 r., 1239 ccm, wiśniowy, katalizator, 
alarm, immobiiizer, RO z RDS, zielone szyby, zadbany, • 11.400 
zł. Legnica, tel. 0606/68-62-98
O  RENAULT TWINGO, 1995 r., 1200 ccm, niebieski, 

el. otw. szyby, centr. zamek, półautomat, -14.500 
zł. Żary, tel. 068/470-26-18, 0604/44-59-07 
87022151

RENAULT TWINGO, 1995 r., 102 tys. km, 1239 ccm, niebieski, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm ♦ pilot, im
mobiiizer, RO, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 13.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/72-12-72
RENAULT TWINGO, 1995 r., 75 tys. km, 1t00 ccm, czamy 
metalic, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, radio, immobiii
zer, welurowa tapicerka, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/57-10-70.071/793-5449
RENAULT TWINGO, 1996 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony, I właściciel, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. za
mek na pilota, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, welurowa tapi
cerka, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, • 17.500 zł. 
Syców, teł. 062/785-36-81,0603/92-75-63 
RENAULT TWINGO, 1997 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, 
centr. zamek, immobiiizer, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, za
dbany, -15.600 zł. Gromadka, tel. 076/817-26-78 w godz. 9-16, 
0604/17-0545
RENAULT TWINGO, 1998 r., 44 tys. km, 1200 ccm, zielony, nie 
zarejestrowany, el. otw. szyby, wspomaganie, • 15.500 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Miejska Górka, tel. 065/54744-94, 
0604/73-93-30
RENAULT TWINGO II, 2000 r., 12 tys. km, 1200 ccm, perłowo- 
granatowy, automatic, reg. kierownica, immobiiizer, centr. za
mek + pilot, stan idealny, • 23.500 zł. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59

ROVER
ROVER111,1993 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czarny, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, szyberdach, 
kubełkowe fotele, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0501/81-61-92 
ROVER114 GSI, 1993 r., 83 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, el. otw. szyby i szyberdach, centralny zamek, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, fotele kubełkowe, alarm, • 8.500 zł. Wilkanów, tel. 
074/813-6045
ROVER114 LD, 1994 r., 81 tys. km, 1400 ccm. - 9.900 zł. Wro
cław, tel. 372-62-86
ROVER 200,1999 r., 1400 ccm, 16V, pertowozielony, bez wy
padku, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, wspomaganie, •
26.500 zł. Leszno, tel. 065/520-73-01,0609/44-85-88 
ROVER 214 SI. 1996/97 r., 38 tys. km, 1400 ccm, 16V, szafiro
wy metalic, 103 KM, centralny zamek, el. otw. szyby, wspom. 
kierownicy, 2 poduszki powietrzne, immobiiizer, alarm, RO Phi
lips, I właściciel niepalący, • 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-77-91
ROVER 214,1997 r., 40 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, wspomaganie, alarm ♦ pilot, welurowa tapicerka, 2 pod. 
powietrzne, I właściciel, sprowadzony w całości, stan b. dobry, 
• 18.000 zi. Dzierżoniów, tel. 074/831-6742 
ROVER 214 SI, 1997 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, czarny 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, immobiiizer, 
alarm, silnik wzmocniony, SRS, welurowa tapicerka, drewno, -
22.000 zi. Krotoszyn, tei. 0502/90-29-90 *
ROVER 214, 1999 r.. 19 tys. km, 1400 ccm, czamy metalic,

0503/70-25-26
ROVER 414, 1996/97 r., 41 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie kier., poduszka pow., centralny zamek, 
alarm ♦ pilot. eł. otwierane szyby, RM, regulowana kierownica, 
reguł. wys. mocowania pasów, welurowa tapicerka, drewno, 
chromy, stan b. dobry, - 24.900 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-03-98, 
0608/14-44-97
ROVER 416 SI, SEDAN, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V. 
jasnografitowy metalic, I właściciel w kraju, pełne wyposażenie 
el., welurowa tapicerka w jasnym kolorze, kpi. dokumentacja, 
oryginalny przebieg, drewniane i chromowane dodatki, garażo
wany, atrakc. wygląd, zadbany, • 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-54-14
ROVER 418 KOMBI, 1996 f., 1900 ccm, TDI, kolor grafitowy 
metalic, SR5; pełnaelektryka, drewno, stan b. dobry, do popra
wek tylny błotnik, • 25.600 zł lub zamienię na tańszy. Puławy, 
tel. 081/856-61-78
ROVER 420 Dl SEDAN, 1997 r., 75 tys. km, 1994 ccm, TDi, 
zielony metalic, wyposażenie el., wspomaganie, poduszka pow., 
centr. zamek + pilot, alarm, immobiiizer, jasna welurowa tapi
cerka, drewniane i chromowane dodatki, dokumentacja, • 34.000 
zł. Leszno, teł. 065/529-00-36,0607/41-60-74 
O  ROVER 620 i, 1994 r., 2000 ccm, 16V, zielony me

talic, ABS, poduszka pow., el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie kier., drewniane dodatki, 
bez wypadku, sprowadzony w całości z Niemiec, 
• 23.600 zł. Żary, tel. 0608/48-02-06 02000051

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 an
tena, el. reg. reflektory przednie, el. reguł, fotel kierowcy, I wła
ściciel w kraju, • 27.500 zł.., 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. Legnica, teł. 
076/858-55-14,0601/57-34-03
ROVER 620 SI, 1995 r., 88 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielony 
metalic, centr. zamek, pełna elektryka, ABS, 2 pod. powietrzne, 
immobiiizer, alarm, serwisowany, skórzana tapicerka, wykoń
czony w drewnie, I właściciel, • 29.500 zł. Wałbrzych, teł. 
074/664-90-60,0607/52-77-24
ROVER 820 SI, 1990 r„ 2000 ccm, DOHC, 16V, zielony metalic. 
wspomaganie, ABS, alum. felgi, + kpi. kół zimowych, wszystkie 
ei. dodatki, welurowa tapicerka, drewno, reg. fotele, reg. kie
rownica, reguł. wys. mocowania pasów, dzielona tylna kanapa, 
szyberdach, inst. gazowa, aktualny przegląd, • 11.900 zł. Wro
cław, tel. 0501/0143-82
ROVER 820 SI, 1994 r., 91 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielony 
metalic, poduszka pow., alum; felgi, eł. otw. szyby, szyberdach, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobiiizer, welurowa ta
picerka, RM, bez wypadku, książka serwisowa, • 17.500 zł. 
Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
ROVER 825 SD, 1994 r.. 137 tys. km, 2500 ccmt granatowy, 
ABS, klimatyzacja, pełne wyposaż, elektr., szyberdach, skóra, 
drewniane dodatki, • 20.000 zł. Lubin, tel. 0601/05-58-33 
ROVER 825 D, 1994 r., 140 tys. km, 2500 ccm, TDi, zielony 
metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, hak, •
21.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-66-32,0607/56-80-64 
ROVER 825, 1996 r., 98 tyś. km, 2500 ccm, TDi, granatowy, 
centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, alarm, • 34.000 zł. Żlinice k.Opola, tel. 
077/464-87-22

SAAB
SAAB 9000 T, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalfc, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, tempo
mat, komputer, model 1991 r, • 11.000 zl. Zduny, tel. 
062/721-52-64 po godz. 15
O  SAAB 9000 CS, 1992 r., 2300 ccm, 16V, kolor gra

fitowy metalic, 5-drzwiowy, klimatronic, skórza
na tapicerka, komputer, ABS, wspomaganie kier., 
centr. zamek, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, 
el. reg. reflektory, podgrz. fotele, alum. felgi, ha
logeny, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, bez wy
padku, I właściciel w kraju • 23.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/795-14-42, 0605/62-23-33 01027511

SEAT
SEAT AROSA, 1997 r., 46 tys. km, 1000 ccm, zielony metalic, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, • 20.000 zł. Koź
minek, tel. 062/763-75-91,0600/16-16-07 
SEAT AROSA, 1997 r., 37 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 
immobiiizer, RO, reg. kierownica, • 18.500 zl. Lubin, tel. 
076/842-20-80
SEAT AROSA, 1998 r., 38 tys. km, 1000 ccm, benzyna, poma
rańczowy, immobiiizer, RO, poduszka pow., ksiąlka serwiso
wa, • 21.000 zł.., gm. Pielgrzymka, tel. 076/877-57-23 -

SEAT AROSA, 1998/99 r., 37 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czar
ny, pod. powietrzna, wspomaganie, reg. kierownica, immobiii
zer, klimatyzacja, obrotomierz, atermiczne szyby, dzielona tyl
na kanapa, zarejestrowany; nadwozie ocynk, • 24.500 zł. Ple
szew, tel. 062/74240-64
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1900 com, wiśniowy, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, - 21.800 zł. Nysa, 
tel. 0604/85-84-37
SEAT CORDOBA GTI, 1994 r., 90 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
meksykańska czerwień, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, kubełkowe fotele, alum. felgi, sportowy 
tłumik, w kraju od 3 dni, • 17.900 zł. Rawicz, tel. 065/573-1845, 
0601/77-37-17
SEAT CORDOBA, 1994 r., 65 tys. km, 2000 ccm, GTi, szary 
metalic,"ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szy
berdach, alum. felgi, RO Panasonic, • 18.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-14-99
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1600 ccm, fioletowy metalic, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. 
reg. lusterka, el. szyberdach, • 17.700 zł. Konary, tel. 
065/547-78-99,0602/83-61-38,0603/39-35-06 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek ♦ 
pilot, alum. felgi, • 18.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/734-20-12,0605/19-02-38
SEAT CORDOBA, 1994 r., 92 tys. km, 1800 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie 
kier., el. reg. reflektory, nowy akumulator, el. otwierane szyby, •
20.000 zł. Polkowice, teł. 076/845-11-50 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 110 tys. km, 1600 ccm ABS, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, radio, 5-drzwiowy, białe kierun
kowskazy, szyberdach panoramiczny, stan idealny, • 18.500 zł. 
Wrocław, tei. 0607/41-96-65
O  SEAT CORDOBA CLX, 1994/95 r., 130 tys. km, 

1600 ccm, benzyna, wtrysk, czerwony, kataliza
tor, sportowe zawieszenie, wspomaganie, el. reg. 
reflektory, obrotomierz, RO, szyberdach, 4 za
główki, garażowany, sprowadzony w całości w 
96 r., I rej. 12.94 r., kpi. dokumentacja, -18.600 zł. 
Wrocław, tel. 362-85-94, 0603/16-70-20 

SEAT CORDOBA, 1995 r., 83 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek, radio, w kraju od tygodnia, - 18.900 zł. Syców, tel. 
062/785-35-30,0606/37-8848
SEAT CORDOBA, 1995 r., 116 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, tur
kusowy metalic, 5-drzwiowy. centralny zamek, szyberdach, 
wspomaganie kier., stan b. dobry, • 18.900 zł. Leszno, tel. 
0603/05-7944
SEAT CORDOBA, 1995 r.. 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, stan b. dobry, alarm, el. otw. szyby, wspomaga
nie kier, - 23.500 zł. Nysa, teł. 077/431-03-18 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 73 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielo
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, obrotomierz, ciemne 
tylne szyby. - 22.200 zł. Syców. tel. 062/785-94-95, 
0604/27-78-61
SEAT CORDOBA, 1995 r., 51 tys. km, 1600 ccm, Pb/, niebieski 
metalic, centralny zamek + pilot, alarm, szyberdach, hak, regu
lowana kierownica, nowe opony, komplet kół zimowych, I rej. 
06.1996 r, • 22.300 zł lub zamienię na busa osobowego, diesla. 
Szczytna, tel. 074/868-36-99
SEAT CORDOBA, 1995 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, kupiony w Polsce, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm * pilot RM Sony, immobiiizer, książka serwiso
wa, • 20.500 zł lub inny samochód w rozliczeniu. Wołów, tel. 
0603/13-84-99
SEAT CORDOBA, 1995/96 r., 1600 ccm, benzyna, metalic, bez 
wypadku, sprowadzony w całości, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, RM, immobiiizer, wspomaganie kierownicy, szyberdach, 
el. otw. szyby, reg. reflektory, alarm, welurowa tapicerka, po 
przeglądzie, stan idealny, • 20.900 zł lub zamienię na tańszy. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-66-61,0602/11-04-88 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, halogeny, RO, • 21.000 zł. Boja
nowo, tel. 065/545-66-77 po godz' 15 ~
SEAT CORDOBA COUPE. 1996 r., 88 tys. km. 1800 ccm. 16V, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, eł. otw. szy
by, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, sportowe siedzenia i kierow
nica, • 24.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-02-18,0601/47-91-05 
SEAT CORDOBA, 1997 r., 46 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, ABS, szyberdach, wspomaganie kier., odcięcie zapłonu, 
obrotomierz, centr. zamek * pilot, RO ♦ 6 głośniki, el. reg. re
flektory, dodatkowe światło •Stop*, - 25.900 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-00-78
SEAT CORDOBA, 1997 r., 45 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, wi
śniowy metalic, centr. zamek, kpi. dokumentacja. • 22.500 zł 
lub zamienię na tańszy albo do remontu. Leszno Górne, tel. 
068/376-65-67
SEAT CORDOBA SXE, 1997/98 r., 90 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czarna perta, garażowany, kupiony w salonie, centr. za
mek, wspomaganie, alum. felgi, opony zimowe z felgami, świa
tła przeciwmgielne, centr. zamek + pilot, serwisowany, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, • 25.000 zł. Świeradów Zdrój, gm. 
Lubań, tel. 090/6746-93
SEAT CORDOBA KOMBI, 1998 r., 41 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
ABS, obrotomierz, el. reg. reflektory, nowe opony, roleta, relingi

dachowe, stan b. dobry, oclony w całości, - 28.600 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0603/74-73-17, 0602/76-82-98 
SEAT CORDOBA, 1998 r., 42 tys. km, 1400 ccm, fioletowy 
metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, immobiiizer, 
el. otw. szyby, RO, • 27.000 zł. Raszków, tel. 062/734-37-16 
SEAT CORDOBA VARIO KOMBI, 1998/99 r., 1600 ccm. benzy
na, biały, relingi dachowe, wspomaganie, kupiony w salonie, 
serwisowany, bez wypadku, stan silnika i blacharki b. dobry, •
21.400 zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/88-98-68 
SEAT CORDOBA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm. srebrny metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, immobiiizer, - 33.000 zł. 
Kalisz, tel. 062/753-0045 po godz. 16 
SEAT CORDOBA VARIO, 1999 r., 21 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
czerwony, 90 KM, 2 poduszki pow., relingi dachowe, wspoma
ganie, el. otw. szyby, immobiiizer, centr. zamek, zadbany, cena 
• 11.900 DEM + cło. Wrocław, tel. 071/355-68-10 
SEAT CORDOBA, 1999 r., 53 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ćzer- 
wony, bez wypadku, I właściciel, książka serwisowa, alarm, 
centr. zamek, poduszka pow., ei. otw. szyby, wspomaganie, •
28.500 zł. Wrocław, tel. 0604/95-93-70 
SEAT CORDOBA, 2000 r., 13 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, książka serwisowa, bez wypadku, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, pod. powietrzna, wspomaganie, klimatyzacja, 
reguł, fotel kierowcy. RO, centr. zamek, nie rejestrowany w kra
ju, - 36.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/848-66-13,0601/79-66-69 
SEAT CORDOBA, 2000 r. 9 tys. km, 1400 ccm, MPi, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, 2 x zabezpieczenie, gwarancja, komputer, • 26.000 
zł. Wrocław, tel. 071/372-21-19,0601/41-02-89 
SEAT IBIZA, 1987 r., 152 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski 
metalic, RM, hak, alarm, alum. felgi, 5-biegowy, • 5.000 zł. Wał
brzych, teł. 074/845-32-52
SEAT IBIZA, 1988 r., 160 tys. km, 1460 ccm, benzyna * gaz, 
bordowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, el. 
otw. szyby, silnik systemu Porsche, - 5.500 zł. Prudnik, tel. 
077/43646-61
SEAT IBIZA, 1988 r., 195 tys. km, 1700 ccm, diesel, wiśniowy, 
głośniki z radiem, zadbany, • 5.800 zł lub zamienię na droższy, 
diesel. Wilkowice, tel. 065/534-13-58 
SEAT IBIZA, 1990 r., 120 tys. km, 1200 ccm, czamy, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, RO, hak, garażowany, silnik system Porsche, I 
właściciel w kraju, stan techn. b. dobry, - 6.800 zł. Bolesławiec, 
tel. 0608/57-10-62
SEAT IBIZA, 1990 r., 92 tys. km, 900 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, 5-biegowy, tylna szyba ogrzewana, z lotką i wycie
raczką zadbany, stan b. dobry, na białych tablicach • 550 DEM 
lub, • 1.000 zł. Gubin, tel. 0502/42-59-67,0603/10-50-15, woj. 
zielonogórskie
O  SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, granatowy meta

lic, • 8.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021811

SEAT IBIZA, 1991 r., 140 tys. km, 1200 ccm, benzyna, wtrysk, 
szary metalic, silnik system Porsche, katalizator, kubełkowe 
fotele, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, nowe amortyzatory i tłumik, książka serwisowa, stan do
bry, dodatkowo silnik, - 8.000 zł. Lubsko, tel. 0606/50-1547 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1500 ccm, szary metalic, 2-drzwiowy, centr.
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zamek, el. otw. szyby, na białych tablicach -vl .150 DEM. Słubi
ce, tel. 0609/63-83-84
SEAT IBIZA, 1991/92 r., 85 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czerwo
ny, w kraju od miesiąca, bez wypadku, 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
nowy model, RM, ekonomiczny 51/100 km, - 8.700 zł (możliwe 
raty) lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
SEAT IBIZA, 1991/92 r., 1200 ccm, biały, silnik system Porsche, 
stan dobry, • 5,900 zł. Wrocław, tel. 071/329-58-73 
SEAT IBIZA, 1992 r., 107 tys. km, 1200 ccm, szary metalic, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, obrotomierz, atrakc. wygląd, I 
właściciel, w kraju od miesiąca, kpi. dokumentacja, - 8.800 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-68-61 
SEAT IBIZA, 1992 r., 142 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielony 
metalic, szerokie zderzaki, 5-biegowy, 5-drzwiowy, garażowa
ny, nowe amortyzatory, na gwarancji, w kraju od 1996 r., RO, 
głośniki, Pioneer, lusterka w kolorze nadwozia, • 9.600 zł. ., 
gm. Wińsko, tel. 071/389-92-02, 0606/76-55-27 
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. 076/84446-00 
SEAT IBIZA, 1992 r., .51 tys. km, 900 ccm, niebieski, stan b.
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dobry, w Polsce od 2 mies, * 8.400 zl. Lwówek śląski, tel. 
075/784-31-25,0605/64-91-58
SEAT IBIZA, 1992 r., 1200 ccm, zielony, system Porsche, el. 
otwierane szyby, • 9.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-03-86 
SEAT IBIZA, 1992 r., 90 tys. km, 1200 ccm, zielony metalic, 
silnik Porsche, zadbany, • 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-40-36
SEAT IBIZA 1992 r., 90 tys. km, 1200 ccm, czerwony, w kraju 
od roku, sBnik system Porsche, 3-drzwiowy, stan idealny, moż
liwe raty. - 8.800 zł. Wrocław, tel. 071/339-94-32,0601/17-31-47 
SEAT IBIZA CLX, SPORT, 1992/93 r., 118 tys. km, 1200 ccm. 
wtrysk, srebmy metalic, centr. zamek, el. reg. reflektory, el. otw. 
szyby, obrotomierz, radio, książka serwisowa, lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, dzielone tylne 
siedzenia, zielone szyby, dodatkowe światło .stop*, zadbany, •
10.300 zł. Rakowice, tel. 075/644-92-50,0608/62-57-48 
SEAT IBIZA, 1992/93 r., 40 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, katalizator, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/325-38-24
SEAT IBIZA, 1993 r., 1600 ccm, benzyna centr. zamek, wspo
maganie, alum. felgi, sportowy wydech, białe zegary, inst. gaz., 
RO, CD, • 15.300 zł. Prochowice, tel. 076/858-50-30 
SEAT IBIZA, 1993 r., 100 tys. km, 1200 ccm, granatowy, skła
dak, 3-drzwiowy, 5-biegowy, el. otwierane szyby, centralny za
mek, silnik Porsche, opony zimowe, pełna dokumentacja, • 9.500 
zł. Wojcieszów, tel. 075/751-20-44 
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, el. reg. reflektory, szyberdach, dzielona tylna kanapa, reg. 
pasów i siedzeń. RM ♦ 6 głośników, obrotomierz, alarm, I wła
ściciel, sprowadzony w całości,"Stan techn. b. dobry, -18.800 zł 
lub zamienię na tańszy np.: VW Golf II, diesel lub inny. Brzeg, 
tel. 077/416-59-43
SEAT IBIZA 1993/94 r., 107 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zie
lony, nowa kasta, 5-drzwiowy, RO, nowe amortyzatory i aku
mulator, • 15.500 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-81-40 
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 98 tys. km, 1600 ccm, biały, inst. gazo
wa, wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, aluminiowe 
felgi 15', nowe opony, RM + CD, I właściciel, sprowadzony w 
całości, po wymianie oleju, amortyzatory, sportowy wydech, bia
łe zegaiy, 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., 1000 ccm, niebieski metalic, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec - 4.300 DEM + cło. 
Żary, tel. 068/374-89-25,374-56-50 
SEAT IBIZA GUC, 1994 r., 65 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, szary 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. za
mek, alarm, stan b. dobry, • 17.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-81-36,0602/39-17-61
SEAT IBIZA 1994 r., 139 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, immobilizer, obrotomierz, w kraju od tygodnia, oclony, 
bez wypadku, stan idealny, • 18.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-83-43
SEAT IBIZA, 1994 r., 105 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie, RM, dzielona tylna kanapa, zagłówki 
z przodu i z tyłu, kpi. dokumentacja, -15.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/322-76-73
SEAT IBIZA, 1994/95 r., 1043 ccm, EFI, czerwony, 5-biegowy,
3-drzwiowy, obrotomierz, sprowadzony w całości, - 16.000 zł. 
Góra, tel. 0607/28-73-05
SEAT IBIZA, 1994/95 r., 95 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicer
ka, centr. zamek, w kraju od 3 dni, bez wypadku, przegląd tech
niczny, stan idealny, - 14.700 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46, 
0603/85-26-46
SEAT IBIZA, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, szary metalic,
3-drzwiowy, el. otw. szyby przednie, wspomaganie, radio, we
lurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, halogeny przeciwmgieł- 
ne, immobilizer, • 15.000 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/862-77-03
SEAT IBIZA 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 5-drzwio- 
wy, bez wypadku, alarm, immobilizer, oznakowany, RM Pione
er, Mul-T-Lock, el. reg. reflektory termometr, pełna dokumenta- 
q'a, po wymianie oleju i filtrów, stan b. dobry, -18.300 zł. Jele
nia Góra, teł. 075/753-34-29
SEAT IBIZA 1995 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
alum. felgi, wspomaganie, -18.500 zł. Kalisz, tel. 0605/07-51-46 
SEAT IBIZA, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czamy 
metalic, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, wspomaga
nie, RO + 6 głośników, stan dobry, nie składak, pilnie, -16.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-56-29,0603/32-11-02 
SEAT IBIZA GTI, 1995/96 r.. 82 tys. km, 2000 ccm. pertowofio- 
letowy, ABS, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, obniżo
ny, alum. felgi 15*, ospoilerowany, halogeny, atrakc. wygląd, 
RO Kenwood, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 22.900 zl lub 
zamienię. Kłodzko, teł. 074/865-52-86,0603/17-08-17 
SEAT IBIZA, 1996 r., 1050 ccm, czerwony, kpi. dokumentaqa, 
centr. zamek, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, alum. fel
gi, 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., 61 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, wspomaganie, reg. kierownica, zarejestrowany w Polsce, 
kpi. dokumentacja, • 16.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-58-52, 
0601/58-33-32
SEAT IBIZA, 1996 r., 99 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebieski, 
5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm 
+ pilot, immobilizer, garażowany, niepalący właściciel, przegląd 
do 2002 r. • 23.000 zł. Chwalimierz, tel. 071/317-21-46 
SEAT IBIZA, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czamy 
metalic, 3-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, wspoma
ganie kier., poduszka powietrzna, stan b. dobry, - 17.900 zł. 
Leszno, teł.. 0603/05-79-44
SEAT IBIZA, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, biały, sprowadzo
ny, sprawny technicznie, możliwość sprzedaży na raty, stan b. 
dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -15.300 zł. Odo
lanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
SEAT IBIZA, 1996 r., 1900 ccm, diesel, niebieski, immobilizer, 
centr. zamek, alarm + pilot, przegląd do 2002 r., sprowadzony 
w całości, stan b. dobry, • 22.000 zł. środa śląska, tel. 
071/317-21-46
SEAT IBIZA CUPRA, 1998 r.. 40 tys. km, 1900 ccm. TDI, perło- 
woczarny, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, wspomaganie, alarm, RM, komputer pokła
dowy, halogeny, białe zegary, sportowe zawieszenie, • 34.000 
zł. Pcim, tel. 012/274-80-68,0604/67-95-53 
SEAT IBIZA, 1998 r., 28 tys. km, 1000 ccm, niebieski, MPI, 
5-drzwiowy, wspom. kierownicy, centralny zamek, immobilizer, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, dzielone tylne siedzenia, do- 
dtakowe światło .stop", kpi. dokumentacja, - 22.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-11-52,0605/13-98-58 
SEAT IBIZA, 1999 r., 33 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic,'5-drzwiowy, el.szyby, alarm, centr. zamek+pikrt, insta
lacja gazowa, Multi-Lock, - 25.900 zł. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
SEAT IBIZA 1999 r., 49 tys. km, 1900 ccm, SDi, srebmy meta
lic, 3-drzwiowy, wspomaganie, obrotomierz, el. otw. szyby, szy
berdach, alarm, trzecie światło .stop*, listwy, spoiler, centr. za
mek, felgi 14*, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, RM z RDS ♦ 
6 głośników, atrakc. wygląd, zużycie paliwa 41/100 km, serwi
sowany, - 28.000 zł lub zamienię na VW Polo (5-drzwiowy). Żary, 
tel. 0603/36-70-31
SEAT IBIZA 2000 r., 14 tys. km, 1600 ccm, bordowy metalic, 2 
poduszki powietrzne, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier., centralny zamek, blokada skrzyni biegów, 
RO Blaupunkt + 6 głośników, halogeny, 5-drzwiowy, serwiso
wany, garażowany, stan b. dobry, • 34.800 zł. Strzegom, tel. 
074/855-34-61
SEAT MALAGA, 1990 r., 96 tys. km, 1200 ccm, benzyna, wi
śniowy, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 6.800 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, teł. 074/811-23-54,0608/46-74-51 
SEAT MALAGA GLX, 1990 r., 142 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi Borbet, 
welurowa tapicerka, 4 zagłówki, RO z RDS + głośniki, stan b. 
dobry, na białych tablicach, oraz inne na zamówienie, -1.750 
zl. Słubice, tel. 0601/19-77-31
SEAT MALAGA GLX, 1991 r., 80 tys. km, 1500 ccm, niebieski 
metalic, system Porsche, katalizator, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
el. otwierane szyby, centralny zamek, szyberdach, 4 zagłówki, 
RM, hak, aluminiowe felgi, podłokietnik środkowy, garażowany, 
zadbany, stan idealny, • 9.500 zł. Przemków, tel. 076/831-01-68 
SEAT MARBELLA, 1991 r., 900 ccm, czarny, stan b. dobry, •
6.500 zł. Wrocław, tel. 0502/08-80-59. .
SEAT TOLEDO, 1991 r., 108 tyś. km, 1600 ccmr benzyna, 
wtrysk, biały, szyberdach, RO, alarm, ukł. wydechowy nowego 
typu, śtan b. dobry, - 12.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/664-70-17

SEAT TOLEDO, 1991/92 r., 1900 ccm, diesel, biały, szyberdach, 
wspom. kierownicy, spoiler tylny, halogeny i reflektory w kolo
rze żółtym, RO, I właściciel, w kraju od 2 mies., stan b. dobry, -
16.500 zł. Wałbrzych, fet. 074/848-53-96,0608/45-79-13 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, ABS, szyberdach. el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, centr. zamek, alarm, spoiler, alum. felgi, welurowa tapicer
ka, - 13.800 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-86, 
0601/45-99-84
SEATTOLEDO, 1992 r., 137 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, w kraju od 10 dni, sprowadzony z Luksemburga, bez wy
padku, wspomaganie, stan idealny, -13.200 zł lub zamienię na 
tańszy. Kłodzko, tel. 074/867-32-51,0609/06-63-10 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, 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, 1992 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, śliwko
wy metalic, szyberdach, wspomaganie, el. reg. refl., RM, do
datkowe światło .Stop*, nowe opony, stan idealny, garażowany 
• 14.700 zł. Wrocław, tel. 0608/53-37-98 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, bez wypadku, sprowadzony w całości, • 12.900 zł. Do
broszyce. tel. 071/314-11-83
SEAT TOLEDO. 1992 r.. 152 tys. km, 1900 ccm, turbo D, złoty 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, el. reg. reflektory, alum. felgi, nowy akumulator, spro
wadzony w całości, • 18.500 zl. Leszno, tel. 065/529-04-54 po 
godz. 17
SEAT TOLEDO. 1992 r.. 166 tys. km. 1900 ccm, diesel, biały, 
el. otw. szyby,'wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, • 15.000 
zł. Lubin, tel. 076/846 9̂749,0605/78-53-59 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 118 tys. km, 2000 ccm, zloty metalic, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
welurowa tapicerka, - 14.000 zł. Miejska Górka, tel. 
065/547-48-58,0600/15-48-15
SEAT TOLEDO, 1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, wspomaganie, szyberdach, el. reg: reflektory, oznako
wany, I właściciel w kraju, • 17.000 zł. Piotrowice, tel. 
076/831-01-19,0604/71-84-39
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 151 tys. km, 1600 ccm, kolor grafi
towy metalic, I właściciel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, ha
logeny, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, 4 zagłów
ki, immobilizer, zderzaki, lusterka i lotka w kolorze nadwozia, •
13.500 zł lub zamienię na kombi. Lubin, tel. 076/847-69-67, 
0607/50-38-53
SEAT TOLEDO, 1992/93 r„ 130 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
obrotomierz, szyberdach, hak, el. reg. reflektory, zadbany, stan 
b. dobry, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-91-04 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, bez wypadku, • 14.300 zł. Gostyń, teł. 065/572-23-55, 
0607/15-55-82
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, grafitowy metalic, 
stan techn. b. dobry, bez wypadku, II właściciel, bardzo dobra 
prezentacja, alarm, zadbany, nowe opony, • 11.200 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0608/37-17-08
SEAT TOLEDO GUC, 1993 r., 138 tys. km, 1900 ccm. turbo 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., 85 tys. km, 1800 ccm, czerwony, wspo
maganie, szyberdach, -14.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-14-99 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, czerwony, ory
ginalny lakier, instalacja gazowa, RO, centr. zamek, alarm, stan 
b. dobry. - 13.200 zł. Kamiennik, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, wspoma
ganie, centr. zamek, raty, zamiana, • 16.600 zł. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
SEAT TOLEDO, 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 GT, 1993 r., 107 tys. km, 2000 ccm, czeiwony, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm + pilot, eł. reg. luster
ka, alum. felgi. RM, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, zde
rzaki w kolorze nadwozia, w kraju 2 lata, sprowadzony w cało
ści, -17.800 zł. Wrocław, tel. 0502/15-93-57 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, czamy, 
wspomaganie, 4 zagłówki, lotka, el. otw. szyby, udokum. po
chodzenie, • 15.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32 
SEAT TOLEDO, 1993/94 r., 148 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, bez wypadku, sprowadzony w całości, I właści
ciel, garażowany, atrakc. wygląd, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, centr. zamek, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, dzielona tylna kanapa, książka serwisowa, kpi. do
kumentacja, stan b. dobr, • 15.800 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/713-06-34 po godz. 18
SEAT TOLEDO, 1993/94 r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
złoty metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, ozna
kowany, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, nowy akumula
tor i opony (12.000 km przebiegu), zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, -14.800 zł. Wrocław, tel. 781-26-22.0606/65-70-23 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 100 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szybeidach, hak, 
RM, spoiler, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, atermicz
ne szyby, stan b. dobry, -18.500 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-57-38
SEAT TOLEDO, 1994 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, wiśnio
wy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
szyberdach, radio, w kraju od 4 dni, zadbany, • 15.900 zl (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
SEAT TOLEDO, 1994 r., 39 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, wspomaganie, hak, mało używany, -18.000 zł. Lubin, 
tel. 0600/21-54-67
SEAT TOLEDO. 1994 r.. 104 tys. km. 1900 ccm, turbo D, czar
ny metalic, el. reg. lusterka, światła, et. otw. szyby,, amortyza
tory gwarancja, centr. zamek, alarm, garażowany, -17.500 zł. 
Porajów, tel. 075/778-33-26
SEAT TOLEDO GL, 1994 r., 110 tys. km, 1800 ccm, platynowy 
metalic, ABS, szyberdach, centralny zamek + pilot, welurowa 
tapicerka, alarm, RM, dzielona tylna kanapa, lusterka i zderza
ki 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., 1600 ccm, kolor platynowy metalic, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, szyberdach, dzielona tylna 
kanapa, sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, • 14.400 zl. Strzelin, tel. 071/392-06-55, 
0503/84-98-70
SEAT TOLEDO, 1995 r., 48 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, sprowadzony w całości, serwo, poduszka pow., książ
ka serwisowa, -17.900 zł. Lubsko, tel. 0601/68-97-94, woj. zie
lonogórskie
SEAT TOLEDO, 1995/96 r., 101 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, stan idealny, ABS, immobilizer, 2 pod. powietrz
ne, hak, el. otw. szyby, alarm, wspomaganie, kpi. kół zimowych, 
dodatkowe światło .stop’, centr. zamek, RM, - 23.400 zł., tel. 
0608/34-20-77.
SEAT TOLEDO XLI, 1995/97 r„ 58 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
perłowogranatowy metalic, ABS, 2 poduszki pow., wspomaga
nie, model przejściowy, komputer, el. otw. szyberdach, el. reg. 
lusterka, dodatkowe światło .stop*, obrotomierz, welurowa ta
picerka, 4 zagłówki, podłokietniki, spoilery i zderzaki w kol. nad
wozia, zadbany, kpł. dokument, • 21.000 zł lub zamienię na tań
szy. Głogów, tel. 0605/66-80-47 
SEAT TOLEDO SXE, 1996 r., 66 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czarny, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, szyberdach, ABS, el. 
otw. szyby, alum. felgi, komputer, wspomaganie, dodatkowe 
światło .stop”, spoiler, • 27.000 zL Dzierżoniów, tel. 
0601/58-34-68
SEAT TOLEDO GT, 1996 r., 2000 ccm, 16V, kolor wrzoso- 
wo-niebieski, wersja sportowa, pełne wyposażenie, atrakc. wy
gląd, -19.900 zł. Leszno, tel. 065/529-72-40,0607/43-70-34 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 58 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, sprowadzony w całości, ABS, 2 pod. powietrz
ne, alarm, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, możliwe 
raty przez komis, stan b. dobry, * 23.500 zl. Wrocław, tel. 
071/345-39-28
SEAT TOLEDO, 1996 r., 108 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
katalizator, wspomaganie, centr. zamek, alarm, RM, • 22.900 
zł. Żary, tel. 0602/34-76-10
SEAT TOLEDO, 1996/97 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TD, zielony 
metalic, pełne wyp. elektryczne, halogeny, 4 zagłówki, immobi
lizer, blokada skrzyni biegów, 2 pod. powietrzne, oznakowany, 
I właściciel ♦ opony zimowe, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/10-90-41,071/354-48-69 .

SEAT TOLEDO SE, 1996/97 r., 58 tys. km. 1800 ccm. niebieski 
metalic, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-50-08,0503/92-33-66 
SEATTOLEDO, 1997 r., 100 tys. lun, 1900 ccm, TDI, srebmy 
metalic, RO t CD Kenwood, 5-biegowy, ABS, wspomaganie 
kier., el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 2 poduszki pow., 
-sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, ,4 za
główki, dzielona tylna kanapa, - 33.000 zl. Dzierżoniów, teł. 
074/831-27-47,0603/86-71-15 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0210 www.autogiel- 
da.com.pl)
SEAT TOLEDb, 1997 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebmy 
metalic, 5-drzwiowy, eł. otw. szyby, eł. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, alarm, immobilizer, 2 pod. powietrzne, 4 zagłówki, za
dbany, RO Kenwood, kpi. dokumentacja, • 33.000 zl. Dzierżo
niów, tel. 0603/86-71-15,0604/21-41-62 
SEAT TOLEDO, 1997 r., 73 tys. km, 1600 ccm, zielony, wspo
maganie, radio z panelem, kupiony w salonie, faktura zakupu, 
książka serwisowa, Mul-T-Lock, - 22.500 zł lub zamienię. Ko- 
zielno, tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
O  SEAT TOLEDO TDI, 1999 r., czerwony, pełne wy

posażenie, • 54.500 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021591

SEAT TOLEDO II, 1999 r., 30 tys. km, 2300 ccm; V5, srebmy 
metalic, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, klimatronic, 4 
poduszki pow., tempomat, wszystkie el. dodatki, najbogatsza 
wersja, stan idealny, • 66.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/771-12-06,0605/20-79-29
SEAT TOLEDO, 1999 r., 8 tys. km, 2300 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, wersja skandynawska, najbogatsze wyposażenie, 
pełna elektryka, stan idealny, • 60.000 zł. Raciborowice, teł. 
076/818-97-32 ....
SEAT TOLEDO, 1999/00 r., 32 tys. km, 1900 ccm, turbo D, gra
natowy, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, el. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, immobilizer, I właściciel, zadbany, 
- 54.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 0603/92-74-61

SKODA
SKODA 105,1977 r., 98 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry, zarejestrowany, opłacone OC, maloużywany, 
ostatnie 4 lata nie używany, -1.200 zł lub zamienię na ciągnik 
C-28. Nysa. lei. 0607/35-94-66
SKODA 100 L, 1977 r., biały, stan silnika b. dobry, stan blachar
ki dobry, dużo nowych części, stan opon dobry, RM + głośniki, 
stan techniczny b. dobry, ważny przegląd i OC do 2002 r.. w 
ciągłej eksploatacji, - 350 zł. Piława Górna, tel. 074/837-21-18 
SKODA 105 L, 1977 r., 10 tys. km, 1050 ccm, benzyna, brązo
wy, po remoncie silnika, dużo nowych części, • 700 zł. Wro
cław, tel. 071/788-76-90
0  SKODA 105 L, 1981 r., bordowy, stan dobry, za

rejestrowany oraz Skoda 105 S, 1982 r., stan śred
ni, zarejestrowany, kolor piaskowy, samochody 
w ciągłej eksploatacji, cena za dwa samochody • 
750 zł (do uzgodnienia). Wrocław, tel. 
071/350-31-99 02022551

SKODA 105,1981 r., 1000 ccm. czerwony, stan dobry, z inst. 
gazową (nową), • 2.000 zł lub zamienię na VW Polo kombi lub 
Ford Fiesta, rozbity,, uszkodzony, Ligota Trzebnicka, gm. Trzeb
nica, tel. 071/312-33-38
SKODA 105,1981 r., 66 tys. km, 1046 ccm, benzyna, piasko
wy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do lipca, bez rdzy, I właści
ciel, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/783-29-43 
SKODA 105,1982 r., 139 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, aktualny przegląd, do 
wymiany progi, • 950 zł. Wrocław, tel. 0504/96-08-40 
SKODA 105 S, 1982 r., niebieski, nowy silnik, nowy akumulator
1 opony. -1.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-56-81,0606/31-35-17 
SKODA 105,1982 r., bordowy, silnik 1986 r., stan ogólny dobry, 
w ciągłej eksploatacji, • 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-77-67 
SKODA 105 S, 1982 r., 69 tys. km, benzyna, biały, stan dobry, - 
490 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35
SKODA 105 S, 1982/83 r., 1049 ccm, biały, hak, garażowany, 
po remoncie silnika, plastikowe nadkola, stan dobry, przegląd 
do 07.2001 r, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 316-84-07,0502/96-50-31 
SKODA 105, 1983 r., 72 tys. km, 1046 ccm, czerwony, stan 
dobry, -1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-58-36 
SKODA 105,1983 r.. 1050 ccm, czerwony, wersja LUX, stan 
dobry, • 1.150 zł lub zamienię na Fiata 126p po 1987 r.. Wał
brzych, tel. 074/848-18-01 po godz.18 
SKODA 105 S, 1983 r., 74 tys. km, 1046 ccm, wiśniowy, instala
cja gazowa (legalizacja do 2006 r.), silnik do małego remontu, •
1.500 zł. Józef Wersocki, 59-420 Wierzchosławice 60, gm. Bol
ków
SKODA 105L, 1983 r., 1046 ccm, biały, stan dobry, przegląd do
09.2001. • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/788-76-99 
SKODA 105 L, 1983 r., 100 tys. km, 1046 ccm, benzyna, biały,
I właściciel, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd i ubezpie
czenie, po remoncie kapitalnym silnika w 1997 r. i elektryki w 
2000 r., nowy akumulator (gwarancja), nowy alternator, prądni
ca i prawie nowe opony Michelin, poziome reflektory, nowe ha
mulce, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-39-80,0601/09-75-80 
SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie skrzy
ni biegów i silnika, nowe sprzęgło, wymieniono b. dużo podze
społów, przegląd do 08.2001 r., ogólnie stan b. dobry, • 1.800 zł 
lub zamienię na Fiata 126p (1995/96 r.) z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/355-14-80
SKODA 120 L, 1984 r., 60 tys. km, 1200 ccm, czerwony, nowe 
opony, przegląd do 11.2001 r., stan b. dobry, • 2.000 zł. Wał
brzych, teł. 074/847-66-36,0604/67-21-81 
SKODA 120 L, 1984/85 r., 1200 ccm, koralowy, nowe opony, 
okrągłe zegary, hak, RO, bez śladów korozji, stan b. dobry, -
2.150 zł. Oława, tel. 071/303-07-91,0607/72-02-46 
O  SKODA 120 LS, 1985 r., 50 tys. km, niebieski, 

oryg. lakier, stan idealny, -1.900 zł lub zamienię. 
Żary, ul. O krze i 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021711

SKODA 120 LS, 1985 r., 1076 ccm, czerwony, stan dobry, do 
lakierowania, akumulator do wymiany, -1.700 zł lub zamienię 
na mniejszy Fiata 126p, przyczepę. Jelenia Góra, tel. 
075/755-13-00
SKODA 105 L, 1985 r., 82 tys. km, 1046 ccm, seledynowy, nad
kola, nowe opony, garażowany, oryg. lakier, pokrowce, stan 
techn. b. dobry, • 1.900 zł. Paczków, tel. 077/431-72-41 
SKODA 130 L, 1985 r.. 60 tys. km, 1280 ccm, benzyna, czer
wień meksykańska, zadbany, szyberdach, 5-biegowy, ważny 
przegląd, hak, - 2:500 zł. Strzelin, tel. 071/392-14-21 wewn. 
19, do godz.15
SKODA 105,1985 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie kapi
talnym.silnika (w lutym br.), - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/355-95-77
SKODA 130 GLS. 1986 r.. 128 tys. km, 1174 ccm, zielony, 5-bie
gowy, szyberdach, sprawny, stan dobry, • 2.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-20-80
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, konserwacja, zadba
ny, -1.950 zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
SKODA 105 L, 1987 r., 2100 ccm, niebieski, wersja eksporto
wa, po remoncie silnika, nowy gażnik, aparat, pokrowce, RM, 
kołpaki, nadkola, serwisowany, • 3.200 zł lub zamienię na inny. 
Oława, tel. 071/313-86-76
SKODA 120 LS, 1987 r., 60 tys. km, 1174 ccm, biały, stan do
bry, w ciągłej eksploatacji, hak, nowy rozrusznik, po remoncie 
silnika, - 2,200 zł. Pieńsk, teł. 075/778-56-30 
SKODA 105 L, 1987 r.. 98 tys. km, 1056 ccm, beżowy, zadba
ny, stan dobry, przegląd do 05.2002 r, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 
329-32-17
SKODA 105,1987/88 r., 1140 ccm, czerwony, stan dobry, nowe 
progi, RO, zagłówki, pokrowce .miś*, przegląd do 03. 2002 r., 
garażowany, • 1.750 zł. Głuszyca, teł. 0607/19-42-60, woj. wał
brzyskie
SKODA 105 LUX, 1987/88 r., 1050 ccm, kolor kremowy, stan 
idealny, garażowany, oryg. lakier, I rej. w 1990 r.. wersja eks
portowa, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby otwierane, pasy z 
tylu, nowe opony, RO, listwy boczne, zadbany, atrakc. wygląd, 
• 2.500 zł. Paczków, tel. 0608/17-09-95 
SKODA 105L, 1988 r., 32 tys. km, 1100 ccm, biały, ważnyprze- 
gląd i OC, stan dobry, • 2.250 zł. Chojnów, teł. 0604/57-87-42, 
076/8.18-16-37
SKODA 120 L, 1988 r., 86 tys. km, 1200 ccm, benzyna, brązo

wy, stan dobry, nowy akumulator, ważny przegląd, RO, -2.300 
zl. Ozimek, tel. 077/465-40-03
SKODA 105,1988 r., 1050 ccm zadbany, garażowany, RO, kon
serwacja/atrakcyjny wygląd, stan techn. b. dobry, - 2.450 zł. 
Paczków, tel. 077/431-6548
SKODA 105 L, 1988 r., 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, szał
wiowy, II właściciel, hak, przegląd do 08.2001 r., stan b. dobry, 
zadbany, • 3.750 zł. Strzelin, tel. 071/392-80-62 
SKODA 120,1989 r., popielaty, przegląd do 2002 r., stan dobry, 
• 2.300 zl. Oława. teł. 071/313-96-18 
SKODA 120.1989 r. RM + 2 głośniki, nowe opony, 5 biegowy, 
do poprawek lakierniczych, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/365-75-26
SKODA 120 L, 1989 r., biały, stan dobry, nowe opon/ nowy 
akumulator, przegląd do 04.2002 r., do małych poprawek la
kierniczych, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/342-33-39 po godz. 18, 
0604/85-0346
SKODA 120 LX, 1989/90 r., 988 ccm, benzyna, beżowy, I wła
ściciel, oryginalny lakier, bez korozji, po przeglądzie, stan ide
alny, • 3.700 zł lub zamienię na inny samochód. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/81546-78,0600/19-76-82 
SKODA FAVORIT136,1989 r., 120 tys. km, 1289 ccm, benzy
na, szary, oryg. lakier, szyberdach, bagażnik dachowy, stan 
dobry, • 5.200 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-93-96 
SKODA FAVORIT, 1990 r., 104 tys. km, 1280 ccm, bordowy, 
tylna szyba ogrzewana, nadkola plastikowe, dodatkowe Świa
tło .Stop*, wymieniony ukł. wydechowy, rej. do 02.2002 r., ob
rotomierz, zegarek • 5.500 zł. Opole, tel. 077/455-37-96 
SKODA FAVORIT, 1990 r., 75 tys. km, 1298 ccm, kolor wiśnio
wy, stan b. dobry, - 6.500 zł łub zamienię na Fiata 126p. Ra
wicz, tel. 065/546-18-11
SKODA FAVORIT, 1990 r., 1300 ccm, bordowy, zadbany, 5-bie
gowy, radio, nadkola, pasy tylne, stan b. dobry, - 5.300 zi. Wro
cław, tel. 071/315-1347
SKODA FAVORIT136 L. 1990/91 r„ 80 tys. km, 1300 ccm, po
pielaty, II właściciel, po wymianie rozrządu, tarcz hamulcowych, 
nowy ukł. wydechowy i akumulator, na gwarancji, belka wzmac
niająca, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-1641 
SKODA FAYORIT135 L, 1991 r., 70 tys. km, 1300 ccm. benzy
na, niebieski, stan dobry, szyberdach, RO, nowe opony, listwy 
boczne, - 7.000 zł. Legnica, tel. 076/85644-92 po godz. 17 
SKODA FAVORIT, 1991 r.. 75 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
nowy akumulator, amortyzatory, opony i rozrząd, tylna szyba 
ogrzewana, hak, pasy tyłne, belka wzmacniająca, welurowa 
tapicerka, obrotomierz, zadbane wnętrze, bez korozji, stan b. 
dobry • 6.800 zl. Wrocław, tel. 071/37342-30 
SKODA FAYORIT, 1991 r., 109 tys. km, biały, 1. właściciel, ga
rażowany, • 6.300 zł. Lutomia, tel. 074/850-29-58 
SKODA FAVORIT135 LS, 1991 r., 85 tys. km, 1300 ccm, bor
dowy, • 6.300 zl. Polkowice, tel. 076/845-33-08 
SKODA FAYORIT135 L. 1991 r.. beżowy, RM, hak. immobili
zer; bagażnik dachowy, obrotomierz, stan b. dobry, • 6.300 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-08-36
SKODA FAVORIT, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, kolor wiśnio
wy, 4 zagłówki, listwy boczne, nowe opony i akumulator, po 
wymianie rorządu (rachunki) i elemntów zawieszenia (rachun
ki), przegląd do 12.2001 r., zadbany, bez korowi, I właściciel, 
stan b. dobry, • 5.850 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento z 
1993 r.. Wałbrzych, tel. 074/842-56-91 
SKODA FAYORIT, 1991 r., 96 tys. km, 1300 ccm, benzyna + 
gaz, kolor wiśniowy, przegląd do 09.2001 r., Mul-T-Lock, stan 
b. dobry, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-37-23,0501/57-20-23 
SKODAFAYORIT, 1992 r., 71 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ciem- 
nomorski, nowe opony, hamulce, ukł. wydechowy i amortyzato
ry, bez wypadku i korozji, stan b. dobry, nie wymaga napraw, 
garażowany, wersja LS, przegląd do 04.2002 r, - 7.400 zł. So
bótka. tel. 071/316-20-06
O  SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, kolor mor

ski, - 8.900 zł lub zamienię. Żary, ul. OJcrzel 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021651

SKODA FAVORIT135 LS. 1992 r., 86 tys. km. 1300 ccm, bor
dowy, szyberdach, centr. zamek, garażowany, kpi. opon, prze
gląd do 01.2002 r„ stan b. dobry, - 7.500 zl. Międzylesie, tel. 
.074/812 7̂-57,0504/96-99-36- 
SKODA FAYORIT, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafitowy, 
nowy tłumik, dzielona tylna kanapa, halogeny, stan dobry, - 5.300 
zł. Miękinia, teł. 071/317-83-57,0503/75-6540 
SKODA FAYORIT, 1992 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, oryg. lakier, I właściciel, RO, nowy akumulator, garażowany, 
stan idealny, - 6.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80

SKODĘ FAUORIT
rów nież uszkodzoną , do popraw ek 

Wrocław, tel. 0-601 71-03-50

SKODA FAVORIT. 1992 r„ 92 tys. km. 1300 ccm, kolor wiśnio- 
wy, alarm, dzielona tylna kanapa, listwy boczne, tylna wycie
raczka, przegląd do 02.2002 r, • 6.800 zł. Wrocław, teł. 
0606/35-73-04
SKODA FAYORIT LS, 1992 r., 93 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebiesko-zielony, atrakcyjny wygląd, halogeny, obrotomierz, 
spoilery, immobilizer, alarm, zadbany, ekonomiczny, stan b. 
dobry, właściciel niepalący, - 8.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/94-67-96
SKODA FAVORIT, 1992/93 r., 84 tys. km, 1300 ccm, zielony, 
oznakowany, Muł-T-Lock, kpi. dokumentacja, tylna szyba ogrze
wana + wycieraczka, • 7.300 zl. Oleśnica, tel. 071/398-68-08 
po godz. 16
SKODA FAYORIT, 1992/93 r., 103 tys. km, 1300 ccm, ciemno
zielony, I rejestracja w 1993 r., obrotomierz, tylna kanapa dzie
lona, jasna tapicerka, nowy akumulator i opony, garażowany, 
stan b. dobry, atrakc. wygląd, • 7.500 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/338-02-78,0601/67-73-07 i 
SKODA FAYORIT, 1993 r., 63 tys. km. 1300 ccm, biały, kpi. 
dokumentacja, zadbany, listwy boczne, RM, dzielona tylna ka
napa, plastikowe nadkola, obrotomierz, konserwacja, garażo
wany, faktura zakupu, - 7.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-39 
SKODA FAVORIT135 LX, 1993 r., 63 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, alarm, dzielona kanapa, możliwe raty, • 6.500 
zł. Wrocław, tel. 071/345-39-28
SKODA FAVORITGLXI, 1994 r., 70 tys. km. 1300 ccm; srebmy 
metalic, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, immobilizer, ra
dio, welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, w kraju od tygodnia, -
10.200 zł. Jasień, tel. 0606/97-93-24, woj. zielonogórskie 
SKODA FAYORIT LX, 1994 r., 64 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
granatowy, I właściciel, obrotomierz, nowy akumulator, kupiony 
w salonie, dużo podzespołów od VW Golfa, stan techn. b. do
bry, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 0603/47-95-65 
SKODA FELICjA 1995 r., 90 tys. km, 1300 ccm, niebieski me
talic, alum. felgi, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, kupio
ny u dilera, książka serwisowa, immobilizer, -17.000 zł. Kalisz, 
tel. 062/753-59-76
SKODA FELICIA1995 r., 50 tys. km, 1300 ccm kupiony w sa
lonie, RM, immobilizer, listwy boczne, garażowany, stan b. do
bry, • 14.400 zł. Tymowa, tel. 076/84340-31 
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 59 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony, I właściciel, garażowany, listwy boczne, RM, el. reg. 
reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, gaśnica, trójkąt ostrze
gawczy, -16.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-37-50 po godz. 16 
SKODA FELICIA 1995 r.. 63 tys. km. 1300 ccm, biały, alarm, 
centr. zamek, oznakowany, - 15.500 zł. Stary Kisielin, tel. 
068/320-08-93.0605/03-57-28
SKODA FELICIA 1995 r.. 50 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
stan b. dobry, garażowany, RO, Mul-T-Lock, opony zimowe, hak, 
oznakowany, -14.500 zl. Trzebnica, tel. 071/387-02-64 
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, centralny zamek, alarm, środkowa konsola, RO, listwy 
boczne, 2 opony zimowe, 4 letnie, zaciski hamulcowe tylne, -
14.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/666-67-73 
SKODA FELICIA, 1995 r., 74 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ja- 
snowiśniowy, kupiony w kraju, II właściciel, alarm, blokada Ty- 
tan-Lock, konsola środkowa, owiewki, oznakowany, RM, -
15.300 zł lub zamienię na Opel Astrę kombi .z dopłatą. Wro
cław, tel. 071/361-05-04,0503/90-5149 
SKODA FELICIA, 1995/96 r., 68 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, kupiony w salonie, książka serwisowa, faktura zaku
pu, alarm, immobilizer, blokada skrzyni biegów, RM, szyber
dach, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, - 15.200 zl. Pacz
ków, tel. 077/431-7347.0604/94-51-32 
SKODA FELICIA LXI, 1996 r., 40 tys. km, 1300 ccm, jasnozie

lony, kupiony w salonie, serwisowany, garażowany, I właściciel, 
-15.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-7944 
SKODA PELICIĄ 1996 r., 80 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, biały, 
kupiony w salonie, możliwość sprzedaży ha raty, • 15.900 zl. 
Jarocin, lei. 062/747-64-06.0502/54-74-94 
SKODA FELICIA, 1996 r., 68 tys. km, 1300 ccm, biały, I właści
ciel, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm, radioodtwarzacz 
Panasonic, -15.000 zł. Kalisz, tel. 062/765-30-17 po godz. 16 
SKODA FELICIA LX1,1996 r., 58 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
czerwona, I właściciel, garażowana, kpi. dokumentacja, insta
lacja radiowa, listwy boczne, nadkola, immobilizer, dodatkowe 
światło .stop*, dzielona tylna kanapa, reguł. wys. mocowania 
pasów i el. reg. reflektory, stan tech. idealny, -17.300 zi. Miłko
wice, tel. 074/862-21-37 po godz. 18 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 58 tys. km, 1300 ccm, srebr
ny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, alarm, pilot, blokada 
skrzyni biegów, immobilizer, serwisowany, • 17.800 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-29-56 16. 0607/71-08-02 
SKODA FELICIA LXI, 1997 r.. 1300 ccm, biały, kupiony w salo
nie, I właściciel, oryg. lakier, konserwacja, garażowany, RO, 
immobilizer, welurowa tapicerka, stan idealny, • 17.900 zł lub 
zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 074/844-28-24,0606/17-03-92 
SKODA FELICIA KOMBI GLX, 1997 r., 45 tys. km, 1300 ccm, 
srebrny metalic, pełny wtrysk, relingi dachowe, konsola środ
kowa, szyberdach, welurowa ciemna tapicerka, alarm, oznako
wany, centr. zamek, garażowany, katalizator, - 20.000 zl. Wro
cław, tel. 071/373-2947
SKODA FELICIA, 1997/98 r., 34 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie, serwisowany, immobilizer,-bloka
da skrzyni biegów, stan b. dobry, garażowany, zadbany, • 18.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/93-37-84 /
SKODA FELICIA 1998 r., 61 tys. km, 1600 ccm, bordowy me
talic, wspomaganie, oznakowany, inst. radiowa, konsola, chla- 
pacze, listwy, bez wypadku, stan b. dobry, • 20.800 zl. Legnica, 
tel. 076/854-53-30
SKODA FELICIA LX1,1998 r„ 54 tys. km, 1300 ccm, MPi,czer- 
wony, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja, alum. 
felgi, relingi dachowe, szyberdach, drewno, blokada skrzyni bie
gów, listwy boczne, dzielona tylna kanapa, bez wypadku, stan 
b. dobry, - 21.000 zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-9348 
SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, błękit
ny metalic, kupiony w salonie, pierwszy właściciel, serwisowa
ny w salonie, welurowa tapicerka, centralny zamek, alarm (czuj
niki stiuczeniowe i Ultradźwiękowe), nakładki na progi, chiapa- 
cze przednie, dodatkowa półka prawa, bezwypadkowy, • 26.000 
zł. Wrocław, tel. 325-29-63
O  SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r., 1300 ccm, biały, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, alarm, immobilizer, RM stereo, stan ide
alny, • 19.900 zł. „AUTO-PLUS”, Świdnica, tel. 
074/666-60-50,0601/85-15-55 01027331

O  SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r., 60 tys. km, 1900 
ccm, diesel, biały, miesiąc prod. październik, I 
właściciel, serwisowany, dodatki, centralny za
mek, alarm, immobilizer, aluminiowe felgi, opo
ny letnie i zimowe, nowe, • 28.500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/4040-41 02022391

SKODA FELICIA, 1998 t, 37 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
MPI, kupiony w salonie, centr. zamek, nadkola, listwy boczne, 
bez wypadku, zadbany, serwisowany, I właściciel, garażowa
ny, • 21.400 zł. Bielawa, tel. 074/833-39-70 
SKODA FELICIA GLX, 1998 r.. 44 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I właściciel, kupiona 
w salonie, • 25.000 zi. Wrocław, tel. 350-83-75,0501/63-17-10 
SKODA FEUCIA 1998/99 r.. 19 tys. km, 1300 ccm, bordowy 
metalic, I właściciel, • 21.500 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-53-95 
SKODA FELICIA GLXi, 1999 r., 33 tys. km, 1300 ccm, bordowy 
metalic, poduszka pow., centr. zamek, stan b. dobry, • 22.000 
zLDługołęka,tel.071/3.15-39̂ 2 , . ..
SKODA FELICIA PERFECT, 1999 r., 28 tys. km, 1300 ccm, MPI, 
czerwony, ABS, 4 pod. powietrzne, RO Blaupunkt na kartę, 4 
głośniki Alpine, centr. zamek, el. otw. szyby, I właściciel, gwa
rancja, AC, zielona karta do 11.2001 r; - 27.500 zl. Wrocław, tel. 
0608/26-78-88
SKODA FEUCIA 2000 r., 110 tys. km, 1900 ccm, diesel, błękit
ny metalic, odstąpię leasing; tanio, bogate wyposażenie, ho
mologacja ciężarowa, kombi, - 7.000 zi. Zielona Góra, tel. 
068/320-6945,0607/15-19-69
SKODA FELICIA 2000 r., 12 tys. km, 1300 ccm, MPI, zielony, I 
właściciel, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm, 2 piloty, ozna
kowany, serwisowany, immobilizer, nadkola, zderzaki w kolo
rze nadwozia, stan idealny, • 23.300 zl. Złoty Stok, tel. 
074/817-52-21,0604/17-92-89
SKODA FORMAN LS, 1992/93 r.. 1300 ccm, bordowy, 5-biego- 
wy, RO, halogeny, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, plasti
kowe nadkola, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 8.900 zł. Strze
lin. tel. 071/392-08-36,0605/57-9549 
O  SKODA FORMAN KOMBI, 1993 r., 1300 ccm, zie

lony, na białych tablicach - 1.700 DEM. Gubin, 
tel. 0503/98-81-94, 0600/59-13-33 87022021

SKODA FORMAN, 1993 r., 94 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
bordowy, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, nadkola 
plastikowe, stan b. dobry, radio, - 8.500 zl. Wrocław, tel. 
071/325-84-05,0502/93-61-20
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 47 tys. km. 1800 ccm, srebrny me
talic, I właściciel, kupiony w salonie, alum. felgi, ABS, wspoma
ganie, szyberdach, serwisowany, centr. zamek, komputer, alarm, 
RO. bez wypadku. - 40.000 zł. Wrocław, tei. 0603/85-19-82 
SKODA OCTAYIA SLX, 1999 r.. 27 tys. km, 1900 ccm, turbo 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 RAPID 136,1988 r., 1300 ccm, benzyna 2-drzwiowy, 
wersja sportowa, alum. felgi, bez wypadku, przegląd do 12.2001 
r, - 2.700 zł. Wrocław, teł. 0602/74-50-09.0604/96-60-74 
SKODA RAPID, 1989 r., 80 tys; km, 1300 ccm, czeiwony wer
sja sportowa, stan b. dobry, - 4.000 zł. Turów, gm. Żórawina, 
tel. 071/316-52-71

SM ART
SMART CITY, 1999 r.. 600 ccm, benzyna, żółty, bez wypadku, 
kupiony w salonie, I właściciel, el. otw. szyby, automatic (tiptro- 
nic), klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, szerokie alum. felgi, naj
bogatsza wersja, atrakc. wygląd, • 45.000 zl. Wrocław, tel. 
0605/33-09-00

SUBARU
SUBARU IMPREZA, 1999 r., 42 tys. km, niebieski, RO, elktr. 
otw. szyby, reg. lusterka, alum. felgi, 4x4, • 56.000 zl. Kraków, 
tel. 0602/40-78-65
SUBARU IMPREZA KOMBI, 2000 r., 32 tys. km, srebmy meta
lic, 2 x poduszka, ABS, wspomaganie, pełna elektryka, 4x4, 
stan idealny, • 38.000 zl łub zamienię na Citroena Berlingo, 
Peugeot Partner. Piechowice, tel. 075/761-30-38 po 21, 
0603/91-7148
SUBARU JUSTY SKŁADAK, 1988 r.. 1200 ccm, benzyna, bia
ły, 4WD, silnik w dobrym stanie, blacharka do remontu, • 2.300 
zl. Wrocław, tel. 071/325-27-37 
SUBARU JUSTY, 1992 r., 140 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 4WD, automatic, 5-drzwiowy, oszczędny, ekono
miczny, stan b. dobry, II właściciel, • 9.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-27-77
SUBARU JUSTY 4 WD, 1996/97 r., 63 tys. km. 1300 ccm, fiole
towy metalic, I właściciel, kupiony w salonie w Niemczech, bo
gate wyposażenie, -21.500 zł lub zamienię na ciągnik MTZ 82, 
4x4. Piskorzówek 40, tel. 0601/55-2047 
SUBARU LEGACY GX, 1991 r., 122 tys. km, 2200 ccm, 16V, 
benzyna, bordowy metalic, 4 WD, 125 KM, Boxer, ABS, wspo
maganie kier., klimatyzacja, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, podgrzewane przednie fotele, reg. kierownica, reguł, 
fotel kierowcy, centr. zamek, alarm, przegląd do 2002 r., stan b. 
dobry, - 13.500 zł.- Bolesławiec, teł. 075/735-13-70, 
0604/47-32-15
SUBARU LEGACY, 1996/97 r., 150 tys. km, 2000 ccm. biały, 
serwisowany, pełna elektryka, 4 WD, zimowe opony wraz z fel
gami, - 36.000 zf. Wrocław, tel. 342-58-00, 0601/70-18-27
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SUZUKI
SUZUKI ALTO, 1989 r., 800 ccm, czerwony, stan dobry, • 6.000 
zl. Podgórzyn, tel. 075/762-13-82 
SUZUKI BALENO GLX, 1998 r., 62 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, pełna elektryka, 2 po
duszki, immobiiizer, alarm z pilotem, relingi dachowe, wspoma
ganie, alum. felgi, stan idealny, • 38.000 zl. Opole, tel. 
0602/39-88-26
SUZUKI MARUTI, 1991 r., 87 tys. km, 800 ccm, benzyna, nie
bieski, zadbany, • 7.600 zł. Brzeg, tel. 077/416-18-05 
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 80 tys. km stan techn. dobry, • 6.800 
zł. Głogów, tel. 076/831-49-47 (k00080)
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 82 tys.' km, 800 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, bez wypadku, bez ko
rozji, dodatkowe światło .stop*, • 7.300 zł. Pęgów, tej. 
071/310-72-33
SUZUKI SWIFT GL, 1988 r., 992 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
stan dobry, • 6.000 źł. Prusice, tel. 076/878-65-77 
SUZUKI SWIFT, 1992 r., 108 tys. km, 1300 ccm, granatowy, -
11.000 zł. Poniec, tel. 065/573-15-75, 0605/93-54-63 
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1994 r., 1600 ccm, 16V, ciemnozielo
ny, I właściciel, sprowadzony w całości, w kraju od 02.1995 r, •
17.500 zł. Wrocław, tel. 321-36-91 po godz. 16 
SUZUKI SWIFT, 2001 r., 1000 ccm 3-drzwiowy, 53 KM, immo
biiizer, obrotomierz, 3 światło .stop*, • 27.600 zł. Wrocław, tel. 
071/788-81-11

SYR EN A
SYRENA 105 LUX, - 700 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 
0603/59-73-81
SYRENA 105,1973 r. zarejestrowany, stan dobry ♦ części, • 
800 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-30-04

TA LBO T
TALBOT HORIZON, 1983 r., 1300 ccm, srebrny metalic, po re
moncie blacharki, silnika i lakierowaniu w 10.2000 r., stan b. 
dobry, pilne, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-54, 
0503/71-82-71
TALBOT MATRA, 1984 r., 1400 ccm, jasnozielony, zarejestro
wany, techn. sprawny, - 3.000 zł. Oława, tel. 071/313-77-48

TAW RIJA
TAWRIJA 1100,1991 r., 90 tys. km, benzyna, zielony, bez wy
padku, zarej. do 04.2002 r., 5-osobowy - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/324-15-42
TAWRIJA 1102,1991 r., 115 tys. km, 1100 ccm, biały, RM Phi
lips, koła z oponami zimowymi, nowy ukł. wydechowy i tarcza 
sprzęgła, magnetyzer paliwa, - 1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-29-52

TO YO TA
TOYOTAAVENŚIS KOMBI, 1998 r., 33 tys. kro. 1800 ccm, srebr
ny metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centralny zamek + pi
lot, elektr. otw. szyby, el. reg. lusterka, relingi dachowe, RO, •
44.000 zł. Lubin, tel. 076/847-96-72 lub 0603/30-49-42 
TOYOTA AVENSIS, 1998 r., 56 tys. km, pertowosrebmy, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 46.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-20-16
TOYOTA AVENSIS, 1998 r., 28 tys. km, 1800 ccm, 16 V, grana- 
towo-fioletowy, klimatyzacja, ABS, poduszka, alarm, drewno, 
RO, halogeny, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, re
gulacja świateł, el. reg. lusterka, welur, - 28.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/45-57-36
TOYOTA AYENSrs, 1998 r.; 40 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, osobowo • ciężarowy, liftback, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, dod. alum. felgi z oponami zimowymi, bez wypadku, I 
właściciel, alarm antynapadowy, - 46.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/74-28-60
TOYOTA CAMRY, 1988 r., 270 tys. km, 1970 ccm, srebrny me-

zyna, bordowy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, klimatyzacja, 
centr. zamek, 5-drzwiowy, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/10-95-45
TOYOTA CARINA E, 1992 r., 200 tys. km, 1600 ccm, 16V, błę
kitny metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierow
nica, centr. zamek, RM, wspomaganie, • 19.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/89-28-12
TOYOTA CARINA, 1993 r., 128 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, RM - 18.500 zł lub 
zamienię na Toyotę Avensis. Oleśnica, tel. 071/398-11-86, 
0601/92-13-70
TOYOTA CARINA E, 1993 r, 94 tys. km, 1600 ccm, 16V, jasno
niebieski metalic, ABS, wspomaganie, immobiiizer, centr. za
mek, 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, 1993 r., 2000 ccm, 16V, kolor grafitowy, 
centr. zamek, wspomaganie, automatic, ABS, el. otw. szyby, •
19.900 zł. Wrocław, tel. 071/330-09-92 wieczorem 
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 195 tys. km, 1600 ccm, 16V, gra
fitowy metalic, zadbany, nowe amortyzatory na gwarancji, nowe 
tarcze i klocki, oszczędny, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm, stan b. dobry, -19.800 zł lub zamienię na turbo
D. Wrocław, tel. 071/372-19-97,0601/75-15-35 
TOYOTA CARINA E, 1993/94 r.x 1600 ccm, 16V, granatowy, 
ABS, wspomaganie, alarm, immobiiizer, nowe sprzęgło, opony 
i paski, stan b. dobry, • 19.800 zł. Wałbrzych, tel. 0604/54-71-05 
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielo
ny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow, •
23.000 zl. Góra. tel. 065/543-23-68,0603/70-95-52 
TOYOTA CARINA E, 1994 r. kupiony w kraju, 1. właściciel, bez 
wypadku, ABS, klimatyzacja, poduszki powietrzne, el. otwiera
ne szyby, el. reg. lusterka, - 25.500 zł. Świdnica, tel. 
0601/91-92-86
TOYOTA CARINA E, 1994/95 r., 116 tys. km, 1600 ccm,'16V, 
zielony metalic, sedan, w kraju od tygodnia, oclony, serwiso
wany, bez wypadku, stan b. dobry, ABS, szyberdach, kataliza
tor, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, wspo
maganie, - 21.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44, 
0607/74-57-44
TOYOTA CARINA E, 1994/95 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/48-06-49
O  TOYOTA CARINA, 1995 r., 1600 ccm, 16V, kolor 

szary metalic, kupiony w salonie w Polsce, ser
wisowany, I właściciel, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, ABS, welurowa tapicerka, 
stan idealny, • 23.900 zł. „AUTO-PLUS”, Świdni
ca, tel. 074/666-60-50,0601/85-15-55 01027411 

TOYOTA CARINA KOMBI, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czamy metalic, pełne wyposażenie, relingi dachowe, roleta, 
alarm, immobiiizer, zadbany, - 20.500 zł. Legnica, tel. 
0604/29-99-07
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 123 tys. km, 1600 ccm, 16V, brą
zowy metalic, kupiony w salonie, pełne wyposażenie el., ABS, 
klimatyzacja, • 27.000 zł lub zamienię na terenowy, pow. 1997 
r., TDI, do 66.000 zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
TOYOTA CARINA E. 1996 r., 107 tys. km. 2000 ccm. 16V, per- 
łowoczarny, poduszka pow., el. otw. szyberdach, pełne wypo
sażenie elektr., halogeny, reg. kierownica, - 27.000 zł. Żegocin, 
tel. 062/741-60-00 po godz. 20,0602/67-99-31 
TOYOTA CARINA E, 1996 r.. 119 tys. km, 2000 ccm, GLi, mor
ski metalic, ABS, wspomaganie, pełne wyp. elektr., klimatyza
cja, alum. felgi, komplet opon zimowych, radioodtwarzacz ♦ CD, 
• 30.000 zł. Kalisz, tel. 062/760-20-14 po godz. 16 
TOYOTA CARINA II, 1996 r., 2000 ccm, 16V, ciemnozielony, 
garażowany, klimatyzacja, centr. zamek, pełne wyposażenie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, stan idealny, -16.500 zł. Wro
cław, teł. 071/342-33-39 po godż. 18,0603/86-25-05 
TOYOTA CARINA KOMBI, 1996/97 r., 2000 ccm, turbo D, per- 
łowobiały, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrz
ne, klimatyzacja, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 
relingi dachowe, roleta, w kraju od 2 dni, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 32.500 zł. Sobótka, teł. 0602/55-43-77,0604/59-97-75 
TOYOTA CARINA, 1997 r., 96 tys. km. 2000 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, ABS, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
pełna elektryka, alum. felgi, halogeny, RM, welurowa tapicer
ka, reg. kierownica, centr. zamek, alarm, garażowany, - 37.500 
zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/83-91-73,074/866-28-67 
TOYOTA CARINA E, 1997 r., 175 tys. km, 2000 ccm. TD, grafi
towy metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspo
maganie, reg. kierownica, pełne wyp. elektr., radioodtwarzacz 
Pionner, alum. felgi + komplet kół zimowych, centr. zamek + 
pilot, • 35.000 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-28-47, 
0502/34-71-07
TOYOTA CELICA, 1982 r., 160 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
aluminiowe felgi, nowe opony, el. reguł, lusterka i szyberdach, 
pompowany fotel kierowcy, ładna tapicerka, klimatyzacja, wspo
maganie kier., 2-drzwiowy, 5-biegowy, sportowa sylwetka, •
3.000 zl. Lubin, tel. 0605/69-15-85
TOYOTA CELICA CABRIO, 1989 r., 2000 ccm, 16V el. reg. lu-
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JAPOŃSKICH
• filtry oleju, powietrza, paliwa
• świece Iskrowe DENSO
• klocki, szczęki hamulcowe
• paski rozrządu, klinowe
• napinacze, rolki
• części silnikowe, końcówki wtrysku
• elementy układu kierowniczego 

I zawieszenia
• amortyzatory Kayaba
• pióra wycieraczek
• inne części...

MADE IN JAPAN
PROWADZIMY SPRZEDAŻ WYSYŁKOWĄ

Wrocław, ul. Lwowska 29 
pon.- pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00 

tel. 071/332-51-12 
________ 0601/79 29 97 OP991513

5-drzwiowy, RO, stan b. dobry, na białych tablicach, • 1.800 zł. 
Zgorzelec, tel. 0605/31-14-11
TOYOTA COROLLA, 1987/88 r., 160 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, 3-drzwiowy, RO, 5-biegowy, nowe sprzęgło, 
świece, filtry, paski i olej, bez rdzy, garażowany, właściciel nie
palący, zadbane wnętrze, stan b. dobry, • 7.900 zł. Boczów, tel. 
068/341-40-14,0602/29-33-24
TOYOTA COROLLA. 1987/96 r.. 174 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, reg. kierownica, hak holowniczy, dzielone tylne sie
dzenia, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, aktualny przegląd, ra
dioodtwarzacz, stan b. dobry, - 8.500 zl. Wrocław, tel. 
071/787-38-90
TOYOTA COROLLA. 1988 r., 201 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
szary metalik, radioodtwarzacz, hak holowniczy, komplet opon 
zimowych, stan dobry, - 9.500 zł. Wieluń, tel. 0602/22-01-34 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, diesel, srebr
ny metalic, stan dobry, • 9.900 zł. Legnica, tel. 076/866-16-60, 
0604/51-41-74
TOYOTA COROLLA, 1988 r„ 177 tys. km, 1300 ccm, 12V, czer
wony, szyberdach, ekonomizer, reg. wysokość fotela kierowcy, 
rozkładane tylne siedzenia, hak, lusterka boczne regulowane 
od wewnątrz, sygnalizacja nie wyłączonych świateł, • 8.200 zł. 
Opole, tel. 077/458-12-50
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, diesel nowy 
model, pęknięta przednia szyba, - 6.500 zl. Twardogóra, tel. 
0601/10-16-06
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 144 tys. km, 1300 ccm, biały, ka
talizator, pełna dokumentacja, w kraju od 1996 r., szyberdach, 
megnetyzer, - 8.500 zł. Żary, tel. 068/374-96-80,0604/31-55-90 
TOYOTA COROLLA, 1988/89 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
srebrny metalic, 4-drzwiowy, sedan, kupiony w Polsce, w salo
nie, stan b. dobry, II właściciel, bez wypadku • 9.800 zł. Sucha 
k. Zielonej Góry, tel. 068/327-59-32 
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1800 ccm, granatowy, stan do
bry, • 9.500 zl. Głogów, tel. 076/834-31-69 
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, lift
back, szyberdach, el. otw. szyby, ei. reg. lusterka, wspomaga
nie kier., centr. zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oznakowany, stan 
b. dobry, -7.800 zł. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
TOYOTA COROLLA SI, 1990 r., 100 tys. km. 1600 ccm, czamy 
metalik, 3-drzwiowy, szyberdach, el. reg. lusterka, kubełkowe 
fotele, el. ustawiane światła, immobiiizer, alarm, wspomaganie, 
spoilery, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 0601/57-69-95 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1990 r., 240 tys. km, 1800 ccm. 
diesel, biały, stan b. dobry, radio, zabezp. przed kradzieżą, 2 
opony zimowe z felgami, konserwacja, oznakowany, 3 światło 
.stop*, • 12.500 zł. Chojnów, teł. 0606/43-28-03 
TOYOTA COROLLA Si, 1990 r., 128 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czamy metalic, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, ospoilero
wany, aluminiowe felgi, szyberdach, welurowa tapicerka, cen
tralny zamek, alarm * pilot, RO, pełne wyposażenie el., el. reg. 
reflektory, eł. reguł, lusterka, garażowany, • 11.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-07-67
TOYOTA COROLLA. 1990 r.. 158 tys. km. 1300 ccm. 12V, ben
zyna, srebrny metalic, nowy olej; filtry, amortyzatory, tłumik, 
pasek rozrządu, obniżony, ospoilerowany, szyberdach, alum.

szyby, RM + głośniki, welurowa tapicerka, dzielona tylna kana
pa, garażowany, -18.500 zł. Bardo, tel. 074/817-12-43 
TOYOTA COROLLA, 1993 r., 1400 ccm, 16V, kolor grafitowy 
metalic, 4-drzwiowy, kupiony w salonie, książka serwisowa, bez 
wypadku, alarm, centr. zamek, Mul-T-Lock, ekonomizer, welu
rowa tapicerka, stan techn. idealny, - 17.800 zł. Wrocław, tel. 
071/351-34-43
TOYOTA COROLLA XLI, 1993 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
niebieski metalic, hatchback, ABS, wspomaganie, automatic, 
el. reg. reflektory, RO, reg. kierownica, nowy akumulator, dzie
lona kanapa tylna, -15.000 zł. Żary, tel. 068/374-99-61 
TOYOTA COROLLA XLI, 1994 r., 1332 ccm, benzyna, 16V, kolor 
grafitowy metalic, hatchback, 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, 
reg. reflektory, alarm, immobiiizer, stan techn. b. dobry, zadba
ny, • 17.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-59-73,0601/08-69-98 
TOYOTA COROLLA, 1995 r., 77 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, • 20.000 zi. Kroto
szyn, tel. 062/722-06-19
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1997 r., 91 tys. km, 1600 ccm, 
16V, 114kM, srebrny metalic, kupiony w salonie, ABS, wspo
maganie, alum. felgi, alarm, bez wypadku, centr. zamek, el. otw. 
szyby, immobiiizer, garażowany, książka serwisowa, RO, stan 
idealny, • 33.000 zł. Gliwice, tel. 032/238-86-65,0501/25-53-02 
TOYOTA COROLLA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, alarm, poduszka pow., serwisowany, - 24.900 zł lub 
zamienię na tańszy, (możliwe raty). Syców, tel. 062/786-90-05, 
785-35-03
TOYOTA COROLLA, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy 
metalic. stan b. dobry silnika i blacharki, 2-drzwiowy, alum. fel
gi, centr. zamek, poduszka powietrzna, ABS, el. reg. reflektory, 
wspomaganie kier, - 29.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-00-49 
TOYOTA COROLLA, 2000 r., 14 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
16V, niebieski metaiic, 2-drzwiowy, hatchabck, ABS, el. reg. 
lusterka, kupiony w salonie, wspom. kierownicy, centralny za
mek, alarm, kpi. dokumentacja, najnowszy model, - 38.000 zł 
lub zamienię na osobowy, kombi albo busa. Wałbrzych, tel. 
074/849-14-33,0602/71-15-70
TOYOTA PICNIC, 1997 r., 84 tys. km, 2200 ccm, TDi. kolor grosz
kowy, wyprodukowany 20.12.97 r., 6-osobowy, wszystkie el. 
dodatki, wspomaganie, centr. zamek, • 48.500 zł (możliwe raty 
lub zamiana). Wrocław, tel. 0608/74-81-64 
TOYOTA PICNIC VAN, 1998/ r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, , kolor wiśniowy, bezwypadkowy, automatic, klimatyzacja, 
ABS, 2 poduszki pow., RO ♦ CD, - 54.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-46-56 po godz. 17
O  TOYOTA PICNIC, 1999 r., 37 tys. km, niebieski 

metalic, in s t gazowa, ABS, centralny zamek ♦ pi
lot, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, hak, 
kpi. opon zimowych Kleberg (nowych), - 52.000 
z ł . t e l .  061/442-40-39 03002841

TOYOTA PREYIA VAN, 1990/91 r„ 220 tys. km, 2400 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, serwo, 
centr. zamek, el. otw. szyby, 2 x szyberdachy, welurowa tapi
cerka, 8-osobowy, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, zadbany, -
22.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
TOYOTA PREVIA, 1993 r., 171 tys. km, 2500 ccm, grafitowy 
metalic, RO, 5-biegowy, 2 szyberdachy, wspomaganie kier., 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer pokła
dowy, alarm, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 7 osób 
lub 450 kg, garażowany, • 30.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-48-59,074/872-21-30 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • AG0192 www.autogiel- 
da.com.pl)
TOYOTA PREVIA VAN, 1993 r., 130 tys. km, 2400 ccm, benzy
na, beżowy metalic, klimatyzacja, lodówka, ABS, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, alarm, 2 szyberdachy, fotele obrotowe, udo
kum. pochodzenie, • 29.000 zł lub zamiana. Żary, tel. 
0604/22-11-49
TOYOTA STARLET, 1980 r., 1200 ccm, czerwony, stan dobry, -
1.200 zł.., gm. Namysłów, tel. 077/410-44-75 
TOYOTA STARLET, 1980 r., 171 tys. km, 986 ccm, benzyna, 
biały, do małego remontu, - 1.200 zl. Międzyrzecz, tel. 
0609/27-14-49
TOYOTA STARLET, 1986 r., 1000 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, ciemne szyby z tyłu, siiłnik 12V, stan b. dobry, 
na białych tablicach • 590 DEM lub 1.100 zł. Gubin, tel. 
0502/16-94-74
TOYOTA STARLET, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafito
wy, na białych tablicach • 1.100 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
TOYOTA STARLET, 1997 r., 1300 ccm, granatowy, 3-drzwiowy, 
immobiiizer, alarm, i właściciel, I rejestracja w 1998 r., kupiony 
w salonie. • 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-94-46. 
0501/45-31-26
TOYOTA SUPRA, 1987 r., 160 tys. km, 3000 ccm. turbo, wi
śniowy metalic, katalizator, pełne wyposaiżenie, aluminiowe felgi 
16”, 5-biegowy, wersja amerykańska, 240 KM, • 14.000 zł lub 
zamienię. Jelenia Góra, tel. 075/761-02-26 po godz. 16, 
0606/63-97-88

VOLVO 340 DL, 1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, bez 
wypadku, kupiony w salonie w Polsce, konserwacja, po wymia
nie silnika, stan ogólny b. dobry, nowy akumulator (16 mies. 
gwarancji), nowy ukł. wydechowy, amortyzatory tylne, b. eko
nomiczny, • 5.700 zł. Tyniec Mały, tel. 071/311-91-24, 
0601/41-49-39
VOLVO 340,1988 r., 95 tys. km, 1700 ccm, benzyna, czerwo
ny, instalacja gazowa, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salo
nie w 1991 roku, zadbany, - 8.000 zł. Kalisz, tel. 062/766-43-22 
VOLVO 340 SEDAN. 1989 r., 94 tys. km. 1600 ccm. diesel, 
fioletowy metalic, po remoncie blacharki, 5-biegowy, 4-drzwio- 
wy, hak, welurowa tapicerka, alum. felgi, szyberdach, 4 zagłówki, 
halogeny przeciwmgieine, centr. zamek, kupiony w salonie, 
garażowany, stan techn. b. dobry, • 9.500 zł lub-zamienię na 
rozbity, prod. zachodniej. Bolesławiec, tel. 0602/25-86-03 
VOLVO 340,1989 r., 89 tys. km, 1400 ccm, biały, katalizator, 
centr. zamek, 5-drzwiowy, szyberdach, RO i CD, oryg. lakier, 
automatic, z urzędu celnego, zwolniony z opłaty skarbowej, stan 
idealny, - 9.000 zł. Lubin, tel. 0604/14-75-93 
VOLVO 343, 1979 r., 1400 ccm, szary, po remoncie silnika, 
sprzęgło wymienione kompl, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0604/62-04-77
VOLVO 343,1987 r., 1400 ccm, zielony metalic, 5-drzwiowy, na 
białych tablicach -1.200 zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85 
VOLVO 360 GLS, 1986 r., 65 tys. km, 2000 ccm, kolor stalowy, 
nie eksploatowany w kraju, kpi. dokumentacja, stan idealny, •
4.900 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VOLVO 440,1990 r., 35 tys. km, .1697 ccm, czerwony, po re
moncie silnika, garażowany, zadbany, II właściciel, nie składak, 
inst. gazowa, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 0603/79-88-70 
VOLVO 440 GL, 1992 r., 95 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, RO, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, wspomaganie, zielone szyby, we
lurowa tapicerka, w kraju od 2 mies, • 11.500 zł. Gostyń, tel. 
065/572-49-48,0602/33-91-62
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 460 GL, 1992/93 r., 180 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, wspom. kie
rownicy, klimatyzacja, bez wypadku, sprowadzony w całości, 
nie eksploatowany w kraju, • 12.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-01-56
VOLVO 460,1992/93 r., 127 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, czer
wony, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, iuster- 
ka, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, halogeny, 
bez wypadku, sprowadzony w całości, welurowa tapicerka, stan 
idealny, • 13.500 zł. Wrocław, tel. 0502/60-53-23 
VOLVO 460,1995 r., 165 tys. km, 1900 ccm, TDi klimatyzacja, 
ABS, centr. zamek + pilot, 3 pod. powietrzne, bez wypadku, 
odbiór w Gerlitz koło granicy (Zgorzelec) • 7.000 DEM + eto 
(ok. 5.000 zł). Bogatynia, teł. 0602/81-23-32 
VOLVO 740 KOMBI, 1989 r. żółte tablice. -10.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-52-77
VOLVO 740, 1990 r., 195 tys. km, 2400 ccm, TD, granatowy 
metalic, model przejściowy, przód od modelu 940, stan b. do
bry, -14 700 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0601/29-00-10 
VOLVO 850,1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm, 20V, zielony meta
lic, 5-biegowy, pod. powietrzna, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, RO, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0601/73-74-90 
VOLVO 940 KOMBI, 1997 r., 51 tys. km. 2300 ccm. turbo E. 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości 1999 r., pełne wypo
sażenie elektryczne, podgrz. fotele, lusterka, wspomaganie kier., 
ABS, 2 poduszki powietrzne, klimatyzaqa, skóra, aluminiowe 
felgi, relingi dachowe, - 46.000 zł. Wąsosz, teł. 065/543-73-09, 
0600/27-36-28
VOLVO 944,1993 r., 165 tys. km, 240 ccm, TD, niebieski meta
lic, centralny zamek, ABS, szyberdach, serwo, opony zimowe, 
na białych tablicach, stan idealny, stoi w Niemczech • 13.400 
zł. Muntowo, gm. Mrągowo, tel. 089/741-28-01, 
0049/236-12-80-97
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, szy
berdach, el. reguł, lusterka, podgrz. fotele, dzielona tylna kana
pa, hak, ciemne szyby, w kraju od 2 miesięcy, pełna dokumen
tacja, • 28.000 zł łub zamienię na Mercedesa 300124, T4, For
da Transita. Świdnica, tel. 074/853-51-13,0603/68-75-77 
VOLVO S40,1996 r., 120 tys. km, 190P ccm, turbo D, ciemno
zielony, klimatyzacja, 3 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, 
drewno, wspomaganie, centr. zamek, bez wypadku, nie eks
ploatowany w kraju, • 39.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Ostrów Wlkp., tel. 062/782-92-72, 0601/56-10-47, 
0603/94-07-67
VOLVO S40 T4,1998 r., 46 tys. km, 1855 ccm, perłowobordo- 
wy metalic, turbo intercooler, model *98, pełna opcja + skórza
na tapicerka, 200 KM, kupiony u dealera, • 64.900 zl lub zamie
nię. Lublin, tel. 0606/33-68-99
VOLVO S70,1997 r., 58 tys. km, 2500 ccm, turbo kupiony w 
salonie, serwisowany, automatic, skóra, el. reg. foteli, alum. felgi, 
klimatyzacja - 95.000 zł. Warszawa, tel. 0601/35-60-40

TOYOTA - SERWIS AUT JAPOŃSKICH W ROCŁAW , ul. O KO LN A  10, tel. 341-50-79, 0501 465-601 
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talie, hak, szyberdach, kupiony w Polsce, stan b. dobry, -10.800 
zł. Głogów, tei. 076/833-23-85
TOYOTA CAMRY, 1988 r., 260 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V, 
granatowy metalic, wspom. kierownicy, reg. kierownica, el. otw. 
szyby x 4, el. reg. lusterka, spryskiwacze reflektorów, siatka i 
roleta bagażnika, opony + felgi - letnie, zimowe, welurowa tapi
cerka w kolorze granatowym, RM, bez wypadku, stan idealny, -
10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/872-79-76 
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1fl90 r., 2000 ccm, benzyna, 16V, 
kolor grafitowy metalic, ABS, wtrysk paliwa, katalizator, wspo
maganie kierownicy, reg. kierownica, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. reflektory, 5-biegowy, ikonomizer, 
welurowa tapicerka, relingi dachowe, roleta, kpi. dokumenta
cja, stan techn. b. dobry, • 11.200 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-73-19,0602/22-73-24
O  TOYOTA CAMRY XL, 1994 r.f 2200 ccm, szary me

talic, in s t gazowa, klimatyzacja, ABS, pełne wy
posażenie elektr, - 21.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021681

TOYOTA CAMRY, 1994 r.. 2200 ccm, benzyna, zielony metalic, 
automatic, popielata skóra, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
oryg. RO + CD, wersja amerykańska, pełne wyposażenie elektr, 
• 28.500 zl. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
TOYOTA CAMRY, 1995 r., 230 tys. km. 2200 ccm, benzyna, 
ciemnozielony, 5-biegowy, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 
stan b. dobry, • 35.900 zł (możliwe raty lub zamiana). Trzebni
ca, tel. 071/312-62-80 po godz. 15 
TOYOTA CARINA II. 1986 r., 2000 ccm, diesel, - 8.000 zł. Nysa, 
tel. 0606/41-38-21
TOYOTA CARINA II, 1986 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, nowe opony, amortyzatory i akumula
tor, RO, wspomaganie, kupiony w kraju, kpi. dokumentacja, 
przegląd do 04.2002 r, - 7.000 zl. Wrocław, tel. 071/353-52-15 
TOYOTA CARINA II SEDAN, 1987 r., 204 tys. km. 2000 ccm, 
diesel, bordowy, szyberdach, komplet opon zimowych, kupiony 
w Polsce, stan dobry, • 7.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-18-07 
TOYOTA CARINA II KOMBI, 1989/97 r., 151 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, czerwony metalic, inst. gazowa, relingi, hak, roieta, 
dzielona tylna kanapa, centr. zamek, garażowany, zadbany, stan 
dobry, -10.500 zl. Wołów, tel. 071/389-49-95 
TOYOTA CARINA IIXL, 1991 r, 250 tys. km, 160Q ccm. grafito
wy metalik, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, wspo
maganie, alarm, centralny zamek * 2 pary kluczyków, RO Pio
neer, panel * 4 głośniki, welurowa tapicerka, • 13.500 zł. Lubin, 
tel. 0608/36-79-66
TOYOTA CARINA II, 1991 r., 127 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alarm, szyberdach, blokada Dan-Lock. reg. kierowni
ca, welurowa tapicerka, spoiier ♦ światło .stop”, zderzaki w ko
lorze nadwozia, RM, zadbany, • 14.500 zł. Wrocław, tel. 
071/336-69-80
TOYOTA CARINA E. 1992 r., 160 tys. km. 2000 ccm. GLI, kolor 
śliwkowy, liftback, kupiony w salonie, I właściciel, stan b. do
bry, pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, koła zimowe, ABS, 
RM Pioneer, hak, - 23.000 zł. Dzierżoniów, teł. 074/832-19-45, 
0608/45-31-85
TOYOTA CARINA II, 1992 r., 195 tys. km, 1600 ccm, 16V, ben-

sterka, szyby i fotele, alum. felgi, centr. zamek, alarm, spoilery, 
- l/.OOO zl. Wałbrzych, tel. 074/880-50-75 
TOYOTA CELICA, 1989/96 r., 168 tys. km. 1600 ccm, 16V, czer
wony, alum. felgi, alarm, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, 
nowy akumulator, ekonomiczny, - 9.999 zł. Głogów, tel. 
076/834-38-50,0605/33-86-68
TOYOTA CELICA AT 180,1990/91 r., 16 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, cho
wane reflektory, atrakc. wygląd, -18.500 zł lub zamienię na BMW 
E36 lub inny. Legnica, tel. 076/854-97-59 wieczorem 
TOYOTA CELICA GTI, 1990/91 r., 2000 ccm, 16V, czerwony, 
zadbany, klimatyzacja, ABS, RM z CD, wszystkie el. dodatki, 
alum. felgi 16", spoiier, ciemne szyby, stan b. dobry, • 18.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-62-78,0603/06-81-58 
TOYOTA CELICA, 1992 r„ 120 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, el. otw. szyby, centr. zamek, zabezpieczenia, stan b. do
bry, alum. felgi, pełne wyposażenie elektr, • 18.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0604/24-27-49
TOYOTA CELICA, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, bor
dowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, aluminio
we felgi, radio, sportowy wydech i kierownica, • 22.500 zł. Sie- 
roszowice. tel. 076/831-10-25.0607/27-68-79 
O  TOYOTA CELICA, 1996 r. sprowadzony w cało

ści, stan idealny, atrakcyjny wygląd, pełne wy
posażenie elektr., alarm, alum. felgi, RM Kenwo- 
od + 6 głośników, przyciemnione-szyby, komplet 
opon zimowych, halogeny, - 39.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/29-66-63 02022241

TOYOTA COROLLA, 1980 r., 1300 ccm, brązowy metalic, po 
remoncie silnika, nowe tablice, przegląd do 16.09.2001 r., stan 
dobry, -2.500 zl. Wrocław, tel. 071/783-00-22,0605/52-53-26 
TOYOTA COROLLA, 1983/84 r., 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, szyberdach, ekonomizer, alum. felgi, zegarek, zderza
ki w kolorze, sportowy wydech, lotka na klapę, ciemne szyby, 
ciemne tylne i przednie lampy, halogeny, grill z przodu, atrak
cyjny wygląd, • 3.800 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-20-55, 
0605/38-96-64
TOYOTA COROLLA. 1984 r., 215 tys. km, 1600 ccm, 16V ben
zyna, srebrny metalic, wersja sportowa, 127 KM, radio, korek
tor, tuba, przegląd do 05.2002 r, - 6.000 zł lub zamienię. Wie- 
ściszowice, tel. 075/741-00-79
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 180 tys. km, 1800 ccm, brązowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, stan silnika 
b. dobry, • 5.400 zl. Złotoryja, tel. 0608/37-52-21 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1986 r., 212 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, niebieski metalic, centr. zamek, alarm * 2 piioty, RM + 4 
głośniki, garażowany, oszczędny, stan dobry, - 6.000 zł- Gubin, 
tel. 068/359-75-71
TOYOTA COROLLA SEDAN. 1986 r., 1800 ccm, diesel, grana
towy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan techn. dobry, • 5.200 
zł. Świdnica, tel. 074/853-92-98 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1986 r., 1800 ccm. diesel, nie
bieski, 5-biegowy, RM, pokrowce, oszczędny, - 5.500 źł. Wał
brzych, tel. 074/845-32-52
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 188 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
beżowy metalic, kupiony w salonie, stan dobry, • 7.000 zł. Le
gnica, tel. 076/852-24-77
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, 12V, biały,

felgi 15”, atrakc. wygląd, • 11.600 zł lub zamienię na tańszy. 
Wałbrzych, tel. 074/666-28-22, 0607/56-22-82 
TOYOTA COROLLA SI, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czamy metalic, spoilery, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. 
zamek, alarm, ekonomizer, kubełkowe fotele, welurowa tapi
cerka, szyberdach, • 9.800 zł. Wrocław, tel. 0601/57-69-95 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, grafitowy metalic, ka
talizator, 4-drzwiowy, stan b. dobry, zadbany, - 9.900 zł lub za
mienię, (możliwe raty). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
TOYOTA COROLLA. 1991 r.. 130 tys. km, 1300 ccm, 12V, bia
ły, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, -11.000 zł lub zamienię: Po
lkowice, tel. 0604/89-03-20
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
szary metalic, immobiiizer, radio z RDS i panelem, 5-drzwiowy, 
dzielona kanapa, zadbany, stan techniczny i lakieru b. dobry, •
12.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-19-26
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r., 1300 ccm, 12V, kolor sta
lowy metalic, stan b. dobry, - 11.900 zl. Legnica, tel. 
076/866-16-60,0604/51-41-74
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1991 r.. 124 tys. km, 1300 ccm, 
12V, 75 KM, biały, 5-drzwiowy, ekonomizer, garażowany, 2 kpi. 
opon, stan b. dobry, • 11.000 zł lub zamienię na nowszy. Lesz
no, tel. 065/527-00-57
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 175 tys. km, 1300 ccm, 12V, gra
natowy metalic, szyberdach el. otwierany, 5-biegowy, obroto
mierz, 3-drzwiowy, pełna dokumentacja, tylne szyby uchylane, 
stan b. dobry, • 8.100 zł. Opole, tel. 0608/22-93-38 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1991 r., 169 tys. km, 1300 ccm, 
12V, szary metalic, szyberdach, dwa komplety opon, RO, nowy 
akumulator (gwarancja), hak, RDS, przegląd do 04.2002 r., ser
wisowany, -11.200 zł. Opole, tel. 077/454-79-07 
TOYOTA COROLLA, 1991/92 r., -150 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
szary metalic, RO, dzielona tylna kanapa, stan dóbry, • 10.000 
zł. Brzeg, tel. 077/411-58-45,0601/43-77-76 
TOYOTA COROLLA, 1992 r„ 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. reflektory, 
spoiier z dodatkowym światiem .stop*, dzielona tylna kanapa, •
12.800 zł. Ścinawa, tel. 0607/45-51-17 
TOYOTA COROLLA. 1992 r., 1400 ccm, grafit metalic, ABS, 
wspomaganie, nowy model, raty, zamiana, -14.600 zł. Legni
ca, tel. 0604/05-94-52
TOYOTA COROLLA, 1992 r., 177 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, sprowadzony w całości w 1995 r., alarm, Immobiii
zer, centr. zamek, radio Philips, opony zimowe, możliwe raty 
przez komis, stan dobry, -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-28 
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1992/93 r., 1600 ccm. wtrysk, 
16V, beżowy metalic, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, 
5-drzwiowy, RM Blaupunkt + głośniki, alarm * pilot, wspoma
ganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, eko
nomizer, kpi. opon zimowych nowych, pod. powietrzna, -17.800 
zł. Wałbrzych, teł. 0604/25-52-41,074/880-30-85 
TOYOTA COROLLA, 1992/93 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, 105 KM, nowy model, 2-drzwiowy, ABS, centr. za
mek, pod. powietrzna, RM, szyberdach, welurowa tapicerka, •
15.500 zł lub zamienię na kombi. Wołów, tel. 071/389-26-05 do 
godz. 15,389-64-31 po godz. 20
TOYOTA COROLLA, 1993 r., 200 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciem- 
nobłękitny metalic, liftback, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, ser
wisowany, alarm, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, el. otw.

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 .Tar
ga*, komputer, serwisowany, stan b. dobry, pełna dokumenta
cja, - 22.900 zł lub zamiana na tańszy. Kalisz, tel. 0601/76-49-77 
TOYOTA SUPRA, 1994/95 r., 84 tys. km, 3000 ccm, V6, grana
towy metalic, klimatyzacja, skóra, ABS, aium. felgi, automatic, 
dach Targa, pełna inst. elektryczna, certyfikat legalności, kpi. 
dokumentacja, moc 360 KM, tween turbo, I rejestracja w 07.1995 
r, • 61.000 zł lub zamienię na Mercedesa Vito do 40.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/71 -63-78
TOYOTA SUPRA, 1995 r., 155 tys. km, 3000 ccm, 24V skóra, 
klimatyzacja, pełna elektryka, ściągany dach, webasto, 2 po
duszki, sprowadzony w całości, stan idealny, - 75.000 zł lub 
zamienię na okularnika. Wrocław, teł. 0502/19-12-94 
TOYOTA SUPRA, 1995 r., 148 tys. km serwisowany, bez wy
padku, 2 poduszki, sprawne spoilery, w kraju 2 lata, wszystkie 
potrzebne dokumenty, sprowadzony w całości, • 76.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/57-78-91

TR ABAN T
TRABANT 601 KOMBI, 1978 r. silnik Fiata 126p, brak przeglą
du, • 700 zł lub zamienię na rowery. Maniów Wlk., gm. Mietków, 
tel. 0606/43-29-74, woj. wrocławskie 
TRABANT 601,1982 r., 595 ccm, 12V, szary, nowa tapicerka i 
opony, po lakierowaniu, alternator, stan b. dobry, • 750 zł lub 
zamienię na przyczepę bagażową, może być 2-osiowa. Legni
ca, tel. 076/856-30-20,0603/92-52-04 
TRABANT 601,1983 r., 595 ccm, 2-suw, 12V. niebieski, kombi, 
techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, alternator, dodatkowe 
oświetlenie i ogrzewanie, ubezpieczony, zarejestrowany do
11.2001 r, - 1.200 zł. Chojnów, tel. 076/818-12-52 
TRABANT 601,1988 r., 65 tys. km, 595 ccm, 2-suw, jasnosza
ry, po remoncie silnika i skrzyni biegów, nowy akumulator 
(gwar.), przegląd ważny do 02.2002 r, • 1.000 zł. Grębocice, tel. 
076/831-53-54
TRABANT 601,1988 r., 67 tys. km, biały, limuzyna, stan dobry, 
na białych tablicach, - 700 zł. Paszowice, tel. 0604/07-98-31 
TRABANT 601,1989 r., 70 tys. km, 650 ccm, benzyna 4-suw, 
popielaty, • 2.000 zł. Złotoryja, tel. 0606/16-95-59 
TRABANT 601,1989 r. stan b. dobry, na białych tablicach, • 
600 zł. Żary, tel. 0606/55-82-35

VOLVO
VOLVO 340,1984 r., 1400 ccm, benzyna po remoncie, nowe 
podwozie, po konserwacji, po malowaniu nadwozia, aktualny 
przegląd, alum. felgi + drugi silnik i inne części, • 3.100 zł. Wał
brzych, tel. 0601/81-32-12
VOLVO 340 SEDAN, 1985 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic,
4-drzwiowy, stan b. dobry, po wymianie progów, oszczędny, w 
ciągłej eksploatacji, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-28-97

OP(X)3156

VOLVO S70 T, 1999 r., 7 tys. km, 2500 ccm, turbo E, srebrny 
metalic, 190 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyza
cja, alum. felgi, drewno, pełna elektryka, I właściciel, udokum. 
pochodzenie, stan idealny, ? 99.900 zł. Zielona Góra, tel. 
0604/27-80-01
VOLVO S80,1999 r., 21 tys. km, 2400 ccm, czamy metalic, 170 
PS, automatic, kremowa skórzna tapicerka, alum. felgi 17*. 6 
pod. powietrznych, • 129.000 zł. Lubin, tel. 0601/58-52-73 
VOLVO V40, 1998 r., 44 tys. km, 1800 ccm, 16V elektrycz- 
no-automatyczna klimatyzacja, pełna elektryka, ABS, 4 pod. 
powietrzne, welurowo-skórzana tapicerka, immobiiizer, komplet
na dokumentacja, • 49.000 zl lub zamienię. Lubin, tel. 
076/846-68-81,0608/45-47-86

vw
O  AUTON - sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody - na nowych zasadach. Oferta (ok. 
800 aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl. Co 
tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
cław, te l. 071/353-26-37, 0601/70-67-46 
01026941

O  BEZPŁATNA DIAGNOSTYKA SILNIKA I PODWO
ZIA dnia 19.05, samochodów marek Audi, VW, 
Seat, Opel. „SERWICE AUDI IVW", Wrocław, od 
godz. 8 do 16, ul. Przesmyckiego 31/33, tel. 
071/325-31-69,0601/42-09-93 02021921

VW BORA KOMBI, 1999 r., 48 tys. km. 1900 ccm, TDI, perło
woczamy metalic, i właściciel w kraju od pół roku, książka ser
wisowa, ABS, EDS, aluminiowe felgi, podgrzewane fotele, kii- 
matronic, 4 poduszki powietrzne, 6-biegowy, RO CD, - 65.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/850-99-25 
VW BORA, 1999/00 r., 27 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, RM Sony, alarm, I właściciel, kupiony w salonie, 
oryg. lakier, stan idealny, • 56.000 zl. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/817-31-65,0602/17-45-39 
VW CORRADO, 1988 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, stan b. dobry, po lakierowaniu, alum. felgi, wszystkie 
el. dodatki, ABS, komputer, spoilery, wspomaganie, klimatyza
cja, • 16.000 zł lub zamienię na busa towarowo-osobowego.

1% tygodniowo i
POŻYCZKI1

Pod zastaw nowych aut, 0-603 999 660
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Ząbkowice śiąskie?'tel. 074/641-18-44 pa godz. 20. 
0604/25*62-98 • ■ ' : %
VW CORRADO Gt60, 1989/90r., 137 tys. km, 1800 ccrri, mali
nowy metalic, ABS, alarm, aluminiowa felgi, el. reguł, lusterka, 
el. szyberdach, centralny zamek, el. spoiler, komputer. Wspo
maganie kier,, sportowe dodatki, zadbany, serwisowany, pełna 
dokumentacja, -16.900 zł. Kamienna Góra, tel; 0602/59-57-54 
VW CORRADO G-60, 1990 r., 1800 ccm, czamy, 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. lu
sterka, et. otw. szyby, el. otw. szyberdach, ABS, spoiler na kla
pie, wspomaganie, atrakc. wygląd, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 
07.1/343-41-17,0605/62-55-47
VW CORRADO, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, G60, czerwo
ny, pełne wyposażenie, klimatyzacja, el. otw. szyby i szyber
dach, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie kier., ceńtr. zamek, 
alarm, komputer, radio Sony, • 18.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-18-31,0607/47-01-43 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • AE0051 www.autogiel- 
da.com.pl)
VW DERBY, 1977 r., 900 ccm, benzyna stan silnika dobry, •
1.500 zl lub zamienię na motockl MŻ 250/251 ETZ. Warta Bole
sławiecka, tel. 076/818-90-18
VW GARBUS, 1964 r., 1285 ccm, czamy, • 3.000 zł lid) zamie
nię pa Fiata 126p. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-02-60 
VW GARBUS, 1965 r., 45 tys. km, 1200 ccm, biały, do wymiany 
progi po obu stronach, wymieniona pompa hamulcowa, tarcza 
sprzęgła, regulator napięcia, akumulator, - 1.800 zł. Radwani
ce, tel. 071/311-78-42
VW GARBUS, 1966 r., 57 tys. km, 1200 ccm, czamy, silnik z 75 
r., przegląd do 05.2002 r., lotnicze fotele, halogeny, RO + gło
śniki, duże lampy tylne przyciemniane, nowe pokrowce, skó
rzana kierownica, dodatkowe światło .stop" + części zapaso
we, - 4.500 zł. Nysa, tel. 077/433-83-33 
VW GARBUS, 1967 r., 1300 ccm, fioletowy, kubełkowe fotele, 
RM, dodatkowe ogrzewanie, w ciągłej eksploatacji, przegląd 
do 09.2001 r., techn. sprawny ♦ części zapasowe, • 3.500 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/88-20-44
VW GARBUS, 1968 r., 1300 ccm, niebieski metalic, poszerza
ne błotniki, halogeny, po remoncie silnika i blacharki w 2000 r., 
lotnicze fotele przednie, pasy bezwl., stan dobry, - 2.900 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-12-35,0605/82-60-86 
VW GARBUS, 1969 r., 53 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, po remoncie silnika, szyberdach, alternator, nowe amor
tyzatory i akumulator, RO, przegląd do 12.2001 r., atrakcyjny 
wygląd, • 6.900 zł. Oleśnica, teł. 0604/34-43-66 
VW GARBUS, 1969 r., 1200 ccm, czerwony, w ciągłej eksplo
atacji • 3.000 zł lub zamienię na VW Polo 900,1100 ccm, lub 
ciągnik ogrodniczy. Wałbrzych, tel. 074/868-97-73 
VW GARBUS 1303 LS, 1970 r., 1300 ccm, ciemnozielony, stan 
dobry, atrakc. wygląd, • 5.500 zł. Kalisz, tel. 062/764-80-99, 
0502/41-01-81
VW GARBUS, 1971 r., 180 tys. km, 1300 ccm, boxer, pomarań
czowy, nowy silnik, reflektory oraz kpi. opon zimowych, pano
ramiczna szyba, - 4.200 zł. Sobótka, 'tel. 0601/17-92-54 
VW GARBUS. 1971 r., 1200 ccm, żółto-czarny, 1302 S, posze
rzony, alum. felgi, kierownia i pasy sportowe, tylna szyba i pod
łoga ogrzewana, progi aluminiowe, wszystkie zegary, brak prze
glądu, do małego remontu, • 1.600 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-90-76 po godz. 14
VW GARBUS 1303 LS, 1973 r.,1600 ccm, morsko-grafitowy 
metalic, wersja brazylijska, atrakcyjne wykonanie, chromowa
ne orurowanie, RM Sony + głośniki, 50% zniżki OC, - 6.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-43-53,0501/47-53-02 
VW GARBUS 1303 LS, 1974 r.. 1600 ccm, granatowy metalic, 
pięknie odrestaurowany z detalami, nowy lakier, wypiaskowa- 
ny przed lakierowaniem, nowe wnętrze, wszystkie możliwe chro
my, po remoncie silnika, b. dużo nowych części, zdjęcia do 
wglądu, -10.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-86-05 
VW GARBUS, 1979 r., 1600 ccm, złoty metalic, po remoncie 
kapitalnym silnika, nowy tłumik, stan b. dobry, atrakc. wygląd, 
drewniane progi, - 6.900 zł. Lubin, tel. 0502/16-16-86 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0176 www.autogielda.com.pl)
VW GARBUS, 1979 r., 1200 ccm, czamy, wer. meksykańska, 
po remoncie blacharsko-mechanicznym, silnik chromowany, 
nowy lakier, oryginalne wnętrze (nowe), stan idealny, dla kone
sera, 50% zniżki, oryginalny w 99%, -10.500 zł. Wrocław; tel. 
071/325-95-69,0502/87-34-87
VW GOLF 1,1975 r., diesel 4-drzwiowy, - 3.500 zł tub zamienię. 
Mojesz, tel. 0502/67-28-28, Woj. jeleniogórskie 
VW GOLF, 1976 r., 1500 ccm, diesel, żółty, stan dobry, b. 
oszczędny, - 2.600 zł. Pławna Dolna, tel. 075/783-32-24 
VW GOLF 1,1977 r., 1600 ccm, benzyna, piaskowy, 4-drzwio
wy, ważny przegląd, RO, halogeny, obrotomierz, tylna szyba 
ogrzewana, stan dobry, - 1.700 żł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-27-16
VW GOLF, 1978 r., 1600 ccm, diesel, kolor morski, model przej
ściowy, stan techn. b. dobry, - 3.900 zł lub zamienię na Fiata 
126p. Brzeg, tel. 0607/37-48-78 
VW GOLF, 1978 r., szary metalic, z urzędu celnego, stan b. 
dobry, • 4.300 zl. Prusinowice, gm. Pakosławice, tel. 
077/435-60-45
VW GOLF, 1978 r., 1100 ccm, czamy, 3-drzwiowy, przegląd do
03.2002 r., pokrowce "miś", hak, halogeny, - 2.400 zł. Sośnica, 
gm. Kąty Wrocławskie, tel. 0603/32-49-36 po godz. 15 
VW GOLF, 1978 r., 1600 ccm, diesel, ciemnoniebieski, hak, 
szyberdach, halogeny, światła tylne szerokie, przegląd do
03.2001 r, - 3.800 zł. Wojcieszyn, gm. Pielgrzymka, tel. 
076/877-54-44
VW GOLF 1,1978 r., czamy, w ciągłej eksploataqi, - 2.200 zł. 
Wrocław, tel. 0503/89-77-74
VW GOLF, 1978/79 r., 1460 ccm, srebrny metalic, garażowany, 
po wymianie opon, stan silnika i karoserii dobry, • 2.490 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Mazurowice, tel. 071/317-90-98, 
0605/78-65-95
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, srebrny, po remoncie silnika w 
1999 r., wymienione amortyzatory, - 3.850 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
VW GOLF, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, czamy, po remoncie 
kapitalnym silnika i nadwozia, lakierowany w całości w 2000 r., 
przegląd techn. do 09.2001 r., 3-drzwiowy, stan dobry - 2.500 
zł. Brzeg Opolski, tel. 077/416-33-43,077/416-23-76 
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, diesel, granatowy metalic. nowe 
amortyzatory, paski, świece, przeguby, stan b. dobry, oszczęd
ny, - 3.900 zł. Chojnów, tel. 076/818-60-14,0609/28-51-54 
VW GOLF 1,1979 r., 95 tys. km, 1100 ccm, brązowy metalic, 
konsola od Golfa II, srebrne zegary, szerokie zderzaki, ciemne 
szyby z tyłu, duże lampy, nakładki na progach i błotnikach, el. 
antena, atrakcyjny wygląd, - 3.200 zl. Kowary, tel. 
075/718-32-32,075/761-43-88
VW GOLF, 1979 ir., 1100 ccm przyciemniane szyby, alum. felgi, 
stan b. dobry * części, - 3.500 zł. Legnica, teł. 076/856-01-71 
pogodz.19
VW GOLF I, 1979 r., 1500 ccm, diesel, zielony, radio, nowe 
amortyzatory, • 3.500 zl. Lenartowice, tel. 0604/79-01-68 
VW GOLF 1,1979 r. • 3.400 zł lub zamienię na tańszy. Malczy
ce, teł. 071/795-11-42,0601/85-9040 
VW GOLF 1,1979 r., 97 tys. km, 1500 ccm, diesel, czamy, wy
soki tył, pompa wtryskowa po regeneracji, b. oszczędny, - 3.700 
zł. Namysłów, ul. Łączańska 6c/4 
VW GOLF, 1979 r., 160 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony, -
2.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-03-55
VW GOLF, 1979 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, zaczep, b. dobry stan nadwozia, dobry stan silni
ka, zadbane wnętrze, po wymianie oleju i filtrów • 3-300 zł, lub 
zamienię na większy, może być prod. japońskiej, chętnie die
sel. Wieruszów, tel. 062/784-2247
VW GOLF 1,1979/80 r., 170 tys. km, 1100 ccm, czerwony, stan
dobry, atrakcyjny wygląd, zadbany, oszczędny, RM, • 2.300 zł.
Jelenia Góra, tel. 0601/94-63-77 po godz. 16
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, • 3.900
zł. Jełcz-Laskowice, tel. 071/318-29-63
VW GOLF, 1980 rM 230 tys. km, 1500 ccm, diesel, bordowy,
4-drzwiowy, RO, nowe opony i amortyzatory, po wymianie oleju 
i filtrów, • 4.500 zł. Gronów, gm. Zgorzelec, tel. 0605/42-68-96 
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, nowy silnik •
3.600 zl. Gryfów Śląski, tel. 075/781-2748
VW GOLF 1,1980 r., 1471 ccm, dieseL bordowy, po remoncie 
silnika, bez przebiegu, - 3.950 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-05-54
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, ciemny metalic, stan b. 
dobry, 3-drzwiowy, 4-biegowy, pokrowce, dodatkowe światło 
.stop*, konserwacja, garażowany, zadbany, przegląd do 06.2001

r., udokum. pochodzenie, • 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p |  
lub inny uszkodzony. Kamienna Góra, tel. 0608/86-64-59 
VW GOLF, 1980 r., zielony metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, 
RO, - 4.000 zł. Malczyce, tel. 071/317-9848 
VW GOLF 1,1980 r., 250 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony,
4-drzwiowy, 2. właściciel w kraju (od 10 lat), zadbany, po wy- ’ 
mianie pierścieni, klamek drzwi, szyby czołowej, pełna doku
mentacja, do wymiany progi zewnętrzne, • 3.900 zł. Nysa, tel. 
077/448-6448,0602/45-76-53
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwiowy, w 
ciągłej eksploatacji, - 4.000 zł. Paczków, tel. 077/431-61-72 
VW GOLF 1,1980 r., 1100 ccm, benzyna, czerwonyr 3-drzwio- 
wy, techn. sprawny, przegląd do 02.2002 r, - 2.200 zł. Świdni
ca, tel. 074/851-29-57
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty metalic, 2-drzwio
wy, 4-biegowy, na białych tablicach, • 2.400 zł. Goduszyn, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0607/65-59-61 
VW GOLF 1,1981 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
alum. felgi, szyberdach, magnetofon Pioneer, - 4.000 zł. Ka
mień, gm. Długołęka, tel. 071/315-2643 
VW GOLF, 1981 r., 1300 ccm, bordowy, hak, blacharka do po- 
prawek, - 2.500 zł. Nowogrodziec, teł. 075/731-71-38 
VW GOLF 1.1981 r., 1500 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa, 
automatic, konserwacja, garażowany, wymieniony silnik, dużo 
nowych części, atrakc. wygląd, - 4.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-76-94 po godz. 20
VW GOLF 1,1981 r., 40 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony,
RO Blaupunkt, szyberdach, hak, po remoncie silnika, głośniki 
Gerhard, - 4.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-94-92, 
0501/08-06-77
VW GOLF 1,1981 r., 1300 ccnCgranatowy, model przejściowy,
4-drzwiowy. stan dobry, - 3.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-38-33 
VW GOLF, 1981 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony, ku
bełkowe fotele, szyberdach, hak, 3-drzwiowy, model przejścio
wy, stan dobry, • 4.500 zł. Parowa, gm. Osiecznica, tel. 
075/731-2641
VW GOLF I, 1981 r., 200 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, po remoncie blacharki, nowe amortyzatory, klocki 
ham., dod. światła .stopu', • 4.500 zl lub zamienię na droższy. 
Radków, tel. 074/871-23-77
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ćcm, diesel, granatowy, model przej
ściowy, stan b. dobry, nowy lakier, silnik stan b. dobry, • 4.500 
zł. Żarów, tel. 0605/40-21-64
VW GOLF, 1981/82 r., 180 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, szyberdach, RM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po prze
glądzie, atrakc. wygląd, stan b. dobry, *4.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-61-68
VW GOLF, 1981/82 r., 1200 ccm, zielony, stan dobry, po re
moncie i malowaniu, nowe amortyzatory i sprężyny, RO, . 
5-drzwiowy, model przejściowy, hak, nowe reflektory, - 4.800 zł 
lub zamienię na VW Golf II do remontu. Paczków, tel. 
077/431-75-32
VW GOLF CABRIO, 1982 r., 1600 ccm, seledynowy, alarm, 
alum. felgi 15", sportowe zawieszenie, ukł. wydechowy Remus, 
skórzana kierownica DW, zadbany, garażowany, bez korozji, 
stan b. dobry, - 8.000 zł lub zamienię na inny, może być uszko
dzony. Lubin, tel. 0609/46-59-77 
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan b. do
bry, RM, po przeglądzie, garażowany, - 2.600 zł lub zamienię. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-12-67,0604/65-70-78 
O  VW GOLF i, 1982 r. stan dobry, + dużo części, •

3.000 zł. Sobiałkowo, tel. 065/547*40-46 
01027021

VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, przegląd do 08.2001 r., stan dobry, - 3.000 zł. Giepłowody, - 
teł. 074/810-33 7̂5,810-33-87
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, diesel szyberdach, 5-biegowy, 
hak, stan dobry, - 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/72247-34 po 
godz. 18
VW GOLF I, 1982 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony,

5-biegowy, 5-drzwiowy. nowy akumulator (gwarancja), • 4.500 
zł. Opole, tel. 077/452-02-10
VWGOLF, 1982 r., 1100 ccm, benzyna stan b. dobry, -4.800 zł. 
Prusice, teł. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW GOLF 1,1982 r., 1100 ccm, benzyna na białych tablicach, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, • 1.700 zł. Racibórz, tel. 
0502/24-25-32
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry, •
2.900 zl lub zamienię na inny, po wypadku. Wrocław, tel. 
0603/13-93-13
VW GOLF 1,1983 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, czamy, I 
właściciel, bez wypadku, zadbany, 4-drzwiowy, RO, bez koro
zji, oryginalny lakier, kpi. dokumentacja, sprowadzony w cało
ści, stan b. dobry, • 4.700 zł. Starczówek, tel. 074/81948-91, 
0604/66-59-28
VW GOLF 1,1983 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan idealny, na białych tablicach • 850 DEM. Świdni
ca, tel. 0603/62-34-69
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, turbo D, biały, 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, lotka z przodu i z tylu, ekonomiczny, alum. felgi, oryg. 
szyberdach, po wymianie przekładni drążków i końcówek, ak
tualny przegląd do 2002 r, - 6.000 zł. Wałbrzych, teł. 
074/844-16-30 po godz.18,0608/53-08-21 
VW GOLF I, 1983 r., 150 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, podwójne reflektory, stan dobry, -4.700 
zł. Wolsztyn, tel. 068/384-38-6V, 0602/64-04-93 
VW GOLF, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnozielony metalic, 
5-drzwiowy, garażowany, podwójne lampy, model przejściowy, 
po wymianie oleju, przegląd do 04.2002 r, - 4.000 zł. Zagrodno, 
tel. 076/877-37-50
VW GOLF II, 1984 r., - 6.000 zł łub zamienię. Mojesz, tel. 
0502/67-28*28, woj. jeleniogórskie 
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, czerwony, nie składak, 4 lam
py z przodu, ciemne tylne szyby, szyberdach, RO, roczne inst. 
gazowa, silnik nie pobiera oleju, 2-drzwiowy, nowe opony, w 
ciągłej eksploatacji, oszczędny, - 6.900 zł. Świdnica, tel. 
074/649-10-54,0606/60-54-61
VW GOLF II, 1984 r., 170 tys. km, 1600 ccm, czamy, inst. gazo
wa, szyberdach, aluminiowe felgi, nowa chłodnica i nagrzewni
ca, po remoncie zawieszenia przedniego, nowy tłumik i tarcza 
sprzęgła, zarejestrowany do 12.2001 r, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/345-61-51,0608/62-07-63,0607/32-99-04 
VW GOLF II, 1984 r., 202 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebieski, 
5-drzwiowy, centr. zamek z pilotem, alum. felgi, oryginalne spo
ilery, el. antena, • 8.300 zł. Wrocław, teł. 0501/24-62-65 
VW GOLF, 1985 r., 192 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, po wymianie klocków hamulcowych, przekładni kie
rowniczej, przegląd do 03.2002 r., OC do 06.2001 r., stan b. 
dobry, • 6.700 zł. Jawor, tel. 076/870-02-71 pr. Marcina 
VW GOLF, 1985 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, garażowany, RM, sprowadzony w całości, 4 reflektory, 
dużo nowych części, nowy olej, filtry i paski, zadbany, - 8.300 
zl. Otmuchów, tel. 0600/34-7943 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, 5-bie- 
gowy, 3-drzwiowy, szyberdach, ei. otw. szyby, aluminiowe felgi, 
nowy tłumik i pasek rozrządu, przegląd do 03.2002 r, - 5.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/849-04-09,0503/5244-02 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, alum. 
felgi 14*, przegląd do końca roku, szerokie zderzaki, szyber
dach, szeroka lotka ze światłem .stop’ z tyłu, stan dobry, • 7.000 
zł lub zamienię, bez dopłaty. Wałbrzych, tel. 074/848-33-17 
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic. 3-drzwio- 
wy, na białych tablicach - 750 DEM. Źielona Góra, teł. 
0609/15-17-07
VW GOLF II, 1985/86 r., 1600 ccm, turbo D, zielony metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, ospoflerowany, hak, 
ciemne lampy, po tuningu, szyberdach, CD + głośniki, • 8.900 
zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0603/61*59-50,0609/26-96-78 
VW GOLF II, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
hak, halogeny H-3, RM, zadbany, garażowany, konserwacja, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 8.800 zł. Mieroszów, tel. 
074/845-88-74
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 4-bie- 
gowy, na białych tablicach, • 1.900 zł. Goduszyn, woj. jelenio
górskie, tel. 0609/63-96-19
VW GOLF, 1986 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel,.kolor grafito
wy metalic, alarm, RM, nowe wtryski paliwa, 3-drzwiowy, świa

tła przeciwmgielne, zadbany, stan dobry, • 9.000 zł.-Robótka, 
tel. 071/390-31-22 po godz. 15
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, biały, stan dobry, II właściciel,
2-drzwiOwy, 4-biegowy, radio Blaupunkt, kubełkowe fotele, -
7.500 zł. Wrocław, tel. 071/34942-62 
VW GOLF, 1986 r.,1600 ccm, turbo D, czerwony, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, oryg. lakier, alum. felgi, RM, el. otw. szyby, kpi; do
kumentacja, katalizator, nowy ukł. wydechowy, alarm, zadba
ny, stan b. dobry, • 8.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-12-92, 
0605/52-34-13
VW GOLF II GTD, 1986 r., 1600 ccm, turbo D, biały, szyber
dach, obrotomierz, podwójne lampy, kubełkowe fotele, ziółone 
szyby, • 8.500 zł. Krzywiń, tel. 065/517-8342 .
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VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
kupiony z urzędu celnego, • 6.500 zł. Legnica, teł. 076/856-21-52 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, biały, szyberdach, 
5-biegowy, bagażnik, koła zimowe, • 7.000 zł. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-30-15
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, immobiiizer, Mul-T-Lock, ważny przegląd, sprowadzony w 
całości, nowy akumulator, • 6.200 zł. Parchów, gm. Chocianów, 
tel. 076/817-1144,0607/51-83-83 
VW GOLF II, 1986 r., 165 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
alarm + pilot, centr. zamek, el. wysuwana antena, CD ♦ 6 gło
śników, nowe amortyzatory, po wymianie oleju i filtrów, garażo
wany, zadbany, stan b. dobry, • 6.800 zł. Piława Górna, tel. 
0502/58-29-03
VW GOLF II, 1986 r., 130 tys. km. 1300 ccm, benzyna, niebie
ski, 3-drzwiowy, na białych tablicach • 900 DEM. Piotrowice, 
tel. 0604/07-98-31
VW GOLF II, 1986 r., 117 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 4 el. otw. szyby, centr. zamek, 
alarm + pilot, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, stan 
idealny, • 8.400 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-1641, 
0606/33-85-06
VW GOLF II, 1986 r., 84 tys. km, 1300 ccm, benzyna,' czerwo
ny. zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 7.100 zł. Wrocław, 
tel. 0501/76-84-52 po godz. 20
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, czerwony,'2-drzwiowy, stan b.

dobry, na białych tablicach - 900 DEM. Wrocław, tel. 
0604/86-31-63
VW GOLF II, 1986 r., 1800 ccm, GTI, czerwony, 140 KM. spo
ilery, el. otw. szyby, alum. felgi, szyberdach, RO, stan b. dobry, 
centr. zamek, • 7.550 zł. Wrocław, tel. 071/787-80-85, 
0501/39-1742,0501/82-52-98
VW GOLF II, 1986 r., 171 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, garażowany, RO Sony + 6 głośników, 
alarm + 2 piloty, kpi. dokumentacja, zadbany, oznakowany, prze
gląd do 11.2001 r, -6.500 zł. Wrocław, tel.338-14-09,365-31-35 
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy, stan b. dobry, 
na białych tablicach - 2.300 zł. Zielona Góra, tel. 0605/37-60-35 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, ciemnozielony, 2-drzwiowy, 
stan b. dobry, na białych tablicach • 800 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0604/60-80-94
VW GOLF II, 1986 r., 156 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 3-drzw io- 
wy, 5-biegowy, RM Blaupunkt + 6 głośników, nowy akumulator, 
pasek rozrządu, nowe świece żarowe, tylna blenda odblasko
wa, sprow. w całości, zadbany, garażowany, stan b. dobry, -
8.300 zł łub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-41-13, 
0605/56-9148
VW GOLF II, GTI, 1986/94 r., 1800 ccm, 16V, DOHC, 139 KM, 
kolor grafitowy metalic, kubełkowe fotele, obrotomierz, sporto
wy ukł. wydechowy, alum. felgi, 4 lampy z przodu, ciemne szy
by, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, komputer, • 9.000 zł. Bolków, 
tel. 075/741-3340
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, biały, hak, RO, szyberdach, 
kpi. dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, - 8.500 zł. Klucz
bork, teł. 077/413-14-56

DIESEL SERWIS
TDI SDI TDS

• regeneracja pomp 
wtryskowych Bosch |

• diagnostyka silnika
• naprawy I remonty silników
tel. 071/781-83-62 w godz. 9"-17" 
Wrocław, ul. Braniborska 70/80

VW GOLF II, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm na białych tabli
cach, • 1.800 zł. Niemodlin, tel. 0600/34-65-75 
VW GOLF, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
5-drzwiowy, stan dobry, • 7.900 zł. Rydzyna, tel. 065/538-88-37 
O  VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, 

2*drzwlowy, stan b. dobry, na białych tablicach •
1.000 DEM. Gubin, tel. 0503/98-81-94, 
0600/59-13-33 87022041

O  VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, czerwony,
2-drzwiowy, na białych tablicach - 800 DEM. Gu
bin, tel. 0503/98-81-94,0600/59-13-33 87022061 

O  VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel 5-biegowy, 
stan b. dobry, - 8.700 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87022011

VW GOLF II GTD, 1987 r., 189 tys. km,.turbo D, czamy, stan b. 
dobry, klimatyzacja, kubełkowe fotele, obrotomierz, 3-drzwio- 
wy, 4 lampy z przodu, tylne lampy przyciemniane, 5-biegowy,

spoiler na tylną klapie, radioodtwarzacz, garażowany, roczny 
akumulator, -10.000 zł. Bolesławiec, tel. 0605/10-85-99 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, szyberdach, 
5-biegowy, szerokie zderzaki, - 8.500 zl. Gliszczyce, tel. 
0608/73-9046,077/486-83-18
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, kolor grafitowy metalic, stan b. 
dobry, - 7.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-16-16 
VW GOLF II, 1987 r., 62 tys. km, 1300 ccm. benzyna, biały, 
nowy pasek rozrządu, stan dobry, na białych tablicach - 950 
DEM. Jawor, tel. 0600/18-18-51 
VW GOLF II, 1987 r., 150 tys. km, 1760 ccm, benzyna, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, szyberdach, 
kierów, drewniana, alum. felgi, ABS • 12.000 zł. Karłowice, gm. 
Popielów, tel. 077/469-70-73
VW GOLF, 1987 r., 185 tys. km, 1600 ccm, diesel kpi. doku
mentacja, zadbany, dzielone siedzenie tylne, hak, 5-biegowy, •
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., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, w Polsce 
od 93 r., stan dobry, - 6.900 zł lub zamiana na Audi 80, Kadetta. 
Lubini tel. 076/749-73-59
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, katalizator, 
szerokie zderzaki, oryginalny szyberdach, RO, nowy układ wy
dechowy, nowe amortyzatory, zadbany, - 6.900 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-01-69, 0608/2346-96 
VW GOLF II, 1987 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, immobiiizer, przegląd, zadbany, stan b. dobry, •
6.400 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW GOLF, 1987 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, ak
tualny przegląd, zadbany, stan idealny, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 
0600/38-73-72
VW GOLF II, 1987/88 r., 2000 ccm, benzyna, ciemnofioletowy 
metalic, synchro, 4x4, ABS, alum. felgi (3-ramienna gwiazda), 
podwójne lampy, szerokie zderzaki, skórzane fotele kubełko
we, wspomaganie, RO, 5-biegowy, - 10.000 zł. Borów, tel. 
0606/74-53-81, woj. wrocławskie 
VW GOLF II, 1987/88 r., 1300 ccm, benzyna, biały, • 8.800 zł. 
Radwanice, teł. 0502/50-39-28
VW GOLF, 1987/88 r., 207 tys. km, 16d0 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, oryg. szyberdach i RM, po wymianie tarcz, kloc
ków, szczęk hamulcowych, teleskopy (gwarancja), szyby bez 
trójkątów, szerokie listwy, sprowadzony w całości, przegląd do
09.2001 r., kpi. dokumentacja, - 9.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-65-52
VW GOLF II, 1987/88 r., 1800 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 
stan dobry, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 0502/84-72-86 
VW GOLF II, 1987/97 r., 160 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 16V, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaga
nie kierownicy, centralny zamek, komputer, fotele kubełkowe, 
stan b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/664-28-08
VW GOLF II, 1988 r., 130 tys. km, 1300 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości, bez wypadku, I właściciel, * 7.800 zł. Jaro
cin, teł. 0601/57-35-88 •
VW GOLF II, 1988 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 2-drzwiowy, alum. felgi, ro, stan idealny, bez wypadku, 
na białych tablicach - 1.700 DEM. Wrocław, tel. 0603/40-25-07 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, piaskowy metalic, wspo
maganie, klimatyzacja, tempomat, 5-drzwiowy, szerokie zde
rzaki, 4 lampy, alum. felgi, nowe opony, radio Pioneer, szyber
dach, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 071/333-82-95 wieczorem, 
0608/199-93-32
VW GOLF II, 1988 r., 20 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, po remoncie silnika w 2000 r., hak, • 9.600 zł lub 
zamienię na Poloneza, z dopłatą. Domasław, tel. 071/311-98-33 
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm, biały, „manhatan*, 2-drzwiowy, 
radio, katalizator, białe tablice, zaęjestrowany, • 2.300 zł. Go
rzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52
VW GOLF, 1988 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, atrakc. wygląd, 3-drzwiowy, stan tech. idealny, 5-bie
gowy, RM, ekonomiczny, I właściciel w kraju, - 8.900 zł. Gubin, 
tel. 068/359-55-52,0607/36-25-37 
VW GOLF II, 1988 r., 146 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, I właściciel w kraju, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe 
amortyzatory i ukł. wydechowy, reg. mocowania pasów, 2 za
główki, kpi. dokumentacja, • 8.000 zł. Kawice, tel. 
0600/51-48-29, woj. legnickie
VW GOLF, 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny, • 7.800 zł. Nowa Kuźnia, gm. Radwanice, tel. 
076/831-15-96
VW GOLF II, 1988 r., 260 tys. km, '1600 ccm, benzyna, czamy, 
bez wypadku, dodatkowo zimowe opony, stan b. dobry, - 8.500 
zł lub zamienię na diesla do 6.000 zł. Oława, tel. 071/313-98-73, 
0601/14-88-69 •
VW GOLF II, 1988 r., 170 tys. km, 1800 cćm, zielony, welurowa 
tapicerka, centr. zamek, el. reg. lusterka, garażowany, komplet 
kół zimowych, stan b. dobry, • 8.300 zł. Opole, tel. 
077/411-33*75,0502/08-85-55
VW GOLF II, 1988 r., 92 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, katalizator, udokum. pochodzenie, szyberdach, 3-drzwio- 
wy, przegląd do 02. 2002 r, - 8.900 zł. Szczytna, tel. 
074/868-30-80
VW GOLF II, 1988 r., 137 tys.. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 
oryg. lakier, RO Pioneer, alum. felgi, 5-biegowy, ekonomiczny, 
przegląd do 12.2001 r., stan b. dobry, • 9.700 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/0742-57
VW GOLF II, 1988 r., 1300ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, 
RM, kpi. dokumentacja, oszczędny 5 l/IOOkm, - 9.100 zł lub 
zamienię. Wykroty, tel. 0604/95̂ 61-54 
VW GOLF, 1988/89 r., 1800 ccm, niebieski metalic, kpi. doku
mentacja, 5-biegowy, stan b. dobry, • 7.200 zł. Oława, tel. 
071/303*31*90,071/313*64*67
VW GOLF SKŁADAK, 1988/97 r., 1800 ccm, benzyna, czamy, 
skórzana tapicerka, drewniane dodatki, szyberdach, alum. fel
gi, obniżony, poszerzony, • 10.000 zł. Opole, tel. 0602/74-31-86 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, bordowy, drzwiowy, szyber
dach, na białych tablicach, • 2.600 zł. Jawor, tel. 0607/20-95-06 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, stan techn. 
b. dobry, -11.000 zt. Lubin, tel. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, alarm, 
stan b. dobry, - 9.800 zł. Dzierżoniów, tel: 074/831-24-50 
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, RM, - 9.800 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-10-84 
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czamy, 
3-drzwiowy, RO, alum. felgi, szyberdach, sportowe zawiesze
nie i ukł. wydechowy, kubełkowe fotele, stan b. dobry, -10.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/762-11-06 
VW GOLF, 1989 r., 152 tys. km, 1600 ccm, GTD, czerwony, 
3-drzwiowy, szyberdach, hak, koła 14*, 4 lampy z przodu, ku
bełkowe fotele, przegląd do 02.2002 r, • 12.000 zł. Krosno Od
rzańskie, tel. 068/383-95-15 po godz. 15, 0607/10-79-17 
VW GOLF II, 1989 r., 156 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 5-bie- 
gowy, alum. felgi, bez wypadku, sprowadzony w całości, • 10200 
zł. Leszno, tel. 065/529-03-06
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, odcięcie 
zapłonu, -10.200 zł. Opole, tel. 077/457-07-69 
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, central
ny zamek, alarm, alum. felgi 14* + kpi. felg stalowych z opona
mi zimowymi, RM, reg. fotel kierowcy, szerokie zderzaki, 4 lam
py przednie, lampy tylne przyciemniane, - 10.500 zh Struga, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0603/52-09-39 
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy metałic, 
5-drzwiowy, szyberdach, alarm, RM + 4 głośniki, sprowadzony 
w całości, bez wypadku, stan dobry, - 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-92-57 do godz. 15,0502/3645-39 
VW GOLF II, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czamy,
3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, podwójne reflektory, •
8.000 zł. Wrocław, tel. 0607/28-93-15 
VW GOLF II, 1989 r„ 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, serwo, stan dobry, na bia
łych tablicach, - 1.850 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
VW GOLF II GTD, 1989/90 r., 1600 ccm, TDI, 80 KM, bordowy

metelic, 3-drzwiowy, szerokie zderzaki, 4 reflektory, szyberdach, 
centr. zamek, alarm, hak, RO, stan techniczny b dobry, kpi. 
opon zimowych, - 13.700 zł. Wrocław, tel. 0603/63*95-56 lub 
Brzeg, 077/411-57-75 po godz. 20 
VW GOLF, 1989/94 r., 1300 ccm, czerwony, sten b. dobry,
2-drzwiowy, 5-biegowy, - 10.800 zł. Lubin, tel. 076/841-21*56, 
0601/42-28-18
VW GOLF II, 1989/94 r., 137 tys. km, 1300 ccm, bordowy, nowy 
ekumulator, RM, nowe świece i aparat zapłonu, ■ 6.900 zł. Wro
cław, tel. 071/349-22-03
VW GOLF II, 1989/96 r., 122 tys. km, 1600 ccm, diesel, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, hak, RO, pokrowce, 
garażowany, konserwacja, I właściciel, książka serwisowa, stan 
b. dobry, • 12.300 zł. Solniki Wielkie, gm. Bierutów, tel. 
071/314-89-64
VW GOLF II, 1990 r., 145 tys. km, wtrysk, zielony morski, centr. 
zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, stan dobry, zadbany, •
11.000 zł. Moszyce, gm. Twardogóra, tel. 071/315-03-96
0  VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony 

metalic, 5-tfrzwiowy, obrotomierz, szerokie zde
rzaki, do lakierowania 2 elementy, kpi. dokumen
tacja polska i celna, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78 81010781

VW GOLF II, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, GTi, bordowy 
metalic, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, 
szerokie zderzaki, kpi. dokumentacja, -12.000 zl. Bolesławiec, 
tel. 0603/33-73*96
VW GOLF II, 1990 r., 143 tys. km, 1272 ccm, benzyna, czerwo
ny, katalizator, 5-drzwiowy, bez korozji, zadbany, właściciel nie
palący, hak, techn. sprawny, po wymianie amortyzatorów, ra
dio, zadbany • 11.500 zł lub zamienię na VW Polo, 4-drzwiowy, 
1996 r., z dopłatą. Chojnów, tel. 0602/30-8143 
VW GOLF, 1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, szyberdach, Mul-T-Lock, oznakowany, RO, 4 gło
śniki, nowe sprzęgło i łożyska, kpi. dokumentacja, komplet opon 
zimowych, • 10.200 zł. Grodków, tel. 077/415-34-97
VW GOLF II, 1990 r., 201 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czamy, 
5-drzwiowy, szyberdach, 4 lampy, hak, CD, sprowadzony w 
całości, alum. felgi, • 9.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-79-86, 
0600/41-18-53
VW GOLF II GTI, 1990 r., 1800 ccm, czerwony, szerokie zde
rzaki, halogeny, alum. felgi, uszkodz. szyberdach, • 10.500 zł. 
Leszno, tel. 0603/99-69-66
VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm, GTi, czamy, 3-drzwiowy, skó
ra, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, • 11.500 zł. Nysa, 
tel. 0502/65-01-26
VW GOLF, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciemny 
metalic, sprowadzony w całości, stan techn. b. dobry, po wy
mianie sprzęgła i amortyzatorów, 5-biegowy, immobiiizer, szy
berdach, 5-drzwiowy, • 9.300 zł. Paczków, tel. 0604/94-27-35 
VW GOLF, 1990 r., 1300 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, centralny zamek + pilot, RM, 4 lampy z przodu, 
5-biegowy, sprowadzony w całości, nieuszkodzony, szerokie 
zderzaki, -10.500 zł. Rawicz, tel. 0608/47-83-06 
VW GOLF II, 1990 r., 147 tys. km, 1300 ccm, czarny, szyber
dach, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, 
sportowy wydech, alum. felgi, nowe opony, koła zimowe, w kra
ju od 6 mies., stań b. dobry, • 11.700 zl. Ujazd Gómy, tel. 
076/871-91-69,0609/48-3246
VW GOLF II, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, RO, alarm
♦ pilot, alum. felgi, ciemne tylne lampy, 5-biegowy, • 11.000 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/847-74-97,0603/80-64-37
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, GT, zielony metalic, centr. za
mek, szyberdach, komputer, inst. gazowa, alum. felgi 15", RM, 
kubełkowe fotele, -11.700 zł. Wałbrzych, teł: 074/666-04-72 
VW GOLF II, 1990 r., 153 tys. km, 1600 ccm, benzyna, turkuso
wy metalic, 5-biegowy, RM Blaupunkt, blokada skrzyni biegów, 
centr. zamek + 2 piloty, alarm, zadbany, - 11.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-9142 wieczorem, 0601/18-1343 
VW GOLF II, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, czarny, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, zadbany, nowy przegląd, -10.500 
zł. Wrocław, tel. 071/78943-84, 0501/47-37-01 
VW GOLF II, 1990 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, sprowadzony w 1996 r., 3-drzwiowy, centr. zamek, 
alarm, radio, możKwe raty przez komis, 5-biegowy, stan b. do
bry, -11.900 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-28 
VW GOLF, 1990 r, 114 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, el, reg. reflektory, 
RM Blaupunkt, bez wypadku, zadbany, serwisoweny, stan ide
alny, - 11.600 zł (zwolnienie z  opłaty skarb.). Żary, teł. 
068/374-0646,0604/90-7844
VW GOLF II, 1990/91 r., 1300 ccm, kolor grafitowy metalic,
3-drzwiowy, tylne lampy czarne, nie używany w kraju, karta 
pojazdu, -11.400 zł. Legnica, tel. 076/722-54-19
VW GOLF II, 1990/93 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grana
towy, alarm, centr. zamek * 2 piloty, odcięcie paliwa, 3-drzwio
wy, RO Blaupunkt, nowe opony (gwarancja) ♦ kpi. kół zimo
wych, nowy akumulator (gwarancja), dużo nowych części, •
13.500 zł. Wrocław, tel. 0608/81-68-05 
VW GOLF II, 1991 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
GL, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pełne zderzaki, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, sprow. w 04.2001 r., bez wypadku, 
po przeglądzie techn. - 9.900 Zl. Bolesławiec, tel. 0606/3049-25 
VW GOLF II. 1991 r., 116 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, czerwony,
4-drzwTowy, el. reg. reflektory, zadbany, nie eksploatowany w 
kraju, radio, - 11.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-50-85, 

.0600/20-22-65
VW GOLF II, 1991 r., 143 tys. km, 1600 ccm, TDI, biały, 5-drzwio- 
wy, wspomaganie, elektrycznie otwierane wszystkie cztery szy
by, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, centralny 
zamek, obrotomierz, siedzenie kierowcy regulowane, -13.600 
zł. Opole, tel.,0502/13-91-34
VW GOLF GT SPECIAL, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, kubełkowe fotele, -10.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/573-1845,0601/77-37-17 
VW GOLF II, 1991 r., 132 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, katalizator, el. reg. reflektory, RM, elum. felgi, 
Mul-T-Lock, II właściciel, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, zadbany, stan techn. b. dobry, po wymianie pasków i dia
gnostyce, • 10.200 zł. Wrocław, tel. 0503/91-37-54 
VW GOLF II, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, wspom. kierown, oryg. RO, oryg. szyberdach, we
lur, aluminiowe felgi, I właściciel, oclony w całości, bezwypad
kowy, książka serwisowa, pełna dokumentacja, stan bardzo 
dobry, • 12.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815*27*96 lub 
0602/1745-39
VW GOLF I SKŁADAK, 1991 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy, model 
przejściowy, 4 przednie lampy, szerokie, tylne lampy, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, nowy ukł. wydechowy i-opony, RO. hak, - 3.200 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Dobroszyce, teł. 071/315-54-53 
VW GOLF II, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, bordowy metalic,
1 właściciel, sprowadzony w całości w 2000 r., oryginalny la
kier, 5-drzwiowy, 5-biegowy, spoiler tylny, wspomaganie kier., 
RO, stan b. dobry, -10.800 zł. Duszniki Zdrój, teł. 074/866-81-78 
VW GOLF, 1991 r., 155 tys. km, 1600 ccm, czamy metalic, wspo
maganie, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, alarm, szero
kie zderzaki, 4 lampy z przodu, - 11.400 zł. Henryków, teł. 
074/810-5241 Ą

GOLF II, 1Ś91 r., 124 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały,
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, el. reg. reflektory, radio, rozkł. 
siedzenia, sprowadzony w całości, stan idealny, możliwość rat,
• 11.800 zł lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
VW GOLF II GL, 1991 r., 135 tys: km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, RM, dzielona kanapa, obrotomierz, szyberdach, 
opony zimowe, 3-drzwiowy, - 9.300 zł lub zamienię na droższy. 
Kępno, tel. 062/583-04-24,0603/89-52-54
VW GOLF II, 1991 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, szerokie zderzaki, radio, • 12.900 zł lub zamienię 
na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW GOLF, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
RO, stan b. dobry. • 11.700 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
VW GOLF III, 1991 r., 151 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic; w kraju od 1997 r., 5-biegowy, garażowany, stan b. 
dobry, - 10.300 zl (w rozliczeniu może być Fiat 126p albo Ci- 
nquecento. Lubin, tel. 076/846-30-99,0603/27-02-09 
VW GOLF II, 1991 r., 170 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, granato
wy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan dobry, - 9.500 zł. 
Oława, tel. 0605/41-56-91
VW GOLF II, 1991 r.. 170 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czamy 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, weluro
wa tapicerka, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, stan 
idealny, -12.000 zl. Polanica Zdrój, teł. 0601/56-61-53 
VW GOLF II GL, 1991 r., 75 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy, 
5-drzwiowy, szerokie zderzaki, centr. zamek, szyberdach, pod
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grzewane siedzenia, halogeny, welurowa tapicerka, RO, książ
ka serwisowa, bez uszkodzeń, w kraju od tygodnia, stan ideal
ny, -13.700 zł. Trzebnica, tel. 071/387-13-51 
VW GOLF, 1991 r., 98 tys. km, 1600 ccm, turbo D, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, alum. felgi, garażowany, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, stan 
b. dobry, • 13.500 zl. Wolsztyn, tel. 0600/10-19-84, woj. zielo
nogórskie
VW GOLF, 1991/92 r., 1600 ccm, turbo D, biały, szyberdach, 
kpi. dokumentacja, 5-biegowy, RM, odcięcie zapłonu, 5-drzwio- 
wy, zielone szyby, stan b. dobry, • 13.900 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Lubin, tel. 0604/35-07-14 
VW GOLF GT, 1991/92 r., 90 tys. km, 1800 ccm, grafitowy me
talic, aluminiowe felgi 15”, komputer, sportowe siedzenia, szy
berdach, obrotomierz, wspomaganie kier., obniżony, zadbany, 
podwójne reflektory, przyciemniane lampy tylne, w kraju od ty
godnia, bez wypadku, pełna dokumentacja, • 13.000 zł. Opole, 
tel. 0602/64-26-16
VW GOLF III, 1991/92 r., 1900 ccm, turbo 0, szary metalic, nowe 
opony, wspomaganie, el. otw. szyberdach, reg. reflektory, alarm, 
Mul-T-Lock, stan techn. b. dobry, • 16.900 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 0608/68-16-42
VW GOLF II, 1991/92 r., 132 tys. km, 1600 ccm, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, RM, atermiczne szyby, w kraju od 3 dni, bez wypadku, 
aktualny przegląd, kpi. dokumentacja, kupujący zwolniony z 
podatku, stan idealny, • 12.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46, 
0603/85-26-46
VW GOLF, 1991/92 r., 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, alum. felgi, kpi. opon zimowych, bez wypadku, w kraju 
od 2 dni, po przeglądzie, el. reg. reflektory, książka serwisowa, 
stan techn. idealny, • 11.500 zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-04 
VW GOLF II, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, po
duszka pow., wspomaganie • 16.900 zł. Leszno, tel. 
065/529-24-65
VW GOLF III, 1992 r., 152 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordowy, 
szyberdach, wspomaganie kier., RO, - 18.000 zl. Bolesławiec, 
tel. 0604/41-15-39
VW GOLF iii, 1992 r., 1900 ccm, turbo D, czamy, wspomaga
nie, alum. felgi 14*, opony zimowe, zderzaki w kolorze nadwo
zia, garażowany, zadbany, - 18.000 zł. Kondratów, tel. 
076/870-89-72
VW GOLF III, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, wiśniowy, 
wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, 
podgrzewane lusterka, alum. felgi .Borbet*, obniżone zawie
szenie sportowe ,Jamexa, sportowy ukł. wydechowy, stan b. 
dobry, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 18.200 zł. Leszno, tel.. 
0607/73-47-38
VW GOLF II, 1992 r., 14 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, bez wypadku, 5-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, 
oryg. obniżony, ukł. wydech. Remus, atrakc. wygląd, -13.800 
zł. Leszno, tel. 065/520-96-05
VW GOLF III, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, po tuningu, klimatyzacja, aluminiowe fel
gi, komputer, szyberdach, • 19.900 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
0608/12-17-35
VW GOLF, 1992 r<, turbo D, biały, 3-drzwiowy, bez wypadku, -
11.500 zi. Miejska Górka, tel. 065/547-44-94,0604/73-93-30 
VW GOLF II, 1992 r., 168 tys. km, 1600 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy metalic, 5-biegowy, szyberdach, odpinany hak, RM, 
alum. felgi 15", I właściciel, ekonomiczny, 3-drzwiowy, garażo
wany, w kraju od 6 mies., kpi. dokumentacja, stan b. dobry, spro
wadzony w całości, • 14.500 zł. Nowa Ruda, tei. 074/872-23-02, 
0607/82-57-78
VW GOLF III, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, srebrny metaiic, 
3-drzwiowy, el. reg. lusterka i reflektory, alum. felgi, wspoma
ganie, • 18.000 zł lub zamienię na Renaulta Lagunę, z dopłatą. 
Nysa, tel. 0606/95-77-02
VW GOLF III, 1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm, GTD. granatowy 
metalic, kubełkowe fotele, alarm, el. otw. szyberdach, wspo
maganie, bez wypadku, nie składak, RO + pilot, ciemne szyby, 
3-drzwiowy, - 20.500 zł. Oława, tel. 071/313-01-02, 
0502/31-62-09
VW GOLF III, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, katalizator, • 16.000 
zi. Poznań, tel. 061/815-71-40
VW GOLF III, 1992 r., 121 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, I właściciel, 5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, centr.

zamek, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, halogeny, zderza
ki w kolorze nadwozia, radio, stan b. dobry, • 17.400 zł. Syców, 
tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63 
VW GOLF III, 1992 r., 105 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, I właściciel, 5-drzwiowy, wspomaganie kie
rownicy, centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, 
alum. felgi 16” AZEV, obniżony, po tuningu, bez wypadku, w 
kraju od 2 tygodni, stan idealny, • 18.500 zł. Syców, tei. 
062/785-36-81,0603/92-75-63
VW OOtF III; T992 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, wspo
maganie kier., centralny zamek, 3-drzwiowy, el. otwierane szy
by, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 17.500 zł. Szpro
tawa. tei. 068/376-32-07
VW GOLF III, 1992 r., 143 tys. km, 1800 ccm, 75 KM, ciemno- 
fioletowy metalic, 3-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie 
kierownicy, katalizator, RM + 6 głośników, el. otw. szyberdach, 
el. reg. i podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory z nakładka
mi, halogeny, alum. felgi 14" ♦ 2 opony letnie, • 18.300 zł lub 
zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 0606/26-35-79 
VW GOLF III, 1992 r., 145 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, RM, alarm 
+ pilot, immobiiizer, stan b. dobry, - 16.900 zł. Wrocław, tel. 
071/373-77-14
VW GOLF III GTD, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, 5-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, szyberdach, 
el. reg. reflektory, - 19.500 zł. Żary, tei, 068/374-97-42, 
0604/60-38-82
VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony, 5-drzwio- 
wy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, stan b. dobry, I właści
ciel w kraju, - 21.000 zł. Żary, tel. 0602/34-76-10 
O  VW GOLF Ili, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, kolor 

grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, stan b. do
bry, • 21.500 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87021691

VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, oclony w całości, • 20.800 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-72-65,0604/67-86-93
VW GOLF III, 1992/93 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TD, kolor bu
raczkowy, stan b. dobry, 3-drzwiowy, el. otw. szyberdach, wspo
maganie, RM, • 19.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-08 po 
godz. 19,0604/41-15-39
VW GOLF III, 1992/93 r., 125 tys. km, 1800 ccm, wtiysk, biały, 
w kraju od miesiąca, oclony, zarejestrowany, bez wypadku, ory
ginalny lakier i przebieg, książka serwisowa, pełna dokumenta
cja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, klimatyzacja, el. reg. reflektory, ra
dioodtwarzacz Beta ♦ głośniki, centralny zamek, garażowany, •
17.900 zł lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
VW GOLF III, 1992/93 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
fitowy nietalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alum. felgi, sportowa kierownica, • 16.800 zł. Opole, tel. 
0605/38-95-69
VW GOLF III, 1992/93 r., 140 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, perło- 
wosrebrny, 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 GOLF III, 1992/93 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, błękit
ny metalic, katalizator, el. reg. reflektory i szyberdach, reguł, 
fotel kierowcy, radio + głośniki, kpi. dokumentacja, I właściciel, 
-17.300 zł. Syców, tel. 062/785-16-07 wieczorem 
VW GOLF III GTD, 1992/93 r., 172 tys. km, 1900 ccm, srebrny 
metalic, nie składak, wspomaganie kier., blokada skrzyni bie
gów, odcięcie zapł., 5-drzwiowy, aluminiowe felgi 14*, kubełko
we fotele, po wymianie amortyzatorów, - 20.500 zł lub zamienię

na Audi TD z dopłatą. Wambierzyce, tel. 074/671-92-28, 
0608/84-62-56
VW GOLF II, 1992/94 r., 146 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony, składak, pełna dokumentacja, bez wypadku, radioodtwa
rzacz, immobiiizer, nowe opony, blokada skrzyni biegów, 
5-drzwiowy, stan dobry, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 0501/04-98-37 
VW GOLF III, 1992/96 r., 128 tys. km, 1800 ccm, GT, śliwkowy 
metalic, szyberdach, aluminiowe felgi, nowe sprzęgło, zawie
szenia, niebieskie lampy, centralny zamek, alarm, stan techn. 
b. dobry, wspomaganie kier., atrakcyjny wygląd, • 14.500 zl. 
Wrocław, tel. 0501/98-68-57.0606/68-92-45 
VW GOLF III, 1993 r., 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, szyberdach, alum. felgi, zabezp. przed kradzieżą, •
18.000 zl. Leszno, tel. 065/529-19-95 
VW GOLF, 1993 r., 80 tys. km, 1800 ccm, grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, szy
berdach, RM stereo, do poprawek lakierniczych, • 15.000 zi. 
Rawicz, tel. 065/546-29-15,0603/63-13-56 
VW GOLF, 1993 r., 113 tys. km, 1600 ccm, śliwkowy metalic, 
książka serwisowa, sprowadzony w całości, pełna dokumenta- 

- cja, ospoilerowany, wspomaganie, aluminiowe felgi, elektr. otw. 
szyberdach, Mul-T-Lock, • 18.700 zl. Wrocław, tel. 
0608/69-44-71
VW GOLF III, 1993 r., 148 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciemno- 
fioletowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek + 
alarm i pilot, immobiiizer, reg. reflektory, reg. i podg. lusterka, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny soczewko
we, welur, 12 głośników, alum. felgi 15*. nowe opony * kpi. zi
mowych, hak, kupiony w salonie w kraju, stan b. dobry • 19.500 
zl lub zamienię na. VW Passata B5, Borę, z dopłatą, Oleśnica, 
tel. 071/398-87-81,0605/26-57-82 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AC0211 www.autogiel- 
da.com.pl)
VW GOLF III KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, diesel el. otw. szyber
dach, centr. zamek, do sprowadzenia • 6.500 DEM. Góra, tel. 
0501/70-04-54
VW GOLF III, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwio- 
wy, wspomaganie kier., centr. zamek, radio, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, I właściciel w kraju, kpi. dokumenta
cja, książka serwisowa, -18.600 zł. Góra, tel. 065/544-41-38 
VW GOLF Ili, 1993 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, wiśniowy 
metalic, el. szyberdach, hak, RM, centralny zamek, wspoma
ganie kier., blokada skrzyni biegów, 5-drzwiowy, I właściciel w 
kraju, sprowadzony w całości, - 18.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-12-53,0502/56-75-03
VW GOLF III, 1993 r., 99 tys. km, 1900 ccm, turbo D, śliwkowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, ku
bełkowe fotele, alum. felgi, wersja GT, I właściciel w kraju, kpi. 
dokumentacja, - 20.500 zł. Krotoszyn, teł. 062/722-85-39, 
0604/37-24-01
VW GOLF III, 1993 r., 103 tys. km, 1400 ccm, niebieski metalic, 
udokum. pochodzenie, bez wypadku, RO, stan idealny, • 16.800 
zł. Legnica, tel. 076/858-48-86,0603/06-64-71 
VW GOLF III, 1993 r., 168 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 4 
miesiące w kraju, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyber
dach, RO, el. reg. reflektory, spoiier ze światłem .stop', książka 
serwisowa, • 16.100 zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/29-77-37 
VW GOLF III, 1993 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TD, czamy. 
3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. 1elgi, I 
właściciel, • 19.800 zł. Opole, tel. 0607/53-78-12 
VW GOLF III, 1993 r., 75 tys. km, 1800 ccm, czerwony, katali
zator, el. otw. szyberdach, oryginalny lakier, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, - 13.700 zl. Otmuchów, tel. 077/431-25-60, 
0606/24-67-72
VW GOLF, 1993 r., 135 tys. km. 1900 ccm. turbo D, kolor wi
śniowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, welurowa ta
picerka, bez wypadku, • 21.900 zł (możliwe raty lub zamiana). 
Paczków, teł. 077/431-78-88,431-75-08 
VW GOLF III, 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, wspo
maganie kierownicy, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, immobiii
zer, Mul-T-Lock, alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, el. 
reg. reflektory, sprowadzony w całości, serwisowany, kpi. do
kumentacja, kpi. kół zimowych, stan techn. b. dobry, -17.500 zł 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
VW GOLF III, 1993 r., 75 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary 
metalic, 5-drzwiowy, garażowany, mało używany, zadbany, stan 
b. dobry, • 21.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-03-99 
VW GOLF III GL, 1993 r., 127 tys. km, 1900 ccm, turbo D, gra
natowy, 5-drzwiowy, bez wypadku, w kraju od tygodnia, wspo
maganie, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, • 20.800 zł. So
bótka, tel. 0601/15-66-99
VW GOLF, 1993 r., 63 tys. km, 1800 ccm, granatowy metalic, 
wspomaganie, reg. fotele, nie uszkodzony; - 17.50CF zł. Stary 
Olesiec, teł. 062/761-52-04
VW GOLF III, 1993 r., 159 tys. km, 1900 ccm, turbo D, fioletowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 4-drzwio
wy, welur, dzielona kanapa, blokada biegów, odcięcie zapłonu, 
garażowany, stan b. dobry, - 21.700 zl. Świdnica, tel. 
074/850-68-12
VW GOLF Ul, GT, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm, kolor śliwko
wy metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szy
berdach, sportowy tłumik, alum. felgi, nowe amortyzatory, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, - 18.500 zł lub zamienię na 
Renault Megane Coupe. Wałbrzych, tel. 0606/42-58-74 
VW GOLF, 1993 r., 113 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śliwkowy 
metalic, el. szyberdach, 5-drzwiowy, ospoilerowany, aluminio
we felgi 16*, Mul-T-Lock, nowe tylne amortyzatory, nowe sprzę
gło, atrakcyjny wygląd, - 18.000 zl lub zamienię na Poloneza 
Caro. Wrocław, tel. 071/789-98-90,0608/69-44-71 
VW GOLF III KOMBI, 1993/94 r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedze
nia, wspomaganie, centr. zamek, immobiiizer, el. reg. lusterka, 
el. reg. reflektory, relingi dachowe, halogeny, reg. kierownica, 
nowe opony, • 20.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-41-20, 
0601/87-89-60
VW GOLF III, 1993/94 r., 185 tys. km, 1900 ccm. diesel, niebie
ski, w kraju od miesiąca, bez wypadku, książka serwisowa, 
3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, zadbany, stan idealny, • 18.800 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-36-91,0601/70-56-89 
VW GOLF III, GT, 1993/94 r., 90 tys. km, 1800 ccm, wtiysk, 
śliwkowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, obrotomierz, 
szyberdach, błotnik do malowania, w pełni sprawny, w kraju od 
tygodnia, stan b. dobry, -15.500 zl. Bralin, tel. 062/781 -25-19, 
0602/26-90-03
VW GOLF KOMBI, 1993/94 r., 170 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, szyberdach, wspomaganie kier., relingi dachowe, 
hak, RO, roleta, pilot, dodatkowe światło .stop', lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 22.000 zł. Osiecznica, tel. 
075/731-24-97
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, czamy, kombi, centr. 
zamek, blokada skrzyni biegów, szyberdach, zderzaki w kolo
rze nadwozia, stan b. dobry, • 23.500 zł. Legnica, tel. 
0606/49-79-90
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, - 20.500 zł. Leszno, 
tel. 065/529-49-95, 0603/13-95-16 
VW GOLF III, 1994 r., 97 tys. km, 1800 ccm, GT, czerwony, 
3-drzwiowy, airbag, alum. felgi, RO, ABS, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, - 22.000 zł. Łęknica k. Żar, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/72-50-28
VW GOLF, 1994 r., 2800 ccm, VR6, perłowoczamy, pełne wy
posażenie, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, - 26.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/57-46-82
VW GOLF III, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, immobiiizer, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, stan b. dobry, • 19.500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/22-32-01
O  VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, turbo D 5-drzwio- 

wy, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centr. zamek, - 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul.

Okrze i 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021671

VW GOLF III GT, 1994 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, 2 pod. 
powietrzne, reg. kierownica, immobiiizer, alum. felgi, spoilery, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, sprowadzony w cało
ści, książka serwisowa, stan idealny, • 19.700 zł. Chojnów, tel. 
076/818-75-32 po godz. 20,0602/29-71-47 
VW GOLF III, 1994 r., 84 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, 4-drzwiowy, nakładki na błotnikach i progach, regulowa
ne fotele, el. reg. reflektory, immobiiizer, alarm, • 20.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/641-96-52 wieczorem 
VW GOLF III, 1994 r., 136 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, centralny za
mek, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, el. szyberdach, 2 poduszki powietrzne, zderzaki p lusterka 
w kolorze nadwozia, - 23.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/647-72-74.0604/05-88-37
VW GOLF KOMBI, 1994 r., biały, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, stan dobry, -16.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/07-42-94 
VW GOLF III, 1994 r„ 143 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czerwo
ny, wspomaganie, ABS, el. otw. szyberdach, zderzaki w kolo
rze nadwozia, tydzień w kraju, stan idealny, kupujący zwolnio
ny z opłaty skarbowej, • 21.000 zł. Legnica, tel. 076/866-16-08, 
0603/16-13-73
VW GOLF VARIANT, 1994 r., 171 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, szyberdach, reg. kie
rownica, reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, obniżony, ospoilerowany, po tuningu, atrakcyjny wy
gląd, - 28.500 zł. Legnica, tel. 076/854-72-04,0602/30-16-93 
VW GOLF III GT, 1994 r., 75 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy
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metalic, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby (4), wspomaganie kier., 
centralny zamek + pilot, alarm, kubełkowe fotele, • 25.000 zł. 
Leszno, tel. 065/526-10-02,0502/30-52-70 
VW GOLF, 1994 r., 105 tys. km, 1900 ccm, diesel, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., alarm, kupiony w salonie, • 23.000 
zł. Lubin, tel. 076/844-14-89, 0604/49-17-70 
VW GOLF III, 1994 r., 41 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy, 
wspomaganie kier., sportowy wydech, zderzaki i lusterka w kol. 
nadwozia, białe zegary, stan idealny, • 18.900 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 0602/25-68-90
VW GOLF III, KOMBI, 1994 r., 1400 ccm, benzyna I rejestracja 
96 r, • 19.000 zł. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VW GOLF III, 1994 r., 129 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor grosz
kowy metalic, wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. za
mek + pilot, RO, odpinany hak, reguł, fotel kierowcy, alarm, blo
kada skrzyni biegów, dzielone tylne siedzenia, 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 22.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-52-96 
VW GOLF III, 1994 r., 138 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., regulowana kierowni
ca, el. otwierane szyby (4), zagłówki, kubełkowe fotele, • 25.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-34-53,0603/84-88-02 
VW GOLF III, 1994 r., 178 tys. km, 1900 ccm, diesel, akryl, I 
właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, sprowadzony w całości, 

_ 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, alum. felgi, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, - 2.100 zł (możliwe raty lub zamia
na). Paczków, tel. 077/431-60-09,0606/50-19-62 
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
czarny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm + 
pilot, wspomaganie, sprowadzony w całości, stan b. dobry, •
21.500 zł. Środa Śląska, tel. 0607/25-7943 
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 93 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, immobiiizer, blokada skrzyni biegów, alarm, centr. 
zamek, • 19.500 zł. Trzebnica, tel. 071/387-10-58 
VW GOLF GTI, 1994 r., 148 tys. km, 2000 ccm, 16V, wtrysk, 
szary metalic, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., centr. za
mek, el. otw. szyby, komputer, alarm + pilot, kubełkowe fotele, 
Recaro, nowe zawieszenie, halogeny, alum. felgi 15*, kpi. opon 
zimowych, kompletna dokumentacja, • 20.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/645-69-15
VW GOLF, 1994 r., 16 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyberdach, immobiiizer, wspom. 
kierownicy, oznakowany, kumputer, zegary elektromiczne, ukł. 
wydechowy Remus, atrakc. wygląd, Multi-Block, stan idealny, •
18.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-80-83 
VW GOLF VARI ANT, 1994 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, RM, 
wspomaganie, I właściciel w kraju, bez wypadku, garażowany, 
kpi. dokumentacja, • 23.800 zł. Wrocław, tel. 071/396-50-93, 
0608/43-58-66 .
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 1900ccm, TDI, gra
natowy, bez wypadku, b; bogate wyposażenie, bez alum. felg i 
pod. powietrznej, • 25.000 zł lub zamienię na busa do 15 000 
zł. Wrocław, tel. 0606/47-14-90 
VW GOLF III, 1994 r., 122 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, oryg. radio + kpi. opon zimowych z felgami, kom
pletna dokumentacja, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-92-10, 
0608/66-96-07
VW GOLF III, 1994 r., 150 tys.km, 1900 ccm, diesel, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, • 20.000 zl. Zawidów, tel. 075/778-80-31 
VW GOLF III, 1994 r., 110 tys. km, 1800 ccm, GT, .kameleon' 
fioletowy, atrakc. wygląd, zawieszenie Koni, przód ABT, alum. 
felgi, ABS, elektryka, el. otw. szyby, dach, wspomaganie.centr. 
zamek, 2 x SRS, sprowadzony, w kraju od pół roku, • 21.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-19-63,0607/56-92-76 
VW GOLF GL, 1994/95 r., 75 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, stan idealny, welurowa tapicerka, średnio wyposażony, 
90 KM, alum. felgi, po tuningu, 3-drzwiowy, • 25.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/736-61-78,090/66-84-23 
VW GOLF III, 1994/95 r., 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyberdach, immobiiizer,
3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, I właściciel, dzielona tylna kanapa, oryg. lakier, RM, 
stan idealny, • 18.500 zł. Oława, tel. 071/313-80-99, 
0609/17-18-99
VW GOLF III, 1995 r., granatowy metalic, GT, szyberdach, el. 
reg. lusterka, alum. felgi, • 20.200zł. Jutrosin, tel. 065/547-14-81 
VW GOLF II, 1995 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, szyberdach el., immobiiizer, wspo
maganie, alarm, -19.000 zł. Nysa, tel. 077/433-06-50 
VW GOLF CABRIO, 1995 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, alum. felgi, el. otwierany dach, wspo
maganie, immobiiizer, alarm, kpi. dokumentacja, • 31.500 zł. 
Wrocław, te|. 0503/76-98-44 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AC0214 www.autogiel- 
da.com.pl)

VW GOLF CABRIO, III, 1995 r., 78 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, katalizator, ABS, RM, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, podgrzewane 
fotele, kubełkowe fotele, białe zegary, 5-biegowy, stan b. dobry,
• 29.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
VW GOLF III, 1995 r., 63 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, reg. kierownica, • 19.200 zł (zwolnienie z opła
ty skarb.). Krotoszyn, tei. 0602/15-39-55 
VW GOLF III, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, granatowy metalic, 
wspomaganie, wyposażenie el., centr. zamek, szyberdach, 
5-drzwiowy, • 20.900 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 
0603/84-64-66
VW GOLF III, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
wiśniowy, I właściciel, bez wypadku, sprowadzony w całości, 
wspomaganie, szyberdach, alarm, RO, reg. kierownica, białe 
zegary, 5-biegowy, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, kpi. doku
mentacja, stan idealny, • 16.900 zl (możliwe raty lub zamiana). 
Paczków, tel. 077/431-60-09, 0606/50-19-62 
VW GOLF III, VARIANT, 1995 r„ 141 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, halogeny, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie kier., centr. zamek + alarm + pilot, el. reg. luster
ka, podgrzewane fotele, relingi dachowe, roleta, 4 zagłówki, w 
kraju od roku, • 26.500 zł. Syców, tel. 0603/22-96-21 w godz.8-13 
VW GOLF III KOMBI, 1995 r., 123 tys. km. 1900 ccm, TDI, zie
lony metalic, I właściciel, wspomaganie kierownicy, centr. za
mek, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, białe zegary, alum. 
felgi, relingi dachowe, roleta, podwójne reflektory, zderzaki w 
kolorze nadwozia, - 26.500 zł. Syców, tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63
VW GOLF III, 1995 r., 58 tys. km, 1600 ccm, fioletowy metalic,
3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, nowe opony, RO. za
dbany, atrakcyjny wygląd, • 20.500 zl. Środa Śląska, tel. 
071/317-24-13 po godz. 17
VW GOLF III, GT, 1995 r., 146 tys. km, 1900 ccm, TDi, czamy, 
el. otw. szyby, RO, centr. zamek, kubełkowe fotele, zderzaki w 
kolorze nadwozia lakierowane, immobiiizer, bez wypadku, w 
kraju 4 mies, • 26.300 zł. Wałbrzych, tei. 0605/08-32-83 
VW GOLF, 1995 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony me
talic, wspom. kierownicy, immobiiizer, el. reg. reflektory, reg. 
kierownica, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, • 19.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/664-98-20,0502/21-06-73 
VW GOLF III, 1995 r., 79 tys. km, 1800 ccm, 90 KM, perłowo- 
śliwkowy, kombi, relingi dachowe, roleta, wspomaganie, dzie
lone siedzenia, dokumentacja, lusterka w kolorze nadwozia, 
wersja Pink Floyd, el. reg. szyberdach, - 21.900 zl. Wrocław, 
tel. 0601/75-32-55
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, diesel wspomaga
nie, poduszka powietrzna, elektr. dach, zadbany, garażowany,
• 20.900 ii. Wrocław, tel. 0503/91-65-81
VW GOLF III, 1995 r., 95 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, centralny zamek + pilot, wspomaganie kier., oznako
wany, obrotomierz, CD + 6 głośników, zadbany, aluminiowe fel
gi, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 25.800 zł lub zamienię 
na inny samochód. Wrocław, tel. 0604/59-24-04 
VW GOLF III, 1995/96 r.. 130 tys. km, 1900 ccm, SDi szyber
dach, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, • 20.700 zł. Jenków, gm. 
Wądroże, tel. 076/857-46-82,0606/49-19-53 
VW GOLF III, 1995/96 r., 125 tys. km, 1900 ccm, TD 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, pilot, alarm, alum. felgi, 
•24.500 zł. Miękinia, tel. 071/317-87-27,0601/15-54-50 
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, ku
bełkowe fotele, domykanie szyb, -'38.000 zł. Drezdenko, tel. 
095/762-08-19,0600/54-48-50 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0202 www.autogiel- 
da.com.pl)
VW GOLF III KOMBI, 1996 r., 68 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, ABS, 2 pod. powietrzne, ei. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, reg. kierownica, centr. zamek, immobiiizer, relingi da
chowe, zadbany, - 23.000 zł. Milików, tel. 0606/68-58-17 
VW GOLF III GT, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, pertowośliwko- 
wy, oryg. lakier, wersja Bon Jovi, wszystkie el. dodatki, kompu
ter pokładowy, wspomaganie, CD Sony, atrakc. wygląd, - 26.000 
zł. Wrocław, tel. 071/398-53-58.0607/39-93-04 
VW GOLF III, 1996 r., 80 tys. km, 1800 ccm, granatowy, I wła
ściciel w kraju, stan idealny, książka serwisowa, pełna doku
mentacja, centralny zamek, wspomaganie kier., aiarm, roleta 
tylna, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, • 28.000 zi. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-38-10
VW GOLF III, 1996 r., 70 tys. km, 1900 ccm, TD, czarny meta
lic, 5-drzwiowy, pełne wyp. elektr., 2 poduszki powietrzne, ra
dioodtwarzacz, el. otw. szyberdach, wspomaganie, przycienia- 
ne szyby, alum. felgi, centr. zamek + pilot, immobiiizer, • 30.000 
zł. Kępno, tel. 062/782-81-05,0601/84-40-49 
VW GOLF III, 1996 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, ciemno- 
fioletowy metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, 2 poduszki po
wietrzne, centralny zamek, immobiiizer, el. reg. reflektory i szy
berdach, hak, wspomaganie kier., pełna dokumentacja, spro
wadzony w całości w 2000 r., stan b. dobry, - 26.500 zi. Kłodz
ko, tel. 074/867-81-36
VW GOLF KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, pod. 
powietrzna, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, reg. kierownica i 
fotele, centr. zamek, relingi, elum. fełgirwkraju ód 2000 r., kpi. 
dokumentacja, • 23.600 zł. Kłodzko, tel. 074/647-10-42 
VW GOLF III, 1996 r., 64 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie kier., 
centr. zamek, 4 zagłówki, radio, poduszka powietrzna, 
Mul-T-Lock, atrakcyjny wygląd, - 24.800 zł. Niechlów, tel. 
065/543-56-50
VW GOLF III, GT, 1996 r., 1900 ccm, TDI, perłowoczamy, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, czarne soczewkowe przednie lam
py, alum. felgi, klimatyzacja, + komplet zimowych kół, - 29.000 
zł. Nowa Sól, tel. 068/387-37-14 
VW GOLF III, 1996 r., 54 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach el., zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, • 26.700 zł. Opole, tei. 0606/30-82-88 
VW GOLF III, 1996 r., 79 tys. km, 1900 ccm. TDI. metalic-, bez 
wypadku, ABS, serwo, welurowa tapicerka, książka pojazdu, w 
. kraju od 5 dni, centr. zamek, alarm, po przeglądzie, - 27.200 zł 
, kupujący nie płaci podatku. Sobótka, tel. 0605/39-71-67 
VW GOLF III, 1996 r., 120 tys. km, 1800 ccm, biały, klimatyza
cja, centr. zamek, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, zderzaki w 
kolorze nadwozia, Mul-T-Lock, - 20.800 zl. Świebodzice, tel. 
074/85443-20 po godz. 18,0606/82-01-22 
VW GOLF III, 1996 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, wspo
maganie, el.reflektory, 2 poduszki, sprowadzony w całości w 
99r, bez wypadku, możliwość kupna na raty przez komis, -
23.500 zł. Świebodzin, tel. 0605/39-27-85
VW GOLF III, 1996 r., 135 tys. km, 1900 ccm', TDi, czerwony, 
5-drzwiowy, 110 KM, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, 
2 pod. powietrzne, serwisowany, kpi. dokumentacja, sprowa
dzony w całości z Niemiec, garażowany, • 26.500 zl. Wałbrzych, 
tel. 0502/39-11-37
VW GOLF, 1996 r., 170 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony, ABS, 2 
poduszki pow., welurowa tapicerka, centr. zamek, wspomaga
nie, relingi dachowe, w kraju od miesiąca, - 29.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/399-0841,0501/41-74-00 
VW GOLF III, 1996 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna 5-drzwio- 
wy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, kpi. 
dokumentacja, -24.500 zł. Zawadzkie, tel. 077/461-62-65 
VW GOLF III, KOMBI, 1996 r., 137 tys. km. 1900 ccm. turbo D. 
biały, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyberdach, relingi dachowe, koła zimowe, RO, - 26.000 
zł lub zamienię na mniejszy. Żary, tel. 068/470-24-28 
VW GOLF III, BON JOVI, 1996/97 r., 96 tys. km. 1600ccm, 75 
KM, czarny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, alarm, el. otw. 
szyby, reg. fotele, pod. powietrzna, RM Pioneer, alum. felgi, 
opony letnie + zimowe, serwisowany, immobiiizer, garażowany, 
skórzana kierownica, kpi. dokumentacja, • 25.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 0602/18-57-90
VW GOLF BON JOVI, 1996/97 r., 56 tys. km, 1800 ccm, czamy 
metalic, 3-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, oryginalny 
RO, sportowe siedzenia, białe zegary, skórzana kierownica, -
24.500 zł. Wrocław, tel. 071/34140-39 po godz. 19
VW GOLF III JOCKER 3D, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, MPi, ciemnozielony metalic, 75 KM. wspomaganie, ABS, 
wszystkie el. dodatki, sportowe zawieszenie GTir pełne wypo
sażenie oprócz klimatyzacji, I właścicielka, w 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 JOKER. 1997 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
perłowoczamy, 2 pod. powietrzne, ABS, serwo, RM, centr. za
mek, alarm, 5-drzwiowy, el. otw. szyberdach, zadbany, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, zadbany, - 27.000 zl. Nowa Ruda, tel. 
0604/46-3842

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
VW GOLF III, 1997 r., 69 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czamy, 
ABS, klimatyzacja, pełna elektryka, 2 x poduszka, alum. felgi, •
26.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/761-00-62 
VW GOLF iii, KOMBI, 1997 r., 84 tys. km, 1900 ccm, TDI, gra
natowy metalic, ABS, szyberdach, wspomaganie, bez wypad
ku, centr. zamek, w kraju od 4 dni, stan b. dobry, - 26.800 zł lub 
zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW GOLF III CABRIO. 1997 r.. 75 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
perłowośliwkowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, po tunin
gu, kpi. dokumentacja, w kraju 2 lata, nowe amortyzatory i opo
ny, - 45.000 zł. Legnica, tel. 0602/64-06-68 
VW GOLF Ili KOMBI, 1997 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, klimatyzacja, wspo
maganie, radio, relingi dachowe, bez wypadku, książka serwi
sowa, - 27.000 zł. Legnica, tel. 0603/49̂ 82-83 
VW GOLF JOKER, 1997 r„ 55 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
fioletowy metalic. ABS, szyberdach, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, RM, białe zegary, - 24.500 zł. Pcim, tei. 012/274-80-68. 
0604/67-95-53
VW GOLF KOMBI, 1997 r., 107 tys. km, 1900 ccm, TD, zielony, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, el. szyberdach, relingi 
dachowe, roleta, alum. felgi, alarm, Mul-T-Lock, - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/35448-79
VW GOLF III JOKER, 1997 r., 38 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, perłowoniebieski, zadbany, garażowany, ABS, wspoma
ganie, reguł, fotel kierowcy, kubełkowe fotele, el. otw. szyber
dach, ei. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, 3-drzwiowy, stan 
idealny, - 24.500 zi. Wrocław, tel. 071/341-62-82 wieczorem 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - AC0223 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF III, 1997 r., 39 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, klimatyzacja, ABS, szyberdach, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, alum. felgi 1 inne,'- 26.500 zi. Wschowa, tel. 
065/540-35-11
VW GOLF III KOMBI, 1997 r„ 94 tys. km. 1900 ccm, TDi, srebr
ny metalic, wersja Bon Jovi, relingi dachowe, klimatyzacja, 
wspomaganie, białe zegary, zderzaki w kolorze nadwozia, ABS, 
centr. zamek, 2 pod. powietrzne, kpi. dokumentacja, zdjęcia do 
wglądu, - 35.000 zł. Wschowa, tei. 0606/64-50-85 
VW GOLF III, 1997 r., 100 tys. km. 1900 ccm. turbo D. biały, 
stan b. dobry, klimatyzacja, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
ABS, • 29.000 zł. Zawonia, tel. 0606/13-59-86 
VW GOLF III, 1997/98 r., 45 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny metalic, Family, sprowadzony z Niemiec w całości, książka 
serwisowa, 4 poduszki pow., wspomaganie, szyberdach, RO, 
immobiiizer, blokada skrzyni biegów, reg. fotele, 5-drzwiowy, 
centr. zamek, zadbany, - 31.500 zł. Wrocław, tei. 071/346-26-52, 
0606/35-83-25
VW GOLF III KOMBI, 1998 r., 60 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebr
ny metalic, relingi dachowe, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 
centr. zamek. RM. • 33.500 zł. Lubin. tel. 076/84245-74. 
0603/32-19-50
VW GOLF IV. 1998 r., 93 tys. km. 1900 ccm, TDi, 110 KM, czar
ny metalic, 51/100 km, 3-drzwiowy, ABS, immobiiizer, wspoma
ganie, blokada skrzyni biegów, RM, ciemne tylne lampy, alum. 
felgi 16*. bez wypadku, - 43.500 zł. Łęknica, tel. 0601/77-40-54, 
woj. zielonogórskie
VW GOLF, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowoniebie- 
ski, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, alum. 
felgi, sportowe siedzenia z przodu, centr. zamek, alarm, przy
ciemniane lampy tylne. 3-drzwiowy, - 43.000 zł. Łubniany, tel. 
077/421-50-88
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VW GOLF IV, 1998/99 r., 22 tys. km, 1900 ccm, SDI, granatowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., 
5-drzwiowy, el. otw. szyberdach, - 37.500 zl. Leszno, tel. 
065/529-73-06,0603/84-64-66
VW GOLF IV, 1998/99 r.. 100 tys. km, 1900 ccm, SDi, diesel, 
biały, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, reg, kierownica, centr. 
zamek, alarm ♦ pilot, 4 pod. powietrzne, RM VW, książka ser
wisowa, immobiiizer, bez wypadku, stan idealny, - 39.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-73-96,0602/84-64-56 
VW GOLF IV, 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, perłowoczamy, 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, ABS, 105 KM, -
43.000 zł. Olszowa, tel. 0606/7546-93 
VW GOLF IV SDI, 1999 r., 48 tys. km, 1900 ccm, czarny meta
lic, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, wszystkie el. do
datki, 3-drzwiowy, radio * CD, serwisowany, - 41.500 zł. Głu
chołazy, tel. 077/4394 6 48, 0602/58-62-83 
VW GOLF IV, 1999 r., 9 tys. km, 1600 ccm, SR, czamy, 3-drzwio
wy, 4 poduszki pow., eL otw. szyby i reg. lusterka, alarm, halo
geny, kubełkowe fotele, książka serwisowa, oryg. przebieg, jak 
nowy, - 42.900 zi (cena do negocjacji). Karpacz, tel. 
075/761-97-58 wieczorem, 0600/27-01-37 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • AE0054 www.au- 
togielda.com.pl)
VW GOLF, 1999 r., 19 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny metalic, 
4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, szyber
dach, komputer pokładowy, centr. zamek, RM, dzielona tylna 
kanapa, - 43.000 zł. Pcim. tel. 012/274-80-68.0604/67-95-53 
VW GOLF IV. 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, TDI, czerwony, 
kombi, dużo wyposażenia oprócz skóry, garażowany, stan ide
alny, • 39.500 zł. Wrocław, tel. 071/303-4449,0604/16-79-18 
O  VW GOLF IV GTI, 1999/00 r., 50 tys. km, 1800 

ccm, turbo 20V, kolor perłowosrebrny|; lampy 
ksenonowe, klimatyzacja, szyberdach, el. otw. 
szyby (4), el. reg. lusterka, czujnik deszczu, 
sportowe siedzenia Rocaro (podgrz.), ciemne 
drewno, alarm + pilot, oryginalny tuning Detti- 
neer, felgi 17", kupiony w salonie, bez wypad
ku, stan idealny, • 70.000 zł (do uzgodnienia). 
Kostomłoty, tel. 0607/63-35-28 01025871

VW GOLF IV BASIS, 1999/00 r., 40 tys. km, 1400 ccm. 16V. 
czerwony, kupiony w salonie w kraju w 03.2000 r.t bez wypad
ku, serwisowany, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., ABS, wspo
maganie kier., centr. zamek, alarm, immobiiizer, stan idealny, 
• 38.000 zl. Legnica, tel. 0604/43-14-74 
VW GOLF IV, 1999/00 r., 24 tys. km, 1900 ccm, SDi, zielony 
metalic, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, - 44.900 zł. Lesz
no. tel. 065/529-71 -78. 0601/78-72-75 
VW GOLF IV, 1999/00 r., 69 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ja
snozielony, 100 KM, kupiony w salonie, I rejestracja 04.2000 
r., serwisowany, 4-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, reg. kie
rownica i światła, RM Sony + 8 głośników, wspomaganie, re
guł. wysokość fotela kierowcy, stan b. dobry, • 39.500 zł. Wro
cław, tel. 071/346-08-81 w godz. 17-19 
VW GOLF KOMBI, 2000 r., 6 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
16V, srebrny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, podusz
ka pow., ABS, wspomaganie kier., RO, blokada skrzyni bie
gów, bez wypadku, - 43.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-35-25 
po godz. 20,0608/44-19-53
VW GOLF IV, 2000/01 r., 22 tys. km, 1400 ccm, 16V, ciemno
granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, 4 
pod. powietrzne, ABS, ESP, EDS, reg. kierownica, el. reg. re
flektory, el. otw. szyberdach, radio, bez wypadku, - 45.000 zł. 
Oława. tel. 071/30344-73,0608/36-81-32 
VW JETTA, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 2-drzwio- 
wy, alarm, spoiier, RO, nowe pokrowce, zarejestrowany, twar
dy dowód, - 3.100 zi lub zamienię. Głogów, tel. 076/834-78-38 
VW JETTA, 1980 r., 1400 ccm, benzyna 4-drzwiowy, stan do
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bry, - 1.700 zł lub ẑamienię na motocykl lub inny samochód. 
Lutynia, tel. 0607/82-60-10
VW JETTA, 1980 r., 1600 ccm, zielony metalic, przegląd do
11.2001 r., szyberdach, RO, bez śladów korozji, stan b. dobry,
- 2.150 zł. Oława, teł. 071/303-07-91, 0607/72-02-46 
VW JETTA GTI, 1980 r., 1600 ccm, zielony metalic, zareje
strowany, ubezpieczony, do remontu (skorodowany), • 1.660 
zł. Piechowice, tel. 075/643-68-16. 0603/42-91-88 
VW JETTA, 1981 r., 193 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebmy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, 4 zagłówki, hak, przegląd 
do 04.2002 r., stan b. dobry, - 4.500 zl lub zamienię na VW 
Golfa II, z 1984 r.. Bolesławiec, tel. 0604/89-69-46 
VW JETTA, 1981 r., 283 tys. km, 1600 ccm, diesel, wiśniowy,
2-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, przegląd do 11.2001 r, -
3.500 zł. Przyczyna Dolna, woj. leszczyńskie, tel. 
0609/25-30-54
VW JETTA, 1982 r., 1300 ccm, czamy metalic, nowa inst. ga
zowa, RM, zadbany, -4.200 zl. Góra, tel. 0601/57-14-04 
VW JETTA, 1982 r., 250 tys.'km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, nowe opony, - 2.200 zł. Niemcza, tel. 074/837-68-03 po 
godz. 20
VW JETTA, 1982 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, nowe 
amortyzatory, swożnie i końcówki, nowe łożyska, oryginalny 
lakier, stan silnika b. dobry, 5,51/100 km, • 2.600 zł. Prudnik, 
tel. 077/436-08-07
VW JETTA 1,1982 r., 135 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo- 
ny, - 1.500 zl. Świebodzice, lei. 074/854-02-18 
VW JETTA 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 4-drzwio- 
wy, hak, szyby atermiczne, alum. felgi, szyberdach, spoiler, 
RO * korektor + 4 głośniki, sprowadzony w całości, dużo czę- . 
ści nowych, • 3.600 zł. Wałbrzych, tel. 0607/1740*74 •.
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VW JETTA 1,1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-biegowy,
2-drzwiowy, po wymianie paska rozrządu, płynów, oleju, fil
trów, stan silnika i  blacharki idealny, nowe opony, oszczędny 
61/100 km, - 6.500 zł. .Polkowioe. tel. 076/845-02-03, 
0501/57̂ 68-28 .
VW JETTA II GL, 1985r, 160 tys. km; 16Ó0 ccm, btały, alum. 
felgi, wełurowa tapicerka, szyberdach, RM, głośniki Philips, 
klimatyzacja uszkodzona, - 7.800 zł. Wierzbięcice 10, gm. 
Nysa, tel. 077/435-45-03 po godz. 18 
VW JETTA, 1985 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan idealny, na białych tablicach - 700 DEM. Zgorze
lec, tel. 075/778-73-73,0603/80-66-58 
VW JETTA, 1985 r., 180 lys. km, kolor grafitowy metalic,
4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry • 6.300 zł. Bolków, tel. 
075/741-43-02
VW JETTA II, 1985 r.i 200 tys. km, 1600 ccm, turbo D, niebie
ski metalic, nowe fotele, tapicerka drzwi, el. otw. szyby, • 7.800 
zł lub zamiana na Passat kombi 1.8 E. 87 r.. Zawidów, tef. 
075/778-84-66
VW JETTA, 1985/86 r., 1800 ccm, szary, sprowadzony w ca
łości, - 8.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-12-79 
VW JETTA, 1985/86 r., 1800 ccm, benzyna, złoty metalic, szy
berdach, 4-drzwiowy, • 7.900 zł lub zamienię na kombajn zbo
żowy albo ciągnik. Świdnica, tel. 074/850-12-54 
VW JETTA II, 1986 r., 140 tys. km, 180Q ccm, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach, klimatyzacja, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
wspom. kierownicy, szerokie zderzaki, stan idealny, • 8.600 zł 
lub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-56, 
0604/29-43-83
VW JETTA l|, 1986 rv 150 tys. km; 1300 Ccm, benzyna,.zielo
ny metalic, 4-drzwiowy, oznakowany, nowe amortyzatory, 
sprow. w całości, zadbany, ekonomiczny, stan b. dobry - 6.800 
zł. Kowary, tel. 0601/16-02-78
VW JETTA II, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, srebmy metalic,
4-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, alarm, RO, stan do
bry, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-12-76 
VW JETTA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 4-drzwio- 
wy -1.800 zł. Zgorzelec, tel. 0609/64-41-34 
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, centr. zamek, szy
berdach, RM, el. reg. lusterka, podłokietnik, welurowa tapi
cerka, • 7.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnipa, 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 zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
VW JETTA, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, • 8.600 zl lub 
zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83
VW JETTA, 1987 r., 195 tys. km, 1600 ccm, Pb/, biały, alumi
niowe felgi, komplet kół zimowych, blokada zapłonu, nowe tar
cze i klocki hamujcowe, spoiler, hak; dodatkowe światlo..stop*, 
reguł, fotel kierowcy, reguf. wys. mocowania pasów, RO, za
dbany, - 9.400 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-19-38 po 
godZ. 16
VW JETTA, 1987 r, 173 tys. km, 1800 ccm, GTi, jasnograna- 
towy, 115 KM, po remoncie silnika i blacharki, nowy lakier, 
konserwacja, szerokie zderzaki, alum. felgi, spoiler ze świa
tłem .stop*, ciemne szyby, welurowa tapicerka (niebieska), 
podłokietnik, atrakc. wygląd, zadbany, • 8.400 zł. Lwówek ślą
ski, teł. 0606/72-47-97
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, po remoncie 
kapitalnym silnika, nowa pompa wodna, olejowa, nowy aku
mulator, - 8.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-49-06 
VW JETTA GTI, 1987 r., 173 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciem
noniebieski, po remoncie blacharki i silnika, po lakierowaniu, 
konserwacja, szerokie zderzaki, alum. felgi, welurowa tapi
cerka, RM, stan b. dobry, • 9.500 zł lub zamienię. Złotoryja, 
tel. 076/878-41-13,0605/59-61-48 
VW JETTA II, 1987/88 r., 80 tys. km, 1600 cćm. turbo D, bor
dowy metalic, stan idealny, aluminiowe felgi 15*, szerokie zde
rzaki, po tuningu, atrakcyjny wygląd, -10.900 zł lub zamienię 
na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50, 
0609/26-96-78
VW JETTA, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, 3-drzwio- 
wy, hak, stań dobry - 6.000 zł. Gościszów, tel. 075/736-74-72 
VW JETTA, 1988 r., 1600 ccm; benzyna, czerwony, bez wy
padku, stan b. dobry, - 9.600 zl. Świebodzice, tel. 
0609/64-06-65
VW JETTA, 1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, GT, 
srebmy metalic, alum. felgi, ABS, centr. zamek, ciemne szy
by, wspomagania kier., komputer, welurowa tapicerka, el. otw." 
szyby, podgrzewane i el. reg. lusterka, podłokietnik, szyber
dach, zadbany, dużo nowych części, • 9.800 zł. Zgorzelec, 
tel. 0605/60-31-95
VW JETTA, 1988/89 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 4-drzwiowy, Obiegowy, szyberdach, stan ide
alny,'- 9.700 zł (móżliwe raty lub zamiana). Paczków, tel. 
077/431-78 8̂8,431-75-08
VW JETTA, 1989 r., 48 tys. km, 1300 ccm, Zielony metalic, 
5-biegowy, szyberdach. 4-drzwiowy,.malo eksploatowany, stan 
b. dobry, - 9.300 żf. Rawicż t̂eL 065/54441-44 
VW JETTA, 1990 ę,;1fiłtyfr.4cm/f600^,-turbó-tJ:'kolor 
wiśniowy, 2-drzwioWy; nowyał&muteto^eL reg. reflekjbry, za- 
dbany. rJI2Jii30 zi- Lu{iiń,.iel J76/84ą^Q-39, Z ,. v  
VW JETTA 1991 r., czerwony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. 
zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, RM • 15.500 zł»., 
tel. 0605/73-61-45 -
VW JETTA, 1991 Tt, 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebmy 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO; zadbany, 
stan b: dobry, -14.200 zł łub zamienię na diesla. Bolesławiec,' 
tel. 075/732-23-10 - - -
VW JETTA, 1991 r., 156 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, sżyber- - 
dach, 4 nowe amortyzatory, oryginalny lakier, RO, katalizator, ' 
atrakc, wygląd, stan idealny, -.13.500 zł. Ziębice, tel. 
0608/21-73-35
VW JETTA GL, 1991/92 r., 106 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, w kraju od tygodnia, odony, zareje
strowany, bez wypadku, oryginalny lakier i przebieg, książka 
serwisowa, szerokie zderzaki, welurowa tapicerka, 5-biego- 
wy, centr. zamek, el. reg; reflektory, garażowany, serwisowa
ny, stan idealny, możliwość rat, - 13.800 zl lub zamienię. Ka
mienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
VW JETTA II, 1991/92 r., 132 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, oryg. lakier, szyberdach, wspomaganie, welurowa

tapicerka, centr. zamek, szerokie zderzaki, zderzaki w kolo
rze nadwozia, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, -12.000 
zl lub zamienię na Opla Kadetta, do 9.000 zl. Paczków, tel. 
077/431-78.26
VW JETTA, 1991/92 f, ISÓ-tys* km, 1800 ccm. wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, szyberdach, ABS, el. otw! szyby, eł. reg. re
flektory, alum. felgi, szerokie zderzaki i listwy, centr. zameki 
immobilizer, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, - 10.800 zł. 
Paczków, tel. 077/431-71-04
VW JETTA GL, 1992 r., 119 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
centralny zamek, wspomaganie kier., szerokie zderzaki, ka
talizator, stan b. dobry, - 12.200 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/641-35-14
VW LUPO, 1999 r., 26 tys. km, 1000 ccm, czerwony, białe 
zegary, immobilizer, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, książ
ka serwisowa, atrakcyjny wygląd, - 26.000 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-49-27
VW LUPO, 1999 r., 17 tys. km, 100Ó ccm, srebrny metalic, c. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne,
- 25.500 żł. Ostrów Wlkp., tel. 0607/58-17-40,0605/25-59-07 
VW LUPO, 1999 r., 22 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie kier., reg. kierownica, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, reguł, wysokość pasów, kpi. do
kumentacja, atrakc. wygląd, - 27.800 zl. -Wrocław, tei/ 
071/372-72-73,060.5/65-58-22 
O  MILIONER pomóż swemu szczęściu, zostań mi

lionerem, rewelacyjna książka, 120 systemów 
DUŻEGO LOTKA, każdy system tó gwarancja 
wygranej, systemy od 7 do 40 liczb (zastoso
wanie MULTI-LOTEK) - 40 zł ♦ koszt wysyłki. 
Wrocław, tel.471/372-64-49 02019451

VW PASSAT VARIANT, 1973 r., 89 tys. km.1600 ccm, benzy
na, czerwony, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, ważny prze
gląd techn, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0603/93-71-93 
VW PASSAT, 1974 r, 1 tys. km, 1300 ccm, czerwony, po re
moncie, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-76-05 
VW PASSAT, 1976 1300 ccm, zielony, RO, hak, halogeny,
nowe amortyzatory i tłumik, koła zimowe 5 mm, po wymianie 
silnika, skrzyni, zawieszenia w 1995 r., przegląd do 03.2002 
r., kompl. dokumentacja, stań dobry + części silnik, skrzynia, 
szyby, blachy, • 1.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-52-42, 
0604/89-53-79
VW PASSAT, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, silnik z 
1985 r., szyberdach, 3-drzwiowy, stan dobry, • 1.300 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/738-2541,0602/88-82-68 
VW PASSAT KOMBI, 1978 r., granatowy, zarejestrowany, •
2.000 zl. Wrocław, tel. 0607/2345-07
VW PASSAT KOMBI, 1979 r., 1500 ccm, diesel stan dobry, •
2.500 zł. Kamienna Góra, tel. 0600/88-12-26 
VW PASSAT KOMBI, 1979 r., 1470 ccm, kość słoniowa, stan 
dobry, oszczędny, • 1.600 zł. Niemcza, tel. 074/837-66-57, 
0607/73-58-09
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 185 tys. km. 1600 ccm, diesel, 
brązowy, • 3.300 Zł. Lubin, tel. 076/842-79-80 
VW PASSAT, 1981 r., 300 tys. km, 1600 cqm, diesel, bordowy, 
w ciągłej eksploatacji, I rej. w kraju w 1993 r., stań dobry, •
5.000 zł. Ozimek, tel. 0606/73-00-69
VW PASSAT, 1981 r., 240 tys. km. 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, nowy akumulator, nowy napinacz paska rozrządu, po 
diagnostyce silnika, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 78649-79

T O M B G
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VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alum felgi, z urzędu celnego, do reje
stracji,- 2.900 zł. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
VW PASSAT KOMBI, 1981/82 r., 1600 ccm, diesel, kremowy, 
do remontu, zarejestrowany, aktualny przegląd, .na chodzie*,
- 2.200 zł. Złotoryja, tel. 076/878-27-96,076/878-70-78 
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, diesel/zielony, hak, 
szyberdach, • 3.600 zl. Wykroty, woj. jeleniogórskie, tel. 
0601/57-32-58
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm, diesel, turkusowy, sprawny, 
ważny przegląd, -.5.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-59-94, 
0608/53-9047
VW PASSAT, 1982 r„ 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
atrakcyjny wygląd, silnik z 1986 r., nowy lakier, aluminiowe 
felgi, stan b. dobry, • 2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-8642, 
0605/12-90-67
VW PASSAT, 1982/83 r., 1600 ccm, biały, garażowany, oryg. 
lakier, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, • 4.100 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-69-82 

' VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, turbo D, beżowy, hak, po re
moncie, -5.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-38-28 
VW PASSAT, 1983 r., 195 tys. km, 1900 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 5-bie
gowy, RM, • 3.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0600/36-52-18. 
VW PASSAT CL, 1983 r., 320 tys. km, 1600 ccm,'diesel, po
pielaty, stan b. dobry, • 5.600 zl. Legnica, tel. 0608/50-18-78 
VW PASSAT GT KOMBI, 1983 r„ 260 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalic, Syncro, 4x4, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, relingi dachowe, roleta, immobilizer, szyberdach, alu
miniowe felgi, dzielone tylne siedzenia, przegląd do 04.2002 
r., dużo części dodatkowych, nowy przegląd, - 4.800 zł. Mirsk, 
tel. 075/78344-11
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 360 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, szyberdach, hak, po remoncie silnika, - 5.800 zl. Złoto
ryja, tel. 0501/48-83-84
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 137 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, hak, relingi dachowe, 
nowe opony, amortyzatory, ukł. wydechowy, halogeny, gara
żowany, bez wypadku, sprowadzony w całości, -. 4.900 zł. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-50-65,.0604/8049-83 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 202 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, jasnobeżowy, 5-biegowy, hak, RO, nowe amortyzatory, ga: 
rażowany, stan b. dobry, - 5.500 zł. Lubsko, tet. 068/372-07-85 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r. na białych tablicach - 700 zł. 
Mojesz, tel. 0502/67-28-28
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel 5-biegowy, szy
berdach, stan b. dobry, garażowany - 5.800 zł. Piechowice, 
tel. 0607/65-59-61, woj. jeleniogórskie 
VW PASSAT, 1984 r., 190 tys. km; benzyna, kolor wiśniowy, 
inst. gazowa, RO, hak, 5-biegowy, oryg. lakier, - 3.700 zl. Wro
cław, tel. 071/355-54-80, 0501/40-75-19 
VW PASSAT, 1984 r.. 1600 ccm, diesel, szary metalic, szy
berdach, hak, oryg. lakier, bez wypadku, garażowany, zadba
ny, zarejestrowany do 03.2002 r., zużycie opon 80%, • 5.500 
zł. Żary, tel. 068/374-02-52
VW PASSAT, 1984/91 r., 1500 ccm, diesel, granatowy, hak, 
szyberdach, przegląd do 10.05.2Q02 r., stan dobryr - 3.QD0 zl. 
Wilkocin, gm. Przemków, tel. 076/832-06-38. 0608/58-36-13 
VW PASSAT, 1985 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyną, beżo-. 
wy, model przejściowy, szerokie lampy tylne, sZerękią zde
rzaki, hak, plastikowe nadkola, 5-drzwidwy,8-bifegowy,zadba
ny, stań b. dobry, - .6.700 z i Wrocław, tel. Ó71/325-43-84, 
0606/94-81-66
O  VW PASSAT, 1 9 8 5 1 8 5  tys. km, 16d0.ccm, ben

zyna, czerwony, 5-drzwiowy, bogate wyposażę- 
nier po remoncie • 5.500 zł, możliwość zamiany 
na auto o mniejszej pojemności. Środa Śląska, 
tei. .071/317-29-78 po godz. 16, 01027551. - 

VW PASSAT, 1985 r., 203 tys. km, 1600,ccm. diesel, - 5.500 - 
zi. Opole, tel. 077/453-60-96
VW PASSAT, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor morski metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, elt reg. lusterka, alum. felgi, stan b. 
dobry, na białych tablicach - 1.000 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
VW PASSAT KOMBI, 1985/86r., 1600 ccm, diesel, kolor mor
ski metalic, RM, szyberdach, relingi dachowe, sprow. w cało
ści, kpi. dokumentacja, garażowany, atrakc. wygląd, bez wy
padku, estetyczne wnętrze, • 7.800 zl. Paczków, tel. 
077/431-76-91,0606/50-12-95 
VW PASSAT, 1986 r., 146 tys. km, 1600 ccm, błękitny metalic, 
inst. gazowa, hak, szyberdach, szerokie zderzaki, kubełkowe

fotele, głośniki 150 V Pioneer, stan b. dobry, • 6.800 zł. Jawor, 
tel. 076/870-88-74, 0601/7145-58 :•
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm t̂urbp D, niebieski metalic, 
bez wypadku, model przejściowy, szyberdach, 5-biegowy, po 
remoncie silnika, hak, nowe amortyzatory i przeguby, stan b. 
dobry, -7.600 zł lub zamienię na tańszy. Lwówek śląski,' tel. 
075/782-58-28
VW PASSAT KÓMBI, 19861800 ccm, popielaty metalic, * 
5-biegowy, centr. Zamek, relingi dachowe, roleta bagażnika, 
obrotomierz, welurowa tapicerka, szerokie zderzaki, el. otw/ 
szyby, stan b. dobry, - 6.300 zl. Niwnica, tel. 077/435-44-55, 
0601/72-32-21
VW PASSAT, 1986 r, 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
szyberdach, szerokie zderzaki, stan dobry, na białych tabli
cach • 700 DEM. Pomocne, tel. 0606/14-53-22 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, stan 
b. dobry, blokada biegów, RO, hak, • 7.500 zł. Radwanice, tel. 
071/311-70-35
VW PASSAT CL, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
metalic, kombi, 5-biegowy, szyberdach, hak, techn. sprawny, 
białe tablice, *1.600 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel stan dobry • 7.200 zł. 
Wrocław, tel. 0609/39-74-55
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, • 7.500 zł. Zabrze, tel. 032/27742-81 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, inst. gazo
wa, relińgi dachowe, roleta, hak, alarm, kpi. opon zimowych, •
6.500 zł. Bolesławiec, tel. 0608/21-7941 
VW PASSAT SEDAN, 1987 r., 220 tys. km, 1600 ccm. diesel, 
kość słoniowa, alarm, odcięcie zapłonu, nowe amortyzatory, 
klocki i szczęki hamulcowe, hak, • 8.300 zł. Goczałków, tel. 
074/855-9543
VW PASSAT KOMBI,-1987,r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy, fosl gazowa, stan b. dobry, relmgi dachowe, 
5-biegowy, nowy model, szerokie zderzaki, roleta, 4 zagłówki, 
RM f  głośniki, - 4.900 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78 
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, turbo D, zielony metalic, wspo
maganie, szyberdach, stan b. dobry, • 9.000 zł. Radwanice, 
tel. 071/311-70-35.
VW PASSAT KOMBI, CL. 1987 r.. 200 tys. km. 1600 cćm. die
sel, jasny, 5-biegowy, RO, ekonomiczny, relingi dachowe w 
kolorze srebrnym, na zachodnich tablicach. - 3.000 zł. Wał-' 
brzych, tel. 074/844-72-15 po godz. 6 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, model przejściowy, relingi dachowe, roleta ba
gażnika, stan b. dobry, na białych tablicach • 1.300 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/771-76-60
VW PASSAT, 1988 r., 181 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, el. otw. szyberdach, RM * 4 głośniki, pokrowce, stan b. 
dobry, -11.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-00-88 
VW PASSAT KOMBI, 1988 r., .160 tys. km. 1600 ccm, turbo D, 
srebmy metalic, w kraju od 5 lat, I właściciel, silnik w b. do
brym stanie, aktualny przegląd, pompa wtryskowa, turbiny, 
atrakc. wygląd, pokrowce, RO, • 10.900 zł. Dzierżoniów,-tel. 
074/831-06-12
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, I 
właściciel, stan b. dobry -.41,700 zł. Legnica, tel. 
076/866-19-72,0606/21-0647 
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, nowy model, inst. gazowa, sprowadzony w ca
łości, stan b. dobry, - 13:000 zl. Wrocław, tel. 342-83-10. ' 
VW PASSAT, 1988 r... 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, benzy
na, czamy, ekonomizer, centr. zamek, alarm * pilot, alum. fel-. 
gi, RM + 4 głośniki, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/53-58-80
VW PASSAT KOMBI, 1988 r.. 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
stan dobry, na białych tablicach - 800 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-61-13 po godz. 18
VW PASSAT, 1988/89 r„.200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, centr. zamek, garażowany, oznakowany, I właściciel 
w kraju, • 10.500 zł. Brzeg, tel. 077/415-97-68 
VW PASSAT, 1988/89 r., 163 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, błę
kitny metalic, alum. felgi, Mul-T-Lock, immobilizer, RM, za
dbany, garażowany,. • 10.500 zł lub zamienię na tańszy. Ja
wor, tel. 076/870-37-13
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r., 180 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały metalic, 5-biegowy. relingi dachowe, 4 zagłówki, 
dzielone tylne siedzenia, zadbany, po przeglądzie j.diagno-. 
styce, • 11.400 zł lub zamienię. Kowalów, tel. 0605/62-69-98 
VW PASŚAT KOMBI, 1988/89 r., 220 tys. km, 1600 ccm, TDi, 
granatowy, bez wypadku, wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek, hak, kpi. dokumentacja, - 15.500 zł. Lubin, iel. 
076/846-5041, 0603/68-61-00 .
VW PASSAT, 1989 r., 1800 ęcm, kolor grafitowy metalic, spro
wadzony w całości, alum. felgi, centr. zamek, dzielona tylna 
kanapa, lotka na klapie tylnej, dodatkowe światło .stop1, sze
rokie listwy, zielone szyby, RM, zadbany, hak, kpi. dokumen
tacja, • 11.300 żl lub Zamienię. Strzelin, teł. 0603/84-60-78 
VW PASSAT KOMBI. 1989 r., 176 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, relingi, szyberdach, *11.500 zł. Leszno, tel. 065/520-70-35, 
0604/75-84-02
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 110 tyś. km, 1800 ccm, złoty
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metalic, I właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, immobilizer, 
wspomaganie, relingi dachowe, sprowadzony w całości, RM, 
stan b. dobry, - 11.900 zł. Starczówek, gm. Ziębice, tel. 
074/81948-91.0604/6,6-59-28
VW PASSAT, 1989/95 r., 1800 ccm, benzyna, szary metalić,. 
instalacja gazowa, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, atrakc. wygląd, zadbany, dużo nowych 
części, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 071/33242-52 
O  VW PASSAT KOMBI, 1990 rM 1600 ccm, turbo D, 

szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, -18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021891

VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 158 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, alarm, RO, wspomaganie, hak, roleta, 4 zaglów-. 
ki, relingi, reguł. wys. mocowania pasów, stan b. dobry, -14.000 
zł. Kępno, tel.,0606/37-24-55
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 107 tys. km, 1800 ccm; wtrysk, 
srebmy metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, 
el. otw. szyby, alum. felgi, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, dzie
lona tylna kanapa, stan b. dobry, • 11.900 zl lub zamienię. 
Kobierzyce, tel, 071/311-83-86 
VW PASSAT SEDAN. .1990 r„ 145 tys. km,-1800 ccm, boędo- 
wy metalic, centr. zamek, wspomaganie łtier., welurowa tapi
cerka, radio, spoiler, zielone szyby, - 14.500 zł. Leszno, tel.. 
0605/06-94-90
VW PASŚAT, 1990 r., 197 tys'. km, 1800 ccm, biały, limuzyna;,, 
el. otwierany szyberdach, wspomaganie kier, -13.000 zł. Mi- ; 
liczjel. 0602/28-3949 _  ; • £  S  •.! •' ..
VW PASSAT, 1990 r., ISÓ-tys. km, 180Q ccrp.jbenzyna, Mor 
wiśniowy metalic,.w kraju od 2 lat, centr. zamek, wspomaga- - 
nie, welurowa tapicerkâ  regulowane tylne siedzenia, dodat
kowe oświetlenie progów, stan techn. b. dobry, -14.500 zł. 
Mirsk, tel. 075/78344-95 '
VW PASSAT SEDAN, '1990 r,, 145 tys, km, 2000 ccm, 16V,;. 
wtrysk, czarny metalic, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, 
el. regl reflektory; el. reg. szyberdach, centr. zamek, alarm * 
pilot, klimatyzacja, stan techn. b. dobry, - 14!0Ó0 zł. Moćh£ 
tel. 065/549-06-39.
VW PASSAT KOM Î, 1990 r., 172 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czamy, - 14.000 zł. Opole, tel. 077/474-31 -84 
VW PAŚSAT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk,, biały, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, nowy ukł. wydechowy, przegląd do
03.2002.r., RM, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, • 11.200 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-71-94
VW PASŚAT KOMBI, 1990 r., 167 tys. km, 1600 ccm, turfoo D, 
biały, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, el. otw. szyber
dach, hak, halogeny, relingi dachowe, roleta, kubełkowe fote
le, szeroka listwa, obrotomierz, bez wypadku, w kraju od lipca 
2000 r., kpi. dokumentacja, zadbany, • 18.500 żł. Polanica 
Zdrój, tel. 0606/85-75-72
VW PASSAT CL KOMBI. 1990 r., 180 tys. km. 1600 ccm, ben

zyna, czerwony, alarm, kpi. kól zimowych, stan b. dobry, •
13.000 zł. Świdnica, tel. 074/85248-15
VW PASSAT SEDAN; 1990 r., 167 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor morski metalic, klimatyzacja, wspomaganie kierow
nicy, hak, welurowa tapicerka, RM ♦ 4 głośniki, alarm + pilot, 
centr. zamek, ABS, stan techn. b. dobry, atrakc. wygląd, •
14.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-03-86
VW PASSAT GT, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, szyberdach, sprowadzony w całości, stan dobry, -
12.000 zł. Wrocław, tel. 071/371-03-84 w godz. 9-15, 
351-27-24 po godz. 18
VW PASSAT, 1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, szyberdach el., nowy tłumik ostatni, stan b. dobry, na bia
łych tablicach - 3.000 DEM. Zgorzelec, tel. 0502/11-89-34 
VW PASSAT, 1990 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, błękitny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 2 podłokietniki, 
RM, stan b. dobry. • 17.900 zł. 2ary, tel. 0602/34-76-10 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk automatic, 
szyberdach el., el. otw. szyby, el. reg. lusterka i podgrzewa
ne, komputer, alum. felgi, relingi dachowe, hak, • 18.000 zł. 
Leszno, tel. 0608/37-6643
VW-PASSAT KOMBL 1991 r., 160 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
benzyna, czarny, 136 KM, wspomaganie, ABS, relingi-dacho-. 
we, klimatyzacja, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, welurowa tapicerka, skóra na drzwiach, • 14.500 zł. 
Lubin, tel. 076/749-30-87 po godz. 18 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, GL, centr. zamek * pilot, alarm, immobilizer, 
garażowany, sprow. w całości, bez wypadku, relingi, 4 zagłów
ki, roleta, halogeny, stan b. dobry • 15.800 zł. Wrocław, tel. 
071/34648-84
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 19 tys. km, 1600 ccm, turbo D,. 
niebieski, relingi dachowe, szyberdach, eł. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, stan dobry, - 15.200 zł. Dzierżoniów, tel. 
0603/22-5540
VW PASSAT KOMBI,-1991 r., 160 tys: km, 1900 ccm, diesel, 
czarny, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, • 18.500 
zł. Głogów, tel. 076/834-21-84
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 173 tys. km, 1600 ccm, TDi* 
śliwkowy metalic, relingi dachowe, welurowa tapicerka, wspo
maganie, -17.500 zł. Iwiny, tel. 076/818-9349 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 145 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
radioodtwarzacz, stan b. dobry, sprowadzony w całości, I wła
ściciel w Polsce, możliwość sprzedaży na raty, -  14.900 zł. 
Jarocin, teł. 062/747-64 0̂6,0502/54-74-94 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 83 tys. km,1900 ccm, diesel, 
bordowy, bez wypadku, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. 
zamek, relingi, stan b. dobry, - 20.500 zł. Kłodzko, tel. 
0601/58-20-80,074/867-65-86 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, czarny metalic, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek, klimatyzacja, szyber
dach, aluminiowe felgi, relingi daohowe, pełna dokumentacja, 
bez wypadku; • 15,500 zł. Konary; tel. 065/547-78-90, 
0602/83-61-38,0603/39-35-06 
VW PASSAT, 1991 r., 220 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
roleta, hak, radio, alarm, silnik z -1994 r, -14.200 zł. Legnica, 
tel. 076/855-29̂ 67
VW PASSAT, 1991 r., 120 tys. km, 2000'ccm, benzyna, srebr
ny metalic, automatic, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie, nie eksploatowany w Polsce, - 13.000 zl. Ozorzyce, tel. 
0608/35-35-98
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 1800'ccm, benzy
na, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, -
13.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
VW PASSAT, 1991 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały,
I właściciel, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, stan b. dobry, • 13.900 zl. Syców, tel. 062/785-36-81, 
0603/92-75-63
VW PASSAT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, srebmy, instalacja 
gazowa, • 14.000 zł. Świerzawa, tel. 075/713-46-36, 
0608/03-09-29
VW PASSAT VR6,1991 r.; 145 tys. km,-2800 ccm, benzyna, 
perłowoczamy metalic, pełne wyp. elektr., radioodtwarzacz, 
alum. felgi, komputer, ABS, oznakowany, kupiony w salonie, 
wspomaganie, alarm, • 15.000 Zł lub zamiana. Turek, tel. 
063/289-1148
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, wtrysk, bordowy, hak, blokada zapłonu, zadbany, przegląd, 
stan b. dobry, - 12.300 zł. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 
0604/06-55-32
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, biały, wspo
maganie, relingi dachowe, stan b. dobry, ekonomiczny, pilne,
-13.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-99-94,0604/26-01-83 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 170 tys:kmr 2000 ccm, benzy
na, szarozłoty metalic, ińst. gazowa,* relingi, roleta, eł. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., RO, hak, alarm, 
oznakowany, niepalący właściciel, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-06-88,0601/73-7941
VW PASSAT, 1991 r., 93 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor mor
ski 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, 1991/92 r., 202 tys. km, 1900 cćm, die
sel, biały, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. reg. 
reflektory, el. szyberdach, relingi dachowe, roleta, RM Alpine, 
hak, -18.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-81-99 wieczorem, 
0601/56-07-77
VW PASSAT, 1991/92 r., 152 tys. km, 1900 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, limuzyna, el. otw. szyberdach, alum. felgi, wspo
maganie, bez wypadku, sprowadzony na kołach, w kraju od 3 
dni, bez opłaty skarbowej, • 16.900 zł. Leszno, teł. 
0607/09-85-14.0049/99-55-01-00 
VW PASSAT SEDAN, 1991/92 r., 1800 Ccm, benzyna, biały, • 
inst. gazowa (zbiornik w kole zapasowym), alarm, wspoma
ganie, szyberdach, garażowany, stan idealny, -17.850 zł. Świd
nica, tel. 0602/17-81-61
VW PASSAT SEDAN, 1991/94 r., 222 tys. km, 1900 ccm, die
sel, kolor kremowy, wspomaganie, el. dodatki, blokada skrzy
ni biegów, stan dobry, • 16.500 zl. Zawidów, tel. 075/778-86:60
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VW PASSAT KOMBI, 1991/97 r., 200 tys, km, 1.900 ccm, die
sel, beżowy, centr. zamek, wspomagacie; po remoncie si|ni- , 
ka, szyberdach, -18.500 zł lub zamienię na Transita. Głogów, 
tel. 076/834-70-06, 0601/39-67-01 .
VWPASSAT KOMBI, 1992 r...159,tys. km. 2000 ccm, wtrysk.. 
czerwony, wspomaganje, relingi dach., centr. zamek, alarm, 4 
zagłówki, blok. zapłonu, blok. tylnych drzwi, zadbany, kpi. do- • 
kumentacja, garażowany - 15.700 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/41.1 -17r58,0502/69-23-93
VW PAŚSAT KOMBI, 1.992 r.,.19Ó0 ccm. turbo D. granątówy, ' 
sprowadzony w całości, centr. zamek, 4 zagłówki, podgrze
wane fotele, wspomaganie, szyberdach eł, • 19.000 zł. Buko
wiec, tel. 065/537-2341 :. ;
VW PASSAT, 1992 r.,104 tys, km. 1800 wm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, bez wypadku, w kraju od 3 dni, oryg. lakier, 
wspomaganie, el. reg. reflektory radio, książka serwisowa, 
kpi. dokumentacja, • 16.400 żł. Nowa Ruda, tel. 0601/31-91-96 
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. reflekto
ry, hak, węlurowa tapicerka, sprowadzony w całości, I właści
ciel w kraju, kpi. dokumentacja, • 15.800 zł. Bogatynia, tel. 
0602/74-06-35

VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie, hak, radio, alum. felgi, relingi dacho
we, • 12.800 zł. Góra, tel. 065/543-44-78, 0603/66-85-92 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D. 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
lusterka i szyberdach, relingi dachowe, roleta, RM, hak, 4 za
główki, tydzień w kraju, stan idealny, * 21.800 zl. Kłodzko, tel. 
0607/43-8545
VW PASSAT, 1992 r., 160 tys. km. TDI, biały, -18.000 zł. Ko
byla Góra, tel. 062/751-72-29, 0603/62-31-29 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r„ 107 tys. km, 1600 ccm, turbo D. 
perłowoczamy metalic, centralny zamek, klimatyzacja, wspo
maganie kier., ciemne szyby, oznakowany, tylna kanapa skła
dana, tylny spoiler, dodatkowe Sfriatło .stop*, bez wypadku, 
zadbany, serwisowany, • 22.000 zł. Komprachcice, tel. 
077/457-37-05, 0603/10-23-73 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 134 tys. km. 1800 ccm, kolor 
śliwkowy metalic, GT, wersja wolfsburg, limited edition, wspo
maganie, el. otw. szyberdach, kubełkowe fotele, centr. zamek, 
alum. felgi, komputer, zadbany, sprowadzony do kraju na ko
łach, zwolniony z opłaty skarbowej, relingi dachowe, roleta, 
ciemnę lampy, w kraju od 3 dni, • 16.900 zł. Leszno, tel. 
0607/09-85-14,-0049/99-55 )̂1 -flO.
VW PASSAT, 1992 r., 60 tys. km, 1900 ccm,.turbo D, kremo
wy, ABS, wspomaganie, • 16.000 zł. Lubin; tel. 076/846-17-54 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
szary metalic, bez wypadku, centralny zamek, ABS, wspoma
ganie kier., roleta, w kraju od miesiąca, • 18.500 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-17-15, 868-18-86 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 81 tys, km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel, wspomaganie kieropwnicy, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, zderzaki w kolorze - 
nadwozia, relingi dachowe, stan b. dobry, -15.900 zł. Syców, 
tel. 062/785-36-81, 0603/92-75-63 
VW PASSAT GL, 1992 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, stan b. dobry, centralny zamek, ciemne szy
by, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, reguł, fotele, 
katalizator,, alarm, hak, • 14.000 zł. Wiązów, tel. 071/393r1148 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, czerwo
ny, oryginalny szyberdach, hak, I właściciel, w kraju od 10 
mies., centr. zamek, bez wypadku, stan idealny, - 15.500 żł. 
Wrocław, tel. 0605/36-0048,0049/17-92-67-63-98 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 115 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, centr. zamek, szyberdach, wspo
maganie, RO, relińgi dachowe, stan b. dobry - 16.300 zł lub 
zamienię na Mercedesa busa albo Renault, ciągnik siodłowy, 
do 25.000 zl.Zebrzydowa, tel.075/736-21-52,0607/20-73-27 
VW PASSAT, 1992/93 r., 138 tys. km, .1800 ccnvbenżyria, 
czamy metalic, garażowany, welurowa tapicerka, dzielona tyl
na kanapa, szyberdach, alarm, centr. zamek, Mul-T-Lock, 
wspomaganie, ABS, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, 
hak, zadbany, • 15.700 zł. Legnica, tel.' 076/857-01-93, 
0502/66-94-19
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
wspomaganie, 5-biegowy, immobilizer, alarm, ABS, relingi da
chowe, RM, stan b. dobry, zadbany, -16.200 zł lub zamienię.' 
Prusice, tel. 071/312-63-31, 0604/36-35-85 .
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1800 ccm; benzyna, biały, centr. 
zamek, RO, -16.000 zł. Bogatynia,' tel. 075/648-01 -60 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, diesel, niebieski, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka, ABS, relingi dachowe, roleta, bez wypadku, w kraju od 
2 dni, kpi. dokumentacja, ? 21.500 zł. Sobótka, teł. 
0602/5543-77
VW PASSAT, 1993 r., 1800 ccm, stalowy metalic, w kraju ód 
01.91 r., wspomaganie kierownicy, szyberdach, hak holowni
czy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alarm z pilotem, •
16.500 zł. Bolesławiec, tel. 0601/16-93-78 
VW PASSAT KOMBI GL, 1993 r., 137 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, szary metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, RO, 
stan b. dobry, • 22.900 zl. Kłodzko, teł. 0601/58-20-80, 
074/867-65-86
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 126 tys. km, 1900 ccm. turbo D. 
kolor grafitowy metalic, bez wypadku, kpi. dokumentacja, ceńtr. ' 
zamek, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyberdach, w kra
ju od 2 tygodni, roleta, relingi dachówe, podłokietnik, 4 za- . 
główki, welurowa tapicerka, RM oryg: Beta, atrakc. wygląd, 
stan techn. b. dobry, - 22.700 zł. Kłodzko, tel. 074/86746-05,s 
0602M 0-57-09
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, turbo D', biały, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, szyberdach, wspoma
ganie, hak • 6.200 DEM * cło. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-75,0607/30-64-13 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel 
wspomaganie, ABS, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 
po przeglądzie technicznym, do lakPerowaniaTeWy błotnik- + 
maska, - 17.000 zł. Stary Olesiec, tel. 062/741-53-61,- 
0605/58-28-32
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 114'tys. km, 1800 ccm, benzy
na, bordowy, oclony w całości, bez wypadku, ABS, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, centr. zamek, alarm * pilot, stan idealny, -19.100 zł łub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-1641, 0606/33-85-06 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 148 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, . 
czerwony, klimatyzacja, ABS, szyberdach, wspomaganie, ra
dio, 4 zagłówki, nie eksploatowany w kraju, kpi. dokumenta
cja, • 16.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Wschowa, tel. 
065/540-18-12,0603/04-31 -53 
VW PASSAT KOMBI. 1993/941., 225 tys. km, 1800 ccm. biały.
2 pod. powietrzne, RM, spryśkiwacze reflektorów, el. fotele, 
bez wypadku, model przejściowy, - 20.900 zł. Lubin, tel. 
0601/58-52-73
VW PASSAT GL SEDAN, 1993/94 r , 117 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, granatowy metalić, model przejściowy, w kraju od 7 
lat, wspomaganie kier., ABS, alarm + pilot, centr. zamek, Ger- 
da-Lock, et. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, RO Pioneer * 
pilot, alum. felgi,'kpi. kół zimowych, stan idealny, - 23 500 zł 
lub zamienię na tańszy. Świdnica, tel, 0602/76-8749 
VW PASSAT, 1994 r., 112 tys: km, 2Ó00 ccm, fioletowy meta
lic, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS,-centr. < 
zamek, komputer, alarm, halogeny, immobilizer, radio, dużo 
dodatków, stan techn. b. dobry, - 27.000 Żł. Kłodzko, tel. 
074/867-12-06 w godz. 9-18, 0601/55-26-06 
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 115 tys. km, 1800 ccm, srebmy 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, wspo
maganie, ABS, 2 pod. powietrzne; el. otw. szyby, immobilizer, 
RM Blaupunkt, kpi. dokumentacja; stan idealny, -23.800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/868-10-36
VW PASSAT SEDAN GT, 1994 r.. 145 tys. km. 1900 cćm, TDi, 
perlowogranatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, serwo, klimatro
nic. el. otw. szyby, centr. zamek, alarm * pilot, alum: felgi, 
halogeny;’kpi. dokumentacja, zadbany, bez wypadku, w kraju 
od 3 dni, - 31.500 zl. Nowa Ruda. tel. 0604/46-3842 
VW PASSAT KOMBI; 1994 f., 183 tys: km, 1800 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalić, 2 pod. powietrzne, ABŚ, wspoma
ganie,'klimatyzacja, radio, Muł-T-Loek, alarm, centr.' zamek,' 
oznakowany, immobilizer, ber wypadku, kupiony w salonie. -
25.000 zł. Domasław, fel. 071/311-89-81 
VW PASSAT SEDAN. 1994 r..18atys. km. 1900 ccm, diesel -  
stan b. dobry, dużo nowych części, - 21.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0608/23-53-85' -
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 160 tys. km. 1900 ccm. TDh 
kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie eT,~ 
ABS, szyberdach, relingi dachowe, blokada skrzyni biegów, 
alarm, pilot, radio,- ciemne szyby, • 23.000 zł. Prusice,, tel. 
0608/05-58-22,071/312-54-23 
VW PASSAT, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, czerwony, ABS,
2 poduszki pbw., centr. zamek, el. otw. szyberdach, relingi da
chowe, roleta, welurowa tapicerka; podgrz. 2 fotele, lusterka, 
reg. fotel kierowcy, wspomaganie, - 25.800 zł. Rydzyna, tel. 
065/538-8149
VW PASSAT GL KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, czamy 
metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, nowy silnik na gwa
rancji, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reguł, lusterka, kli
matyzacja, serwisowany, wspomaganie, centr. zamek, relingi
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KREDYT NA AUTO W DOMU!!!
Bez poręczycieli. Bez I wpłaty.

1 x  *  1 *  OPG11355
Pakiety AC, OC, NW już od 3.5%. 

KREDYT DEWIZOWY NA SAMOCHODY
_______ osobowe, dostawcze, ciężarowe ________

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

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

Okres kredytu maks. 72 miesiące
Lubin, ul. Kamienna 4A, tel. 076/749-97-79,0-608 317 681,0-502178 088,0-600 224336 

FIRM Y B EZ  ZAŚW IAD CZEŃ  z Z U S  i US!!!

dachowe, welurowa tapicerka, stan techn. idealny, • 29.500 
zl. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r„ 163 tys. km. 2000 ccm, kolor 
śliwkowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 x komputer, el. reg.t 
reflektory, el. reg. lusterka, centralny zamek, alarm + pilot, 
alum. felgi, kpi. opon zimowych z felgami, RM, relingi dacho
we, roleta bagażnika, hak, sprowadzony w całości w 1996 r, -
24.500 zł lub zamienię na większą poj.. Wałbrzych, tel. 
074/842-17-36,0604/13-80-65
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, bordowy metalic, ABS, klimatronic, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, 2 pod. powietrzne, el. reg. reflektory, wspomaganie, 
alum. felgi, sprowadzony w całości, oclony w całości, bez wy
padku, alarm, radio + CD, stan b. dobry, • 25.000 zl. Wrocław, 
tel. 0601/70-35-57,0607/42-67-84 
VW PASSAT KOMBI, GT, 1994 r., 136 tys. km, 2000 ccm, per- 
lowośliwkowy metalic, model przejściowy, ABS, 2 poduszki 
pow., klimatyzacja, komputer, centr. zamek, alarm, blokada 
skrzyni biegów, sportowe fotele typu Recaro, alum. felgi + kpi. 
kół zimowych, serwisowany, wszystkie dodatki, stan idealny, •
29.900 zł. Wrocław, tel. 0501/48-20-25 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 138 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 
granatowy, 2 poduszki pow., wspomaganie, ABS, napinacze 
pasów, el. reg. reflektory, RM, alarm + pilot, oznakowany, spro
wadzony w całości, stan b. dobry, • 29.400 zł lub zamienię na 
tańszy. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
VW PASSAT GL KOMBI, 1994 r.. 122 tys. km, 1900 ccm. TDi, 
biały, 2 poduszki pow., ABS, immobiiizer, centr. zamek, el. otw. 
dach, el. reg. lusterka i reflektory, podgrz. fotele, welurowa 
tapicerka, relingi dachowe, roleta, bez wypadku, w kraju od 2 
miesięcy, książka serwisowa, stan b. dobry, - 28.500 zł. Zielo
na Góra, tel. 0604/60-80-94
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 112 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czerwony, nie eksploatowany w kraju, ABS, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, el. otw. szyby, immobiiizer, halogeny, el. 
reg. lusterka, radio, relingi dachowe, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 29.000 zł (możliwe raty). Kłodzko, teł; 074/867-12-06 
w godz. 9-18,0601/55-.26-06
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 1900 ccm, TDi sprow. w ca
łości, oclony, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, ABS, wspo
maganie kierownicy, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. 
światła, el. otw. szyberdach, dzielona tylna kanapa + podlo
kietnik, roleta bagażnika, RM, stan techn. b. dobry, -26.800 zł 
lub zamienię. Sobótka, tel. 071/316-23-16 po godz. 16, 
0601/63-69-03
O  VW PASSAT KOMBI? 1995 r., 2800 ccm, VR6, ko

lor wrzosowy metalic, kupiony w salonie w Pol
sce, serwisowany, I właściciel, welurowa tapi
cerka, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka (podgrz.), centr. za
mek, wspomaganie kier., tempomat, relingi da
chowe, roleta, automatic, komputer pokł. RM 
stereo, stan idealny - 28.900 zł. „AUTO-PLUS", 
Św idnica, tel. 074/666-60-50, 0601/85-15-55 
01027501

O  VW PASSAT TDI, 1995 r„  kolor grantowy meta- 
lic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka i szyby, skórzana tapicerka, • 28.900 zł 
lub  zam ien ię. Żary, u l. O krze i 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87021901

VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 108 tys. km, 2500 ccm, V6, gra
fitowy, wersja CD, pełne wyposażenie oprócz skóry • 33.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0604/68-50-39 .
VW PASSAT, 1995 r., 100 tys. km, 1900 ccm. TDi, srebrny 
metalic, welur, pełne wyp. elektr., wspomaganie, centr. zamek, 
radioodtwarzacz, - 32.500 zł lub zamiana na mniejszy. Kalisz, 
tel. 062/766-16-25, 0602/83-25-62 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, alarm, szy
berdach, RO, • 23.500 zł. Olszyna, tel. 075/721-21-31 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r.. 120 tys. km. 2000 ccm, wtrysk 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, I właściciel, 2 pod. 
powietrzne, ABS, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. za
mek, stan b. dobry, - 20.900 zł. Wrocław, tel. 0606/60-13-92 
VW PASSAT, 1995 r, 1900 ccm, turbo D limuzyna, serwo, 
alarm, radio, immobiiizer, el. otw. szyby, serwisowany, • 25.200 
zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/387-87-62, 
0602/73-21-73
VW PASSAT SEDAN. 1995 r.. 150 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
biały, automatic, w kraju od roku, udokumentowane pocho
dzenie, centralny zamek, RO stereo, katalizator, el. reguł, lu
sterka, ABS, stan b. dobry, zadbany, po przeglądzie, • 25.500 
zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
VW PASSAT KOMBI, 1995 r.. 1900 ccm, TDI. 90 KM, granato
wy, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, oryg. RM Beta, kpi. dokumentacja, •
31.500 zł. Zduny, tel. 0604/41-72-06
VW PASSAT GL SEDAN, 1995/96 r., 127 tys. km, 1900 ccm, 
TDi bez wypadku, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, obroto
mierz, reg. kierownica, w kraju od 2 mies.y, atrakc. wygląd, 
stan idealny, • 31.000 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-88 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, kpi. dokumentacja, relingi dachowe, el. otw. szyby, szy
berdach, centr. zamek, wspomaganie, stan dobry, • 25.200 zł. 
Chojnów, tel. 0606/78-08-04
VW PASSAT, 1996 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDI, kremowy, 
klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, alarm, dzielona tylna kanapa, - 33.500 
zł (możliwe raty przez komis, drugi komplet opon). Głogów, 
tel. 076/835-49-81, 0600/83-02-38 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 95 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 2 
pod. powietrzne, RO, relingi dachowe, roleta, w kraju od 2.ty- 
godni, • 26.500 zł. Kalisz, tel. 0605/33-88-53 
VW PASSAT, 1996 r., 92 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, nowy pa
sek rozrządu i 2 nowe opony, stan idealny, • 32.000 zł lub 
zamienię na tańszy. 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, 1996 r., 107 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny, model przejściowy, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. 
szyby i inne, • 30.000 zł. Świdnica, tel. 0605/37-71-58 
VW PASSAT KOMBI. 1996 r., 1900 ccm, TDI bez wypadku, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, stan idealny, • 33.700 
zl. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
VW PASSAT B5,1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy metalic, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, ga
rażowany, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, reg. kie
rownica, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
welurowa tapicerka, immobiiizer, centr. zamek, alarm + pilot, •
48.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-14-43 
VW PASSAT B5,1997 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, per
łowoczamy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, klimaty
zacja, 4 poduszki powietrzne, centralny zamek, ABS, podświe
tlane na fioletowo zegary, książka serwisowa, pełne wyposa
żenie, stan idealny, • 41.900 zł lub zamienię. Kowary, tel. 
0601/56-08-78
VW PASSAT, 1997 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, serwisowa
ny, RO, - 42.000 zł. Legnica, tel. 076/854-17-98,0603/50-28-26 
VW PASSAT B-5,1997 r., 86 tys. km, 1900 ccm, TDI, czerwo
ny, 110 KM, pełne wyposażenie, klimatronic, 4 pod. powietrz
ne, ABS, - 49.500 zł. Namysłów, teł. 077/410-47-29 
VW PASSAT. 1997 r.. 130 tys. km, 1900 ccm, TDi. 110 KM. 
srebrny, el. otw. szyby, wspomaganie, 4 pod. powietrzne, kli
matronic, ABS, stan b. dobry, książka serwisowa, • 47.000 zi 
lub zamienię na busa. Zawonia, tel. 0607/71-06-91 
VW PASSAT B5,1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwie
rane szyby, drewno, skóra beżowa, aluminiowe felgi, podgrze
wane fotele. ABS, pełna dokumentacja, zadbany, • 49.500 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-43-36,0606/41-31-80 
VW PASSAT B5,1997/98 r., 105 tys. km, 1900 ccm, TDi, czar
ny metalic, ABS, 4 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, centr. zamek, immobiiizer, klimatyzacja,
• 38.900 zł. Kłodzko, tel. 0607/80-48-72 
VW PASSAT, 1997/98 r., 59 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, centr. za
mek, alarm, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, reg. wysokość siedzeń, książka

serwisowa, stan b. dobry, - 44.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-44-90
VW PASSAT B5,1997/98 r„ 105 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czarny metalic, 110 KM, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki po
wietrzne, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i reflektory, 
dodatkowe światło .stop’ , regulowana kierownica, centralny 
zamek, wspomaganie kier., zderzaki w kolorze nadwozia, w 
kraju od 2 miesięcy, stan idealny, - 38.500 zł. Słupiec, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0607/80-48-72 
VW PASSAT B5 KOMBI, 1998 r., 90 tys. km, 1900 ccm, atra
mentowy, 2x poduszka pow., ABS, klimatyzacja, centralny za
mek, el. opuszczane szyby, el. reg. lusterka, 9 mies. wkraju,
I właściciel, • 57.000 zł. Wschowa, tel. 0603/75-51-37, 
065/540-75-40 po 20
VW PASSAT B5, 1998 r., 1900 ccm, TDI, bordowy metalic, 
ciężarowo • uniwersalny, homologacja, kupiony w kraju, ser
wisowany, 4 poduszki powietrzne, klimatronic, ABS, centralny 
zamek, alarm, pełne wyposażenie elektryczne, relingi dacho
we, oryginalny RM, stan b. dobry, • 55.000 zl (netto). Gorzów 
Wlkp., tel. 0602/49-14-74,095/729-57-50 po godz. 20 
VW PASSAT B5,1998 r., 57 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i kli
matyzacji, kupiony w salonie, pełna dokumentacja, - 48.000 
zl. Międzylesie, tel. 074/812-60-12,0603/33-86-55 
VW PASSAT B5, KOMBI, 1998 r., 52 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, kli
matronic, • 58.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86, 
0601/72-56-81
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1900 ccm, TDi 110 PS, srebrny 
metalic, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, 4 el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, c. zamek * pilot, 
welur, relingi, stan idealny, sprowadzony z Niemiec, • 54.500. 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-00-36 
VW PASSAT, 1998 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, kupiony u dilera w Polsce, I właściciel, bez wypadku, ' 
serwisowany, kpi. dokumentacja, ABS, poduszki pow., centr. 
zamek, eł. otw. szyby, • 46.000 zł. Świdnica, tel. 0601/76-97-80 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 85 tys. km, 1800 ccm, turbo, 
zielony, 4 pod. powietrzne, pełne wyposażenie oprócz skóry,
• 48.000 zl lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
0502/57-16-65
VW PASSAT B5, 1998 r., 25 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebie
ski, 90 KM, KOMBI, książka serwisowa, I właściciel, do reje
stracji, - 44.000 zl. Wąsosz, tel. 065/543-74-04 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 28 tys. km, 1900 ccm, TDI, gra
fitowy metalic, wszystkie el. dodatki, ABS, 4 poduszki powietrz
ne, klimatronik, RM, relingi, • 56.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/06-25-78
VW PASSAT B5,1998 r., 29 tys. km, 1800 ccm, 20V, benzyna, 
błękitny metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el otw. szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie kie
rownicy, reg. kierownicy, centr. zamek, immobiiizer, oryg. ra
dio, welurowa tapicerka, 7-miesięcy w kraju, zarejestrowany, 
kpi. dokumentacja, • 51.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0501/23-23-94
VW PASSAT B5,1998 r., 40 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 20V, 
perłowoniebieski metalic, grill Kamei, ksenonowe lampy, skó
ra, klimatyzacja, pełna elektryka, szyberdach, 4 x SRS, felgi 
i r ,  - 52.000 zl. 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, immobiiizer, komputer, elektryka, ABS, 
wspomaganie, stan idealny, I właściciel w kraju, - 49.000 zł. 
Konary, tel. 076/870-92-10,0601/73-72-86 
VW PASSAT, 1998/99 r., 56 tys. km, 1900 ccm. TDi, czerwo
ny, 110 KM, klimatyzacja, ABS, pilot, RO, roleta, podłokietni- 
ki, immobiiizer, centr. zamek, 4 poduszki pow., reg. kierowni
ca, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, reg. fotele, dzielona 
kanapa tylna, welurowa tapicerka, - 53.900 zł. Oleśnica, tel. 
0502/45-15-82
VW PASSAT B5,1999 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny, prze
bieg 3500 km, alum. felgi, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby 
x4, klimatronic, alarm, radio, wersja Comfort Line, • 52.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Wrocław, teł. 071/321-77-57, 
0608/17-96-55
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 27 tys. km. 1800 ccm, 20V, zie
lony metalic, ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, eł. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 
książka serwisowa, • 46.000 zł. Poniec, tel. 0606/75-60-99, 
woj. leszczyńskie
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDI, srebrny metalic, pełne 
wyposażenie, zarejestrowany jako ciężarowy, kupiony w sa
lonie, I właściciel, bez wypadku, leasing, - 20.000 zł. Świebo
dzice, tel. 0601/55-34-02
VW PASSAT KOMBI. 1999 r.. 90 tys. km. 2800 ccm. V6 syn- 
cro, jasnoniebieski metalic, I właściciel, kupiony w salonie, 
wersja Trendline, klimatronic, komputer, alarm, zabezpiecze
nia, 4WD, 4 poduszki powietrzne, pakiet zimowy, worek na 
narty, RO CD, serwisowany, zadbany, • 80.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/75-02-70
VW POLO, 1976 r., 1100 ccm. niebieski, po remoncie blacharki 
i silnika, konserwacja, dzienne światła, stan b. dobry -1.400 
zł. Opole, tel. 0603/85-33-49
VW POLO, 1977 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, zadbany, różne części, nowe pokrowce, -1.200 zł. Borów
ki, tel. 076/817-27-86
VW POLO, 1979 r.. 1300 ccm, benzyna, czamy, stan dobry, 
nowy tłumik (nagwarancji), nowa pompa paliwa, skrzynia bie
gów, silnik po regulacji, wersja GT, 75 KM, sportowe osiągi, 
ekonomiczny, niskie opłaty, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/24-44-76,071/322-72-45 
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, nowa pom
pa paliwowa, po remoncie podłogi, zadbany, przegląd do
09.2001 r., stan techn. b. dobry, - 2.250 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-23-46
VW POLO, 1980 r., 895 ccm, żółty, stan dobry, po remoncie 
podłogi, wymianie amortyzatorów, sprężyn, przegląd do
05.2002 r, - 1.500 zl. Radziądz, gm. Żmigród, tel. 
0606/62-40-34
VW POLO, 1980 r.,1300 ccm, benzyna, wiśniowy, szyberdach, 
po remoncie blacharki, po wymianie silnika, po remoncie za
wieszenia, zarejestrowany, dużo części, - 2.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-20-03, 0503/04-90-17 
VW POLO KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, niebieski, inst. gazo
wa, butla w kole zapasowym, hak, stan dobry, • 5.200 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/845-11-56,0605/11-19-63 
VW POLO KOMBI, 1983 r.. 1100 ccm, benzyna, srebrny me
talic, stan dobry, • 4.400 zł. Mietków, tel. 071/316-90-45 
VW POLO, 1984 r., 180 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
katalizator, tylna szyba ogrzewana, garażowany, stan b. do
bry, - 5.500 zł. Opole, tel. 077/412-82-61 
VW POLO KOMBI, 1985 r., 1100 ccm. biały, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 1.850 zl. Pęcherzew, tel. 063/214-10-21, 
0609/59-27-48
VW POLO, 1985 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, beżowy 
metalic, stan dobry, • 4.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-78-88,431-75-08
VW POLO KOMBI, 1985/94 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
alarm, szyberdach, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -5.500 
zł. Kowary, tel. 0601/19-30-28
O  VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, granatowy, • 6.700 

z ł lub  zam ien ię. Żary, u l. O krze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022001

VW POLO KOMBI, 1986 r., 1100 ccm nowy akumulator, nowe 
opony, nowe amortyzatory, stan b. dobry, • 5.500 zł. Brzeg 
Opolski, tel. 077/416-10-95,0604/82-79-82 
VW POLO COUPE, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, kolor granto
wy,'obrotomierz, kubełkowe fotele, alum. felgi, kpi. dokumen
tacja, przegląd do 01.2002 r., drzwi do lakierowania, • 3.900 
zł. Wrocław, tel. 0600/85-82-95 
VW POLO, 1987 r., 81 tys. km, 1300 ccm, diesel, granatowy 
metalic, I właściciel, 5-biegowy, bez wypadku, RM stereo, hak 
fabryczny, stan idealny, garażowany, • 7.200 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-78-69
VW POLO, 1987 r., 1035 ccm, benzyna, biały, aktualne bada
nia techn., nowy akumulator, bez wypadku, 3-drzwiowy, stan 
dobry, - 6.200 zł. Lubin, tel. 076/844-27-84 
VW POLO SEDAN. 1987/88 r.. 1000 ccm, benzyna, czerwo
ny, po wymianie łożysk, klocków i amortyzatorów, zadbany •
6.500 zł lub zamienię. Brzeg Opolski, 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 kraju 
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 KOMBI, 1988 r., 168 tys. km, 1035 ccm, granato
wy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 10.2001 r., 3-drzwio
wy, stan techn. dobry, - 7.500 zl. Piława Dolna, tel. 
0609/44-42-13

VW POLO, 1988 r., 130 tys. km, 1300 ccm, diesel, srebrny 
metalic, blokada zapłonu, przegląd, stan dobry, • 5.900 zł. Wro
cław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW POLO KOMBI, 1989 r., 1000 ccm, biały, 3-drzwioWy,~slan 
b. dobry, zadbany, • 5.990 zl (możliwe raty) łub zamienię. Le
gnica, tel. 0605/28-37-83
VWPOLO, 1989 r., 1000 ccm, granatowy metalic, garażowa
ny, zadbany, stan techn. b. dobry, • 6.800 zl. Brzeg, tel. 
077/411-49-07,0608/47-24-98 
VW POLO KOMBI, 1989 r., 130 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, 2-drzwiowy, nowe opony, radio, el. antena, hak, ekono- 
mizer, zadbany, stan b. dobry, na białych tablicach, -1.300 zł. 
Lubań, tel. 0603/63-13-07
VW POLO COUPE, 1989 r., 111 tys. km, 1043 ccm, czerwony. 
RM, pokrowce, szyberdach, przegląd do 05.2002 r., stan do- 
bry, - 8.200 zl. Świdnica, lei. 074/640-44-62 
VW POLO, 1990 r., 56 tys. km, 1370 ccm. benzyna, czerwo
ny. katalizator, pełny wtrysk, 2-drzwiowy, zarejestrowany, ga
rażowany, stan idealny, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-65-58, 0501/30-70-49 
VW POLO, 1990 r., 85 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, RO, szyberdach, pokrowce, nowe opony, stan 
b. dobry, na zachodnich tablicach • 1.050 DEM. Zgorzelec, 
tel. 0606/70-84-68
VW POLO, 1990/91 r., 118 tys. km, 1035 ccm, biały, 3-drzwio
wy, RM, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 8.700 zł lub za
mienię. Wąsosz, tel. 0601/76-96-78 
VW POLO, 1991 r., 151 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, granatowy,
5-biegowy, 3-drzwiowy, nowe opony, garażowany, -11.500 zł. 
Henryków, tel. 074/810-50-33 wewn. 34 
VW POLO KOMBI, 1991 r., 100 tys. km. 1000 ccm. wtrysk, 
biały, alarm, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, stan 
b. dobry, • 7.800 zł. Mirków, tel. 071/315-13-47 
VW POLO FOX 33,1991 r., 135 tys. km, 1043 ccm, biały, bez 
wypadku, • 10.500 zł. Syców, tel. 062/786-13-32 
VW POLO, 1991 r., 157 tys. km, 1400 ccm, diesel, kolor mali
nowy, • 10.000 zł. Szczawin k. Strzelina, teł. 071/393-38-26 
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1000 ccm, czerwony, kpi. doku
mentacja, • 10.600 zł. Zielona Góra, tel. 0601/56̂ 57-30 
VW POLO KOMBI, 1991/92 r., 145 tys. km, 1400 ccm, diesel, 
czerwony, stan b. dobry, relingi dachowe, nowy akumulator, 
RM Blaupunkt, • 13.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-67-97 
VW POLO FOX, 1992 r., 54 tys. km, 1100 ccm, zielony meta- 

. lic. KOMBI, • 13.000 zł... gm. Ozimek, teł. 077/465-36-77 
VW POLO, 1992 r., 132 tys. km, 1043 ccm, benzyna, czerwo
ny, alarm, nowe opony, nowy akumulator, nowe klocki hamul
cowe, szyby atermiczne, • 10.500 zł lub zamienię na większy. 
Nowa Sól, tel. 068/356-14-99
VW POLO KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna ♦ 
gaz, czerwony, szyberdach, alarm ♦ pilot, kpi. dokumentacja, 
instalacja gazowa, el. reg. reflektory, nowe amortyzatory, szy
berdach, RM, - 10.800 zl. Strzelin, tel. 071/392-32-76, 
0604/62-55-12
VW POLO COUPE, 1992 r., 1300 ccm, zielony metalic, -11.500 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-56-04 
VW POLO, 1992 r., 1048 ccm, czerwony, radio, opony zimo
we, bagażnik, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-71-85, 
0606/74-05-22
VW POLO, 1993/94 r., 112 tys. km, 1300 ccm. zielony, alarm, 
oznakowany, książka serwisowa, nowe tarcze i klocki hamul
cowe, garażowany, przegląd do 04.2002 r., stan b. dobry, -
12.200 zł. Wierzbice, gm. Kobierzyce, tel. 071/390-88-97 . 
O  VW POLO COUPE, 1994 r., 80 tys. km, 1100 ccm 

3-drzwiowy, RO, el. reg. reflektory, 2 komplety 
opon (letnie I zimowe), bez wypadku, serwiso
wany, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, w kraju 
od  2 dni, kupujący zwolniony z  opłaty skarbo
wej, - 13.700 z l (możliwe raty). Gostyń, tel. 
065/572-24-74,0607/38-00-09 01026771

VW POLO FOX, 1994 r„ 120 tys. km, 1100 ccm. benzyna, 
zielony, 3-drzwiowy, - 11.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-87
VW POLO FOX, 1995 r, 90 tys. km, 1300 ccm, ciemnoniebie
ski, wspomaganie kier., immobiiizer, • 18.200 zł lub zamienię 
na tańszy albo do remontu. Leszno Górne, tel. 068/376-65-67 
VW POLO, 1995 r.. 82 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, zielony,
5-drzwiowy, alarm + pilot, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, 3 
światło stop, II właściciel w kraju, dokumentacja, stan b. do
bry, oszczędny, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/356-57-63 do 
godz. 15
VW POLO, 1995 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czamy, 
el. otw. szyby, reg. kierownica, Immobiiizer, radio, • 18.900 zl. 
Wrocław, tel. 071/345-39-28
VW POLO, 1995/96 r., 68 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, nowy model, • 17.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-54-87 
VW POLO, 1995/96 r., 41 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
lazurowy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, szyberdach, 
centr. zamek, reg. kierownica, obrotomierz, el. reg. reflektory, 
RM, el. otw. szyby, książka serwisowa, I właściciel, kpi. doku
mentacja, sprowadzony w 2001 r„ nie eksploatowany w kraju, 
stan idealny, - 20.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-01 
VW POLO, 1995/96 r., 58 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, el. otw. szyby, reg. kierownica, immobiiizer, RO, 
centr. zamek, 5-drzwiowy, książka serwisowa, w kraju od roku, 
stan b. dobry, • 19.300 zi. Wrocław, tel. 0501/80:52-66 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, fioletowy, alarm, centr. zamek, 
2 pod. powietrzne, kpi. opon zimowych, I właściciel, - 21.700 
zł. Nysa, tel. 077/431-08-97 po godz. 16.0602/19-20-31 
VW POLO, 1996 r.. 96 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebieski, 
alarm, wspomaganie kier, • 24.500 zł. Opole, tel. 
0501/26-61-36
VW POLO, 1996 r., 67 tys. km, 1400 ccm 5-drzwiowy, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, reg. kierownica i pasy, RO, sze
rokie zderzaki, - 21.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0606/44-23-17 
VW POLO, 1996 r., 55 tys.km, 1400 ccm, benzyna, seledyno
wy, 3-drzwiowy, • 16.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
VW POLO, 1996 r., 83 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 2 pod. 
powietrzne, RO + g łośniki, alum. felgi, 4 koła zimowe, 2 alar
my + zabezpieczenia antywlamaniowe, wspomaganie, centr. 
zamek, immobiiizer, • 22.200 zł lub zamienię na kombi, w tej 
samej cenie. Trzebnica, tej. 0603/07-33-06 
VW POLO, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czamy, 
obrotomierz, reguł. wys. mocowania pasów, immobiiizer,
3-drzwiowy, alum. felgi, szerokie zderzaki, I właściciel, stan 
b. dobry, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-98, 
0606/8242-82
VW POLO, 1996/97 r., 34 tys. km, granatowy metalic, kupiony 
w salonie, i właściciel, garażowany, serwisowany w salonie, 
alarm, 5-drzwiowy, - 24.000 zł. Legnica, tel. 076/852-33-52 
VW POLO SDI, 1997 r., 82 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, garażowany, bogate wyposażenie, - 22.500 zł. Bole
sławiec, tel. 075/734-60-39, 0602/59-94-35 
VW POLO, 1997 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemnozie
lony metalic, 3-drzwiowy, immobiiizer, w kraju od roku, - 21.500 
zł. Leszno, tel. 0603/84-43-21 .

VW POLO CLASSIC, 1997 r., 100 tys. km, 190Q ccm, TDi, 
zielony metalic, alarm, RO, el. otwierane szyby, 2 poduszki 
powietrzne, centralny zamek, regulowana kierownica, wspo
maganie kier., serwisowany, garażowany, • 32.000 zł. Nysa, 
tel. 0606/95-77-09
VW POLO, 1997 r., 17 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśniowy me
talic, garażowany, serwisowany, immobiiizer, 5-drzwiowy, po
krowce, zabezpieczenia, • 26.000 zł. Polkowice, tel. 
0604/91-12-96
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 90 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, katalizator, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. 
reflektory, dzielona tylna kanapa, RM z panelem ♦ 6 głośni
ków, 4 zagłówki, oznakowany, zadbany, kupiony w salonie, I 
właściciel, • 24.500 zi lub zamienię na inny. Rawicz, tel. 
0603/68-79-10
VW POLO, 1997 r., 71 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granato
wy, 3-drzwiowy, immobiiizer, radio Sorty, komplet zimowych 
opon, blokada skrzyni biegów, kupiony w salonie, serwisowa
ny, I.właściciel, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0609/47-74-10 
VW POLO, 1997/98 r.. 50 tys. km, 1400 ccm, malinowy, ku
piony 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. Bolesławiec, tel. 
075/734-83-44,0607/74-57-44
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r., 68 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, wspomaganie i reg. kierownicy, centr. zamek ♦ pilot, 
alarm, RM Sony, immobiiizer, serwisowany, bez wypadku, ga
rażowany. kupiony w salonie w kraju, • 28.900 zł lub zamie
nię. Żary, tel. 068/375-90-90
VW POLO, 1998 r.. 24 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, ABS, serwo, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, 2 
pod. powietrzne, immobiiizer, • 15.500 zl. Gubin, tel. 
068/455-58-83,0603/04-78-37 
VW POLO, 1998 r., 25 tys. km, 1000 ccm, czerwony, wspoma
ganie kier., ABS, immobiiizer, 5-drzwiowy, I właściciel, zadba
ny, stan b. dobry, • 24.600 zł. Legnica, tel. 076/857-02-24, 
0606/38-82-26
VW POLO, 1998 r., 86 tys. km. 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, centr. zamek, alarm, zderzaki w kolorze nadwozia, kupio
ny w salonie, serwisowany, I właściciel, garażowany, - 24.800 
zł. Legnica, tel. 076/862-77-03,0607/23-90-08 
VW POLO, 1998 r„ 43 tys. km, 1600 ccm, granatowy metalic, 
klimatyzacja. 2 pod. powietrzne, el. otw, szyby, welur, wspo
maganie, • 26.000 zł. Proszkowice, teł. 071/390-77-93. 
0605/62-00-07
VW POLO, 1998 r„ 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, pertowogra
natowy metalic, ABS, c. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
2 poduszki powietrzne (całe), el. reg. światła, szeroki zderzak,
5-drzwiowy, dzielona kanapa, koła 14*. opony Michelin (Pilo
ta), ks. serwisowa, • 25.000 zł lub zamiana na auto, w cenie 
do 10.000 zł. Witaszyce, tel. 062/740-15-01 
VW POLO. 1998 r., 51 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, czamy,
5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., centr. zamek + pi
lot, el. otw. szyby, immobiiizer, el. reg. reflektory, reg. kierow
nica, RM Blaupunkt, wspomaganie, • 24.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0607/47-05-59
VW POLO, 1998/99 r., 60 tys. km, 1600 ccm, butelkowozielo- 
ny, centr, zamek, el. otw. szyby, szyberdach. wspomaganie,
5-drzwiowy, pełna dokumentacja, fabryczna instalacja gazo
wa, - 27.000 zł. Kalisz, tel. 062/751-31-65,0604/24-0146 
VW POLO, 1998/99 r., 38 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
grafitowy, 2 pod. powietrzne, immobiiizer, RM, wspomaganie 
kierów. • 27.000 zł lub zamienię na większy diesel, najchęt
niej minivan. Lubin, tel. 076/84&77-07,090/64-03-38 
VW POLO, 1999 r., 27 tys. km, 1000 ccm, granatowy, wspo-. 
maganie kier., ABS, immobiiizer, 2 pod. powietrzne, 3-drzwio
wy, - 25.000 zł. Myślibórz, tel. 095/747-50-00.0605/29-86-78 
VW POLO MATCH II, 1999 r.. 14 tys. km. 1900 ccm, diesel 
SDI, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, ABS, el. otw. szyby, immobiiizer, centr. zamek, reg. 
kierownica i fotele, alarm, radio, stan idealny, • 32.500 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0608/32-52-36 
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 SCIROCCO ł, 1978 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, przegląd do 11.2001 r, -2.500 zł. Wołany k. Polanicy 
Zdroju, tel. 074/868-74-52
VW SCIROCCO, 1979 r., 1600 ccm do małych poprawek bla
charskich, - 2.300 zł. Legnica, tel. 0607/43-59-56 
VW SCIROCCO II, 1982 r., 75 tys. km, 1600 ccm, czerwony,
5-biegowy, alum. felgi, szyberdach, nowe amortyzatory, stan 
techn. b. dobry, - 5.500 zl lub zamienię na BMW 316, 318, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/346-24-10 
VW SCIROCCO, 1983 r., 1600 ccm, czamy, sygnał powietrz
ny, RM, 10 głośników, stan dobry, • 6.000 zł. Krapkowice, tel. 
077/466-38-26
VW SCIROCCO, 1983 r., 1600 ccm, niebieski metalic, nowy 
ukl. hamulcowy, amortyzatory, - 5.800 zł. Lubsza, tel. 
077/411-87-85 .
VW SCIROCCO II, 1984 r., 1600 ccm, wtrysk 5-biegowy, spraw
ny, • 3.500 zł. Głogów, tel. 076/834-26-66 
VW SCIROCCO II, GTX, 1984 r., 1600 ccm. wtrysk, szary me
talic, kubełkowe fotele, 5-biegowy, podwójne reflektory, cena
• 3.900 zł lub zamienię na inny o mniejszej pojemności. Wro
cław, tel. 071/311-76-51
VW SCIROCCO, 1985 r., 1800 ccm, niebieski metalic, 5-bie
gowy, • 6.000 zł. Gostyń, teł. 065/572-19-22 
VW SCIROCCO IJ, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, zielony meta
lic, nowy lakfer i tłumik, nowy akumulator (awarancja), aium. 
felgi, ospoilerowany, kubełkowe fotele, 5-biegowy, RO, dużo 
części zapasowych, - 7.500 zł. Kowary, tel. 075/718-31-68 
VW SCIROCCO, 1987 r., 1800 ccm, złoty metalic, stan dobry,
• 8.700 zł. Legnica, tel. 076/866-16-60,0604/5141-74
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, zadbany, 5-bie
gowy, halogeny, fabrycznie ospoilerowany, nowe opony, nowe 
amortyzatory i hamulce, • 7.700 zł łub zamienię na tańszy, 
chętnie z inst. gazową. Trzebnica, tel. 071/387-1949 
O  VW SCIROCCO, 1988 r., 1600 ccm, szarozłoty 

metalic, na białych tablicach - 800 DEM. Gubin, 
tel. 0503/98-81-94, 0600/59-13-33 87022051

VW SHARAN, 1996 r., 47 tys. km. 2000 ccm, zielony metalic, 
115 KM, 7-osobowy, klimatyzacja, radio, centr. zamek, immo
biiizer, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, stan idealny, - 45.000 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-77-58,0601/79-87-72 
VW SHARAN, 1996 r., 62 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, ABS, klimatyzacja, komputer, wspomaganie, centr. za
mek, 6 el. otw. szyb, el. reg. i podgrzewane lusterka, podgrze
wane i obrotowe fotele, radioodtwarzacz, ks. serwisowa, •
47.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-79-95. 
0603/13-69-60
VW SHARAN, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, zielony, klimaty
zacja, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, immobiiizer, • 38.000 zł. Poznań, tel. 061/444-11-11 
VW SHARAN VR6,1996 r, 60 tys. km, 2800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, 7-osobowy, alum. fel
gi, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, tylna szyba przyciemnio

na, przegląd, stan b. dobry, - 46.000 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0608/77-97-09
VW SHARAN, 1998r., 62 tys. km, 1900 ccm, TDi, pertowogra
natowy, 110 KM, pełne wyposażenie elektryczne, klimatronic, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., roleta, 5-osobowy, -
67.000 zł. Leszno, tel. 065/529-7240.0601/76-6341
VW VENTO. 1991 r.. 142 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor wi
śniowy metalic, automatic, ABS, szyberdach, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, 5-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tabli
cach - 2.300 DEM. Lubin, tel. 076/846-08-63,0502/36-19-81 
VW VENTO, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, inst. ga
zowa, szyberdach, wspom. kierownicy, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, ekonomiczny, • 16.900 zł. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-07-05
VW VENTO, 1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wiśnio
wy, w kraju od 3 lat, sprowadzony w całości, pełna dokumen
tacja, alarm, centralny zamek, eL szyberdach, el. reg. reflek
tory, wspomaganie kier., reguł, fotel kierowcy, stan b. dobry, •
17.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-22-57.0601/72-99-10 
VW VENTO GLX, 1992 r., 35 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 2 pod. po-’ 
wietrzne, ABS, wyposażenie elektr, • 23.500 zł. Kalisz, tel. 
0605/34-56-32
VW VENTO, 1992 r., 118 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, wspoma
ganie, el. reg. reflektory, radio + 4 głośniki, zabezp. przed kra
dzieżą, • 15.800 zl. Otmuchów, tel. 0608/48-34-38 
VW VENTO, 1993 r.. 35 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. /eg. luster
ka i refl., termotronic; RM, oryg. przebieg, I właściciel, stan b. 
dobry • 20.500 zi. Wfocław. tel. 071/355-90-86 
VW VENTO, 1993 r., 103 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach eł., blokada bie
gów, alarm, immobiiizer, centr. zamek, RO i głośniki, oznako
wany, • 20.000 zł. Głogów, tel. 076/834-02-22 
VW VENTO VR6,1993 r„ 130 tys. km, 2800 ccm, DOHC. śliw
kowy metalic, pełne wyposażenieelektryczne, ABS, ASR, alu
miniowe felgi,, komputer, RM, klimatyzacja, Mul-T-Lock, ku
bełkowe fotele, 174 KM, sprowadzony w całości, pełna doku
mentacja. - 20.800 zl. Jelenia Góra, tel. 075/7614045 
VW VENTO GL, 1995 r.. 53 tys. km, 1800 ccm, bordowy meta
lic, Centr. zamek, wspomaganie, ei. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, garażowany, stan b. dobry, - 26.800 zł (w 
rozliczeniu może być inny samochód). Bralin, tel. 
062/781-25-92 po godz. 16, 0604/73-27-52

W ARTBURG
WARTBURG 353,1972 r., czerwony, stan dobry; -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-74-91
WARTBURG 353,1976/8ff r.. 2 tys. km, 1000 ccm. benzyna, 
piaskowy, oryginalny lakier, karoseria i układ jezdny z 1986 r., 
lewarek biegów w podłodze, hak, szyberdach. przegląd do
10.2001 r., stan dobry, • 1.600 zł. Legnica, tel. 076/866-1342 
WARTBURG 353, 1977 r., 992 ccm, benzyna, ciemnożółty, 
stan silnika i blacharki b. dobry, przegląd do 12.2001 r, • 600 
zi. Chojnów, tel. 0600/12-26-85 
WARTBURG 353 W. 1981 r.. 110 tys. km, 990 ccm, czerwony,
- 900 zl. Świdnica, tel. 074/852-03-55
WARTBURG, 1982 r.. zielony, szyberdach, nowy typ karose
rii, nowy akumulator i tablice, - 500 zł. Krosnowice k. Kłodzka, 
tel. 074/868-53-51
WARTBURG 353.1983 r.. 63 tys. km, 996 ccm, jasnobrązo- 
wy, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, przegląd do 03.2002- 
r, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/321-26-62 
WARTBURG KOMBI, 1984 r., 900 ccm. kolor żonkilowy, stan 
b. dobry, nie wymaga napraw, - 1.450 zł. Komorniki, tel. 
076/85840-55
WARTBURG 353 S. 1986 r., 85 tys. km. 992 ccm. zielony, po 
remoncie zawiesz. + dużo części zamiennych, stan dobry, waż
ny przegląd, • 1.500 zł. Krępnica, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-96-02 po godz.16
WARTBURG 353, KOMBI, 1986 r„ 996 ccm. 2-suw, kolor kre
mowy, przegląd do 10.2001 r., zarejestrowany, - 950 zł. Suli
ków, tel. 075/778-70-51
WARTBURG 353 W. 1986 r., 80 tys. km, 990 ccm, 2-suw. czer
wony, lewarek biegów przy kierownicy, garażowany, ważny 
przegląd, nowe opony, stan idealny, -1.900 zł. Świdnica, tel. 
0605/45-05-71
WARTBURG 353,1986 r., 80 tys. km, 992 ccm, 2-suw, czer
wony, dużo nowych części, - 850 zł. Wrocław, tel. 
071/782-96-59
WARTBURG 353 KOMBI, 1987 r., 60 tys. km, 992 ccm. pia
skowy, biegi w podłodze, szyberdach, halogeny, hak, tylna 
szyba ogrzewana, stan b. dobry, - 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-99-15
WARTBURG 353 S. 1987 r.. 100 tys. km, 992 ccm, czerwony, 
stan dobry, 15 000 km po remoncie kapitalnym silnika, biegi w 
podłodze, ważny przegląd techniczny, - 900 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/754-22-88
WARTBURG 353 Ś, 1987 r., 43 tys. km, 992 ccm, żółty, ciem
ne szyby, RO Gelhard, nowy gażnik, części, • 1.000 zł. Radzi- 
mów, gm. Sulików, tel. 0605/64-17-69. woj. jeleniogórskie 
WARTBURG 353,1987 r.. 127 tys. km. 992 ccm, biały, lewa
rek biegów w podłodze, chłodnica z przodu, wysokie siedze
nia, polska dokumentacja, hak, • 350 zł. Wrocław, tel. 
071/342-05-91
WARTBURG 353,1988 r., 992 ccm, czerwony, po remoncie 
blacharki, stan dobry, - 1.300 zł. Bralin, tel. 062/781-1045 
WARTBURG 353 S. 1988 r., 990 ccm, 2-suw, siwy, stan do
bry, - 1.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, Żuka, Tarpana. 
Ostrzeszów, tel. 062/732-76-57 po godz. 20 
WARTBURG GOLF, 1988/89 r., 1300 ccm, zielony, stan b. do
bry, szyberdach, przyciemniane szyby, lampy, sportowy wy
dech, kierownica, lekko obniżony, dużo części, atrakcyjny 
sportowy wygląd, - 5.000 zł. Żagań, tel. 0603/56*39-26 
WARTBURG GOLF, 1989 r., 86 tys. km, 1300 ccm, żółty, stan 
dobry, hak, szyberdach, RM, inst. gazowa, kpi. dokumentacja
- 4.500 zł. Gubin, tel. 068/359-67-16
WARTBURG GOLF, 1989 r., • 1.000 zł. Porajów, tel. 
075/773-82-17
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 140 tys. km instalacja 
gazowa, dużo nowych części, • 3.600 zł. Grodziszcze, tel. 
074/850-13-33
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm, benzyna stan dobry, 
na białych tablicach - 700 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61 -13 
po godz. 18
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, 1991 tn 53 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szary, nowe szczęki i przewody ham., 4 nowe opony, hak, szy
berdach, przegląd do 03.2002 r, - 5.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-35-76
WARTBURG GOLF, 1991 r., 116 tys. km, 1300 ccm, biały, sil
nik VW Golfa. oryg. lakier, szyberdach, konserwacja, alarm, 
nowe sprzęgło, ukł. wydechowy, pompa wodna i akumulator, 
nowe opony, przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, • 4.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/37343-13

ZASTAW A
ZASTAWA 1100,1978 r., 40 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski, przegląd do 04. 2002 r., po remoncie silnika w 97 r., 
bez rdzy, lakierowany, 5-drzwiowy, • 1.300 zł. Wrocław, tei. 
071/364-58-39
ZASTAWA 1100,1980 r., czerwony, stan dobry; hak, nowe ta
blice, przegląd do 12.2001 r., do wymiany stacyjka. • 500 zł 
lub zamienię na rower górski, albo RTV. Bielawa, tel. 
074/833-79-87
ZASTAWA 1100.1982 r., 1100 ccm, czerwony, przegląd do 
2002 r., atrakc. wygląd, stan b. dobry, -1.150 zl. Prochowice, 
tel. 076/85840-55
ZASTAWA 11 OOP, 1986 r., biały, po remoncie kapitalnym, nowe 
pokrowce, sportowy układ wydechowy, ważny przegląd i OC, 
na białych tablicach, stan idealny, • 1.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-10-64
ZASTAWA YUGO FLORIDA, 1992 r.. 1300 ccm, wtrysk, gra
natowy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, nowy 
model, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach, 1500 
DM. Żary, tel. 0503/01-64-20
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AUTOBUS AUTOSAN H21,1982 l  - 10.000 zł. Bolesławiec,
tel. 075/734-66-42.0607/06-07-98
AUTOBUS AUTOSAN H21, 1983 r. - 10.000 zi. Bolesławiec,
tel. 075/734-66-42,0607/06-07-98
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1987 r. turystyczny, -16.000 zł ♦
VAT Bolesławiec, tel. 075/732-66-97

MECHANIKA POJAZDOWA
Man, Mercedes-Benz, naczepy

• przeglądy techniczne opornie
• wymiana olei i smarów
• naprawy mechanizmów samochodów 
ciężarowych i ciągników siodłowych

• prace spawalnicze i remontowe
• kompleksowe naprawy naczep: 
hamulce, zawieszenie

Warsztat czynny od 8.00 do 20.00, w soboty od 8.00 do 17.00.
Wrocław, ul. Jerzmanowska'19......

tel. 071/351 -74-52,351 -74-53,0-602 233 785

AUTOBUS JELCZ PR 1f0 LI. 1983/97 r; 15 tys. km, SW-680, 
srebrzystoziel. metalic, po odbudowie w 1997 r., udokumento
wane pochodzenie, silnik, skrzynia biegów, most, zawieszenie, 
po remoncie hamulców, opony bezdętkowe, nowe akumulato
ry, webasto, drzwi pneumatyczne, stan b. dobry, tapicerka, •
27.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-85-43,0604/29-53-47 
AUTOBUS JELCZ PR110,1986 r., 25 tys. km wersja turystycz
na, stan b. dobry, lotnicze fotele rozkładane, 49 miejsc, silnik 
stojący, po remoncie, nowe opony przednie, • 10.000 zi. Kru-. 
szyn. tel. 075/732-14-16
AUTOBUS JELCZ PR LUX, 1987/88 r., turkusowy (w pasy), przy
ciemniane szyby, przednia szyba dzielona, po częściowym re
moncie blacharki, 50 uchylnych miejsc, RO, CB, mikrofon, alarm, 
atrakcyjny wygląd, - 27.000 zł. Świebodzin, tei. 068/382-60-97, 
0603/29-49-99
AUTOBUS JELCZ PR 110 LL, 1988 r. 15 tys. km, 11000 ccm, 
biały, po remoncie blacharki i po lakierowaniu, drzwi otwierane 
pneumatycznie, szyba prosta, silnik leżący SW-680, - 20.500 zl 
iub zamienię na osobowy lub busa albo inne propozycje. Wro
cław, tel. 316-52-50,0600/52-77-42 
AUTOBUS KAROSA 734,1988 r., turbo, pomarańczowy, stan 
b. dobry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa, • 15.000 
zł * VAT. Nowa Ruda, tei. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA LC-735,1989 r. turystyczny, - 28.000 zł + 
VAT. Bolesławiec, tel. 075/732-66-97'
AUTOBUS KAROSA K-735,1989 r., turbo wersja turystyczna, 
kawobar, lodówka, telewizor, video, stan techn. i wizualny b. 
dobry, • 29.000 zł t  VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS MERCEDES 307,1976 r., 11000 ccm, biały, 50 miejsc 
siedzących, zadbany środek, pneumatyka, na poduszkach, 
welur, odony, nie rejestrowany, faktura VAT, • 30.000 zl. Bralin, 
tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
AUTOBUS MERCEDES DROEGMUELLER, 1980 r. turystycz
ny, 52 miejsca, fotele rozkładane, TV, wc, bar, lodówka, konce
sja WKS, przegląd międzynarodowy, po odbudowie i wymianie 
silnika w 98r, 1 rej. w-kraju, 90r, • 31.000 zł. Wrocław, tel. 
325-18-48,0502/61-10-53
AUTOBUS MERCEDES 0303,1981 r., 517 tys. km, 11000 ccm, 
V6, bialo-niebieski, sprow. z Francji w 2000 r., wymieniony sil
nik, przebieg ok. 200 tys. km, nadwozie po remoncie i lakiero
waniu we Francji, 41 miejsc, lotn. fotele odchylane do tylu i od
suwane na bok, zradiofonizowany, klimatyzacja, lodówka, vi- 
deo, w ciągłej eksploatacji. - 90.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0605/54-38-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -A00503 www.autogielda.com.pl) 
AUTOBUS MERCEDES 0303,1991 r., srebrny metalic. wysoki 
pokład, klimatyzacja, retarder, WC, TV, barek, lodówka, stan b. 
dobry, - 95.000 zł ♦ VAT. Bolesławiec, tel. 075/732-66-97 
AUTOBUS NEOPLAN N316-K, 1989/90 r., 470 tys. km, biały,

. silnik Mercedesa, 53 miejsc, w c., ABS, retarder, tempomat, lo
dówka, TV, video, koncesja EURO-1, stan b. dobry, -170.000 zł 
+ VAT. Ostrzeszów, tel. 062/730-42-90,0601/15-44-52 
AVIA, 1983 r., 3000 ccm, diesel izoterma, silnik Mercedesa, po 
remoncie kapitalnym, • 2.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-61-92 
AVIA BUS, 1986 r. stan dobry, lad. 1.81, • 4.000 zł. Śmigiel, tel. 
065/518-07-32
AVIAA20,1982 r., 250 tys. km, 3600 ccm, diesel, kolor wiśnio
wy, 5-biegowy, biegi w podłodze, po remoncie blacharki, ocyn
kowany, RM, nowa tapicerka, głowica na 4 świece, techn. spraw
ny, • 3.500 zł lub zamienię na sam. osobowy, lawetę. Świdnica, 
tel. 0603/56-54-46
AVIA A30,1987 r., 3600 ccm, diesel, niebieski, kontener, lewa
rek biegów w podłodze, po remoncie zawiesz. i ham., dobre 
ogumienie, w pełni sprawny • 5.400 zł lub zamienię na osobo
wy. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
AVIA A31,1983 r., 3596 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 3-osobo- 
wy, nowe akumulatory i opony, przegląd ważny do 2002 r, w 
ciągłej eksploatacji, - 3.000 zl iub zamienię na osobowy. Oła
wa, tel. 0603/91-82-29
AVIA A31,1983 r. dó poprawek technicznych, - 4.000 zł. Wro
cław. tel. 071 /341 -11 -37,0607/17-99-25.
AVIA A31, 1986 r. ład. 3.5 t, izoterma, stan b. dobry, 2 szt, •
5.000 zł. Wrocław, tel. 311-62r81,311-62-15
AVIA A31,1988 r., 3600 ccm, niebieski, skrzyniowy, oplande- 
kowany, 5-biegowy, biegi w podłodze, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/30-11-24
AVIA A31,1989 r., niebiesko-biala, krótki kontener, w ciągiej 
eksploatacji, • 5.000 zl. Wrocław, tei. 0601/57-47-30 
AVIA A31 FURGON, 1991 r., 3600 ccm, diesel, niebieski, plan
deka, przegląd do 04.2002 r., stan techn. b. dobry, - 8.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/359-02-71 wieczorem 
AVIA A31, 1996 r., 120 tys. km, 3500 ccm, biały, kontener,

wspomaganie, I właściciel, - 32.000 zł. Prudnik, tel. 
0602/73-69-50
AVIA L30,1983 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
CHEYROLET G30 BUS, 1988 r.T*260 tys. km, 6200 ccm, diesel, 
biały, długi, 3-osobowy, 11, klimatyzacja, automatic, nowe opo
ny, RM, stan dobry ♦ części • 20.000 zł. Wrocław, tei. 
071/346-40-43
O  CHŁODNIA TIR, 1980 r, wym. 13 x 12 x 2m, temp. 

chłodzenia do -30 stopni C, cena 13.000 zł oraz 
Star 28,1977 r., silnik Leyland, skrzynia biegów - 
Star 200, cena 3.500 zł. Głogów, tel. 076/835-51-19 
03002831

CITROEN BERLINGO, 1996 r., 123 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, poduszka pow.,. 2-osobowy, lad. 525 kg, 
stan b. dobry, - 19.900 zł lub zamienię na inny, (możliwe raty 
przez komis). Legnica, tel. 0604/41-80-47 
CITROEN BERLINGO, 1996 r., 45 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
ciemnozielony, towarowy, do połowy oszklony, 2-osobowy, •

. 19.500 zl. Ostrów Wlkp.. tel. 062/593-03-75 
CITROEN BERLINGO, 1997 r., 116 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 2-osobóWy. krata, honwlogaęja, nak.blokada,? 20.000 zl 
(możl. wyst. fakt. VAT). Legnica, tel. 0601/84-47-31 
CITROEN BERLINGO, 1997/98 r., 103 tys. km, 1400 ccm, bia
ły, stan b. dobry, centralny zamek, przyciemniane tylne szyby, 
homologacja na ciężarowy, faktura VAT, inst. gazowa na gwa
rancji, zarejestrowany na 5 osób, pełna dokumentacja, • 27.000 
zł. Piechowice, tel. 075/761-13-20,0605/73-27-57 
CITROEN BERLINGO. 1998 r , 87 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, tylne szyby uchylne i przyciemniane, wspomaganie, 
welur, ęsobowo-tlężarowy, ład. 650 kg lub 5 osób, - 29.000 zł. 
Kępno, tel. 062/782-60-00
CITROEN BERLINGO, 1998/99 r., 60 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, 2 osoby + 650 kg, homologacja, kupiony w salonie, 
z kompl. dokumentacją, • 23.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Mi
licz, tel. 071/384-04-31,0603/86-83-58 
CITROEN BERLINGO, 1998/99 r., 85 tys. km. 1900 ccm, die
sel, srebrny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, poduszka 
pow., wspomaganie, lad. 800 kg, inst. RM, kompletna dokumen
tacja, - 21.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
CITROEN BERLINGO, 1999/00 r., 40 tys. km, 2000 ccm, die
sel, złoty metalic, 5-osobowy, wspomaganie, radio, homoioga- 
cja, z kpi. dokumentacją, kupiony w salonie, • 33.000 zł (możl. 
wyst. fakt. VAT). Milicz, tel. 071/384-04-31, 0605/31-45-55 
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 22 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, ei. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wspomaganie, klimatyzacja, dzielona tylna kanapa, roleta, we
lurowa tapicerka, 5-osobowy, drzwi boczne rozsuwane, stan 
idealny, nie rejestrowany w kraju, ■: 39.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/848-66-13,0601/79-66-69
CITROEN C15,1996/97 r., 67 tys. km, 1800 ccm. diesel, biały, 
centralny zamek, immobiiizer, el. otw. szyby, książka serwiso
wa, -14.500 zł. Rawicz, tel. 0603/94-57-43 
CITROEN C15,1998/99 r„ 70 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5 osób + 740 kg, składane siedzenia, kratka bagażnika, cen
tralny zamek, immobiiizer, el. otw. szyby, stan b. dobry, faktura 
VAT, • 17.800 zł. Lutynia, teł. 071/317-12-63,071/316-84-69 
CITROEN C l 5 0 ,2000 r„ 14 tys. km, 1800 ccm, diesel.-25.000 
zł. Wrocław, tel. 071/345-55-10 
CITROEN C25,1991/97 r., 2000 ccm, żółty, inst. gazowa, 9-oso- 
bowy, oszklony, • 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 0609/26-53-11 
CITROEN C35 RD BUS, 1988 r., 260 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, w ciągłej eksploatacji, ład. 1.81, błacharka do poprawek, 
• 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/788-64-34 po 18 
CITROEN JUMPER, 1995/96 r., 176 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, maksymalnie podwyższony i przedłużony, książka ser
wisowa, bez wypadku, w kraju od 7 miesięcy, • 31.000 zl lub 
zamienię na dostawczy, ramę, plandekę albo kontener. Syców, 
tel. 0608/78-01-85
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, lad. 1.6 tony, immobiiizer, 
wspomaganie, przegroda, po wymianie pasków, klocków, stan 
b. dobry, • 31.500 zł lub zamienię na BMW 524,525 TDS. Wro
cław, tel. 071/357-75-54,0501/73-38-13 
CITROEN JUMPER, 1996 r.. 82 tys. km. 2500 ccm. diesel, bia
ły, zadbany, stan b. dobry, podwyższony, ściana działowa, przy
stosowany do odprawy celnej, udokumentowane pochodzenie, 
- 32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/13-40-15 
CITROEN JUMPER BUS, 1997/98 r.. 113 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, turkusowy, kupiony i serwisowany w kraju, I rej. 12.97 
r., model *98, lad. 1560 kg, maks. długi i wysoki, zderzaki w 
kolorze nadwozia, nowe opony, koła 16", stan b. dobry, -41.000 
zł. Milicz, tel. 071/383-10-33
CITROEN JUMPER MAXI, 1998 r., 122 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, biały, wspomaganie kierownicy, podwyższony, przedłu
żony, • 42.000 zł. Tarnów Opolski, tel. 077/464-46-05 
CITROEN JUMPER MAXI, 2000 r., 35 tys. km, 2500 ccm. TDi, 
żółty, wspomaganie, RM, bez wypadku, w kraju od tygodnia, •
50.000 zl (możl. wyst. fakt. VAT). Syców, tel. 0503/01-56-88 
DAEWOO DAMAS, 1994/95 r., 15 tys. km! 800 ćcm, wtrysk, 
niebieski, minibus, 2 drzwi boczne przesuwane, tylne podno
szone do góry, maksymalnie podwyższony, 2 osoby + 500 kg 
ładunku, b. mało eksploatowany, samochód na bazie Suzuki 
Carry, silnik Tico, stan idealny, - 14.300 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-48-03
DAF, 1994 r., 500tys. km, 6000 ccm, turbo D, biały, oplandeko- 
wany, hydroklapa, wspomaganie, webasto, ABS, - 40.000 zł + 
VAT. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-86,0601/45-99-84 
DAF 400,1990 r., 2500 ccm, diesel wysoki, długi, blaszak, na 
białych tablicach - 2.000 DEM. Żary, tel. 068/375*74-48 
DAF 400,1990/96 r.. 2500 ccm, turbo D po remoncie silnika, 
nowy akumulator i chłodnica, blaszak, podwyższony, stan do
bry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-67-32,0605/25-22-06

Ja m a  S p ó łk a  z  o .o . w  Legn icy, ul. G liw icka  4

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu. Otwarcie kopert odbędzie się dnia 
29.05.2001 o godzinie 10:00 w siedzibie firmy.
Pisemne oferty należy składać najpóźniej do dnia 29.05.2001 r., godz. 9°° wraz 
z wadium płatnym w kasie firmy lub przelewem na konto KB o. Legnica 
nr 1501504-121500014743. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
Pojazdy można oglądać 28.05.01 w godz. 8:00-10:00 w dniu przetargu.

R o d z a j   ..... i............ ...;................. . r o k  cen a  netto
1. S a m o c h ó d  c ięża ro w y S ta r 1142.........  1 99 7 ............49.000
2. S a m o c h ó d  c ięża ro w y S tar 742 ...... . 1993 ...........  20.000
3. S a m o c h ó d  Fiat C in q u e ce n to  V a n   1 9 9 6 .............. 7.000
4. S a m o c h ó d  lv e co  E u ro c a rg o  150E18 . 1 9 9 7 ...........95.000
5. S a m o c h ó d  lv e co  T u rb od aily  59-12.... 1 9 9 7 ...........55.000
6. S a m o c h ó d  Fo rd  E s c o rt  1 .3 ..................  1 9 9 0  ........9.000*
7. W ó zek  w idłow y Toyota  6 F G 1 5 ............  1 9 9 7 ........ ...22.000
 I ■ - * cena brutto

DAF 400,1992 r.,290iys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, konte
ner 2x 2x 4 m, silnik i głowica po remoncie, I właściciel w kraju 
od 98. r., hak, wspomaganie, - 16.000 zł. Nysa, tel. 
077/448-64-48,0602/45-76-53
DAF 400,1992 r. podwójna kabina, bliźniacze koła, pomoc dro
gowa lub kontener, -22.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
O  DAF FT85CF, 1980 r., 20 tys. km, 12600 ccm, bia

ły, ciągnik siodłowy, kabina wysoka z jedną le
żanką, na poduszkach, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka (ogrz.), ABS, szyberdach, kupiony w sa
lonie, -160.000 zł., tel. 0603/19-70-36 81010611 

FIAT 125p‘ PICK-UP, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
stan dobry, • 1.100 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-99

KOM PUTEROW A GEOM ETRIA  
k ó ł - w y d ru k i opo11898 

Naprawa zawieszeń
osobow e - dostaw cze  

W-w, ul. Terenowa 72, tel. 364-43-27

FIAT 125p PICK-UP, 1986 r., 43 tys. km, 1481 cęm, benzyna, 
beżowy, plastikowa nabudówka, inst. gazowa, dużo nowych 
części, stan b. dobry, - 2.300 zl. Świdnica, tel. 074/852-97-28 
FIAT DUCATO FURGON, 1984 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, 
po remoncie blacharki, niski, drzwi otwierane na 2 strony, - 6.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/817-16-23 po godz. 18 
FIAT DUCATO, 1985 r., 2500 ccm, diesel, bordowy, niski, krót
ki, RM, 5-biegowy, hak, sprowadzony w całości, oszklony, stan 
b. dobry, • 8.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/722-9043, 
0606/14-33-94
FIAT DUCATO, 1986 r„ 2500 ccm, diesel, czerwony, nowy sil
nik i skrzynia b., nowe zawieszenie, ład. 1.71, stan dobry, - 8.000 
zł. Lubin. tel. 076/844-60-83,0603/41-05-65 
FIAT DUCATO, 1986 r., 195 tys. km, 1783 ccm, benzyna, biały, 
blaszak, krótki, niski, blacha po remoncie, hak, silnik do remon
tu lub wymiany na diesla, rej. do września 2001 r. - 6.000 zł. 
Sobótka, tel. 071/316-25-80,071/316-23-59 
FIAT DUCATO, 1986 r., 180 tys. km, 2428 ccm, diesel, biały, 
ład. 1150 kg, w zadowalającym stanie, po generalnym remon
cie wewnętrznym, do drobnych poprawek blacharskich, - 5.000 
zł. Wijewo, teł. 065/54940-91
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel maks., przedłużony, 
podwyższony, • 9.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-89-70, 
0603/86-84-52
FIAT DUCATO, 1987 r., 187 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
oplandekowany, na białych tablicach • 2.000 DEM. Wrocław, 
tel. 071/789-37-13 '
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, maks. przedłu
żony i podwyższony, ważny przegląd, stan blacharki i ogumie
nia b. dobry, hak, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-33-70 po 
godz. 18
FIAT DUCATO, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, biały, niski, krótki, 
stan dobry, inst. gazowa, - 7.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
0602/70-33-73
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, niebieski, maksymalnie dłu
gi, wysoki, stan dobry, błacharka do poprawek, - 9.900 zł. Jele
nia Góra, tel. 0602/70-33-73
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, długi, wy
soki, lad. 1.591, przegląd do 2002 r., stan dóbry, w ciągłej eks
ploatacji, « 9.700 zł, Wrocław, tel. 0604/62-91-01
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t e lj fa x  364-88-98

FIAT DUCATO, 1988 r„ 198 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały. 
Stan silnika b. dobry, maks. podwyższony, przedłużony, silnik 
bez numerów (odprawa celna), przegroda celna, ład. 1.51,5-bie
gowy, przegląd do 3.2002 r., po wymianie blacharki, nowe ser
wo, skrzynia biegów, tarcza, docisk, rozrząd, akumulator, zuży
cie paliwa • 81/100 km - 9.700 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88, 
0600/43-51-68
FIAT DUCATO, 1990 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
maks. długi i wysoki, przegroda celna, 3-osobowy, hak, -12.000 
zł możliwa dzierżawa albo inne propozycje. Świebodzice, tel. 
0608/39-01-04,0600/82-55-22
FIAT DUCATO BUS. 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, towarowy, 
plandeka, na białych tablicach • 6.500 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-2642
FIAT DUCATO, 1991 r.. 143 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
przedłużony, podwyższony, • 12.500 zł. Leszno, teł. 
065/529-02-57,0603/97-03-78
FIAT DUCATO, 1994 r., 110 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
skrzyniowy, 2.95x1.95 m, obniżony, wzmocniona skrzynia bie
gów, alum. burty, immobiiizer, wspomaganie kier., oznakowa
ny, nowy model, radio, - 23.500 zł. Lubin, tel. 0601/56-94-55 
FIAT DUCATO, 1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, TDi nowy mo
del, max. podwyższony i przedłużony, stan b. dobry, I właści
ciel, - 28.000 zł. Międzylesie, tel. 0601/91-16-87 
FIAT DUCATO, 1994/95 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
nowy model, maxi, sprowadzony w całości, wspomaganie, po
dwójne łóżko, książka serwisowa, radio, stan idealny, I właści
ciel, koła 15”, • 27.000 zł. Leszno, tel. 065/527-07-96, 
0603/44-23-55
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r.. 157 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, 9-, oszklony, szyberdach, webasto, hak, wspomaganie 
kierownicy, welurowa tapicerka, RM, atrakcyjny wygląd, • 31.500 
zł. Lwówek Śląski, te). 075/78249-27,0608/23-04-76 
FIAT DUCATO 10. 1996 r.. 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, wysoki, krótki, 3-osobowy, przegroda celna, tachograf, 
wspomaganie kier., hak, w kraju od roku, sprowadzony w cało
ści, - 29.800 zl lub zamienię na samochód osobowy, z silnikiem 
TD. Citroen Berlingo 5-osob.. ew. inny, w tej cenie, Lubawka, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0604/83-96-56 
FIAT DUCAT014,1996 r., 197 tys. km. 2500 ccm, diesel maxi, 
masa całkowita 2800 kg, książka serwisowa - 31.500 zł. Jawor, 
tel. 076/870-60-52
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FIAT DUCATO, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, wzmocnione 
zawieszenie, - 30.000 zł. Rawicz, teł. 065/545-35-47 
FIAT DUCATO, 1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, kupiony w salonie, alarm, radio, hak, stan b. dobry, • 31.000 
zł. Wrocław, tel. 071/353-32-88,0602/7841-99 
FIAT DUCATO MAXI, 1998 r., 120 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, 
ciężarowy, nieeksploatowany w kraju, - 39.500 zł. Kalisz, tel. 
0605/33-88-53
FIAT DUCATO, 1998 r., 75 tys. km, 2800 ccm. turbo D. biały, 
blaszak, ład. 1.5 t, hak, alarm, zadbany, faktura VAT, I rej. w 
Niemczech 01.12.1998 r, • 42.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-53-40,86744-27 po godz. 17 
FIAT DUCATO MAXI, 1998 r., 72 tys. km, 2800 ccm. TDI. biały, 
wspomaganie kierownicy, nie eksploatowany w kraju, kpł. do
kumentacja, - 41.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-17-99, 
0601/40-91-00
O  FIAT DUCATO MAXI, 1999 r., 2800 ccm, diesel, 

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

FIAT DUCATO, 1999 r., 35 tys. km, 1900 ccm, turbo D krótki, 
niski, blaszak, wspomaganie, immobiiizer, ścianka grodziowa, 
książka serwisowa, nie eksploatowany w kraju, • 35.000 zl * 
VAT od faktury. Ostrów Wlkp., tel. 062/782-92-72,0601/56-1047, 
0603/94-07-67
FIAT DUCATO MAXI, 2000 r., 6 tys. km, 2800 ccm, JTD, biały, 
wspomaganie, najnowszy model silnika, na gwarancji, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, faktura VAT od rachunku, •
73.000 zł lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/867-18-52 
FIAT FIOR1NO, 1993 r., 1700 cćm, diesel oszklony, 6-osobowy, 
hak, bagażnik dachowy, • 11.500 zł lub zamienię na osobowy. 
Chmielno, tel. 075/784-32-59
FIAT IVECO MAXI, 1992 r.. Zeta turbo, biały, blaszak, bliźnia
cze koła, masa całkowita 7.400 kg, • 26.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-7240,065/527-11-37,0601/76-6341 
FORD CARGO, 1967 r., 730 tys. km, 5950 ccm, turbo, czerwo
ny, oplandekowany, 15 europalet, ład. 8 1, faktura VAT, - 20.000 
zł. Opole, tel. 0602/79-96-51
FORD CARGO 711, 1991 r., 120 tys. km, 6000 ccm, diesel, 
granatowy, koto 17.5x215, skrzyniowy, stelaż i owiewka na da
chu, masa własna 3.11, ład. 3.41,3-osobowy, z najazdem dla 
wózka widłowego, ham. górski, • 37.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/97-98-07
FORD ĆOURIER, 1992 r., 165 tys. km, 1800 ccm, diesel, gra
natowy. • 10.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-07-67,0607/40-11-28 
FORD COURIER, 1993 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, bez 
wypadku, na białych tablicach • 2.800 DEM. Lubsko, tel. 
0601/68-97-94
FORD COURIER, 1993 r., 220 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
2-osobowy, -17.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-12-84 
FORD COURIER. 1993/94 r„ 89 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, 
czerwony, katalizator, ład. 650 kg, stan dobry, -10.500 zł (moż
liwe raty). Bielawa, teł. 074/645-30-86 
FORD COURIER, 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, RO, poduszka powietrzna, -12.000 zł. środa Śląska, tel. 
071/317-22-93
FORD COURIER, 1994 r., 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
alarm, boczne szyby, poduszka pow., wspomaganie, serwiso
wany, • 13.000 zł. Wrocław, teł. 0608/46-81-69 
FORD COURIER, 1996 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski, poduszka pow., po wymianie amortyzatorów, nowe opony, -
16.900 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
FORD COURIER, 1996 r., 55 tys. km, 1300 ccm, biały, serwo. 
poduszka pow., RO, zadbany, • 16.000 zł. Zdzieszowice, tel. 
077/48445-82,0601/63-72-04
FORD COURIER, 1998 r., 1800 ccm, diesel sprowadzony z  Nie
miec, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, serwo, radio, im
mobiiizer, książka serwisowa, nie eksploatowany w kraju, •
17.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-87-62,0602/73-21-73 
FORD COURIER, 2000 r., 5 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, poduszka pow., immobiiizer, bez wypadku, kom
pletna dokumentacja, stan idealny, - 25.000 zł lub zamienię na 
osobowy. Złotoryja, teł. 076/87841-94,0605/53-18-09 
FORD ECONOYAN, 1986 r„ 237 tys. km. 1415 ccm. benzyna, 
kość słoniowa, 8 osób lub 900 kg, rejestr, do 08.2001 r, - 7.000 
zł. Opole, tel. 0504/90-12-06
FORD ESCORT PICK-UP. 1989 r.,1800 ccm. diesel, czerwony, 
stan dobry, ład. 700 kg, • 600 zl. Lubawka, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0607/57-39-88
FORD EXPRESS, 1993 r., 130 tys.km, 1800 ccm. diesel, biały, 
radioodtwarzacz, ściana grodziowa, blaszak. ład. 710 kg, •
11.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-00-36 
FORD TRANSIT TOWOS, 1979 r., 194 tys. km, 2000 ccm, nie
bieski, kabina 6-osobowa + kontener o ład. 1150 kg, na bliźnia
czych kołach, stan dobry, • 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-95-72
FORD TRANSIT BUS, 1980 r., 2000 ccm, kremowy, oszklony, 
inst. gazowa, części, - 2.500 zł. Trzebnica, tel. 0502/4249-92 
FORD TRANSIT, 1981 r., 1500 ccm, benzyna inst. gazowa, stan 
dobry, • 3.300 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 071 /3Ó3-09-07, 
0605/74-16-06
FORD TRANSIT, 1983 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, Machar- 
ka i silnik po remoncie i malowaniu, kołpaki, garażowany, -4.350 
zł. Głuszyca, tel.,0603/65-25-97 
FORD TRANSIT, 1984 r., 2500 ccm blaszak, oszklony, spraw
ny. • 5.800 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-61-23,0602/13-19-03 
FORD TRANSIT, 1984 r.. 2200 ccm, diesel. - 1.200 zł. Nysa. 
tel. 077/433-75-83
FORD TRANSIT. 1985 r., 2500 ccm, diesel, • 8.000 zł lub za
mienię na osobowy. Kępno, tel. 062/781-95-89 
FORD TRANSIT. 1985 r., 160 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 
stary model, blaszak, 3-osobowy, niski, krótki, RM, nowe opony 
• 2 szt., sinik nowego typu w stanie idealnym, kpi. dokumenta
cja, • 5.700 zł lub zamienię na sam. osobowy, ta tezy. Świdnica, 
tel. 0603/56-5446,074/852-08-09 po godz. 18 
FORD TRANSIT, 1986/87 r., 2500 ccm, niebieski, 5-biegowy, 
bez wypadku, 3 osoby 1.21,3 nowe opony, • 10.900 zł., teł. 
061/296-37-15,0602/12-80-67,0603/44-18-21 
FORD TRANSIT MAXł, 1987 r., 2500 ccm. diesel lad. 1900 kg. 
-13.800 zł. Brzeg, tel. 077/411-21-81 
FORD TRANSIT, 1987 r., 250 tys. km. 2500 ccm. diesel, biały, 
blaszak, krótki, podwyższony, po remoncie blacharki, stan do
bry, zarejestrowany na 3 osoby, • 10.500 zł. Leszno, tel. 
0607/59-28-68
FORD TRANSIT, 1987 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, stan dobry, bagażnik dachowy - 10.000 zł. Lubań, tel. 
075/721-53-86 po godz.20
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, po re
moncie silnika, po lakierowaniu, 5-biegowy, atrakcyjny wygląd, 
- 12.800 zł lub zamienię na samochód osobowy, może być 
uszkodzony. Unikowice, woj. opolskie, tel. 0608/81-13-28 
FORD TRANSIT BUS, 1987 r., 60 tys: km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 5-biegowy, po remoncie blacharki i silnika, w ciągłej eks
ploatacji, krótki, podwyższony, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/318-58-15 po godz. 16
FORD TRANSIT, 1988 r.. 150 tys. km. 2500 ccm, diesel, wi
śniowy, oszklony, siedzenia, hak, oszczędny, stan b. dobry, •
15.000 zł. Nowa Sól, tel. 0502/09-01-26
FORD TRANSIT BUS, 1988 r., 2500 ccm, diesel, bordowy, maks 
długi, raz podwyższony, po remoncie blacharki, 5-biegowy,

wspomaganie, - 15.000 zł lub zamiana na inny diesel kombi. 
Cieszków, woj. wrocławskie, tel. 0600/62-72-52 
FORD TRANSIT, 1988 r. belka przednia ze zwrotnicami kpi. - 
650 zł. Głuszyca, tel. 074/845-62-98 
FORD TRANSIT, 1988 r., 161 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, przedłużony, podwyższony, blaszak, po wymianie pasków, 
olejów, hamulce, RM, alarm ♦ pilot, stan b. dobry, - 15.000 zł. 
Jelenia Góra, tei. 075/762-12-95 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, niski, krótki, 
blaszak, przegroda, Webasto, zadbany, bez wypadku, stan 
techn. b. dobry, • 15.000 zł. Syców, tel. 062/785-34-39 
FORD TRANSIT, 1988 r., 212 tys. km, 2500ccm, diesel, popie
laty, maks. wysoki i dugi, stan dobry, - 15.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-24-97
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel stan techn. dobry, •
18.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-86-13,071/352-70-70 
FORD TRANSIT, 1988 r., 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, instalacja gazowa, w 
ciągłej eksploatacji, -10.500 zł. Wrocław, tel. 0601/5747-30 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna krótki, niski, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, garażowany, zadbany, -
15.000 zł. Chrząstawa Mała, teł. 071/318-96-58,0605/25-90-89 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, drzwi rozsu
wane z obu stron, zarejestrowany na 7 osób, pełna dokumenta
cja, stan b. dobry, • 16.000 zł. Ostrzeszów, teł. 062/79141-66, 
0608/86-92-54
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, oszklony do połowy. 8 osób lub 1 t, techn. sprawny, RO, 
hak, - 12.000 zł lub zamienię na osobowy, do 6.000 zł: Golf, 
Mazda 323. Peugeot 205, 309, inny, Wrocław, tel. 322-60-21, 
0605/56-99-89
FORD TRANSIT. 1989/90 r.. 298 tys. km. 2498 ccm. diesel, czer- 
wony, krótki, niski, oszklony;. 5-biegowy, hak, tapicerowany, • 
14̂ 900 zł lub zamienię na osobowy do. 7.000 ,zl. Tarnów, tel. 
0604/27-11-02
FORD TRANSIT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, niski, 
krótki, na zachodnich tablicach - 3.800 DEM. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 0602/72-59-31
FORD TRANSIT, 1990 r., 207 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, krótki, zarejestrowany na 3 osoby, stan b. dobry, 
centralny zamek, alarm + pilot, -15.000 zl.., tel. 0501/55-16-64 
FORD TRANSIT, 1990 r., 138 tys. km, 2000 ccm. benzyna, nie
bieski, zarejestrowany na 6 osób, radio, stan dobry, • 14.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/73443-81 
FORD TRANSIT BUS, 1990 r.. 2500 ccm, diesel, srebrny meta
lic, krótki, podwyższony, oszklony, I właściciel w kraju od 97 r., 
nowe opony, 4 wtryskiwacze, 4 amortyzatory, tarcze i szczęki 
ham., po remoncie kapitalnym silnika, alarm, RO, • 15.500 zł. 
Legnica, tel. 0604/6148-26
FORD TRANSIT BUS, 1990 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel,, 
biały, 9-osobowy, podwyższony, przedłużony, nowa błacharka, 
alarm, hak, nowe opony, welurowa tapicerka, oszklony, zadba
ny, stan b. dobry, • 15.500 zł. Nieszczyce, gm. Rudna, teł. 
0601/50-27-54
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel, zielony, 9-osobo
wy, krótki, niski, * 15.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-50-70 
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 BUS, 1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel,

. biały, oszklony, krótki, niski, szyby rozsuwane, -17.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-23-68,065/543-26-95 
FORD TRANSIT, 1991 r., 137 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały. 
9-osobowy, oszldony, ciemne szyby, dodatkowe ogrzewanie, 
niski, krótki, garażowany, stan b. dobry, • 15.500 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-91-92 po godz. 20,0502/61-39-74 
O  FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel 9-oso- 

bowy, do poprawek lakierniczych, • 12.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-30-32, 071/325-15-76, 
0601/92-44-53 01027091 

FORD TRANSIT, 1991 r.. 2500 ccm, diesel, niebieski, Ściego
wy, oszklony, 6 osób + 1 t, nowe opony, - 14.900 zł., tel. 
061/296-37-15.0602/12-80-67,0603/44-18-21 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel osobowy, • 18.000 
zł. Międzylesie, tel. 0603/51-58-92,074/812-62-96 po godz. 16 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy, oszklo
ny, otwierany tył i bok, inst. gazowa, zarejestrowany na 9 osób, 
sprowadzony w całości, -14.800 zł. Świdnica, teł. 074/853-31-10 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm inst. gazowa, krótki, niski, 
oszklony, -14.500 zl. Wrocław, tel. 0600/3449-06 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, srebrny metalic, 
9-osobowy, stan b. dobry, -16.500 zl lub zamienię na mniejszy 
osobowy. Zloty Stok, tel. 0609/16-83-71 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, silnik wzmoc
niony, osobowo-dostawczy, oszklony do połowy, 9-osobowy, z 
siedzeniami, ścianka celna, zadbany, stan idealny, hak, - 24.000 
zł. Legnica, tel. 076/887-19-19 po godz. 20, 0607/22-36-87, 
0601/05-29-57
FORD TRANSIT, 1992 r., 201 tys. km, 2500 ccm, diesel ..niebie
ski, podwójna kabina, 6-osobowy, hak, skrzynia, 1 tona ładow
ności, - 23.000 zł. Lubsko, tel. 0601/53-56-61.068/372-07-03 
FORD TRANSIT. 1992 r.. 238 tys. km, 2500 ccm, diesel, bordo
wy, blaszak, niski, krótki, dużo nowych części, I właściciel w 
kraju. -14.000 zł. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
FORD TRANSIT, 1992/93 r., 2500 ccm, diesel, biały, wspoma
ganie kierownicy, el. reguł, reflektory, przedłużony, podwyższo
ny, dachgraf, Mul-T-Lok, oznakowany, ściana celna, ładowność
1.5 tony, silnik wzmocniony, stan b. dobry, • 18.800 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 0606/94-20-14 
FORD TRANSIT, 1993 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie-

FORDY TRANSITY, 1992-1998
osobowe, dostawcze, organizuję wyjazd, 
tablice eksportowe, język niemiecki, 
formalności za granicąi w kraju, inne busy. 
Jelenia Góra, tel. 075/751-53-48,0-601940871
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ski, 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. 0601/32-3646. 
0049/17-19-72-63-14 Niemcy
FORD TRANSIT, 1993 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel niski, 
krótki, oszklony, 9-osobowy, garażowany, hak, -19.000 zł lub 
zamienię na Opla Fronterę albo Nissana Terrano. Głogów, tel. 
076/833-37-65,0604/81-01-55
FORD TRANSIT, 1993 r., 49 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, zarejestrowany na 3 osoby, furgon 
ocieplony, silnik wzmocniony, przystosowany do turbo, RM, stan 
b. dobry, w ciągłej eksploatacji, • 24.000 zł. Golanka Górna, tel. 
076/857-52-85,0603/40-02-39
FORD TRANSIT, 1993 r„ 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D. biały, 
stan b. dobry, 9 miejsc siedzących, rozkładane siedzenia, ni
ski, krótki, ścianka celna, • 25.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-09-90
FORD TRANSIT. 1993 r., 91 tys. km. 2500 ccm. diesel, srebrny 
metalic, kupiony w salonie w kraju, faktura zakupu, bez wypad
ku, garażowany, podwyższony, I właściciel, alarm, 12-osobo- 
wy, oszklony, • 21.000 zł lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-5146,0607/42-44-14
FORD TRANSIT, 1993 r., 260 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, niski, oszklony, do poprawek lakierniczych, -15.500 zl. 
Złotoryja, tel. 076/878-44-51 po godz. 21 
FORD TRANSIT BUS, 1993/94 r., 2500 ccm, diesel, biały, oszklo
ny, na 9 osób, krótki, niski, nowy model, - 20.000 zl ♦ VAT. Świd
nica, teł. 074/64045-68
FORD TRANSIT. 1994 r.. 140 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, biały, 
podwyższony, przedłużony, podgrzewane siedzenia i lusterka, 
wspomaganie, spryskiwacze reflektorów, przegroda celna, RM 
JVC ♦ CD na 6 płyt, instalacja gazowa, wersja skandynawska, •
27.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-38-88.0602/62-00-93 
FORD TRANSIT. 1994 r.. 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, jasno
beżowy, wspomaganie, kabina 6-osobowa, bliźniacze koła,
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T H  D  M  A S
SAMOCHODY CIĘŻAROWE I DOSTAWCZE 
TEUFAX 0 71 387 87 02,0501 386 041,0606 447 531 

P sa ry  koło W rocław ia

LEASING W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ - BEZ ZAŚWIADCZEŃ
1. lveco Eurocargo 80E15 98”, kontener/winda, gwarancja cena; 90 000,00 PLN +Vat
2. hreco Eurocargo 120E18 98”, kontener/winda, gwarancja cena; 115 000,00 PLŃ+Vat
3. lveco Eurocargo 75E15 98”, podwozie do zabudowy, gwarancja, cena; 85 000,00 PLN +Vat
4. lveco TurboDaily 59.12 98”, kontener/winda, gwarancja cena; 65 000,00 P LM a t
5. lveco TurboDaily 35.12 furgon 98”, gwarancja cena; 50 000,00 P LM a t
6. lveco TurboDaily 35.12V furgon 99”, gwarancja cena; 58 000,00 PLN+Vat
7. iveco TurboDaily 35.10 furgon 97”, cena; 42 000,00 P L M a t
8. lveco 59.12V furgon 96” ,cena 40 000,00 PLN=VAT
9. lveco Eurotech 440E42 ciągnik siodłowy 99”, cena; 165 000,00 PLN+Vat 
10.lveco Eurotech Cursor, skrzynia 99”, cena; 185 000,00 P LM a t
11. lveco Eurotrakker 8x4, gruszka do betonu 2000 ”, cena; 350 000,00 PLN+Vat
12. Mercedes 2534 6x2, kontener aluvan 96”, cena; 115 000,00 P LM a t
13. Mercedes 1733 4x2, ciągnik siodłowy 91”, cena; 38 000,00 P IM a t

skrzynia ładunkowa 2,7 x 2 m + stelaż + plandeka, hak, opony 
Dębica, relingi dachowe, w kraju od roku, bez wypadku, zadba
ny, • 27.500 zł. Rawicz, (el. 0605/78-94-65 
FORD TRANSIT, 1994 r.. 154 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
przedłużony, podwyższony, wspomaganie kierownicy, ładow
ność 1700 kg, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, sprowadzony w 
całości, stan techn. b. dobry, - 29.000 zł lub zamienię na oso
bowy d010 tys. zł. Bielawa, tel. 074/833-58-33,0604/09-10-13 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, turbo D, biały, maks. pod
wyższony i przedłużony, 3-osobowy, immobiiizer, przegroda 
celna, hak, • 27,000 zł. Zielooa Góra, tel. 0601/71-94-15 
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 170 tys. km. 2500 ccm, wtrysk, 
żółty, I właściciel, kupiony w salonie, podwyższony, przedłużo
ny, alarm, ład. 1700 kg, kabina 3-osobowa, bez wypadku,vstan 
techn. b. dobry, • 28.500 zł lub zamienię. Paczków, lei. 
077/431-61-32 .
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, kabi
na 6-osobowa * skrzynia o ład. 1 t, plandeka, faktura VAT, •
32.000 zł. Szprotawa, tel. 068/374-09-60 do godz. 15,374-86-76 
po godz. 16
FORD TRANSIT, 1995 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie, • 26.000 zł. Leszno, tel. 
065/543-13-75
FORD TRANSIT, 1995 r., 210 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
ład. 1,51, skrzynia z plandeką celną o wym. 3,20 x 2,10 x 1,90, 
wspomaganie, stan b. dobry, odstąpię leasing lub sprzedam, 
faktura Vat - 32.000 zł.Wrocław, tel. 0601/40-50-53 
O  FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, 

podwyższony, oszklony, 6-osobowy, - 31.500 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87021961

FORD TRANSIT, 1995 r., 132 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, wspomaganie, pod. powietrznâ  wzmocniony sil
nik, 5-osobowy, do połowy oszklońy, ̂ dbany, garażowany, stan 
b. dobry, • 27.500 zł łub zamienię ha tańszy (możliwe raty). Je
lenia Góra, tel. 075/742-44-25 po godz. 18 
FORD TRANSIT, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, nie
bieski, ABS, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, krótki, niski, 
oszklony, centralny zamek, alarm, - 33.000 zł. Oława, tel. 
0602/24-50-24
FORD TRANSIT TOURNEO, 1995 r., 172 tys. km, 2500 ccm, 
TD, 85kM bez wypadku, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., 
centralny zamek, alarm, immobiiizer, alum. felgi, el reg. i pod
grzewane lusterka, el. otw. szyby, el. reguł, reflektory, ogrzewa
ne szyby (tylna i przednia), welurowa tapicerka, podtokietniki, •
42.000 zł. Opole, tel. 0602/12-89-72
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, TD, biały, po
dwójna kabina 6-osobowa, skrzynia o wymiarach 270 x 200 cm, 
aluminiowe burty, hak, poduszka powietrzna, wspomaganie kie
rownicy, RM, ładowność 900 kg, nie eksploatowany w kraju, •
26.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Śmigiel, teł. 065/518-64-92, 
0604/59-60-94
FORD TRANSIT, 1995 r., 195 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, poduszka pow., hak, niski, krótki, I właściciel, 
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 przedłużony, podwyż
szony, stan techniczny bardzo dobry, • 29.000 zł. Wrocław, teł. 
372-02-60 po 18,0502/23-32-96 
FORD TRANSIT, 1995 r., 127 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
maks podwyższony, długi, 6 osób i 1.21. wspomaganie, oszklo
ny częściowo, • 27.800 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
FORD TRANSIT, 1995/96 r., 115 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, niski, krótki, wspomaganie, hak, 6 osób, • 25.500 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-36-01, 0601/79-66-78 
FORD TRANSIT, 1996 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czer
wony, wspomaganie, ABS, niski, krótki, blaszak, poduszka pow,
• 34.000 zł. Bralin, tel. 062/781-26-11, 062/781-29-26, 
0608/32-37-46
FORD TRANSIT, 1996 r., 135 tys. km, 2500 ccm, niebieski, ku
piony w salonie, RM, wspomaganie, immobiiizer, alarm, oryg. 
wkład zabezp. podłogę części towarowej, serwisowany • 31.000 
zł. Gostyń, tel. 0607/38-00-01
FORD TRANSIT, 1996 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
9-osobowy, oszklony, poduszka pow., ABS, centralny zamek + 
alarm, oryginalny RO, składane siedzenia, el. reguł, reflektory, 
lusterka, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, możliwość rat,
• 28.800 zł lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
FORD TRANSIT, 1996 r., biały, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
centralny zamek, I właściciel, el. otw. szyby, - 24.000 zł. Kępno, 
tel. 062/782-85-40
FORD TRANSIT, 1996 r., 60 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czar
ny, ład. 1.51, wymiary: 285/210/200 cm, skrzyniowy, plandeka, 
radio, ABS, wspomaganie kier., hak, bliźniacze koła, na podusz
kach, -42.000 zł. Lubin, tel. 076/846-70-62,076/846-87-72 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG1075 www.autogielda.com.pi)
FORD TRANSIT. 1996 r., 96 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kierownicy, ABS, SRS, sprowadzony w całości, 
udokumentowane pochodzenie, welurowe fotele, garażowany, 
zadbany, - 32.000 zł. Paczków, tel. 077/431-76-54 po gódz. 15,. 
0603/53-25-21
FORD TRANSIT, 1996 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, 
maksymalnie podwyższony i przedłużony, poduszka pow., ser
wo, nawigacja satelitarna, katalizator, - 23.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-03-32,0603/58-60-90 
FORD TRANSIT, 1996 r., 78 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
zarejestrowany na 5-osób, poduszka dla kierowcy, ABS, stan b. 
dobry, •'31.000 zl. Wrocław, tel. 0601/06-25-78 
FORD TRANSIT, 1996/0 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czerwony, ład. 1.200 kg, serwo, ABS, centralny zamek, podusz
ka pow, • 35.000 zł. Zdzieszowice, teł. 077/484-45-82, 
0601/63-72-04
FORD TRANSIT, 1996/97 r., 90 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, ABS, wspomaganie, centralny zamek, osobowy 6 foteli, zde
rzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, książka serwisowa, •
30.000 zl. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27
FORD TRANSIT, 1996/97 r., 2500 ccm, diesel 9-osobowy. 80 
PS, bez wypadku, klimatyzacja, pod. powietrzna, alarm, pilot, 
immobiiizer, zielone szyby, RO Ford, tylne szyby uchylane, 2 
akumulatory, el. reguł, reflektory, przedłużony, halogeny, hak, z 
kpi. dokumentacją - 43.000 zł. Opole, tel. 077/455-38-43 
FORD TRANSIT, 1997 r., 52 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, benzy
na, granatowy, krótki, raz podwyższony, blaszak, ABS, radio, 
wspomaganie, centralny zamek, immobiiizer, stan idealny, -
34.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Jasień, tel. 0606/97-93-24 
FORD TRANSIT, 1997 r., 168 tys. km, 2500 ccm. turbo D. biały, 
blaszak, do sprow. z Niemiec, ABS, air-bag, wspomaganie, el. 
reguł, reflektory, krótki, niski, 11.500 DM. Chojnów, tel. 
076/818-71-35,0604/24-54-22
FORD TRANSIT MAXI, 1997 r., 95 tys. km. 2500 ccm, turbo D, 
żółty, ABS, poduszka pow., wspomaganie, el. reguł, reflektory, 
przegroda celna, tylne szyby ogrzewane, sprowadzony w cało
ści, bez wypadku, w kraju od 5 mies., stan b. dobry, • 39.500 zł. 
Legnica, tel. 076/722-58-17,0604/55-08-59 
FORD TRANSIT, 1997 r., 108 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
blaszak, mały, poduszka pow., wspomaganie kier., serwisowa
ny, ład. 1150 kg, wzmocniony, kompletna dokumentacja, - 29.500 
zl. Lubmjel. 0608/49-10-23 :
FORD TRANSIT, 1997 rr, 38 tyś. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, wspomaganie, ścianka grodziowa, wzmocniony 
sinik, nie eksploatowany w kraju 6 miesięcy, - 38.500 zl. Żmi
gród, tel. 071/385-33-69,0604/37-67-03 
FORD TRANSIT, 1998 r., 90 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, 3-oso- 
bowy, podwyższony, ABS, poduszka pow., ASC, RO, wspoma
ganie, hak, bez wypadku, przegroda celna, faktura VAT, • 39.500 
zł. Kępno, tel. 0604/27-82-66
FORD TRANSIT, 1998 r., 2000 ccm, biały, podwójna kabina, 
aluminiowa skrzynia, wspomaganie, centralny zftmek, hak, raty, 
leasing, cena 38.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-36-01, 
0601/79-66-78
FORD TRANSIT BUS. 1998 r., 30 tys. km, 2000 ccm, benzyna
• gaz, biały, blaszak, krótki, podwyższony, instalacja gazowa, 
stan idealny, • 40.000 zł lub zamienię (możliwe raty). Wrocław, 
tel. 071/325-10-47
FORD TRANSIT, 1998/99 r., 73 tys km, 2500 crm, diesel, nie
bieski, wspomaganie, krótki, niski, blaszak, poduszka pow., ABS,

blokada tylnego mostu (SRS), RM, bez wypadku, kupujący zwol
niony zjopłaty skarbowej, faktura VAT od rachunku, - 38.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Kłodzko, teł. 0607/09-68-58 
HANOMAG F-45,1975 r., 2800 ccm w ciągłej eksploatacji, stan 
b. dobry, kontener, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-77-60 
HYUNDAI ATOS, 1999 r., 1000 ccm, 1ŹV,czamy metalic, ku
piony w salonie, ha gwarancji, reguł, światła, 5-drzwiowy. zare
jestrowany jako ciężarowy, • 18*900 zł. -GoStynT tel. 
065/572-32-47,0607/04-56-75' "
HYUNDAI H100,1995 r., 51 tys. km, 2500 ccm, diesel, srebrny, 
- 23.000 zł. Jutrosin,lei. 065/547-13-23 
IFAL50,1980 r., 6560 ccm, granatowy, ład. 6 1, techn. sprawny, 
dużo części, - 4.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-23-13 po 
godz. 15,0604/50-95,-78
IFA W60 L/S, 1981 r., 6500 ccm paszowóz, • 2.200 zł., tel. 
0601/85-18-54
IFA L60,1989 r., 170 tys. km, niebieski, I właściciel, napęd 4 x 
4 + przyczepa D-55, samowyładowcza, wysokie burty w zesta
wie, stań b. dobry, - 25.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/778-00-55 
ISUZU MIDI BUS. 1990 r., 166 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
biały, zarej. na 8 osób, nowy rozrusznik, sprzęgło i docisk, po 
wymianie przedniego zawieszenia, - 9.800 zł lub zamienię na 
osobowy. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 
ISUZU MIDI, 1990 r., 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 2 rzędy fo
teli, nowa tapicerka i podsufitka, fotele welurowe, boczne tylne 
szyby w kolorze niebieski metalic, stan lakieru b. dobry, ele
gancki wygląd, • 14.500 zl. 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 Mipi, 1992 r., 210 tys. km, 2200 ccm, diesel, czerwony, 
stań b. dobry, 5-osobowy * lad. 1.100 kg, nowa tapicerka, el. 
otw. szyby, druga osobna nagrzewnica dla tylnego rzędu, bliź
niacze koła, RM Blaupunkt, głośniki Pioneer, faktura zakupu, • 
.15.000 zł. Legnica,tel. 076/842-53-44,0502/61-47-13 
ISUZU MIDI, 1992/93 r., 97 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski, oszklony, hak, 8-osobowy, wspomaganie, I właściciel, -
11.000 zł. Ruszów, tel. 075/771-45-56 
ISUZU MIDI, 1993 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, na białych 
tablicach • 4.000 DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do połowy 
oszklony, • 9.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16

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

ISUZU MIDI, 1996 r., 158 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały,
5-osobowy, oszklony do potowy, hak, radio, wspomaganie, moż
liwa faktura VAT, • 19.500 zl. Żary, tel. 068/375-98-52, 
0608/03-50-24
IVECO TURBO STAR, 1986 r. ciągnik siodłowy, oś wleczona,
podnoszona pneumatycznie, nowa hydraulika, stan dobry, •
20.000 zł. Lubiąż, tel. 0601/33-52-94
IVECO MAGIRUS, 1987 r. .dziobak*, 3-stronna wywrotka, 6x6,
stan b. dobry, • 42.000 zł. Opole, tel.D605/43-86-53
IVECO TURBO ZETA. 1987 r., 500 tys. km, 6000 ccm, turbo,
niebieski, przegroda celna, składana winda 700 kg, dł. 6.20 m.
-19.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-66,0601/88-66-66
IVECO TURBOSTAR, 1989 r., 150 tys. km, stalowy, stan techn.
dobry • 30.000 zł * naczepa Logo z HDS, 3 tony udźwigu, 6,5 m
chwytak do drewna, sprawna technicznie • 22.000 zł, • 520.000
zł/całość. Olbrachtów, tel. 0501/27-95-87
IVECO, 1990 r., 90 tys. km, 13798 ccm, niebieski, stan dobry,
bez wypadku, techn. sprawny, - 22.000 zł. Wrocław, tel.
0608/30-37-66,0503/01-88-84
IVECO TURBODAILY, 1992 r., 190 tys. km, 2500 ccm, TD. bia
ły, długi, wysoki, blaszak, wspomaganie, bliźniacze koła, nie 
eksploatowany w Polsce, faktura VAT, - 30.000 zi ♦ VAT lub za
mienię na nieruchomość, grunt rolny, dom itp.. Wrocław, tel. 
0501/78-29-50
!VEC0 190-33,1987 r., czerwony, ciąghik siodłowy, na podusz
kach, bogate wyposażenie, po malowaniu, stan b. dobry * na
czepa Trajlor, oplandekowana, 12.40, resor, - 31.000 zł. Legni
ca, teł. 076/887-13-85, 0609/51-26-04 
IVEC0 190-33,1989 r., 12000 ccm, szary metalic, ciągnik sio
dłowy, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, hydraulika do wy
wrotu, I właściciel w kraju, • 28.000 zł lub zamienię na dostaw-

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 opo12o7o

czy bądź osobowy. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-1742 wie* 
czorem, 0601/05-51-28
IVECO 30-5 DAILY, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, wysoki, 
przedłużony, na białych tablicach • 11.000 DEM. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
IVECO 35-10,1988 r., 370 tys, km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
izoterma, - 10.000 zł + VAT. Brąszewice, tel. 042/821-16-96, 
0607/07-30-18
IVECO 35-10,1993 r., 119 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, wspomaganie, ABS, alarm, bliźniacze koła, udo
kumentowane pochodzenie, I właściciel w kraju, stan b. dobry, 
- 27.500 zł. Wrocław, tel. 349-35-28 po godz.18,0601/69-24̂ 11 
IVECO 35-10.1996 r.. 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żółty, 
maks. długi, wysoki, blaszak, bliźniacze koła, I właściciel, ku
piony w salonie, alarm, immobiiizer, stan b. dobry, • 40.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 0603/37-56-84 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem • A00439 www.autogiel- 
da.com.pl)
IVECO 35-10,1996 r., 143 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, serwi
sowany, zadbany, model z 97 r, tachometr, wspomaganie, pod
wyższony, I właściciel, faktura Vat, stan b. dobry, • 36.000 zł lub 
zamienię na osobowy (8-10 letni). Strzelin, tel. 071/392-80-41 
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1997 r., 2800 ccm, turbo D, biały, 
wspomaganie, maks. wysoki i długi, kupiony w salonie, 3 miej
sca siedzące, stan b. dobry, faktura VAT, • 36.000 zl (brutto). 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/70-67-23 
IVECO 35-10 DAILY, 1997 r., 170 tys, km, 2800 ccm, turbo D, 
biały, maksymalnie długi i wysoki, ścianka celna, kupiony w 
salonie, serwisowany,, stan b. dobry, • 43.000 żł. Lubin, tel. 
0604/94-17-71,0604/49-17-70
IVECO 35-10,1997 r., 2800 ccm, turbo D, biały, blaszak, mak
symalnie długi i podwyższony, • 26.000 zł + cło i VAT. Trzebieł, 
tel. 068/375-53-82 Niemcy, 0049/17-58-31-70-78 
IVECO 35-10,1999 r., 2800 ccm, turbo D, biały, kupiony w salo
nie, stan idealny, -49.500 zł lub zamienię na tańszy, osobowy. 
Wrocław, tel. 0607/17-96-55
IVECO 35-12,1992 r., 250 tys. km, 2500 ccm, TDI, czerwony, 
podwyższony/przedłużony, wspomaganie kler., bliźniacze koła, 
hak, zamknięcie celne, w ciągłej eksploatacji, • 28.000 zł. Ra
dwanice, tel. 071/311-76-34 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00510 www.au togiel- 
da.com.pl)
IVECO 35-8, 1989 r., 350 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia- 
ło-niebieski, oplandekowany, wym. 3.5 m x 2 m x 1.9 m, tył za
mykany drzwiami, ład. 1.21, pojedyncze koła, zarejestrowany 
na kat. B, przód po remoncie zawieszenia, nowe opony, - 9.000 
zł. Wrocław, tel. 071/359-10-12,0605/57-26-33

A U T O -B O S
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Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 I 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266, |

IVECO 440 E, 1994 r., srebrny metalic, bogate wyposażenie, w 
ciągłej eksploatacji, w ruchu międzynarodowym, stan b. dobry, 
• 53.000 zł. Środa Śląska, tel. 0602/71-74-66 
IVECO 440-42 EUROTECH, 1999 r., 153 tys. km, 13798 ccm, 
biały, ciągnik siodłowy, dop.masa całkowita 18t, masa własna 
6,71, dop.masa całkowita zestawu 42t, cena 185.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/78-14-18
IVECO 45-10 FURGON, 1989 r., biały, ład. 2.31, agregat, bliź
niacze koła, - 9.500 zł. Stare Strącze, gm. Sława, tel. 
068/356-73-15
IVECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r., 210 tys. km, 2800 ccm, 
TDI, biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. przedłużony I pod
wyższony, ład. 3.21, • 54.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-83, 
0601/55-26-69
IVECO 75-14 E CARGO, 1993 r., 200 tys. km, 3400 ccm, die
sel, czamy, oplandekowany, wyposażony w windę załadunko
wą - 55.000 zł. Lubin, tel. 076/842-60-98 
IVECO 80-13.1988 r. dług skrzyni 6.5 m, szer. 2.45 m, lad. 
3.451, • 27.000 zł. Brzezina, gm. Miękinia, tel. 071/317-72-45 
IVECO 80-15 EUROCARGO, 1998 r., 108 tys. km, 5600 ccm, 
diesel, niebieski, kontener o wym. 5.5x2.2x2.3 m, • 75.000 zl. 
Turek, tel. 063/278-33-66
O  JELCZ 3W, 1985 r., biały, oryg. wywrotka, stan 

techn. dobry, w ciągłej eksploatacji, zarejestro
wany do 04.2002 r, • 7.500 zł. Gubin, tel. 
068/359-36-09 po godz. 15 03002701 

JELCZ 315, 1974 r., SW-680, kolor groszkowy, po remoncie 
kapitalnym w 2000 r., silnika, skrzyni biegów, kabiny, nowa pod
łoga, b. dobry stan ogumienia i akumulatorów, - 5.500 zł lub 
zamienię na osobowy, lub widłak. Ścinawa, tel. 076/843-69-76 
JELCZ 315, 1979 r. skrzyniowy, • 4.000 zł. Oława, tel. 
071/313-34-06
JELCZ 315,1980 r., 80 tys. km skrzyniowy, otwierany na 3 stro
ny, podwyższony, w eksploatacji ♦ części, - 7.500 zł. Wrocław, 
tel. 0608/51-12-89
JELCZ 315,1984 r., 200 tys. km, SW-680, biato-niebieski, po 
remoncie w 1990 r, - 6.000 zl. Obora, gm. Lubin, tel. 
0602/17-73-36
JELCZ 315,1985 r., - 3.500 zł. Stary Zawidów, tel. 075/778-98-48 
JELCZ 316,1976 r„ szary, po remoncie, nowa podłoga, oplan
dekowany, stelaż, ład. 101, • 3.000 zł. Bratoszów, gm. Pieszy
ce. tel. 074/836-92-16 po godz. 18 
JELCZ 317 D wywrotka 3-stronna, • 8.700 zł. Wrocław, tel. 
0606/50-99-68
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 317,1982 r„ 11100 ccm, czerwony, wywrotka, • 7.000 zł 
łub zamienię na sam. osobowy. Głuszyca, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/59-13-38

Sprzedam samochód ciężarowy 
JELCZ  317 D TURBO (ciągnik siodłowy) 

1988 r., przegląd techniczny aktualny, 
cena - 6 .0 0 0  zł

OP012018
„MORANA-SYSTEM” Sp. z o.o. ZPCHr. 

58-305 Wałbrzych, ul. 1 Maja 81 F 
tel. 074/842-35-51 

Zbigniew Serbeński, tel. 0-604 122 973

JELCZ 317,1984 r. ciągnik siodłowy, -4.200 z ł, możliwe raty 
lub zamienię na osobowy, ciągnik rolniczy. Rudna, tel. 
076/843-43-06
JELCZ 317 3W. 1984 r., 99 tys. km, 11100 ccm, biały, 3-stronna 
wywrotka, zarejestrowany, tachometr, do eksploatacji - 9.000 zł 
lub wydzierżawię. Strzegom, tel. 074/855-17-25 
JELCZ 317 3W, 1985 r., żółty, wywrotka, po remoncie silnika, 
nowe opony • 10.000 zl. Mokrzeszów, gm. Świdnica, tel. 
074/850-87-66
JELCZ 317,1985 r.. 120 tys. km, 11100 ccm, pomarańczowy, 
stan techniczny dobry, stan opoń dobry, po remoncie blacharki 
w 1998 r., nie używany od roku, brak akumulatorów, faktura VAT, 
•6.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-65-92,0602/71-27-09 
JELCZ 317,1985 r. skrzynia ład. przedłużona, kabina, stan 
dobry, po przeglądzie, • 10.000 zł. Ziębice, tel. 074/816-10-̂ 1 
JELCZ 317,1986 r., 11100 ccm, żółty, wywrót na 3 strony, w 
ciągłej eksploatacji, dużo nowych części, stan b. dobry, - 9.000 
zł lub zamienię na osobowy. Wałbrzych, tel. 074/841-97-19 
JELCZ 317 W, 1986 r., 70 tys. km, 11000 ccm, niebieski, spraw
ny, krótka kabina, nowy akumulator, do drobnych napraw, • 8.000 
zł. Wrocław, tel. 071/310-71-36,0607/53-52-90,0607/30-63-71 
JELCZ 317,1987 r., żółty, wywrót na 3 strony, stan opon dobry, 
stan tech. dobry, - 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-89-40, 
0606/13-82-56
JELCZ 317 W, 1987 r„ 10 tys. km, 11100 ccm, pomarańczowy, 
stan techniczny b. dobry, po remoncie kapitalnym silnika, po 
remoncie blacharki w 1999 r.. nie używany od roku, brak aku
mulatora, stan opon b. dobry, faktura VAT, • 9.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-65-92,0602/71-27-09 
JELCZ 317,1988 r., kolor groszkowy, 3-stronna wywrotka, pod
wyższone burty, w ciągłej eksploatacji, stan techn. dobry, -
16.000 zł lub zamienię na osobowy. Czerwona Woda, tel. 
075/778-03-86
JELCZ 317 3W, 1989 r., 160 tys. km, biały, oryg., krótka kabina, 
wysokie burty, akumulatory (gwarancja), lad. 7,5 t, w ciągłej 
eksploatacji, przegląd do 02.2002 r., stan ogumienia dobry, •
9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-03-19
JELCZ 325,1981 r. silnik po remoncie na dotarciu, dużo no
wych części, plandeki celne, nowe resory + przyczepa Auto- 
san, • 5.000 zł. Góra, tel. 065/544-46-42 
JELCZ 325,1982 r., SW-680, turbo skrzyniowy, ładowność 8 
ton, silnik po remoncie, • 4.000 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-93-61 
W godz. 7-15
JELCZ 325,1983 r., turbo skrzyniowy, koła bezdętkowe, do 
transportu mąki, zboża, w ciągłej eksploatacji, 2 szt., cena 6.000 
zl/szt. Prochowice, tel. 076/858-49-88,0607/21-76-88 
JELCZ 325 DH, 1987 r., 70 tyś. km na 18 europalet, -13.000 zl. 
Grodków, tel. 077/415-13-77
JELCZ 325,1987 r., 90 tys. km, 11100 ccm, niebieski, 6-biego- 
wy, turbo, skrzyniowy, wywrót na 3 storny, dzielone burty, skrzy
nia : 530 x 245 x 110 cm, legalizacja tachografu, stan techn. b. 
dobry, -15.000 zl. Prusice, tel. 071/312-62-18 
JELCZ 325,1988 r„ 137 tys. km, 11100 ccm, zielony, wywrot
ka, nowa skrzynia ład., wym. 5.30 x 2.45 x 1.10 m, dzielone

Do sprzedania: 
JE L C Z  315 + przyczepa D-83 
- 3000 + VAT 

JE L C Z  416 + przyczepa 11.51 
- 24000+ VAT

OPOH947
Wrocław, ul. Opolska 178 

_______ tel. 342-74-52_______

burty, nowa hydraulika, • 10.200 zł lub zamienię na samochód 
osobowy. Opole, tel. 0607746-68-69 
JELCZ 325,1994 r. 3-stronna wywrotka - 9.500 zl + VAT. Kożu
chów, tel. 068/35544-80,0602/57-66-59 
JELCZ 342 S, 1990 r., 100 tys. km, 11100 ccm, biały, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, • 12.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-22-33, 
0602/71-28-66
JELCZ 342 S, 1990 r., 200 tys. km lad. 81,1 właściciel, • 6.000 
Zł. Międzybórz, tel. 062/785-61-05,0606/87-62-82 
JELCZ 417,1984 r., turbo wywrotka, 6-biegowy • 14.200 zł lub 
zamienię na busa. Sobótka, tel. 071/390-35-14 
JELCZ 417 C D, 1989 r. 320 tys. km, 11100 ccm. SW-680, bia-
lo-czerwony, ciągnik siodłowy, naczepa 11.2 m, lad. 19 ton, •
12.000 zł. Głuszyca, teł. 074/846-73-76 
KAMAZ, 1989 r.. pomarańczowy, wywrotka, nowe ogumienie, 
stan dobry, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
O  KAMAZ, 1990 r. ciągnik siodłowy + naczepa 

ZREMB, ład. 261, w ciągłej eksploatacji, I właści
ciel, zwolnieniony z  podatku VAT, systematycz
nie, kompleksowo remontowany, rok po napra
wie głównej silnika, opony i akumulatory b. do
bre, tachograf, łóżko cena zestawu - 24.000 zł, 
m ożliw ość sp rzedaży osobno. ., tel. 
076/834-96-59 01027541

KAMAZ 43105,1994 r. wym. 6x6, wywrotka, • 43.000 zł. Bol
ków, tei. 075/741-42-26
KAMAZ 5311,1980 r., diesel, czerwony, oryg. wywrót, stan do
bry, -10.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-14-17 
KAMAZ 5320,1978 r. silnik, skrzynia biegów i kabina z 1989 r., 
HDS. do załadunku drewna stosowego + przyczepa D-83 z 1986 
r., stan dobry, • 22.500 zl. Grodków, tel. 077/415-91-12, 
0604/46-85-95
KAMAZ 5320,1979 r. wysokie burty, nowe opony, kabina po 
wymianie, stan dobry, • 15.000 zł. Lututów, tel. 043/871-45-17 
KAMAZ 5320,1981 r., 11100 ccm, diesel, żółty, stan dobry, HDS, 
udźwig 3 t, skrzynio-wywrot, półbiegi, po remoncie silnika w 
serwisie Kamaza, kabina po remoncie w 2000 r, • 20.000 zł. 
Lubin, tel. 076/847-63-66,0601/71-71-70 
KAMAZ 5320,1984 r., 10850 ccm, szary, stan dobry, + przy
czepa Szap, prod. ZSRR, 1988 r., stan dobry, przegląd do
10.2001 r, • 11.000 zł. Wołczyn, tel. 077/414-15-75 
KAMAZ 5320,1987 r., 65 tys. km, czerwony, stan techn. b. do
bry, przegląd do 09.2001 r., wywrotka na 3-strony od Stayera 
4,6x2,4x0,8, roczne akumulartory, • 20.000 zł lub zamienię na 
cięgnik siodłowy zachodni. Witków, tel. 074/880-31-56 
KAMAZ 5511,1978 r., 82 tys. km, 10850 ccm, diesel, czerwo
ny, stan techniczny b. dobry, nowe opony, • 15.000 zł. Opole, 
tel. 077/457-54-80,0501/54-04-15 
KAMAZ 5511,1979 r. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, zadba
ny, nowe opony i akumulatory, (dodatkowo roczniki 1980,1986,

1993) • od 20.000 do, • 28.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/56-65-70
KAMAZ 5511, 1979 r., (Jiesel, kolor stalowy, oryg. wywrotka, 
kabina z 1989 r., silnik z 1993 r., „kiper", nowego typu, długi, 
nowe opony, dużo nowych części, stan b. dobry, • 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/15-67-18
KAMAZ 5511,1980 r., • 15.500 zł. Wrocław, tel. 0601/58-61-09 
KAMAZ 5511,1980 r.,-15.500 zł. Wrocław, tel. 0605/54-23r59 
KAMAZ 5511,1981 r., 24 tys. km, 10850 ccm, bordowy, orygi
nalna wywrotka, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, nowe 
opony 900/20, • 12.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -33-54, 
831-61-30
KAMAZ 5511,1981 fi, 30 tys. km, pomarańczowy, wywrotka, 
nowe: opony, hamulce, akumulatory i mosty, skrzynia biegów z 
półbiegami, przegląd do 02.2002 r, • 23.000 zl. Wrocław, tel. 
071/336-59-08,0601/73-20-65
KAMAZ 5511,1982 r., 40 tys. km, czerwony, wywrotka, • 18.000 
zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47,0608/51-35-97 
KAMAZ 5511,1984 r„ diesel; czerwony, oryg. wywrotka, stan 
dobry, -18.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/666-14-17 
KAMAZ5511,1984 r., -19.500 zł. Wrocław, tel. 0605/54-23-59 
KAMAZ 5511, 1988 r., • 26.000 zł. Janków Zaleśny, teł. 
062/734-84-79,0602/33-71-13
KAMAZ 5511,1995 r„ 120 tys. km, turbo, ciemnozielony, wy
wrotka, stan b. dobry, możliwe raty przez komis • 33.000 zł * 
VAT. Bolesławiec, tel. 0602/69-52-31 
KAMAZ 65115,1999 r., 35 tys. km. turbo D. czerwony, ład. 151, 
oryg. wywrotka, półbiegi, blokady mostów, webasto, radio, felgi 
Euro, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, •
83.000 zł. Lubin, tel. 076/847-63-66,0601/71-71-70 
KIA CERES, 1995 r., 50 tys. km. 2200 ccm, diesel lad. 1.4 t, 
kontener, • 16.000 zł. Korfantów, tel. 077/431-90-66 
KRAZ 256,1978 r., zielony, wywrotka, dodatkowo dużo części, 
stan dobry, • 14.000 zł lub zamienię na Stara 200, 3 W. Wał
brzych, tel. 074/842-16-07,0600/64-02-65,0608/12-19-77 
LIAZ. 1980/. ciągnik siodłowy + naczepa Brandys, 3-osiowa, 
po remoncie silnika, • 18.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-33 
LIAZ 100.05,1984 r., 12000 ccm, niebieski, ład. 8.21, skrzynio
wy, zadbany, stan dobry, • 10.000 zł. Pława Dolna, tel. 
075/783-37-56
LIAZ, 1986 r., bordowy, ciągnik siodłowy, z hydrauliką po re

moncie silnika i po lakierowaniu, po remoncie hamulców i za
wieszenia przedniego, ważny przegląd, • 6.500 zl lub zamienię 
na osobowy. Czamy Bór, tel. 074/845-04-79,0604/85-66-53 
LIAZ 100.05,1986 r., 11940 ccm, wiśniowy, po remoncie silni
ka, nowa sprężarka, pompa wtrysku po regeneracji, z 3-osiową 
przyczepą Kaessbohrer, na poduszkach, zestaw ład. 241, ni
skie plandeki, -19.000 zł + VAT. Oleśnica, tel. 071/399-37-32 
po 20
LIAZ. 1987 r., niebieski, ciągnik siodłowy, podnoszona kabina, 
turbosprężarka po regeneracji, roczny akumulator, stan opon 
b. dobry, - 7.900 zł. Opole, teł. 077/456-83-31.0606/44-22-87 
O  LIAZ, 1988 r., 80 tys. km, czerwony, wywrotka, 

koła bezdętkowe, po remoncie kapitalnym silni
ka, stan techn. b. dobry, w ciągłej eksploatacji, -
17.500 zł. Gubin, tel. 068/359-36-09 po godz. 15 
03002711

LIAZ 110.053.1988 r.. 470 tys. km, turbo. 296 KM. niebieski, 
oplandekowany, przyczepa Autosan, lad. 11.51, stan b. dobry, 
* koncesja WKS, - 20.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-47-21 
LIAZ 100.020,1988 r., 110 tys. km, 11940 ccm, niebieski, fur
gon, nowe akumulatory, tachograf, przegląd do 11.2001 r., w 
ciągłej eksploatacji. • 10.000 zi. Wałbrzych, tel. 0603/7840-02 
LIAZ 150., 1989 r., 320 KM wywrotka, ład. 9.6 t, skrzynia lad. 
na 10 europalet, podwójne burty, kabina podnoszona, koła bez
dętkowe, przyczepa HL, ład. 101, podwójne burty, • 17.000 zł + 
VAT. Burkatów, gm. Świdnica, teł. 0603/96-28-81 
UAZ, 1989 r., diesel, niebieski, wywrotka 3-stronna, napęd 4 x 
4, półbiegi, wszystko sprawne, -18.000 zł lub zamienię na do
stawczy. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-02-10 
LIAZ, 1989 r. ciągnik siodłowy, z przystawka kipra intercooler, 
poduszki • 22.000 zł ♦ Vat lub zamienię. Środa śląska, tel. 
071/317-80-76 do godz.16
LIAZ 150.261, 1989 r., niebieski, wywrotka, po lakierowaniu 
kabiny, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, • 17.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/846-46-50
UAZTURBO, 1989 r., 200 tys. km, niebieski, skrzyniowy, - 9.500 
zl lub przez komis. Wałbrzych, tel. 074/847-60-81. 
0603/78-80-03
LIAZ 110.053,1990 r., 120 tys. km, 1200 ccm, turbo koła bez
dętkowe, plandeka, • 18.000 zl + VAT. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-17-33
UAZ 110,1990 r., niebieski, stan b. dobry, ciągnik siodłowy, po 
remoncie silnika, na poduszkach, -14.000 zł * VAT. Ratno Dol
ne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LIAZ 150.261,1990 r. wywrót na 3 strony, 320 HM, opony bez
dętkowe, stan b. dobry, • 18.000 zl lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/845-63-38,0604/12-23-59 
LUBLIN 3352,1994 r., 15 tys. km. 2400 ccm, diesel, biały, skrzy
nia, plandeka, • 11.000 zł. Gniezno.tel. 061/426-38-83 
LUBLIN, 1995 r., biały, stan b. dobry, • 11.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-34-30

LUBLIN, 1995 r., niebieski, stan b. dobry, • 10.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-34-30
LUBLIN 3372,1995 r., 2400 ccm, diesel, biały, kontener 3-oso- 
bowy, serwisowany, • 11.400 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0601/78-15-78
LUBLIN, 1996 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, izoter
ma, 5-biegowy, zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 19.000 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/713-21-05.0604/05-13-10 -  
LUBLIN FURGON, 1996 r.. 82 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
3 osoby + 1100 kg, skrzynia ład. z tworzywa poliestrowego (nie 
koroduje), możliwość przewozu art. spożywczych, • 18.000 zł. 
Lubin, tel. 0607/15-92-77
LUBLIN; 1996 r., biały, serwisowany, plandeka, * 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-02-91 po godz. 19 
LUBLIN 3352.1997 r., 137 tys. km. 2417 ccm. diesel, niebie
ski, • 18.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Legnica, tel. 
0601/84-47-31
LUBLIN II3372,>1997/981, 2400 ccm, diesel, biały, kontener, 
wspomaganie, kupiony w salonie, stan silnika i blacharki b. 
dobry, -17.700 zl t  VAT. Ząbkowice śląskie, tel. 0602/70-67-23 
LUBLIN 3302 FURGON,. 1997/98 r., 2400 ccm, diesel, czerwo
ny, 3 miejsca siedzące, wspomaganie, kupiony w salonie, stan
b. dobry, - 15.000 zi ♦. VAT. Ząbkowice śląskie, tel. 
0600/55-05-84
LUBLIN II, 1998 r., 30 tys. km, 2400 ccm, turbo D skrzyniowy, 
przedłużony, oplandekowany, wspomaganie, stan b. dobry, •
26.000 zł (brutto). Lutynia, tel. 071/317-12-63,071/316-84-69 
LUBLIN 3554II, 1998 r., 77 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielony, 
skrzyniowy, wym. 340x200x180 cm, ład. 1.51, stan b. dobry, •
23.900 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27,0601/57-76-68 
LUBLIN III 3584,1999 r., 35 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
blaszak, podwyższony, 3 osoby * 1000 kg, wspomaganie, im
mobiiizer, stan idealny, - 35.500 zł (brutto). Wrocław, tel. 
071/317-12-63,071/316-84-69
MAGIRUS DEUTZ, 1979 r., 6028 ccm silnik chłodzony powie
trzem, stan dobry, sprawny technicznie, kontener aluminiowy,
6-cylindrowy, bez przeglądu, cena 5.000 zł ♦ VAT. Kępno, tel. 
062/791-15-96
MAGIRUS DEUTZ, 1979 r., 11500 ccm, diesel, niebieski, 5-bie- 
gowy, wspomaganie, podnoszona kabina, 2 łóżka, skrzyniowy,

K A M A Z  C E N T R U M
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oplandekowany, wym. 700x245x225 cm, ład. 101, -11.700 zł. 
Stoszowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-34-55 
MAGIRUS DEUTZ 130 M8,1980 r., 6008 ccm, diesel, niebie
ski, skrzynia ład. o dł. 5.5 m, szer. 2.2 m, ład. 3.5t, wspomaga
nie, -13.000 zł. Wrocław, tei. 071/373-40-67, 0601/57-69-14 - 
MAGIRUS IVECO, 1985 r. wywrotka, • 42.000 zł lub zamienię. 
Nysa, tel. 077/433-56-31
MAN 17.192,1988 r., diesel, niebieski, kabina sypialna, weba
sto, skrzynia ładunkowa o wym. 6.30 x 2:45 m, ład. 8 1, cena •
43.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/785-61-21,0601/87-71-28 
MAN 18.221,1996 r. chłodnia, ład. 81, agregat ThermokingTD-ll, 
drzwi boczne, winda z klapą 1.71, poduszki, ABS, ES, EL, 2 
łóżka, duża kabina, wym. 7.20 x 2.45 x 2.50 m, na 18 palet •
98.000 zł + VAT. Gdynia, tel. 0502/57-17-54
MAN 19.362,1989 r. ciągnik siodłowy, hydraulika, spoilery, nowe 
opony, stan b. dobry - 42.000 zł+VAT. Opole, tel. 0605/43-86-53 
MAN 19.403, c, ciągnik siodłowy, 1996 r. z koncesją WKŚ -
190.000 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-49
MAN 26.403,1995 r. 6x4, dźwig do cegły • 73.000 DEM. Sule
chów. tel. 068/385-00-31,0049/17-15-22-56-68 
MAN 690,1980 r., 3500 ccm kabina uchylna, skrzynia 4.50 x 
2.20 m, stan b. dobry, • 15.000 zł. Twardogóra, teł. 071/315-03-50 
MAN 8.136,1988 r., 380 tys. km, szary, kontener, 5.60 m, bocz
ne drzwi, stan dobry, do przewozu mebli, • 29.000 zł. Pisarzowi- 
ce, tel. 077/412-66-05
MAN 8.150, 1992/93 r., 89 tys. km, biały, masa całkowita do 
75001, stan idealny, udokum. pochodzenie, nie eksploatowany 
w kraju - 44.000 zł. Kępno, tel. 0602/78-12-75 
MAN 8.150,1993 r. kontener, ABS, blokada mostu, winda ♦ kla
pa. poduszki, • 42.000 zł + VAT. Gdynia, teł. 0502/57-17-54 
O  MAN 8.150,1994 r., diesel skrzynia z  żaluzją bocz

ną, tylne drzwi, bliźniacze koła, ład. 2800 kg, po 
rem oncie s iln ika , - 40.000 zł ♦ VAT., tel. 
0601/38*94-05 01024661

MAN 8.224, 1995 r., 300 tys. km, 7000 ccm, TDi, czerwony, 
ABS, na poduszkach, wspomaganie kier., eł. reg. lusterka, pod
grzewane fotele, szyberdach, oplandekowana skrzynia ład., w 
kraju od 3 mies, • 65.000 zł. Syców, tel. 0503/01-56-88 
MAZ 503 AE, 1978 r., 90 tys. km, 11150 ccm, niebieski, stan 
dobry, zarejestrowany, oryg. wywrotka, hydraulika sprawna, - 
6.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-54-11,0602/39-27-94 
MAZ 5549,1980 r. oryginalna wywrotka, technicznie sprawny, 
opony radialne, • 8.000 zl. Janków Zaleśny, tel. 062/734-84-79, 
0602/33-71-13
MAZDA E2200,1992 r.. 174 tys. km. 22200 ccm, diesel, biały, 
ład. 1,21, kabina 3-osobowa, centralny zamek, alarm, hak, nowe 
opony, oznakowany, kpi. dokumentacja, stan idealny, -16.500 
zł lub zamienię. Boguszów-Gorce, teł. 074/844-27-58, 
0604/29-43-83
MERCEDES 1113,1982 r„ 6000 ccm. diesel, niebieski, alumi
niowy kontener o wym. 6.5 x 2.5 x 2.5 m, ładowność 7 ton, wspo
maganie kierownicy, nowe opony, bliźniacze koła, owiewka da
chowa, hamulce pneumatyczne, tachograf, w ciągłej eksploata
cji, hak, po remoncie silnika, atrakc. wygląd, stan techn. b. do
bry, - 25.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19, 
0602/22-73-24
MERCEDES 1317,1991 r., 5958 ccm, diesel, biały, kontener, 
ład. 61,17 palet, klapa załadowcza, webasto, - 49.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 0601/78-15-78
MERCEDES 1320.1993 r.. 265 tys. km. 6000 ccm, biały, konte
ner aluminiowy, wym. 8.5 x 2.9 x 2.5 m, • 72.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/83-75-35
MERCEDES 1425,1988 r., 700 tys. km ciągnik siodłowy + na
czepa 3-osiowa, na poduszkach • 14.000 DEM + cło. Wrocław, 
tel. 0601/73-74-90
MERCEDES 1635.1988 r, niebieski, ciągnik siodłowy, na po
duszkach, EPS, ABS, ASR, stan dobry, • 30.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/79-78-28
MERCEDES 1726,1990 r., 730 tys. km, 15000 ccm, zielony, 
ciągnik siodłowy, ABS, ASR, półbiegi, poduszki pow., centralne 
smarowanie, 2 łóżka, spania, duża kabina, spoiler dachowy, 
owiewka, zbiornik 6001, tempomat, nie eksploatowany w kraju, 
stan b. dobry, • 45.000 zł * VAT lUb zamienię na dostawczy albo 
HDS. Trzebnica, teł. 071/312-07-26.0501/39-15-01 
MERCEDES 1733,1991 r.. 680 tys. km, 11000 ccm. biajy, cią
gnik siodłowy, hydraulika db wywrotu, naczepa wywrotka Rofa 
92r, ład. 26t. cena zestawu 95.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-14-18
MERCEDES 1838,1995 r., 480 tys. km, biały, ciągnik siodłowy, 
hydraulika, serwisowany, I właściciel, Euro II, • 80.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-21-67
MERCEDES 206 D, 1971 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, skrzy
nia ład. o dł. 4 m, szer. 1.84 m, niski, zarejestrowany na 3 oso
by, może służyć jako laweta, masa całkowita 3.51, stan dobry, -
6.000 zł. Legnica, tel. 0607/38-56-45
MERCEDES 207 D, 1978 r.,2400 ccm, diesel, czerwony, prze
szklony, nowe 2 opony, nowy akumulator, techn. sprawny • 6.000 
zł. Bojanowo, tel. 065/545-64-79.0603/92-42-61 -
MERCEDES 207,1978 r. biały, nowe opony, po remoncie bla
charki, - 8.800 zł. Jutrosin, tel. 065/547-14-81 
MERCEDES 207 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, biały, po remon
cie silnika j blacharki, po malowaniu, nowe opony, stan b. do
bry, maks. długi i wysoki, - 9.800 zł lub zamienię na maszyny 
do zakładu wulkanizacyjnego. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04 
MERCEDES 207 BUS. 1978 r.. 150 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
zielony, techn. sprawny, oszklony, 9-osobowy, niski, krótki, 4-bie- 
gowy, siedzenia z autobusu, przegląd do 12.2001 r, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/310-71-36.0607/53-52-90,0607/30-63-71 
MERCEDES 207 BUS, 1979 r., 2300 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, stan dobry, • 5.000 zł. Legnica, tel. 076/854-35-83, 
0600/20*62-41
MERCEDES 207 D BUS, 1979 r., 250 tys. km, 2350 ccm. biały, 
po remoncie silnika, - 8.000 zł. Prusice, teł. 071/312-62-86 
MERCEDES 207 D, 1980 r„ 2400 ccm, diesel, biały, niski, krót

ki, przegląd do 2002 r, - 6.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/721-96-60
MERCEDES 207 BUS, 1980 r., 400 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, blaszak, do remontu silnika, stan dobry, • 4.000 zl. 
Pietrowice Wlk., tel. 032/418-80-47 
MERCEDES 207, 1981 r., 2400 ccm, niebieski, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, hak, oszklony, stan b. dobry, • 7.500 zł 
lub zamienię na osobowy.., tel. 076/870-84-15 
MERCEDES 207 D, 1981 r., 205 tys. km, 2440 ccm, diesel, nie
bieski, po remoncie blacharki i lakierowaniu, konserwacja, hak, 
3-osobowy, niski, długi, przegroda celna, nowe resory, nowe 
amortyzatory, zadbany, - 8.000 zł. Opole, tel. 077/421-67-38, 
0602/12-50-85
MERCEDES 207 BUS, 1981/82 r., 2400 ccm. diesel, biały, 3-oso- 
bowy, blaszak wyłożony w środku blachą aluminiową, ład. 900 
kg, hak, bagażnik na cały dach, silnik i blacharka po remoncie, 
- 8.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-30-82 
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm podwójna kabina, 6-oso- 
bowy t  skrzynia ładunkowa, 2,8 x 1,8 m, stan dobry, -11.500 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-15-83 
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm. diesel, biały, niski, dłu
gi, blaszak, hak, ścianka celna, - 6.200 zł. Leszno, tel. 
065/528-89-27 po godz. 18
MERCEDES 207 D, 1982 r., 240 tys. km, 2400 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, częściowo oszklony, po re
moncie, -12.100 zl. Leszno, tel. 065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 207 D, 1982 r., 300 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, ładowność 1060 kg, hak holowniczy, blaszak, z tyłu oszklo
ny, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-34-10 
MERCEDES 207 BUS, 1983 r., 2300 ccm, diesel, niebieski, ni
ski, krótki, po remoncie blacharki, lakierowaniu, hak, stan do
bry, • 11.000 zł. Lubin, tel. 076/749-02-37 
MERCEDES 207 D, 1984 r., 211 tys. km, 2400 ccm, diesel, sza
ry, podwyższony, przedłużony, po remoncie, stan b. dobry, - 
11.900 zł. Grabowno, tel. 065/543-68-15 
MERCEDES 207,1984 r., 340 tys. km, 2300 ccm, diesel, żółty, 
hak, alarm, 5-biegowy, krótki, niski, stan b. dobry, • 9.900 zł. 
Kopanica, gm. Siedlec, teł. 068/384-05-42 
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, składak, przedłużony, czę
ściowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, • 10.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/24-60-31
MERCEDES 208 D, 2292 ccm, żółty, podwyższony, przedłużo
ny, garażowany, • 20.000 zł. Ziębice, teł. 074/816-01 -02 
MERCEDES 208 D. 1992 r„ 285 tys. km, 2300 ccm, diesel, nie-
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bieski, podwyższony, przedłużony, 5-biegowy, częściowo oszklo
ny, zarejestrowany na 2 osoby, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 
071/360-87-96,0603/91-60-91
MERCEDES 208 D, 1993 r., 188 tys. km, 2300 ccm, - 21.000 zl. 
Zbąszynek, woj. zielonogórskie, tel. 0608/35-19-09 
MERCEDES 208 D, 1993 r., 170 tys. km, 2300 ccm, diesel, bor
dowy, 2 miesiące w kraju, 9-osobowy, bez wypadku, nowe opo
ny i akumulator, • 27.500 zl lub zamienię. Kamienica, tel. 
077/431-64-44,0608/50-06-93
MERCEDES 208 MIKROBUS. 1994 r., 180 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, klimatyzacja, webasto, podłokietniki, pasy, pod
nóżki, welurowe siedzenia, • 45.000 zł. Starogard Gdański, tel. 
058/561-40-74
MERCEDES 208 D, 1994 r., 214 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie kierownicy, w kraju od pół roku, I właściciel w 
Polsce, podwyższony, średni, stan b. dobry, • 30.000 zł. Sułów, 
gm. Milicz, tel. 071/384-71-55,0608/02-83-86 
MERCEDES 208,1995 r., 180 tys. km, 2300 ccm, diesel, turku
sowy, oszklony, blaszak, wspomaganie, 9-osobowy, stan b. 
dobry, • 35.000 zł. Gryfów Śląski, tel. 075/781-32-39, 
0604/24-27-50
MERCEDES 209,1983 r.. 3000 ccm, diesel, biały, przedłużony, 
podwyższony, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, - 7.300 
zł. Opole, tel. 0600/22-12-83
MERCEDES 209 D, 1983 r., 280 tys. km, 3000 ccm, diesel, żół
ty, furgon, podwyższony, przedłużony, z oknami uchylnymi, kem
pingowymi, ogrzewanie gazowe, woda, kuchnia gazowa, ocie
plany, hak, zarejestrowany na 1+3 osoby, • 14.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-85-60.
MERCEDES 209 D, BUS, 1994 u  130 tys. km, 3000 ccm, die
sel, ciemnoniebieski, podwyższony, przedłużony, oszklony do 
połowy, • 10.500 zl lub zamienię na samochód Nysa. Legnica, 
tel. 0609/58-97-55
MERCEDES 210 D, 1989 r., 2900 ccm, diesel, żółty, 9-osobo

wy, po remoncie, stan b. dobry, - 19.200 zł. Góra, tel. 
065/544-62-77,0609/25-31-93,0601/84-83-52 
MERCEDES 210 D, 1989 r., 200 tys. km, 2900 ccm, diesel, tur
kusowy, bus, wspomaganie, rozkładane fotele, hak, stan dobry 
- 19.000 zł lub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 
0603/39-39-56
MERCEDES 210,1991 r., diesel, biały, podwyższony, przedłu
żony, • 18.000 zl. Wrocław, tel. 0501/34-01-20 
MERCEDES 210,1992 r., 270 tys. km, 2900 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie, hak, stan b. dobry, • 
24.500 zł. Syców, tel. 0503/01-56-88

MERCEDES 212 TDI, 1995 r., 190 tys. km, 2900 ccm, kolor 
wiśniowy, oszklony, 6-osobowy lub 9-osobowy, ABS, ABD, EDC, 
stan b. dobry. • 33.000 zł + VAT. Wałbrzych, tel. 0603/87-04-33 
MERCEDES 2544 L, 1995 r„ 680 tys. km, 440 KM. srebmy. sys
tem BDF, 3-osiowy, całość na poduszkach, podnoszona oś, 
centralne smarowanie, ABS, tempomat, skrzynia biegów EPS 
retrader, ład. 14800 kg, • 120.000 zł + VAT. Lubin. tel. 
076/844-40-13
MERCEDES 307 D, 1979 r. niski, długi. lad. 1700 kg. do czę
ściowego remontu blacharki. • 8.000 zł. Świebodzice, tel. 
0605/69-20-69
MERCEDES 307.1979 r.. 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
blaszak, skrzyniowy, -8.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-22-28 
MERCEDES 307,1979/84 r., 2400 Ccm, diesel, biały, blaszak, 
niski, krótki, wzmocniony, oryginaloy hak, w ciągłej eksploata- 
cji, blacharka do częściowego remontu, przegląd do 02.2002 r., 
dodatkowe części, - 5.500 zl. Wrocław, teł. 071/786-84-60 
MERCEDES 307 D, 1980 r., 150 tys. km, 2400 ccm, diesel, żół
ty, skrzyniowy, 4x2x2 m, aluminiowe burty, oplandekowany, po 
remoncie kapitalnym w 2000 r., w ciągłej eksploatacji, stan b. 
dobry, • 12.800 zł. Kłodzko, tel. 074/64748-27 
MERCEDES 307 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, Uniwersal
ny, blaszak, przedłużony, 3-osobowy, drzwi 2+2+1/1, po remon
cie kapitalnym blacharki, do poprawek lakierniczych, po prze
glądzie, • 7.500 zł. Wieruszów, tel. 062/784-11-31 
MERCEDES 307 D, 1981/82 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, stan 
b. dobry, przedłużony, podwyższony, nowe opony i pompa, po 
wymianie pasków i oleju, - 9.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-12-67.0604/65-70-78
MERCEDES 307 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, biały, stan b. 
dobry, po remoncie kapitalnym, oszklony, • 10.000 zł. Kamien
na Góra, tel. 075/741-21-71
O  MERCEDES 307,1985 r., 2400 ccm, diesel przed

łużony, stan b. dobry, • 9.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/7949-88 
87021821

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 techn. 
b. dobry, -14.000 zł. Wrócław; tel. 0601/75-20-80 
MERCEDES 308 D, 1992 r., 315 tys. km, 2300 ccm, diesel ład. 
1400 kg, blaszak, po przeglądzie - 16.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-55-79,0608/40-17-69 .
MERCEDES 308,1993 r., 203 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
maks. wysoki i długi, blaszak, bez wypadku, kupiony w salonie 
w Polsce, I właściciel, stan b. dobry, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 
060-1/73-00-95
MERCEDES 308 BUS, 1993 r., 240 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, maks. przedłużony i podwyższony, hak, kompletna doku
mentacja, stan idealny, • 35.000 zł lub zamienię na osobowy. 
Złotoryja, tel. 076/87841-94.0605/53-18-09 
MERCEDES 308 D. 1994 r.. 270 tys. km, 2500 ccm, diesel, żół
ty, stan idealny, kabina 3-osobowa, RM, el. wysuwana antena, 
oplandekowany, skrzynia lad. 2 x 2 x 4 m, rok w kraju, kompl. 
dokumentacja, • 36.000 zł lub zamienię na tańszy osobowy. 
Bielawa, tel. 074/8334 7 45,0604/6240-72 
MERCEDES 309 D, 1986 r., 3000 ccm, diesel, biały, skrzynio
wy, wym. 360x200x290 cm, -16.800 zł. Góra, tel. 0609/25-31-93 
MERCEDES 309,1986 r., 3000 ccm, diesel, biały, podwyższo

ny, przedłużony, oryg. bus, 13-osobowy, sprowadzony w cało
ści, w kraju od roku, • 18.000 zł. Wałbrzych, tel. 0608/66-24-36 
MERCEDES 309,1987 r., 3000 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, przedłużony, oryg. bus, 14-osobowy, lotnicze fotele, żalu
zje, podwójne ogrzewanie, sprowadzony w całości, w kraju od 
8 mies, • 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 0608/66-24-36 
MERCEDES 309 D, 1993 r., 290 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, kontener meblowy, wym. 2.40 x 2.10, spoiler, bez wypadku, 
5-biegowy, stan b. dobry, faktura VAT, • 34.000 zł lub zamienię 
na większy. Świdnica, tel. 074/856-87-77,0601/914149 
MERCEDES 310 MAXI, 1992 r., 270 tys. km, • 25.500 zl. Mało
mice, tel. 068/376-98-03,0502/68-98-09

MERCEDES 310,1992 r., 70 tys. km, 3000 ccm, biały, izoter
ma, agregat chłodzący, do przewozu wędlin, wspomaganie kie
rownicy, hak, el. reg. fotele, skóra, • 38.000 zł możliwa dzierża
wa. Wałbrzych, tel. 0600/82-55-22.0608/39-01-04 
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 zl + VAT. 
Góra, tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56 
MERCEDES 310 D, 1993 r., 210 tys. km, 2900 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, wspomaganie kierownicy, hak, alarm, przegroda 
celna, stan b. dobry, • 28.000 zl (możl. wyst. fakt. VAT). Biela
wa, tel. 074/83347-81 w godz.7.30-15.30 
MERCEDES 310 D, 1993 r., 260 tys. km, 2900 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, kabina 3-osobowa, podwyższony, przedłużony, 
5-biegowy, wspomaganie, hak, przegroda celna, podgrzewane 
lusterka, stan b. dobry, • 27.000 zł. Zakęcie, gm. Otyń, tel. 
0601/58-65-19
MERCEDES 310 D, 1994 r., 220 tys. km, biały, stan dobry, hak, 
9-osobowy, krótki, niski, • 25.500 zł. Przemków, tel. 
076/831-94-84
MERCEDES 310 D, 1995 r., czerwony, maks. długi, skrzyniowy, 
wymienione sprzęgło, nowe opony, stan idealny, • 35.000 zł 
(możl. wyst fakt. VAT). Środa Śląska, tel. 071/31743-64, 
0601/79-84-77
MERCEDES 407 BUS, 1980 r., 10 tys. km, 2400 ccm po kapital
nym remoncie, • 12.000 zł. Lany, gm. Czernica, tel. 
071/318-55-80
MERCEDES 407 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, biały, izoterma, 
po remoncie silnika, stan dobry, • 8.500 zł lub zamienię na sa
mochód osobowy- Grodków, woj. opolskie, tel. 0601/89-25-58 
MERCEDES 407,1981 r., 2400 ccm, diesel, grafitowy, skrzy
niowy, wywrotka, dł. 4.5 m, - 13.500 zł. Tarnów Opolski, tel. 
077/46446-05
MERCEDES 410 D, 1994 r., 2900 ccm, diesel, biały, ABS, We
basto, alarm ♦ pilot, garażowany, serwisowany, bez wypadku, 
szyby boczne z siatką, tapicerka wewnątrz, szafki, oryginalny 
hak, ładowność • 2 500 kg, • 44.000 zł * VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16,071/339-88-11
MERCEDES 410 D, 1994 r., 320 tys. km, 2900 ccm, czerwony, 
Maxi, bliźniacze koła, kupiony i serwisowany w salonie, na kat. 
B prawa jazdy, • 39.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-2142 po 
godz. 19
MERCEDES 410 D, 1995 r., 2900 ccm, biały, kontener, 3-oso- 
bowy, bliźniacze koła, ABS, bez wypadku, • 53.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/330-09-92 wieczorem
MERCEDES 508,1970 r., 50 tys. km, 3800 ccm, niebieski, kon
tener, stan b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, VW 
Golfa. Wrocław, tel. 0602/48-05-39 
MERCEDES 508,1978 r., 3850 ccm, biały, skrzyniowy, dł. 420 
cm, wys. 215 cm, plandeka, stan dobry, kabina do drobnych 
poprawek, • 5.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-03 ~ 
MERCEDES 508,1978 r. skrzyniowy, oplandekowany, burty alu
miniowe, wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, stan dobry, • 13.000 zł. 
Twardogóra, tel. 071/315-82-33 
MERCEDES 508 D, 1980 r., 3800 ccm, diesel, białoniebieski, 
kabina 3-osobowa, burty aluminiowe, plandeka, krótki, 3,3 m 
dł. skrzyni ład., stan dobry, • 11.000 zł. Lubin, tel. 0606/52-5846 
MERCEDES 509, 1983 r., 4000 ccm, diesel kabina, skrzynia 
ładunkowa dł. 4.5 m, stan b. dobry, na białych tablicach • 3.200 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-61-13 po godz. 18 
MERCEDES 601 D, 1980 r., 80 tys. km, 2350 ccm, biały, ład. 
1350 kg lub 9 osób, stan techn. b. dobry, nowe opony, • 15.000 
zł. Koźmin, tel. 062/721-32-17
MERCEDES 608 D, 1973 r., 3800 ccm, diesel, czerwony, skrzy
niowy, z plandeką, 4,5 x 2,0 x 2,0 m, • 17.000 zł. Tułowice, tel. 
077/460-02-38,077/460-07-73
MERCEDES 608 D, 1978 r., 3800 ccm, diesel po remoncie ka
pitalnym, serwo, wspomaganie kier, • 11.000 zł. Opole, tel. 
0602/79-54-61
MERCEDES 608,1978 r. skrzyniowy, oplandekowany, burty alu
miniowe, wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, stan dobry, - 13.000 zł. 
Twardogóra, tel. 071/315-82-33 
MERCEDES 608 D, 1978 r., 176 tys. km, 3758 ccm, diesel, nie
bieski, meblowóz (210x510x205 cm), zarejestrowany, ład. 2.5 
t, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0601/41-31-79.

O  MERCEDES 609 D, 1991 r., 4000 ccm, iółty, bla
szak, ład. 2600 kg, bliźniacze koła, - 35.000 zł., 
tel. 0601/38-94-05 01024641

MERCEDES 611,1994 r., 150 tys. km, turbo D, zielony, 7-oso
bowy + najazd, rama lub skrzynia 4 x 2 m, ład. 2,61, bliźniacze 
koła, sprowadzony z Niemiec, • 56.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Uników, tel. 043/820-28-82, 0601/32-36-46, 
0049/17-19-72-63-14 Niemcy
MERCEDES 709 D, 1980 r., 100 tys. km, biały, podnośnik ko
szowy, wys. podnoszenia 12m, książka serwisowa, stan b. do
bry, do sprowadzenia z Francji, możliwa faktura VAT, - 24.000 
zł. Oleśnica, teł. 0601/79-59-30 
MERCEDES 808,1974 r., 200 tys. km, 4000 ccm, zielony, oplan
dekowany, skrzynia ład. o długości 4.5 m, stan b. dobry, • 9.500 
zł lub zamienię na osobowy diesel, Oława, tel. 0603/37-97-55 
MERCEDES 808 LPD, 1975 r., 550 tys. km, 3758 ccm, diesel, 
zjelony, 2.2 x 2.1 x 5.5 m. w ciągłej eksploatacji, ład. 4 1, -17.000 
zł. Świdnica, tel. 074/853-60-37 
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
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. 076/852-33-70 
MERCEDES 811, 1972 r., 300 tys. km, 5600 ccm, wiśniowy 
metalic, po remoncie silnika, podwozia i kabiny, sprawny tech
nicznie, stan opon dobry, nowa tapicerka i siedzenia, nowa plan
deka, aluminiowe burty, dł. skrzyni 550 cm, -11.000 zł lub za
mienię na busa. Zagrodno, tel. 076/877-31-83 
MERCEDES 813,1974 r., 6000 ccm ładowność 3.51, meblo
wóz 40 m3, wym. 6.80 x 2.45 x 2.35 m. owiewka, nowy akumu
lator, nowe opony, stan dobry, • 14.500 zł. Lwówek Śl., tel. 
075/782-59-01,0502/59-52-01
MERCEDES 814,1987 r., niebieski, kontener, dł. 6,5 m, nowe 
opony, stan b. dobry, - 38.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-55-90, 
0603/514148
MERCEDES 814,1994 r., 272 tys. km, 4000 ccm, turbo, niebie
ski, skrzynia ładunkowa oplandekowana, wym. 5.4x2.35x2.3 m, 
• 48.000 zł. Lubin, tel. 0601/56-62-53 
MERCEDES 814,1995 r., 400 tys km kontener, dł. 6.2 m, na 15 
palet, winda z klapą, ład. 3 1,3 miejsca - 54.000 zł ♦ VAT. Gdy
nia, tel. 0502/57-17-54
MERCEDES MB 100,1991 r. 9-osobowy, podwyższony, przed
łużony; hak, • 17.500 zl. Ceków, tel. 062/763-10-90 
MERCEDES MB 100,1991 r., 305 tys. km, 2400 ccm, biały, 
krótki, niski, blaszak, -14.900 zł. Prudnik, tel. 0602/73-69-50 
MERCEDES MB 100,1993/94 r., 207 tys. km. 2400 ccm, die
sel, czerwony, 9-osobowy, szyberdach, odpinany hak, ABS, 
bagażnik, RO, • 20.000 zł. Piekary śląskie, tel. 0601/40-36-34 
całą dobę, 032/288-65-25 po godz. 20 
MERCEDES MB 100 D, 1994 r.. 198 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
żółty, krótki, garażowany, wspomaganie kierownicy, (właściciel, 
stan b. dobry, • 21.500 zł lub zamienię na Renaulta Clio. Pie
chowice, tel. 075/761-16-77
MERCEDES MB 100.1994 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, stan idealny, zadbany, przegroda celna, - 19.000 zł ♦ 
VAT. Wrocław, tel. 071/367-21-67,071/373-14-88 
MERCEDES MB 100,1995 r., 190 tys km, 2400 ccm, diesel, 
szary, I właściciel w kraju, blaszak, zderzaki w kolorze nadwo
zia, do drobnych poprawek lakierniczych, • 19.000 zl. Zgorze
lec, tel. 075/775-50-09
MERCEDES MB 100,1996 r., 95 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
niebieski, bez wypadku, książka serwisowa, stan b. dobry, bla
szak, ład. 1000 kg, • 26.900 zł. Wrocław, teł. 0503/90-54-24 
MERCEDES SPRINTER. 1995 r., 190 tys. km. 2900 ccm, turbo 
D, biały, średni, hak, wspomaganie, centralny zamek, kupiony 
w salonie, kompletna dokumentacja, • 41.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-04-31,0603/86-83-58
MERCEDES SPRINTER 380 D, 1995 r., 93 tys. km, 2300 ccm, 
- 40.000 zł. Wrocław, tel. 0609/08-20-92 
MERCEDES SPRINTER 312,1995/96 r., 180 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, bez wypadku, chłodnia (2 systemy chłodzenia), 
otwierana tylna klapa i cała prawa strona, książka serwisowa, 
w kraju od tygodnia, • 59.500 zł (możliwość wyst. faktury VAT). 
Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
MERCEDES SPRINTER 312 D. 1996 r.. 250 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D. biały, średni • 40.000 zł. Bralin, tel. 062/781 -26-27, 
0607/35-01-30
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 168 tys. km. 2300 ccm, die
sel, biały, krótki, niski, alarm, I właściciel w kraju, faktura VAT, •
42.000 zl. Nowa Ruda. tel. 0604/45-1845
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 ccm, diesel, biały, ABS, 
ASD, wspomaganie kierownicy, 5-biegowy, el. reguł, reflektory, 
blaszak, radio, hak, do połowy przeszklony, podwyższony, przed
łużony, nowe amortyzatory, oryg. lakier, do poprawek lakierni
czych, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, - 39.500 zł lub 
zamienię. 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, | właściciel, 
kupiony w salonie w Polsce, poleasingowy, garażowany, klima
tyzacja, ABS, SRS, ogrzew. postojowe webasto, stan idealny, •
58.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-00-95
MERCEDES SPRINTER, 1996/97 r., 150 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, 122 KM, zielony, blaszak, kabina 3-osobowa, alarm, hak 
holowpiczy, szyberdach, ABS, ABD, EDC, wspomaganie kierow
nicy, centralny zamek, wnętń» zabudowane płytą, • 46.000 zł 
możliwe raty. Wrocław, tel. 0501/10-60-51 
MERCEDES SPRINTER 312 D, 1997 r., 250 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, maxi • 50.000 zł. Bralin, tel. 062/781-26-27, 
0607/35-01-30
MERCEDES SPRINTER 312,1997 r., 50 tys. km, 2900 ccm, 
diesel, bordowy, podwójna kabina, 6-osobowy+skrzynia ładun
kowa dł. 3,30 m, ład. 1480 kg. masa całkowita 3.500 kg + ład., 
wspomaganiu, immobilizer, ABS, ABD, zadbany, hak, odony,
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ly/sctf
CIĄGNIKI SIODŁOWI 

IVECO MP440F42 EUROTECH 98 
IYECO 440ET42 EUROSTAR 94
IYECO 400E34T EUROTECH 93
IYECO FIAT190-38 poduszki 92
IVECO 240-28B 6x2 o i podn. 92
IYEC0190-36 PT sprow. w 98 69
IVECO T.Star 190-33 nk dop. w kraju 88 
IYECO EUROTECH hydr. 93
IYECO T.Star 190-36T 92
IYECO T.Star FIAT 3-osleuszkodz. 65 
RENAULT MAJOR R-340 nar. ipojlar 92 
RENAULT T MAGNUM 385 KU, Ukna 93 
SCANIA R 142 po ram. kabiny 87 
YOLYO FL6.14190 KM, matę kola 89 
YOLYOFIO 340 KM, niska kab. 85 
VOLVO RO niska kabina 82
YOLYO F12 wy*, kabina 92
MERC. ACTROS krótka kab. 98/99
MERC. 1844 EPS EDC FDSENR 96 
MERCEDES 1634 poduszki 94
MAN19 403 hydraulika 96
DAF85CF 00
DAF 95 ATI poduszki 93
DAF PEOAS01236 Olob 89
DAF 96 ADR hydraulika 90
DAF 95 ATI 350 KM 90
DAF F42105 przyaŁ do wydmuchu 83 
DAF FT2505 hydraulika 84
JELCZ 0422 280 KM, hydraulika 97 

SAMOCHODY CIĘŻAROWI 
DAF 95 XF 380 BDF NOWY
DAF 45-150 plandeka+wlnda 94
RENAULT PREMIUM 210 KM, 9,31 99 
LDY skrzyniowy ♦ p-pa Niewiadów 98 
MERCEDES 2422. chłodnia 20 EURO 92
MERCEDES 811 konU1/2 windy 95
MERCEDES 1017 cModnia hakówka ikŁ 96
MERCEDES 307D chłód., aldadak 97
MERCEDES 2536 BDF 95
MERCEDES 609 furgon 92
SCANIA 6x2 Izoterma 20EURP 93
YOLYO FL6-08 poduszki 97
IYECO 310 EUROTECH 99
IYECO 49-10 Izoterma 98
IYECO 42.12 winda kont 96

AUTO CENTRUM
A U T A  + C Z Ę Ś C I  U Ż Y W A N E  

Wrocław - Psary (wyjazd z Wrocławia na Poznań) 
ul. Główna 1, tel. oti/387 88 88, 387 80 00

IYECO 46-12 furgon 90
IVECO EUROCARGO plandeka 98
RENAULT MIDUNER plandeka 98
SCANIA 143H+
+p-p* GLOGER do dłużycy leśnej 90

KAMAZ 53212 skrzynia 92
KAMAZ5511 wywrót. 88
KAMAZ 5511 wywrót 98
TATRA 148S gruszka 6-m3 85
STAR 1142 plandeka 89
STAR 11.42 plandeka 94
STAR 11.42 kontener 96
STAR 11.42L izoterma 96
STAR 11.42L plandeka 97
STAR 11.42 konten., Winda 98
STAR 742 konten., winda 96
STAR 742 izoterma, eiln. z  99 94
STAR 742 Izoterma, leytand-turtoo 95
STAR BET MS21 85

INNE
KIA SPORTAGE 4WD 97
RENAULT 21 9007
PEUGEOT 405 93
MERCEDES 1113 zamiatarka uL 79
MERCEDES 124 E 200 94
AUSTIN MAESTR01,3 87
AUTOBUS JELCZ 90
POMOC drog. MERC. 813 wciąg. 80
KONTENER 02M183 z Lublina 96
KOMORA chiod. 5 drarl 4,60X2,15X1,7 92
KOMORA chiod. z MERC. 808 (-25 C) 
KOMORA chfcxL6,95x2 7̂x2£5(-40) 95
SAMOCHODY DOSTAWCZE 
MERCEDES MB100D po rem. slln. 94
CITROEN Jumper furgon max 97
KIA K2700 kont izotermę 00
FIAT DUCATO furgon 93
YWLT 35 furgon 93
LUBLIN III 9 osób+300 kg 00
LUBLIN II chłodnia -20 sL C 98
LUBUN furgon 95
PEUGEOT J5 składak 96
RENAULT MASTER lad. 1.67 ! 93
RENAULT TRAFIĆ furgon 5 osób 91

DAF 400 chiod. 90
FSO Truck 5-osób., lnstal. gaz. 95
FSO TRUCK 1.6 zabud. 94

NACZEPY I PRZYCZEPY 
CARNEHL wywrót 11 94
LANGENDORF wywrót tad. 27,11 60
DESOT chłodnia SBII 33euro 89
NORFIRG LOLETRAIR 

chłodnia hakówka CARRIER 94
SAM wywrót 241
FUREUHAUF 13.6 pland. 98
YAN HOLL 13,6 m lad. 281 97
TRAYLOR 13,6 m pełna firana 90
FUREUHAUF ACER 13,5 m 92
TRA1LOR chłód. 30 euro 85
TRA1LOR skrzynia 86
FUREUHAUF 12^ m 85
BLUMHARDT 12,2 m 26,61 81
KASSBOHRER 12,4 m pland. 251 91
OT112013,6 m plandeka 64
SAM. LORA 8 aut 91
ZASŁAW 0617 skrzynia 95
YORK pełne firana, tył drzwi 73
P-PA OPALENICA 8 m do busa 96
P-PA NIEWIADÓW lad. 2^51 97
P-PA GREN OPALENICA ład. 2,51 98
P-PA SANOK lad. 6 1 ADR 89
P-PA SANOK lad. 4 1 85
P-PA SANOK lad. 4t niska pland. 86
P-PA P17 chłodnia do Jeicza 68

MASZYNY BUDOWLANI 
MINIKOPARKA LSE200 91
KOPARKA UEBHER kołowa 78
DŹWIG ROMAN 16t 79
8 PYCH STALINIEC T100M 76
8PYCH DT-75
WÓZEK widłowy STlLL2t 99
WÓZEK widłowy duże kota 
SPRĘŻARKA ZEPPELIN 113/12 98
AGREGAT do natrysku zaprsw-f 

♦osprzęt 98
HOYMAND urząd, do spieniania pianki 
MASZYNY masarskie

OP006523

300 CIĘŻARÓWEK
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AUTA POLEASINGOWEIZ WINDYKACJI 30% TANIEJ mototlrcom Dl/marCO
SKUP - SPRZEDAŻ - KOMIS - ZAMIANA - RATY - LEASING 
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faktura VAT. - 50.000 zl. Dzierżoniów, lei. 074/831-27-47. 
0604/21-41-62
MERCEDES SPRINTER 312 D. 1997 r. .117 tys. km, 2900 ccm, 
biały, TDI, krótki, niski, ABS, ABD, EDC, poduszka powietrzna, 
centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, do 
połowy oszklony, • 55.000 zł lub zamienię na osobowy, tańszy 
TDI. JaWorzyna Śląska, tel. 0607/36-73-66 
MERCEDES SPRINTER 208D, 1998 r., 81 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, 9-osobowy, klimatyzacja, ABS, ABD, RO, podusz
ka pow., wspomaganie, hak, przedłużony, podwyższony, książ
ka serwisowa, - 66.000 zl. Rawicz, tel. 065/547-41-55 lub 
0606/39-70-09
MERCEDES SPRINTER, 1998 r., 53 tys. km, 2900 ccm, TDI, 
pomarańczowo-biały, ABS, RM, poduszka pow., przegroda cel' 
na, podwyższony, przedłużony, • 53.500 zł. Rawicz, tel. 
065/547-88-91,0601/93-33-81
MERCEDES SPRINTER 310,1998 r., 135 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, biały, ABS, ABD, ASC, EDS, poduszka pow., wspomaga
nie, centralny zamek, el. reguł, reflektory, el. reg. i podgrzewa
ne lusterka, webasto, tachograf, blokada tylnego mostu, książ
ka serwisowa, • 75.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-56-24 
MERCEDES SPRINTER 312 MAX, 1999 r., 150 tys. km, 2900 
ccm, turbo D, biały, garażowany, stan b. dobry, wspomaganie, 
RM, 6-miejscowy + 700 kg ładowności, • 67.000 zł. Góra, teł. 
065/543-40-33
MERCEDES SPRINTER 210 D, 2000 r., 15 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, biały, średni, niski, 6 osób + 1000 kg, poduszka pow., cen* 

- trałny zamek, el. reg. lusterka, ABS, ABD, - 58.000 zł lub zamie
ci nię. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 
MERCEDES VITO. 1996 r., 128 tys. km, 2300 ccm, diesel, zie
lony, kabina 3-osobowa, I właściciel, serwisowany w ASO Mer
cedes, • 39.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-59-91, 
0601/92-21-02
MERCEDES VIT0113,1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., etotw. 
szyby, el. reg. i podg. lusterka, ABS, ABD, radio, 5-osobowy, I 

' właściciel, serwisowany, kupiony w salonie (prod. hiszpańskiej), 
bez wypadku, alum. felgi + kpi. kół zimowych, - 56.000 zł. Wro
cław, teł. 071/783-91-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem - A00497 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES VIT0108,1997 r„ 220 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
bordowy, ABS, ABD, SRS, wspomaganie kierownicy, dodatki 
drewniane, radio, w kraju od roku, • 39.500 zl lub zamienię. 
Kamienica, tel. 077/431-64-44, 0608/50-06-93 
MERCEDES VITO, 1997 r., 114 tys. km, 2300 ccm, TD, piasko
wy metalic, model z grudnia, oryginalnie 8-osobowy, ABS, po
duszka powietrzna, SRS, radioodtwarzacz, -48.000 zł. Nakwa- 
sin Nowy, tel. 062/763-75-79,0608/11-51-23'
MERCEDES YIT0110 D, 1997 r., 86 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
czerwony, kupiony w salonie, ABS, 2 poduszki pow., ABD, 5-oso- 
bowy, stan b. dobry - 48.000 zl * VAT. Twardogóra, tel. 
071/315-12-57
MERCEDES YITO, 1998 r., 70 tys. km, 2300 ccm, TDi, srebrny, 
pełne wyposażenie, oryginalnie przyciemniane szyby, bez wy
padku, - 82.000 zł. Głogów, tel. 0604/31-75-11 
MERCEDES VHO, 1998 r„ 114 tyś. km, zielony, pełne wyposa
żenie, obniżony, zarejestrowany jako ciężarowy, • 55.000 zł + 
VAT. Gdańsk, tel. 0600/63-21-93 
MERCEDES VIT0110,1998 r., 95 tys. km, 2300 ccm. turbo D, 
zielony, 2 pod. powietrzne, ASR, ABS, klimatyzacja, wykup z 
leasingu, - 53.500 zł. Oława, tel. 071/313-75-21,0501/22-15-50 
MERCEDES VIT0110,1998 r., 102 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
niebieski, 5-osobowy, do połowy oszklony, ABS, ASD, SRS, 2 
poduszki pow., el. otwierane szyby, bez wypadku, kupiony w 
salonie, - 54.200 ił .  Kluczbork, tel. 077/418-56-01, 
0501/53-15-92
MERCEDES VITO, 1998/99 r., 40 tys. km, 2300 ccm, TD. czer
wony, 8-osobowy, klimatyzacja, ABS, ABD, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, przeszklony, zielone szyby, kupiony w salonie, 
alum. felgi, zadbany, - 76.000 zł. Wrocław, tel. 0602/25-12-83 
MITSUBISHI L300,1982 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, 
błacharka do poprawek, silnik w stanie b. dobrym, - 3.000 zł. 
Zduny, tel. 0604/59-54-89
MITSUBISHI L300,1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, 3 osoby +1000 kg, stan dobry, • 5.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/591-14-20,0604/15-49-43 
O  MITSUBISHI L300,1995 r., 2500 ccm, diesel 9 

osób lub 800 kg, wspomaganie, 5-biegowy, 
•szklony, • 19.900 zl lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87021721

MITSUBISHI L300,1995 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 3-oso- 
bowy, cały oszklony, faktura VAT, pilne. Adam, Świdnica, tel. 
074/853-35-00
MITSUBISHI L300,1996 r., 119 tys. km, 2500 ccm, biały, bez 
wypadku, wspomaganie, rozsuwane boczne drzwi po obu stro
nach, faktura Vat, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, -
17.900 zł. Kępno. teł. 062/581-04-18.0602/34-66-37 
MITSUBISHI L400,1999 r.. 28 tys. km, 2500 ccm, turbo D, nie
bieski, 5, oszklony, centralny zamek, radio, hak, ład. 945 kg, 
stan b. dobry, - 49.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-36-66 
MULTICAR M-22,1974 r., - 2.500 zl. Wińsko, tel. 071/389-89-63 
MULTICAR M-25,1979 r., 2100 ccm, benzyna Inst. gaz., wyso
kie burty, przegroda, prawo jazd. kat. B, w ciągłej eksploatacji, 
tylny most, - 3.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Leszno, tel. 
065/512-20-89
MULTICAR M-25,1986 r. wywroL - 7.900 zl.., tel.0605/10-17-58 
MULTICAR M-25,1989 r. wywrót. - 9.900 zł... tel. 0605/10-17-58 
MULTIKAR, 1976 r. wywrotka, w ciągłej eksploatacji • 6.200 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-80-76 do godz.16 
NISSAN URVAN, 1981 r., 140 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 
oszklony, hak, 4 osoby * 1200 kg, po remoncie silnika i bla
charki, - 4.200 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
NISSAN URYAN, 1992 r., 2500 ccm, diesel, bordowy, oszklony,
6-osobowy, ład. 1,3 t.. 5-biegowy, wspomaganie • 18.000 zł. 
Leszno, teł. 065/520-96-73,0501/77-02-68 
NISSAN URYAN, 1993 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
oszklony, I właściciel, bez wypadku, blaszak, nowe opony, RO, 
wspomaganie, • 15.000 zł. Świdnica, ̂ el. 074/856-98-10 
NISSAN VANETTE, 1986 V.. 1500 ccm, benzyna, jasnoszary, 
alum. felgi, 7-osobowy, nowy silnik, - 4.500 zł. Namysłów, tel. 
077/410-53-48
NISSAN VANETTE, 1988 r., 320 tys. km, 2000 ccm, diesel, bia
ły, blaszak, do remontu, -5.500 zl. Świdnica, tel. 0501/30-96-68 
NISSAN YANETTE, 1991 r., 188 tys. km. 2000 ccm. diesel, bia
ły, 5-osobowy, szyberdach, drzwi boczne przesuwne, do wy
miany tłumik, • 12-000 zł. Wrocław, tel. 071/353-14-08 
NISSAN VANETTE, 1992 r., 2400 ccm 9-osobowy, alarm, kata
lizator, • 16.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0503/59-79-00 
NISSAN YANETTE, 1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, diesel 5-oso- 
bowy, drzwi rozsuwane z obu stron, bez wypadku, sprowadzo
ny w całości, przegląd do 03.2002 r., stan idealny, - 17.800 zł 
lub zamienię. Kłodzko, tel. 074/867-79-55,0607/33-17-56 
NISSAN YANETTE CARGO. 1998 r„ 73 tys. km, 2300 ccm. die
sel, biały, bez wypadku, sprowadzony na nowych warunkach, 
faktura VAT, • 29.500 zł. Sieradz, tel. 043/821-30-92, 
0501/22-28-34
NYSA 522 T, 1976 r., 2120 ccm, benzyna, błękitno-szmaragdo- 
wy, stan dobry techniczny, karoseria 90r, przegląd techniczny 
ważny do 2002.03.05, • 1.200 zł. Brody, tel. 068/371-82-83 
NYSA, 1980 r. stan dobry, « 500 zł. Głuchołazy, tel. 
0602/49-51-24
NYSA 522,1985 r., 70 tys. km, 2100 ccm, niebieski, kontener, 
drzwi z tylu i z boku, inst. gazowa, zarejestrowany, w ciągłej 
eksploatacji, lad. 900 kg, • 1.000 zl. Głuchołazy, tel. 
077/439-24-13
NYSA 522 T, 1985 r., 40 tys. km, turkusowy, podwójna kabina, 
skrzynia ład., nowe progi, cewka, aparat zapłonowy, - 700 zł. 
Legnickie Pole, tel. 076/858-23-79 
NYSA TOWOS, 1986 r.. 80 tys. km. 2120 ccm, zielony, inst. 
gazowa, hak, po remoncie, podłoga do naprawy, * 1.150 zł. 
Wrocław, tel. 071/360-88-29,0501/42-40-22 
NYSA, 1988 r., 1600 ccm, niebieski, ciężarowo-osobowy - 1.200 
zł lub zamienię. Wrocław, teł. 071/361-95-96 po 20 
NYSA 522 T, 1989 r., 42 tys. km, 2120 ccm, benzyna, czerwony, 
po remoncie podzespołów, nowa podłoga i tapicerka, stan opon 
dobry, w tym 2 nowe, zarejestrowany na 8 osób lub 800 kg, 
garażowany, stan idealny, możliwa faktura VAT, - 3.900 zł. Mił
kowice, tel. 076/887-18-69,0601/91-12-56

NYSA TOWOS, 1989 r., niebieski, • 700 zł. Wrocław, tel.
785-79-07,0601/70-84-92
NYSA §22,1990 r., 2120 ccm, benzyna, niebieski, inst. gazo* 
wa, zarejestrowany na 9 osób, przegląd do 02.2002 r., w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, pokrowce, • 3.500 zł. Bardo Śląskie, 
tel. 074/817-18-57
NYSA 522 T, 1990 r., 100 tys. km, 2120 ccm, benzyna, niebie-’ 
sk i,-1,800 zl. Leszno, tel. 065/529-32-14 .. <
NYSA 522 T, 1990 r.,,32 tys. km, 2Y20 ccm, benzyna, niebieski, 
po remoncie zawieszenia przedniego, przegląd do 11.2001 r.. 
stan dobry, • 1.100 zł. Olszyna, tel. 075/721-26-56, 
0604/09-87-21
NYSA MIKROBUS 522 T, 1990 r., 64 tys. km, 2000 ccm, szary, 
oszklony, 9-osobowy, stan b. dobry • 1.500 zł * VAT. Twardogó
ra, tęl. 071/315-12-57
NYSA 522 TOWOS, 1990 r.. 67 tys. km. 2120 ccm, jasnozielo
ny, zarejestrowany na 8 osób, przegląd do 11.2001 r., 4-biego-
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wy, składane siedzenia, stan b. dobry, • 2.400 zł. Wrocław, tel. 
071/325-51-47
NYSA 522 M, 1991 r, 68 tys. km, 2200 ccm-orygrnalny mlkro- 
bus, I właściciel, kupiony w fabryce, oryg. fotele, pokrowce, po 
remoncie kapitalnym w 2000 r., stan idealny + części, • 6.500 
zł. Głogów, tel. 076/834-64-77,0602/61 -17-63 
NYSA 522 T, 1991 r., 78 tys. km, 2200 ccm, niebieski. • 600 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/849-24-36
NYSA 522,1992 r., 50 tys. km, 2200 ccm, niebieski, inst. gazo
wa, stan techn. i blacharki dobry, dużo części, • 2.700 zł. Wał
brzych. tęl. 074/849-24-36
O  OPEL COMBO, 1994 r., 1700 ccm, TDI 2 pod. po

wietrzne, ABS, wspomaganie kier., podwyższo
ny, przystosowany do przewozu inwalidów, pod
lega I rejestracji w kraju, • 19.800 zł. Żary, tel. 
0608/48-02-06,068/375-93-55 010000.51

OPEL COMBO, 1995 r.. 82 tys. km. 1700 ccm, diesel, biały, 
napinacze pasów, stan dobry, • 15.600 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-11-23,0607/72-13-07
OPEL COMBO, 1995 r.. 171 tys. km, zielony, wspomaganie, el.
otw. szyby, 2 poduszki pow., RO, kompletna dokumentacja, hak,
• 17.000 zł. Wrocław, tel. 0608/75-10-39
OPEL COMBO, 1997 r., 1700 ccm, diesel, biały, 2-osobowy,
wspomaganie kier., 2 poduszki pow, • 17.500 zł. Bogatynia, tel.
075/648-01-60
OPEL COMBO, 1997 r.. 98 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
ład. 750 kg, ekonomiczny silnik, stan b. dobry, kupiony w salo
nie, -18.000 zt. Wałbrzych, teł. 074/666-17-24 po godz. 17 
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm. diesel, biały, przedłużony, pod
wyższony, faktura VAI, • 31.500 zł. Opole, teł. 077/421 -53-37, 
0602/59-71-76
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 170 tys. km. 2500 ccm. diesel, bia
ły, bez wypadku, sprowadzony w całości, - 22.000 zl. Lubin, tel. 
0606/40-57-09.
PEUGEOT BOXER, 1994 r.. 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, oszklony, wspomaganie, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, stan b. dobry, -25.900 zł. Paczków, tel. 0602/83-01-20, 
077/431-79-42
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 140 tys. km, 2500 ccm, TD, biały, 
chłodnia bez sprężarki, ład. 1050 kg, - 28.900 zł. Żerków, tel. 
062/740-44-17
PEUGEOT BOXER, 1995/96 r., 147 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, niski, hak, wspomaganie, RO, regulacja świateł, pasów, 
udokumentowane pochodzenie, sprowadzony w całości, w Pol
sce od 99 r, - 26.500 zł v. Głogów, tel. 076/835-22-50, 
0601/18-67-66
PEUGEOT BOXER, 1996/97 r.. 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
brązowy, kontener o poj. 18 m3, wspomaganie kierownicy, cen
tralny zamek, alarm * pilot, w kraju od 6 mies., I właściciel, koła 
16*, masa całk. 3500 kg, stan idealny, - 42.000 zl. Kłodzko, tej. 
0602/65-71-05
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 124 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski, wspomaganie, blaszak, ład. 1000 kg, ABS. Lubin, tel. 
0604/18-93-47
PEUGEOT BOXER 272,1997/98 r., 110 tys. km, 1900 ccm, die
sel, turkusowy, wspomaganie, hak, immobiiizer, przegroda cel
na, alarm, • 30.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Opole, tel. 
0602/28-27-31
PEUGEOT J5 BUS, 1985 r.. 20 tys. km, 2500 ccm, diesel; czer
wony, 3-osobowy, 5-biegowy, stan blacharki dobry, po wymia
nie hamulców, po remoncie silnika, w ciągłej eksploatacji, waż
ny przegląd, tonaż 1.400 kg, • 5.300 źł lub zamienię na auto z 
izotermą albo chłodnią. Zbąszynek, tel. 068/347-96-69, 
0602/33-29-20
PEUGEOT J5,1988 r., 186 tys. km, 2500 ccm, diesel, czerwo
ny, maks. podwyższony, przedłużony, - 9.000 zl lub zamienię 
na przyczepę kempingową. Wrocław, tel. 071/359-10-64 
PEUGEOT J5,1989 r., 50 tys. km, 2500 ccm, biały, długi, wyso
ki, stan b. dobry, • 11.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, VW 
Golfa, Fiestę. Wrocław, tel. 0602/48-05-39 
PEUGEOT J5 ,1990 r., 279 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
maks., podwyższony i przedłużony, hak, nowe amortyzatory, 
wzmocnione resory, ocieplona skrzynia, • 12.000 zł. Kryniczno, 
tel. 071/387-81-25 po godz. 21
PEUGEOT J5, 1990 r., 2500 ccm, diesel maxi, stan dobry, •
12.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-18-31
PEUGEOT J5 ,1991 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały,
stan techn. b. dobry, karoseria do małych poprawek • 11.000 zł
lub zamienię ria większy, w tej cenie ewentualnie dodam Forda
Escorta 1.41,86/96r., składak. Bolesławiec, tel. 075/734-57-49,
0502/36-09-06
PEUGEOT J5,1991 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-biegowy, niski, krótki, blaszak, na białych tablicach, stan 
b. dobry, • 4.800 zl lub zamienię na Opla Corsę, poobijany, w 
cenie do 8.000 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 0504/90-15-23 
PEUGEOT J9 BUS, 1984 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, wysoki, długi, w ciągłej eksploatacji, techn. sprawny, nowe 
hamulce, po remoncie zawieszenia, - 7.000 zł lub zamienię na 
Fiata Uno. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
PEUGEOT PARTNER BREAK, 1997 r., 77 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, ciemnoniebieski metalic, 5-osobowy, klimatyzacja, 2 
poduszki powietrzne, c. zamek ♦ pilot, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. reg. świateł, immobiiizer, radiood
twarzacz, hak, kodowany zapłon, siatka grodziowa, przyciem
niane szyby, pełna dokumentacja, - 28.600 zł. Kalisz, tel. 
062/769-80-49,0603/24-74-90
POLONEZ CARGO, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, stan b. do
bry, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 0606/49-47-39 
POLONEZ CARGO, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, Mul-T-Lok, centralny zamek, immobiiizer, alarm, pod
grzewane fotele, inst. gazowa, szyberdach, dużo nowych czę
ści, - 7.500 zł. Wrocław, teł. 0601/71-40-36 
POLONEZ TRUCK, 1989 r. otwierany prawy bok, • 2.400 zł. 
Opole, tel. 077/442-12-13
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 83 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielono-biały, uniwersalny, piękna zabudowa, dł. 2.5 m, prze
szklona tylna klapa, dużo nowych części, stan dobry, • 3.300 zł. 
Żarki Wielkie, tel. 0606/43-29-65 
POLONEZ TRUCK, 1993 r.. 1600 ccm, bordowy, plastikowa 
nadbudówka, dł. 1,8 m, blacha do remontu, - 3.000 z ł.., tel. 
0501/55-16-64
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 1600 ccm, czerwony, stan dobry,
5-osobowy + 900 kg ład., zarejestrowany, plastikowa nadbu
dówka, nowe opony, RM, alum. burty, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/325-43-67
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna
2-osobowy, skrzynie 2,5 m, plastikowa zabudowa, alum. burty, 
hak, RO, • 5.100 zł. Wrocław, tel. 0501/97-96-25 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 87 tys. km, 1600 ccm, gaz, biały,

reg. kierownica, 5 osobowy, nadbudówka plastikowa, po wy- 
mienie klocków, szczęk, linki ręcznego, paska rozrządu, stan 
dobry, instalacja gazowa, oszczędny, • 7.200 zł. Jaroszów, woj. 
wałbrzyskie, teł. .0606/11-03-76 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, 5-oso
bowy, plastikowa zabudowa 2 m, instalacja gazowa, • 8.000 zł. 
-Świerzawa, teł. 075/713-46-36,0608/03-09-29 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 69 tysrkm, 1600 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, aluminiowe burty, zabudowany, inst. gazowa, - 
7.Ś00 zł lub zamienię na inny albo po wypadku, 5-osobowy. 
Wrocław, tel. 071/343-53-66 po godz. 20,0603/13-93-13 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, 2-osobowy, plastikowa zabudowa, alum. burty, hak, RO, 
nowy akumulator, • 5.100 zł. Wrocław, tel. 0501/97-96-25 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna skrzynia ła
dunkowa 2 m, 2-osobowy, zabudowany, • 4.900 zł lub zamienię 
na tańszego Fiata 125p, Fiata 126p. Wrocław, tel. 0501/52-06-10 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 58 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, nadbudówka 2m, nowe opony, • 3.999 zł. Wrocław, tel. 
071/354-58-94,0604/59-95-18
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 73 tys. km, 1600 ccm, benzyna 4 
gaz, czerwony, zabudowany, krótki, 2-osobowy, • 6.950 zł. Głu
chołazy, tel. 077/439-64-97 po godz. 16,077/431-04-99 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, pla
stikowa zabudowa, alum. burty, 2-osobowy, po remoncie mostu 
i przodu, stan dobry, - 5.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-90-06 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk 5-osobowy, in
stalacja gazowa oraz drugi 2-osobowy, • 8.600 zł. Kalisz, tel. 
0601/48-49-86
POLONEZ TRUCK, 1995 r. alum. burty, stan dobry, • 6.500 zł. 
Krółikowice, tel. 071/311-17-61 _
POLONEZ TRUCK, 1995/96 r., 112 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, insi. gazowa, alum. burty, nowe opony, hak, przy
stosowany do transportu okien, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
325-16-60,0608/45-90-51
POLONEZ TRUCK, 1996 r.. 1900 ccm, czerwony, immobiiizer, 
blokada skrzyni biegów, silnik Citroen, stan bardzo dobry, • 9.600 
zł. Brzeg, tel. 077/416-75-27
POLONEZ TRUCK, 1996 r. po remoncie kapitalnym, nowy mosL 
skrzynia biegów, inst. gazowa, • 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-32-55 po godz. 19
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 17 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, Atakeks, 3-stronny, 2-osobowy, stan b. dobry, burty alu
miniowe, podłoga aluminiowa • 11.000 zł lub zamienię na Fiata 
Cinquecento, Renault 19, mały przebieg lub na osobowy Espe- 
ro, lub inny. Strzelin, tel. 071/392-15-71 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 91 tys. km, 1600 ccm, niebieski,
5-osobowy, instalacja gazowa, - 10.800 zl. Kalisz, tel. 
062/761-45-14,0604/80-70-60
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 114 tys. km, 1600 ccm długa skrzy
nia ład., stan idealny, • 7.400 zł. Wołczyn, tel. 077/418-86-49 
POLONEZ TRUCK, 1996 r. inst. gazowa, skrzynia 2i5 m, alu
miniowe burty, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-99-55 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy, 2-osobowy, zabudowany, dł. 2.5 m, przegląd, aluminiowe 
burty, zadbany, stan b. dobry, • 8.700 zl. Wrocław, tel. 
0606/93-82-96
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 105 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, garażowany, zadbany, aluminiowe burty otwierane na 
3 strony, zabudowany, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 071/341-64-17 
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 opo
ny, - 6.700 zł + VAT, (zwolnienie z opłaty skarb.]. Głogów, tel. 
076/832-10-97,833-82-78,0604/10-56-37 
POLONEZ TRUCK, 1996/97 r., 74 tys. km, 1600 ccm. wtrysk 
zabudowa aluminiowa, otwierana na 3 strony, nadbudowa na 
dach, stan idealny, alarm, • 8.000 zł. Sokolniki, gm. Łagiewniki, 
tel. 071/393-96-52
POLONEZ TRUCK ROY, 1997 r.. diesel 5-osob.,'4-drzwiowy, •
12.000 zł. Opole, tel. 0602/79-54-61 
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 zabudo
wa, bez wypadku, przegląd, stan b. dobry, • 7.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-61-82.0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997/98 r.. 80 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, czerwony, 2-osobowy, skrzynia 2.5 m, aluminiowe bur-
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ty, pokrowce, inst. gazowa, alarm + pilot, pełna zabudowa, RM, 
Mul-T-Lok, nadbudowa Marus, stan b. dobry, -10.800 zł. Legni
ca. tel. 076/722-90-43,0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK, 1998 r.. 40 tys. km, 1598 ccm, benzyna, 
bordowy, inst. gazowa, kupiony w salonie, I właściciel, • 14.000 
zł. Legnica, tel. 076/842-60-98
POLONEZ TRUCK PLUS, 1998/99 r, 39 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, turkusowy, 4-drzwiowy, 5-osobowy, Mul-T-Lok, wspoma
ganie, alum. burty, welurowa tapicerka, I właściciel, kupiony w 
salonie, stan b. dobry, - 22.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-79-30, 
0603/4^7-42
O  POLONEZ TRUCK ROY, 1999 r., 20 tys. km, 1600 

ccm, zielony, 5-osobowy, 4-drzwiowy, skrzynia 
aluminiowa, zabudowany, immobiiizer, pilnie, -
22.500 zł (do uzgodnienia). Dzierżoniów, tel. 
074/64-56-67 01021491

RENAULT SKŁADAK, 1997 r., 5490 ccm, czerwony, skrzynia 
ład. 5.75 x 2.45 x 2.20 m, na 14 europalet, oplandekowany, 
stan dobry, • 16.000 zł. Żary, tel. 0601/76-85-91 
RENAULT 290 G, 1988 r. ciągnik siodłowy, na poduszkach, •
19.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-33-21,0603/68-20-20 
RENAULT 310, 1987 r. stan dobry, - 14.000 zł. Syców, tel. 
062/785-41-78
RENAULT 340,1986 r., turbo ciągnik siodłowy, • 8.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-55-38,0603/66-45-69 
RENAULT 340 MAJOR, 1988/89 r., 12 tys. km, TDI, biały, 5-bie
gowy, pełne spoilery kabiny, zawieszony na poduszkach, reso
rach i amrtyzatorach, 2 zbiorniki, nowa tapicerka, amortyzato
ry, resory (gwarancja), webasto, el. otw. szyby, kojo, RO ♦ gło
śniki, książka serwisowa, stan b. dobry, • 25.000 zł +. VAT. Wał
brzych, teł. 074/846-50-97,0606/26-49-99 
RENAULT 340 R, 1989 r., • 22.000 zł * VAT. Jelenia Góra, tel. 
075/761-84-09,0601/84-48-83
RENAULT 340,1993 r., 670 tys. km, biały, ♦ naczepa wywrotka
3-osiowa, szeroki rozstaw, wywrót do tyłu, • 64.000 zł lub za
mienię. Wałbrzych, tel. 074/841-94-49,0608/27-20-45 
RENAULT 340 R MAJOR, 1994 r., 650 tys. km, 11000 ccm, TDI 
340 KM, resory paraboliczne, nacisk na siodło 9.02 kN, przy
stawka mocy, ABS, • 30.000 zl + VAT. Polkowice, tel. 
076/847-92-77
RENAULT 340 R, 1995 r„ 550 tys. km, 11000 ccm. TDI 340 KM, 
resory paraboliczne, nacisk na siodło 9.02 kN. brak przystawki 
mocy, - 40.000 zł + VAT. Polkowice, tel. 076/847-92-77 wewn. 
115
RENAULT 365,1987 r., turbo D, biały. 365 KM, ciągnik siodło
wy, Retarder, blokada mostu,'webasto, spoilery, stan opon do- 
bry, przegląd, stan techn. b. dobry, • 18.000 zł lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/721-77-41,0605/44-38-43 
RENAULT EXPRESS, 1995 r., 1400 ccm. benzyna ład. 575 kg.

oznakowany, Mul-T-Lock, RM, stan b. dobry, -10.800 zł. Strze
lin, tel. 071/392-18-36
RENAULT EXPRESS, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, biały, ład. 
575 kg, oznakowany, blok. skrzyni biegów, RM -11.300 zł. Strze
lin, tel. 071/392-18-36
O  RENAULT KANGOO, 1998 r., 120 tys. km, 1900 

ccm, diesel poduszka pow., centralny zamek,, 
stan idealny, nie eksploatowany w kraju, - 28.500 
z ł . t e l .  0608/05-28-15 81010401

RENAULT KANGOO, 1999 r., 1900 ccm, diesel, biały, częścio
wo oszklony, centralny zamek, stan idealny, • 28.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/830-27-54
RENAULT KANGOO. 1999 r.. 41 tys. km, 1200 ccm, żółty, bez 
wypadku. 5-osobowy, 3 tygodnie w kraju, zarejestrowany, im
mobiiizer, centr. zamek, poduszka pow., podgrzewane fotele, 
stan idealny, • 25.900 zł lub zamienię na tańszy, do 10.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/80-08-60
O  RENAULT MASCOT130,2000 r. zabudowa nowa, 

dł. ład. 6.08 m, szer. 2.06 m, niebieska plandeka, 
cena do uzgodnienia. Głogów, tel. 076/834-94-98 
02020731

RENAULT MASTER, 1984 r., 120 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
turkusowy metalic, izoterma, 7 palet, nowe opony, agregat chłod
niczy, webasto, stan b. dobry, • 17.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/65-59-64
RENAULT MASTER, 1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, 5-biego
wy, prawo jazdy kategorii ,B \ • 9.000 zł. Turek, tel. 
0604/62-75-08.0606/27-61-05
RENAULT MASTER, 1993 r., 171 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, 3-osobowy + 1.51, wspomaganie kierownicy, stan ideal
ny, • 27.500 zł lub zamienię na osobowy. Jelenia Góra, tel. 
075/755-48-54
RENAULT MASTER, 1993/94 r., 96 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
niebieski, maks. długi, rozsuwane drzwi boczne, tapicerowane 
wnętrze, RO, oryg. hak, darm Boxer, bez wypadku, I właściciel, 
stan idealny, • 24.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/752-14-24, 
0601/75-09-10
RENAULT MASTER, 1996 r., 84 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, furgon, wspomaganie, ład. do 2 1, • 30.000 zl lub zamiana na 
busa (chłodnię). Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-24-20, 
0606/63-11-70
RENAULT MASTER, 1998 r., 29 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, skrzyniowy, sprowadzony z Niemiec, pomoc w załatwie
niu wszelkich formalności, książka serwisowa, • 36.000 zł. Lub
sko, tel. 0601/68-97-94
O  RENAULT MASTER T35,1998 r., 200 tys. km, 2800 

ccm, DTI, biały, miesiąc prod. styczeń, średnio
wysoki, przedłużony, - 49.500 zł. Rawicz, tel. 
065/545-50-51 01027001

RENAULT MASTER, 1998 r., 2800 ccm, TDI podwyższony, 
przedłużony, bez wypadku, blaszak, poduszka powietrzna, ser
wo, radio, immobiiizer, ład. 1600 kg, • 38.200 Zł. Wrocław, tel. 
071/387-87-62,0602/73-21-73
RENAULT MASTER TDI, 1999 r., 96 tys. km, 2800 ccm, biały, 
podwójna kabina + skrzynia ładunkowa 3 x 2,05 m, ład. 1380 
kg, aluminiowe burty, wspomaganie, poduszka pow., RM, el. 
otw. szyby, el. reguł, reflektory, el. reg. lusterka, centralny za
mek, • 49.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-00-58,0609/28-92-48 
RENAULT MASTER, 1999 r., 55 tys. km, 2500 ccm, biały, silnik 
T-35, średniodlugi, maks. wysoki, pod. powietrzna, radio, kom
pletna dokumentacja, I właściciel, stan idealny, - 48.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/313-90-25,0606/62-65-10

O  RENAULT MIDUNER M150.09,1997 r., 6180 ccm, 
turbo D skrzynia z plandeką, dł. 5,3 m, ład. 4,71, 
kabina przedłużona z leżanką, stan idealny, -
70.000 zł., tel. 0603/19-70-36 81010621

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.. 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, na białych tablicach - 1.400 DEM. Gubin, tel. 
0603/25-04-43,0607/35-86-43
RENAULT RAPID, 1991 r., 165 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-osobowy, 5-biegowy, oszklony tyl, radio, fo
tel tylny rozkładany, w kraju od miesiąca, stan techn. b. dobry, -
8.900 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/867-50-14,868-29-03 
RENAULT RAPID, 1991 r., 1600 ccm, diesel, biały, 2-osobowy, 
blaszak, - 8,500 zł lub zamienię na osobowy. Wrocław, teł. 
071/349-23-05,0502/55-96-64
RENAULT RAPID, 1993 r, 115 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski, 5-osobowy, 5-biegowy, oszklony, składane tylne siedze
nia, uchylna klapa W dachu, bez wypadku, ekonomiczny, 61/100 
km, I właściciel, sprowadzony z Niemiec (12.2000 r.), kompl. 
dokumentacja, -10.900 zl. Żary, teł. 0602/69-21-86 
RENAULT RAPID, 1994 r, 92 tys. km. 1600 ccm. biały, bla
szak, 2 osoby * 500 kg, uchylna klapa w tylnej części dachu, 
ekonomiczny, bez wypadku, sprowadzony w całości, • 12.500 
zł. Lubin, tel. 076/844-73-03 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r., 2100 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, stan dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0607/09-99-26 
RENAULT TRAFIĆ, 1989 r., 2100 ccm, diesel, biały, wysoki, 
długi, blaszak, 3-osobowy, stan b. dobry ♦ drogi taki sam, do 
remontu lub na cżęści, rejestracja polska, z 1986 r, • 13.000 zł. 
Świdnica, tel. 0602/28-44-77
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 220 tys. km, 2100 ccm, biały, stan 
dobry, • 12.000 zł. Józefów, tel. 081/828-50-95, Wieczorem 
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 115 tys. km. 1700 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, zadbany, mało eksploatowany, stan b. do
bry, • 9.800 zł lub zamienię na tańszy: Sierra, Escort, Polonez 
Truck, Żuk. Legnica, tel. 0601/08-05-59 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, blaszak, 
lad. 1.51, podwyższony, przedłużony, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-02-37
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, 1994 r., 140 tys. km, 2500 ccm. diesel, bia
ły, podwyższony, wspomaganie, stan b. dobry, - 20.000 zl lub 
zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 128 tys. km, 2100 ccm, diesel, bia
ły, niski, -17.500 zł. Wrocław, tel. 0608/59-57-32 
RENAULT TRAFIĆ, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, 9-osobo
wy, wspomaganie kierownicy, centralny zamek ♦ pilot, bez wy
padku, -18.000 zł. Konary, tel. 065/547-78-99,0602/83-61-38, 
0603/39-35-06
RENAULT TRAFIĆ, 1998 r., 57 tys. km. 2500 ccm, diesel. Ive- 
co, zielony metalic, 2 osobowy .+ 1 tona, wspomaganie, pod. 
powietrzna, centralny zamek, nowe opony i akumulator, stan 
idealny, • 39.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-73-63 po 
godz. 20
ROBUR, 1985 r. izoterma, stan idealny, - 1.400 zł. Nysa, tel. 
077/433-75-83
ROBUR, 1988 r. wywrotka, stan b. dobry, • 6.000 zł. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-27-88 
ROBUR LD 3001,1989 r., 1400 ccm, diesel, niebieski, - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
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ROBUR-l0^Q02riS9Qr.l 57 tys. km, diesel skrzyniowy, nowe 
akumulatory, - 2.500 zł. Milicz.lel. 07-1/384-29-09 
ROBUR LD 3001,1990 r., 80 tys. km, 4000 ćcm, diesel: Żółty,-- 
nowe akumulatory, blokada kierownicy, silnik, sprawny, stan 
idealny, • 4.000 zł. Świdnica, tel. 0607/10-67-84,0603/56-54-46 
SCANIA 113,1991 r., 950 tys. km ciągnik siodłowy, hydraulika
- 18.500 DEM. Sulechów, tel. 068/385-00-31, 
0049/17-15-22-56-68
SCANIA 113,1992 r., 52 tys. km, 360 ccm, PS, niebieski, cią
gnik siodłowy, poducha, stoi w Niemczech - 25.000 DEM. Wał
brzych, tel. 0606/40-11-39
SCANIA 113, 1996 r., 380 tys. km ciągnik siodłowy • 50.000 
DEM. Sulechów, tel. 068/385-00-.31,0049/17-15-22-56-68 
SCANIA 142, 1987 r., 720 tys. km, 420 KM. czerwono-biały, 
ciągnik siodłowy, webasto, poduszki, RM, ldimatyzaqa, nowa 
tapicerka, stan idealny, - 25.000 zł. Piechowice, tel. 
075/761-72-88,0601/91-18-18
SCANIA 143 H, 1986 r., V8, niebiesko-srebrny, silnik z 93 r., 
skrzynia ład. 13.5 ton, podwójna podnoszona tylna oś, zaczep, 
spoilery, intercooler, możliwy montaż siodła, osuszacz powie
trza, stan opon dobry ♦ przyczepa 11.5 tony, sztywna, w ciągłej 
eksploatacji, • 55.000 zł. Leszno, tel. 065/535-05-05, 
0602/76-12-10
SCANIA 93,1989 r., czerwony, ciągnik siodłowy, 250 KM, na 
poduszkach, kabina na poduszkach, centralne smarowanie, 
Webasto, kabina sypialna, stan b. dobry - 30.000 zł ♦ VAT. Wro
cław, tel. 316-27-25,0603/08-04-44 
-SCANIA PM-6X2, 1992UJ£0 tys. km, żółty, ład. 13.61, wym. 
8.25 x 2.25 m, 3-osobowy, izoterma, ABS, tachometr, webasto, 
podnoszona oś, centralne smarowanie, podgrzewane fotele, 
hydroklapa, dopuszczony do ciągnięcia przyczepy, • 90.000 zł
♦ VAT. Jelcz-Laskowice, tel. 077/411-56-14, 0605/54-47-89 
SEAT INCA, 1997 r., 70 tys. km, 1900 ccfh, SDI, biały, wspom. 
kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, 2-osobowy + ład. 
600 kg, RO, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 19.000 zi. Wał
brzych, tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41
SEAT INCA SDI, 1998 r.. 54 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, -
22.500 zł. Kaszczor, tel. 065/549-91-24 
SEAT INCA, 1998 r., 47 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie w Polsce, wspomaganie kier., RO, centralny 
zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lok, • 19.800 zł. Leszno, tel. 
0609/24-97-78 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0209 www.autogielda.com.pl)
SEAT TERRA, 1990 r., 1300 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, na 
białych tablicach • 800 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/28-98-55 
SEAT TERRA. 1993 r., 120 tys. km. 1400 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, silnik po remoncie, 2-osobowy * 700 kg ład., 
atrakc. wygląd, b. ekonomiczny, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/36-95-55 *
SKODA MTS-24,1980 r., zielony, oryg. wywrotka, 3-stronna, 
sprawny, stan b. dobry, • 12.500 zł lub zamienię na sam. osobo
wy. Lubawka, teł. 075/741-17-52 
SKODA FAVORIT PICK-UP, 1992 r., 78 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, bordowy, plastikowa zabudowa, blaszak, alum. felgi, •
6.000 zł lub zamienię na osobowy. Borek Wlkp., tel. 
065/571-60-61
SKODA FAVORIT PICK-UP, 1998/99 r., 65 tys. km. 1300 ccm, 
MPI, biały, ład. 700 kg, stan idealny, zadbany, -16.000 zł. Ja
wor, tel. 0607/41-14-22
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1997 r., 100 tys. km, 1289 ccm, ben
zyna, niebieski, lad. 575 kg, inst. gazowa, stan b. dobry, • 15.500 
zł. Oleśnica, tel. 0601/75-21-15 
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1997 r., 68 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
granatowy, -18.500 zł. Oława, tel. 0605/55-75-62 
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1997 r., 11 tys. km, 1300 ccm. czer
wony. stan dobry, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 0502/92-72-39 
SKODA FEUCIA PICK-UP,-1997 r., • 17.000 zł (możl. wyst. fakL 
VAT). Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
SKODA UAZ, 1975 r. oryg. wywrotka, • 8.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/761-84-09,0601/84-48-83 
SKODA UAZ, 1980 r. przyczepa 101 • 6.000 zl. Grodków, tel. 
077/415-13-20
SKODA UAZ MTS-24,1980 r., niebieski, oryginalna wywrotka, 
w ciągłej eksploatacji, - 7.600 zł lub zamienię na osobowy. Ka
mienna Góra. tel. 075/744-74-63,0602/59-35-51 
STAR 1142,1988 r., 140 tys. km. 6842 ccm, S-359, popielaty, 
skrzyniowy (EURO 2.45 x 5.7 x 2.6 m), oplandekowany, silnik 
po I szlifie, nowe tuleje i tłoki, dotarty, przednia belka po rege
neracji, opony radialne 8.25x20, • 22.000 zł. Bożeń 50/3, gm. 
Wołów, tel. 071/389-35-90
STAR 1142,1989 r., 240 tys. km, zielony, z plandeką, stan b. 
dobry, - 24.500 zl. Głuchołazy, tel. 0604/52-75-12 
STAR 1142,1994/95 r., 100 tys. km, czerwony, oryginalny la
kier, opony 100%, stan idealny, do przewozu żywca, burty alu
miniowe, • 35.000 zł. Leszno, tel. 065/520-36-60,0601/74-38-19 
STAR 1142,19% r., 237 tys. km. białoniebieski, kontener, moż
liwość wystawienia faktury VAT, - 39.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-12-09
STAR 1142,1997 r., 127 tys. km, pomarańczowy, spoilery, I wła
ściciel, alum. burty pod europalety, winda, stan b. dobry, - 50.000 
z l, możliwe raty. Kielce, tel. 041/311-56-93 
O  STAR 1142,1998 r., 56 tys. km, - 50.000 zł (netto).
• Wolsztyn, tel. 068/384-21-17, 0603/67-26-97 

87021571
STAR 200 wspomaganie, skrzyniowy, oplandekowany, stan b. 
dobry, zadbany, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-54-14 
STAR 200,1974 r., SW-480, zielony, skrzyniowy, stan dobry, -
5.000 zł. Międzybórz, tel. 062/785-63-31
STAR 200,1975 r., 6842 ccm, diesel, zielony, furgon, stan do
bry, rej. ważna do 10.2001 r., ogumienie b. dobre, wspomaga
nie - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-92-06 - 
STAR 200,1979 r. skrzyniowy, -1.500 zl lub zamienię. Mojesz, 
tel. 0502/67-28-28
STAR 200,1979 r., SW-400, biały, stan dobry, skrzynia ład. o 
długości 6 m x 2,45 m, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-98-45, 
0601/94-54-19
STAR 200,1980 r., 6800 ccm, diesel wywrotka 4.6 m, wspoma
ganie kierownicy, skrzynia ładunkowa, po remoncie układu ha
mulcowego i kierowniczego, przegląd do 11.2001 r., dużo czę
ści zamiennych, • 6.500 zł. Postolice, gm. Wądroże Wielkie, tel. 
076/857-47-97.0501/62-44-93
STAR 200,1981 r., 6820 ccm, biały, oryginalna wywrotka 3-stron
na, zarejestrowana, stan techn. idealny, - 6.000 zł. Wrocław, 
tel. 373-67-70, 0600/28-43-01
STAR 200 3W, 1981 r., 50 tys. km, 6840 ccm, zielony, wywrot
ka, stan dobry, w ciągłej, eksploatacji, przegląd do 10.2001 r, -
6.000 zł. Wrocław, tel. 355-37-20.0501/10-94-21
STAR 200,1982 r. z HDS Hiab, udźwig 3 1, przystosowany do 
przewozu drewna stosowego, przyczepa D-47A, wywrotka, w 
ciągłej eksploatacji, -10.000 zl. Zajączek, woj. zielonogórskie, 
tel. 0601/41-68-94
STAR 200 A, 1983/99 r., SW-400, czerwony, skrzyniowy, 6 ton, 
po remoncie w 1999 r. (silnik, skrzynia biegów, most, przód, 
chłodnica), druga kabina nowego typu, b. dobry stan opon, nowe 
akumulatory, w ciągłej eksploatacji - 6.000 zł + przyczepa D-633, 
6 ton, z 1988 r., w ciągłej ekspl. - 3.000 zł. 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., 50 tys. km, diesel, zielony, wywrót na 3 stro
ny, wspomaganie kierownicy, nowe opony i akumulatory, kupio
ny od wojska, stan dobry, - 10.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/666-66-40
STAR 200, 1984 r. kontener. - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-00-64
STAR 200,1985 r., 6842 ccm chłodnia, stan dobry, możliwość 
sprzedaży samego samochodu, chłodni lub samego agregatu,
- 6.800 zl. Pleszew, tel. 0602/48-13-90
STAR 200, 1985 r. izoterma, stan dobry, - 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 311-62-81,311-62-15 .
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 internecie pod numerem • A00419 
www.autogielda.com.pl)
STAR 200,1987 r. po remoncie silnika, nowe opony i akumula
tory, tachograf, -13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
STAR 200,' 1987 r., 25 tys. km, S-359, zielony, izoterma, po re

moncie silnika, oryginalny, przeoiad-do-04.2002 r. - 13.000 zl 
lub zamienię na osobowy. Legnica, lelTlfni/723^97^, 

JI609/38-91-12
STAR 200 3W, 1988 r., 54 tys. km, bordowy, kabinanowego typu, 
wspomaganie, stan opanb.dbtey, tachograf..- 12.000 zł lub 
zamienię na osobowy. Wałbrzych, "totr 074/663-88-49, 
074/847-76-83
STAR 200,1988 r., 125 tys. km, 6850 ccm, diesel, czerwony, 
izoterma, wspomaganie, tachograf, po remoncie, dużo nowych 
części, w ciągłej eksploatacji, • 72.000 zl. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/644-21-11 po godz. 16,0502/60-89-44 
STAR 200,1990 r. długa skrzynia, po remoncie kapitalnym, nowe 
opony, nowe akumulatory, stan idealny, - 27.000 zł. Chojnice, 
tel. 052/398-71-14
STAR 200,1990 r. wywrotka, skrzyniowy, • 9.500 zł. Proszków, 
gm. środa śląska, teł. 0608/22-27-08 
STAR 200,1991 r., 90 tys. km, 6842 ccm, biały, skrzyniowy, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 18.000 zł. Królikowice, gm. 
Kobierzyce, tel. 071/311-10-45,0603/69-03-82 
STAR 200,1994 r., 6842 ccm, zielony, składak, wspomaganie, 
dl. 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 o legalizacja tachografu, 
stan b. dobry. Trzebnica, tel. 071/312-06-23 
STAR 244 W, 1977 r., S-359, zielony, 3-stronna wywrotka, kwa
dratowa skrzynia lad., po remoncie podwozia i nadwozia, - 6.000 
zł. Legnica, tel. 076/854-39-71
STAR 244, 1980 r. zestaw do przewozu dłużycy leśnej, kabina 
po wymianie w 98 r„ staftopon bardzo.dobry, nowe. wały przed
nie i tylne, resory wzmocnione! Mły2dStaw^owy.doprac& -
16.000 zl lub sam samochód bez osprzętu. Brzeg, tel. 
077/411-18-89 po godz. 18,0603/96-06-23
STAR 244 W, 1986 r., czerwono-siwy, zamontowany dźwig do 
załadunku węgła Atlas, wysięg 7 m, -46.000 zł. Dzietrzkowice, 
tel. 062/784-77-07,0606/46-98-93 
STAR 266,1975 r., zielony, kpi. do przewozu dłużycy z przy
czepą, • 12.000 zl. Jelenia Góra, teł. 075/642-06-32 
STAR 28, 1970 r., SW-400 wywrotka długa na 3 strony, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji,. • 2.500 zl. Wrocław, tel. 
071/327-90-16 w godz.8-15,0502/60-75-59 
STAR 28,1974 r., 50 tys. km, czerwony, na podzespołach Stara 
200, wspomaganie kierownicy, nowy typ kabiny, po remoncie 
silnika. • 4.000 zł. Żagań. tel. 068/477-17-32 
STAR 28.1978 r., SW-400, zielony, silnik Leyland, skrzyniowy, 
oplandekowany * przyczepa, 6 1, oplandekowana, stan dobry, •
3.500 zł. Nysa, teł. 0606/63-37-79 
STAR 28,1980 r., zielony, podzespoły Stara 200, oplandeko
wany, skrzyniowy, silnik SW-400, Leyland, most tylny Ifa + przy
czepa, 6 t, stan dobry, - 4.500 zł. Nysa, teł. 0606/26-63-23, 
0606/63-37-79
STAR 28 SW-400,1982 r., turbo, czerwono-zielony, po remon
cie silnika i kabiny, nowe opony tylne, stan b. dobry, - 6.000 zl. 
Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-94-66,0606/75-05-31 
STAR 28, 1984 r. techn. sprawny - 2.800 zł lub zamienię na 
ciągnik z dopłatą. Moszyce 36, tel. 071/315-97-15 
STAR 28, 1986 r., SW-400, żółto-czerwony, skrzyniowy, stan 
dobry, zadbany, 3 wycieraczki, nowe akumulatory, opony ra- 
dial, RM, opłacony, dodatkowo izoterma, sinik i skrzynia bie
gów Autosan, - 6.000 zł lub zamienię na osobowy. Szczawno 
Zdrój, tel. 074/664-2847
STAR 28,1987 r. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, - 2.500 zł. 
Kluczbork, tel. 0604/23-67-03
STAR 28, 1999 r. po odbudowie w 1999 r., na podzespołach 
Mercedesa 813, wywrót na 3 strony, atrakc. wygląd, • 15.000 zł. 
Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
STAR 29,1979 r. skrzyniowy, • 3.500 zł lub zamienię. Mojesz 
42, tel. 0502/67-28-28
STAR 742,1995 r., turbo D, czerwony, kontener, • 25.000 zl. 
Zielona Góra, tel. 068/326-21-42 po godz. 19 
STAR 742 L, 1996 r. zamknięcie celne, koncesja na przewozy 
międzynarodowe, stan b. dobry, zapewniam pracę - 32.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-73-00,0605/10-57-28 
STAR 742,1997 r., 120 tys. km, diesel Andoria, biały, kontener 
izoterma, 5.5x2.2x2.0, z windąsamozaładowczą, ład. 2900 kg, 
serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, kompletna dokumen
tacja, • 49.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-4345 
STAYER 1490, 1984 r. wywrotka 3-stronna, silnik sprawny, -
25.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-36-91
SYRENA BOSTO sprawna, zarejestrowana, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 780-87-00
SYRENA R-20,1973 r., 900 ccm, niebieski metalic, zarejestro
wany, stan b. dobry, • 650 zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-68-16, 
0603/42-91-88
TATRA 148 S3,1980 r., niebieski, wywrotka 3-stronna, po re
moncie kabiny i mostów w 2000 r., techn. sprawne napędy, pół
biegi, + części, brak przeglądu, • 9.000 zł. Czamy Bór, teł. 
074/845-04-79,0604/85-66-53
TATRA 815S1,1988 r., 40 tys. km, 15825 ccm, czerwony, nowe 
opony, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 45.000 zł. Strze
gom, tel. 074/855-67-53,0603/92-99-10 
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, ciągnik siodłowy, 
hydraulika, na balonach, • 18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11
TATRA 815 S3.1991 r. wywrotka. • 57.000 zł. Wądroże Wielkie, 
tel. 076/818-74-00,0602/30-50-52 
TATRA 815.1992 r., diesel, czerwony, wywrotka, stan b. dobry, 
odstąpię leasing - 28.000 zł oraz pozostałe 10 rat leasingowych. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/48247-07,0605/25-59-60 
TATRA 815,1993 r., czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, klimaty
zacja, webasto, stan opon dobry, • 32.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 0603/71-67-11
O  TOYOTA KUPIĘ SAMOCHODY wyposażone w sil

niki benzynowe: Toyota Hiace, Uteace, Dyna, Mit
subishi L300, Nissan Vanette, roczniki do 1989 
r., Mercedes 123 200-230, roczniki do 1984 r. oraz 
samochody osobowe prod. japońskiej, wyprodu
kowane do roku 1987. Je len ia  Góra, tel. 
075/755-34-94,0604/68-38-68 01023941

TOYOTA F, 1987x, 127 tys. km, 1984 ccm, benzyna, złoty 
metalic, model GS R2, lad. 1100 kg, 8-osobowy, - 8.000 zł. Wro
cław, tel. 071/352-7344
TOYOTA HIACE, 1992 r., 2400 ccm, diesel 3 miejsca, lad.1200t, 
centr. zamek, -15.500 zł. Oława, tel. 071/313-95-85 
TOYOTA HIACE, 1996 r„ 100 tys. km, 2500 ccm,'turbo D, czer
wony, centralny zamek, podwójne siedzenia, udokumentowane 
pochodzenie*, oszklony, 6-osobowy, szyby otwierane, • 33.000 
zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-32-39,0604/24-27-50 
TOYOTA HILUX PICK-UP, 1999 r., 22 tys. km, 2400 ccm, turbo 
D, zielony metalic, 5-osobowy, ABS, 2 poduszki pow., RO,
4-drzwiowy, stan b. dobry, • 58.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
7874 9 49,0603/99-99-29
TOYOTA UTEACE, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy, hak,
4-osobowy, stan b. dobry, • 6.500 zł. Wrocław, teł. 071/343-51-05 
UAZ 469 B, 1979 r., zielony, furgon, instalacja gazowa. 2 ro
dzaje zaczepu, • 7.500 zł. Konin, tel. 063/278-3247 
UAZ469,1980 r.; 2000 ccm, diesel po remoncie blacharki, nowa 
plandeka, akumulator, wysokie siedzenia, pokrowiec na kolo 
zapasowe, silnik diesla, stan b. dobry, - 8.500 zł. Pielgrzymka, 
tel. 076/877-56-77
VOLVO F12,1980 r., czerwony, ciągnik siodłowy, 2 osie, duża 
kabina, webasto, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, zwolniony 
z podatku VAT, - 17.000 zł. Wrocław, lei. 071/357-03-52, 
0601/71-51-65
VOLVO F12, 1986 r., 12000 ccm, granatowy metalic, ciągnik 
siodłowy, stan dobry, hydraulika, klimatyzacja, kpi. spoiterów, 
nowe opony, 2 łóżka, w ciągłej eksploatacji, - 24.000 zł. Złoto
ryja. teł..076/876-10-43,0605/85-58-50 
VOLVO FI2 360,1992 r., biały, ciągnik siodłowy, nowe opony, 
pełna hydraulika, stan b. dobry - 51.000 zl ♦ VAT. Wrocław, tel. 
316-27-25,0603/08-0444
VOLVO FH12,1994 r., niebieski, ciągnik siodłowy, na podusz
kach, klimątyzaqa, Webasto, elektryka, stan b. dobry, - 72.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
VOLVO FH12 340,1997 r. ciągnik siodłowy Z koncesją WKś -
210.000 zł. Zdzieszowice, tel. 077/4844549
VOLVO FL614,1989 r, 535 tys. km ciągnik siodłowy, na ma

łych kołach, kabina sypialna, na poduszkach, udokumentowa
ny przebięg, oclony, cena 26.000 zl + VAT. Wrocław, tel. 
0604/48-51-33“  -  -  .
VOLVO FL618,1995 r., 300 tysTTcflT. silnik TQl63ES,'210 KM, 
masa własna 6.9t, dop. ład. 8950 kg, kontener ALUVAN 
7.5x2.45x2.4 m (18 eropalet), winda załadowęza Zepro (1.51), 
kabina sypialna, webasto, zawieszenie tylne na poduszkach, 
ABS, certyfikat EUR-1, certyfikat L (na Austrię), kupiony w Vo- 
lvo, serwisowany • 85.000 zł + VAT , przyczepa Tandem, na 
poduszkach, ABS, 1998 r., 170 tys.km., masa 4.3t, ład. 8.71., 
kontener Kleubau, winda - 42.000 zl * VAT, ul. Sikorskiego 48, 
PHU .EFEKT, tel. 076/842-61-02 Lubin, 0601/44-96-78 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AC0218 www.autogielda.com.pl)
VOLVO FL618,1997 r., 125 tys. km, czerwony, kontener, ALU- 
VAN, kabina sypialna, webasto, klimatyzacja, ABS, tempomat, 
zestaw spoilerów, pneumatyczna tylna oś, fotel kierowcy z za
wieszeniem pneumatycznym, alarm, EURO 2, wyciszenie do 
80 dB, kupiony i serwisowany w salonie, • 120.000 zł + VAT. 
Zielona Góra, tel. 068/326-2142 po godz. 19 
VW BUS, 1976 r., 43 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biało-czer
wony, .ogórek*, lad. 11,8-osobowy, przegląd do 23.06.2001 r., 
w ciągłej eksploatacji, webasto, rozrusznik, alternator, pompa 
paliwa i olejowa, po wymianie silnika w 1987 r., I właściciel w 
kraju, • 1.600 zl lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. Nysa, 
tel. 077/433-55-21
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, .ogórek', po re
moncie kapitalnym silnika, zarejestrowany, blacharka do popra
wek, lad. 1000 kg, - 2.400 zi. Bielawa, tel. 074/64545-58 
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, zielony, .ogórek*, po remoncie 
kapitalnym, ład. 800 kg, 3-osobowy, oszklony, RM, zarejestro
wany, estetyczny wygląd, w ciągłej eksploatacji, - 5.000 zł. Wro
cław, tel. 071/353-50-74
VW BUS, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, 'łacf‘ 1300 kg, -
3.800 zł. Czempiń, woj. poznańskie, teł. 0602/57-33-94 
VW CADDY SDI, 1996 r., 1900 ccm, srebrny metalic, bliźniacze 
koła, sprowadzony w całości, wspomaganie, immobiiizer, po
duszka pow., I właściciel, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/82-22-20
VW CADDY, 1996/97 r., 113 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
inst. gazowa, bez wypadku, garażowany, kpi. dokumentacja, 
zarejestrowany na 3 osoby, RM, wspomaganie, immobiiizer, 
alum. felgi, reg. reflektory, kierownica, nowe opony i amortyza
tory, faktura VAT, stan b. dobry, • 18.500 zł. Strzelin, tel. 
0603/39-78-04
VW CADDY. 1997 r.. 1900 ccm, SDi, biały, blaszak. centralny 
zamek, wspomaganie, udokumentowane pochodzenie, hak, 
zarejestrowany jako ciężarowy, • 22.950 zł lub zamienię. Nysa, 
tel. 0606/26-63-23
VW CADDY, 1997 r., 1900 ccm, SDi, biały, blaszak, wspomaga
nie, immobiiizer, stan b. dobry, • 18.900 zł. Nysa, tel. 
0606/26-63-23
VW CADDY, 1998 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 2 
poduszki pow., książka serwisowa, stan b. dobry, • 24.500 zł. 
Dzierżoniów, teł. 0604/43-07-16 
VW CADDY, 1999 r., 72 tys. km, 1900 ccm, biały, blaszak, 2-oso- 
bowy, ład. 625 kg, stan idealny, • 27.000 zł. Opole, tel. 
0602/75-64-23
VW CADDY. 1999 r., 19 tys. km, 1400 ccm. biały, katalizator.
2-osobowy, - 27.000 zł lub zamienię na tańszy. Piaski, woj. lesz
czyńskie, tel. 0601/73-92-95
VW LT 28,1979 r., 2700 ccm, diesel przegląd do 2002 r, - 4.500 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/782-9642,0608/05-90-57 
VW LT 28,1979 r., 280 tys. km, 2000 ccm, benzyna + gaz, bia
ły, stan dobry, oszklony, dużo nowych części, w ciągłej eksplo
atacji. - 4.200 zl. Kępno, tel. 062/78144-74,0605/08-39-37 
VW LT 28,1979 r., zielony, z HDS, wywrotka, nowe amortyzato
ry, silnik, most tylny, skrzynia biegów Stara 200, cena • 4.200 zł 
lub wydzierżawię, albo zamienię na busa. Wrocław, tel. 
0601/7943-50
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, zielony, po remoncie, stan ideal
ny, mało eksploatowany, skrzyniowy, dl. 380 cm, szer. 200 cm, 
wys, 220 cm, plandeka, plastikowa owiewka, nowy akumulator, 
przegląd do 03.2002 r., na prawo jazdy kat. B, - 6.500 zł. Kra- 
szów, woj. kaliskie, tel. 0609/5342-88,0503/38-28-78 
VW LT 28.1986 r.. 2400 ccm, diesel zdekompletowany, zareje
strowany, • 5.200 zl. Wrocław, tel. 0502/94-33-01 
VW LT 28,1988 r., 2400 ccm, diesel. -16.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/49-01-58
VW.LT 28.1988 r.. 230 tys. km, 2400 ccm, diesel, bialożółty, 
max. długi i wysoki, przegroda, przeszklony, 5-biegowy, I wła
ściciel, sprow. z Niemiec, kpi. dokumentacja, -14.000 zł. Kęp
no. teł. 0603/09-70-66
VW LT 28 MAXI, 1988 r. po remoncie silnika, • 16.000 zl. Wro
cław, tel. 071/338-34-96
VW LT 28,1991 r., 169 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, bla
szak, inst. gazowa na gwarancji, bliźniacze koła, do małego 
remontu, • 11.000 zi. Otmuchów, tel. 077/431-53-03 
VW LT 28,1992 r., 90 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, pod
wyższony, przedłużony, alarm, blokada zapłonu, po remoncie 
zawieszenia, pompa wtryskowa, RM, dużo części nowych, •
20.000 zi lub zamienię na BMW 525 TDS, 1992/93 r.. Jelenia 
Góra, tel. 075/714-14-71,0603/74-72-86
VW LT 28,1993 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, maxi, 
wspomaganie, radio, hak, kabina 3-osobowa, przegroda celna, 
blaszak, wysoki, długi, 4 nowe opony, stan b. dobry, • 24.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/22-85-55
VW LT 28,1993 r., 203 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, oszklo
ny, bus 8*1, fotele lotnicze, RM, 5-biegowy, el. reg. reflektory, 
jeden właściciel w kraju i jeden w Niemczech, w kraju od roku, 
kpi. dokumentacja, książka serwisowa, przegląd do 04.2002 r., 
stan b. dobry, • 26.000 zl lub zamienię na busa albo osobowy 
tańszy. Wałbrzych, tel. 0602/52-50-75 
VW LT 28 C MAXI. 1993 r.. 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
stan dobry • 26.000 zł, możliwość wystawienia faktury VAT, 
możliwe raty lub zamienię na mniejszy dostawczy. Wałbrzych, 
tel. 0604/48-20-18
VW LT 28,1993 r„ 2400 ccm, diesel, biały, maks. przedłużony 
i podwyższony, hak, wspomaganie, • 16.900 zł. Wrocław, tel. 
0605/93-06-69
VW LT 28.1993 r., 140 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, bla
szak. dl. 3 m, przegroda celna, 5-biegowy, el. reguł, reflektory, 
RM + głośniki, hak, alarm ♦ pilot, serwisowany, stan b. dobry, •
21.000 zł. Wrocław, tel. 0607/41-96-65
VW LT 28 SKŁADAK, 1994 r., 2000 ccm. benzyna + gaz, żółty, 
do poprawek blacharskich, • 8.000 zł lub zamienię na ciągnik 
rolniczy. Kromnów, gm. Stara Kamienica, tel. 075/754-36-81 
VW LT 28 MAXI, 1994 r., 200 tys. km, 2400 ccm, turbo D, popie
laty, wspomaganie, hak, bez wypadku, I właściciel, stan b. do
bry, - 26.500 zł (możl. wyst. fakt VAT). Syców, tel. 0601/70-9643 
VW LT 28,1995 r., 2400 ccm, turbo D, biały, nie eksploatowany 
w kraju od dwóch tygodni, podwójna kabina ze skrzynią zała
dowczą + 7 osób + 1000 kg, stan b. dobry, - 26.000 zł + VAT. 
Chojnów, tel. 0606/78-08-04
VW LT 28,1995 r., 150 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, stan 
b. dobry, - 27.000 zł. Kaszczor, tel. 065/549-91-24 
VW LT 28,1996 r., 125 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, wspo
maganie kierownicy, alarm, immobiiizer, I właściciel, serwiso
wany, - 25.800 zł. Wałbrzych, tel. 0604/10-50-98 
VW LT 28,1998 r., 45 tys. km, 2500 ccm, SDi, pomarańczowy, 
podwójna kabina, skrzynia ład. + plandeka, nowy model, stan 
b. dobry, faktura VAT, - 53.000 zł. Prochowice, tel. 076/85841-58 
VW LT 31,1978 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel, żółto-zielony, 
• 6.500 zł lub zamienię na sam. osobowy. Wałbrzych, tel. 
0608/18-35-58
VW LT 31, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, inst. gazowa, 
kontenerowym. 3.90x2.00x2.00 m, stan b. dobry, po remoncie 
kapitalnym, • 9.800 zł lub zamienię. Ostrzeszów, tel. 
0501/92-95-07,0503/71-23-75
VW LT 31,1992 r., 2400 ccm, TD winda, na 9 osób, • 23.500 zi. 
Bogatynia, tel. 0608/07-15-73
VW LT 35, 1980 r., 2400 ccm, diesel, pomarańczowy, krótki, 
wysoki, po remoncie głowicy i zawieszenia przedniego, nowa 
pompa wodna i pasek rozrządu, stan dobry, • 6.500 zl. Wro
cław, tel. 0603/99-94-57,0607/23-14-28 
VW LT35,1988 r., 252 tys. km, 2400 ccm, diesel, żółto-czerwo
ny, 3-osobowy, hak, przedłużony, podwyższony, stan dobry, •
12.750 zi. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
VW LT 35,1990 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel podwójna kabi
na, 6-osobowy, skrzyniowy, bliźniacze koła, stan idealny - 7.000 
DEM. Legnica, tel. 0603/53-2642

VW LT 35,1995 r., 157 tys. km, 2400 ccm, turbo D skrzyniowy, 
wspomaganie, hak, 3-osobowy, tachograf, bliźniacze koła, •
32.000 zł ♦ VAT. Syców, tel. 062/785-35-38
VW LT 35,1997 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, zielony, 
blaszak, 3-osobowy, ład. 1.51, • 46.000 zl lub zamienię na oso
bowy. Wrocław, tel. 0608/27-0.1 -38 
VW LT 35, 1997 r.; 2500 ccnr, TDI, biały, przedłużony, pod
wyższony, ład. 1400 kg, 2-miejscowy, pod. powietrzna, central
ny zamek, hak, sprowadzony w 04.2001 r., bez wypadku, nowy 
silnik • 120 tys. km, - 43.500 zł. Wrocław, tel. 0602/15-51-03 
O  VW LT 35 MAXI, 1998 r., 110 tys. km, 2500 ccm, 

SDI, biały, ABS, EBD, wspomaganie, radio, bez 
wypadku, stan idealny, książka serwisowa, -
50.000 zł., woj. lubuskie, tel. 0603/19-78-38 
87021551

VW LT 35,1998 r., 90 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, podwyż
szony, przedłużony, ścianka działowa, ABS, ASD, wspomaga
nie, bakelitowa podłoga, • 55.000 zł. Oława, tel. 071/313-38-80, 
0601/53-99-68
VW LT 55,1995 r., 180 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czerwony, 
kontener z windąsamozaładowczą, ład. 3 tony, bliźniacze koła, 
stan dobry, serwisowany, kompletna dokumentacja, książka 
serwisowa, faktura VAT, - 50.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 
071/359-31-00'
VW MULTWAN, 1994 r„ 148 tys. km, 2400 ccm, diesel, zielony, 
sprow. z Niemiec, nie rejestrowany i eksploatowany w kraju, 
stan idealny, kupujący zwolniony z opł. skarb., centr. zamek, 
wspomaganie, alarm, stolik, lodówka, rozkł. kanapa, obracany 
fotel, radio, el. reg. lusterka, halogeny, dodatki w kolorze nad
wozia, - 43.500 zł. Lubań, tel. 075/72244-02, 0603/60-36-74 
VW TRANSPORTER T2,1979 r., 89 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, żółty, całkowicie sprawny, po malowaniu, zarejestrowany, -
3.800 zł Lubawka, tel. 075/741-18;76 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 2000 ccm.benzyna' czerwony, 
oszklony, lakier do poprawek, silnik do regulacji, aluminiowa 
podłoga, stan dobry, - 3.500 zł. Nysa, tel. 0602/29-59-20 
VW TRANSPORTER, 1980 r., benzyna ład. 1t, 3 miejsca, czę
ściowo oszklony, stan b. dobry, • 4.300 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-55-98
VW TRANSPORTER BUS, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielo
ny, wymieniony silnik (z Audi 80), w ciągłej eksploatacji, 6 osób
♦ 1100 kg, stan dobry, • 3.200 zł lub zamienię na VW Golfa I 
diesla. Ozimek, tel. 0603/97-67-91
VW TRANSPORTER BUS, 1980/81 r., 2000 ccm, diesel nadbu
dowa plastikowa, podwyższony, osobowo-towarowy, stan silni
ka i blacharki b. dobry, drzwi rozsuwane, silnik i skrzynia bie
gów Mercedes, hak, stan opon dobry, - 5.800 zi. Lwówek ślą
ski. tel. 075/782-57-15,0608/25-37-60 
VW TRANSPORTER, 1981 r., 2000 ccm, żółty, max.podwyź- 
szony z nadstawką plastikową, nowe opony, zamiana, - 4.900 
zl. Legnica, tel. 0604/05-94-52
VW TRANSPORTER T2.1981 r., 120 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 5 osób * 1300 kg, hak, 5-biegowy, alarm, chromowa
ne felgi, stan opon dobry, - 8.000 zł lub zamienię na większy, 
bus, albo inne propozycje. Trzebnica, tel. 0606/18-67-62. 
0600/19-88-10
VW TRANSPORTER T2,1981 r.. 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, 7-osobowy, podwójna kabina, skrzynia lad. zabudowana, 
stan dobry, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0501/78-29-50 
VW TRANSPORTER 251,1981 r., 2000 ccm, boxer, brązowy, 
stan techniczny dobry, blacharki b. dobry, • 4.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-25-28,0605/25-35-03 
VW TRANSPORTER BUS, 1981 r., 30 tys. km, 16Q0 ccm. ben
zyna, żółty, podwyższony, chłodzony powietrzem, stan b. do
bry, - 6.500 zi. Wrocław, tel. 071/329-05-25 
VW TRANSPORTER BUS. 1981 r.. 10 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, szary, po remoncie kapitalnym silnik, blacharka w stanie 
b. dobrym, oryg. lakier, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-70-90 
VW TRANSPORTER T2,1981/82 r., 230 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, zielony, 3-osobowy, blaszak, oryg. lakier, silnik w do
brym stanie, • 6.200 zl. Zawonia, tel. 071/312-90-00, 
0604/39-17-50
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 1600 ccm, diesel stan dobry,
• 7.900 zł lub zamienię na VW Transportera T4, lub Forda Trans
ita. Opole, tel. 077/457-72-64
VW TRANSPORTER, 1982 r., 2000 ccm. żółty, stan nadwozia 
b. dobry, silnik do remontu, - 3.000 zł. Poniec, teł. 065/573-15-75, 
0605/93-54-63
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy,
3-osobowy, blaszak, przegroda, RM, zadbany, sprawny tech
nicznie, • 4.500 zl. Wołów, tel. 071/38948-06 
VW TRANSPORTER 255-CSL-L, 1982 r., 1600 ccm, diesel, 
beżowo-brązowy, BUS, zarejestrowany na 5 osób, nowe zawie
szenie, układ hamulcowy, po remoncie silnika, przeszklony, •
8.700 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-22,0608/46-35-93 
VW TRANSPORTER T2, 1982 r., 1600 ccm, diesel, różowy, 
oszklony, 9 miejsc siedzących lub ład. 900 kg, zadbany, stan b. 
dobry, • 8.900 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-77-50 po 
godz. 18
VW TRANSPORTER T3,1983 r., 1600 ccm, diesel, pomarań
czowy, w ciągłej eksploatacji, hak, kpi. siedzeń, oszklony, ład.
I.11. stan b. dobry, dużo części zamiennych, - 8.000 zł lub za
mienię na Forda Transita. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-24-00 
po godz. 18'
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 T2,1983 r., 150 tys. km, 1600 ccm, die
sel, niebieski, oszklony, tylny rząd siedzeń, stan dobry, na bia
łych tablicach. - 2.600 zł. Lubań. tel. 075/721-53-77, 
0604/85-99-93
VW TRANSPORTER, 1983 r., 68 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowy + 900 kg ład., stan ogólny idealny, blaszak -
8.600 zł lub zamienię na większy, z dopłatą np.: Mercedes 207, 
309, 407, Fiat Ducato albo Lublin. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-1844 wieczorem, 0604/25-62-98 
VWTRANSPORTER BUS, 1983 r., 120 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, pomarańczowy, oszklony, chłodzony powietrzem, uszko
dzony zawór, stan b. dobry, na zachodnich tablicach.+ dodatko
wy silnik, • 1.600 zl. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60 
VW TRANSPORTER. 1984 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
popielaty, blaszak, stan b. dobry, - 7.700 zl. Nowa Sól, tel. 
068/356-26-26
VW TRANSPORTER T2,1984 r., 220 tys. km, 1600 ccm. die
sel, beżowy, kempingowy,, wysoki, 2 łóżka .120x200, lodówka, 
kuchenka, 12/220V + gaz, zlewozmywak, stan b. dobry, zareje
strowany na 8 osób lub 1000 kg, kpi. opon zimowych, alum. 
felgi, -14.500 zł. Wrocław, tel. 071/34141-54 
VW TRANSPORTER T2, BUS, 1985 r., 1600 ccm, diesel, biały, 
blaszak, 3-osobowy, przegroda celna, ład. 850 kg, stan dobry, •
7.000 zł. Wrocław, tel. 0605/68-30-07
VW TRANSPORTER T2, BUS, 1986 r„ 1600 ccm. diesel, ciem
nozielony, 9-osobowy, oszklony, RO, Webasto, hak, zadbany, -
II.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, przegroda celna, 5-biegowy, -12.300 
zł |ub zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 0502/4249-95 
VW TRANSPORTER MINI BUS, 1987 r., 64 tys. km, 1600 ccm, 
TD, kolor wiśniowy, 9-osobowy, szyberdach, hak, oszklony, 
alarm, 5-biegowy, podwójne ogrzewanie -12.500 zł, lub zamie
nię na kombi, diesla, lub dostawczy, 5-osobowy (Citroen C-15, 
Ford Curier). Legnica, tel. 076/855-23-64 
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 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/848-14-55,0604/47-23-52 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, T3, 1988 r., 230 tys. km, 
2100 ccm, biały, stan b. dobry • 14.000 zł + VAT. Twardogóra, 
tel. 071/315-12-57
VW TRANSPORTER, 1988 r., 1600 ccm, diesel sprawny, do 
remontu blacharki, • 9.800 zl. Wrocław, tel. 0501/80-09-89 
VW TRANSPORTER T3,1989 r., 1600 ccm, turbo D, niebieski, 
blaszak, 6-osobowy, bez wypadku, stan b. dobry, • 13.500 zl. 
Dzierżoniów, tel. 074/830-27-54 
VW TRANSPORTER, 1990 r., 1900 ccm, benzyna blaszak, stan
b. dobry, na białych tablicach - 3.200 zł. Chojnów, tel. 
0604/31-95-85
VW TRANSPORTER. 1990 r., 1600 ccm, turbo D 9-osobowy, 2

nagrzewnice, do lakierowania lewa strona, • 11.000 zł. Prudnik, 
tel. 0602/79-66-12
VW TRANSPORTER T4,1990/91 r., 1191ys. km, 1900 ccm, 
diesel, .bordowy, nowe opony, - 27.000 zl. Oława, tel. 
071/3134)2-16
VW TRANSPORTER CARAVELLET4,1991 r., 192 tys. km, 1900 
ccm, diesel, piaskowy, RO, el. otw. szyby i reg. lusterka, ciem
ne szyby, nowe przednie amortyzatory, pasek rozrządu (od 5 
tys. km), nowe opony, alum. felgi, centralny zamek, alarm, •
26.000 zł. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 075/751-17-62 
po godz. 19,0601/57-26-84 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • AE0052 www.autogiel- 
da.com.pl)
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 176 tys. km, 1900 ccm, die
sel, bordowy, 5 miejsc ♦ 780 kg, oszklony do połowy, hak, alarm, 
ocieplony, RO, stan b. dobry, • 22.500 zł lub zamienię na inny, 
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, 5-biego- 
wy, 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.szyby,
c.zamek, el.lusterka, podgrzewane fotele, - 22.400 zł. Legnica, 
tel. 0604/05-94-52
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 218 tys. km, 2400 ccm, die
sel, bordowy, wspomaganie, eL reg. lusterka, • 21.000 zi. Lesz
no, tel. 0607/47-92-82
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm, diesel, biały, wspo
maganie kierownicy, lusterka w kolorze nadwozia, hak, weluro
we obicia, 8 miejsc * 1, udokumentowane pochodzenie, spro
wadzony w całości, - 23.000 zł. Opole, tel. 077/474-31-67 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, turkusowy, inst. gazowa, 7-osobowy, stan b. dobry, •
22.900 zł. Wropjaw, tel. 307-13-75,0606/77-9247 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 180 tyS: km', 1900 «m;*die- 
sel, biały, w kraju od tygodnia, książka serwisowa, 9 miejsc, 
oszklony, webasto, wspomaganie, bez wypadku, RM, stan techn. 
b. dobry, • 25.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-06,0601/55-26-06 
VW TRANSPORTER, 1992 r., 2400 ccm, diesel 8-osobowy, 
alum. felgi, orurowany przód, radio, atrakc. wygląd, stan b. do
bry, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-83,0601/55-26-69 
VW TRANSPORTER T4,1992 r„ 150 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, CARAVELLE, wspomaganie, 8 miejsc, RO, - 22.000 
zł. Jordanów Śl., tel. 071/316-12-82 
VW TRANSPORTER T4,1992/93 r., 172 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, RM, przedłużony, oszklony do połowy, nowe opo
ny, książka serwisowa, stan b. dobry, • 23.700 zl lub zamienię. 
Strzegom, tel. 074/855-72-23,0609/4642-65 
VW TRANSPORTER T4,1992/93 r., 200 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, granatowy, rok w krajy, pełna dokumentacja, I właści
ciel, 7-osobowy, oszklony, ciemne szyby, alarm, wspomaganie, 
drzwi tylne otwierane na boki, hak, stan b. dobry, • 25.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-74-21.0601/73-55-91 
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1993 r.. 220 tys. km. 2400 ccm, 
diesel, biały, przedłużony, oszklony, webasto, wspomaganie, 
alarm, radio, hak, bez wypadku, zarejestrowany jako uniwer
salny, 9 osób lub 1155 kg, • 29.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-77-22,0604/61-66-35
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1993 r., 170 tys. km, 1900 
ccm, diesel, zielony, bez wypadku, oszklony, 9 miejsc, tapicer
ka, radio, el. reguł, reflektory, ogrzewanie x2, stan idealny, kom
pletna dokumentaqa, • 27:800 zł. Nowa Ruda. tel. 0601/31-91-96 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 180 tys. km. 2400 ccm, die
sel, biały, 9-osobowy, w kraju od 3 miesięcy, podwój ny-na wiew 
ciepłego pow., wspomaganie, bez wypadku, • 30.000 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/54545-81, 546-20-56 
po godz. 20,0606/71-03-52
O  VW TRANSPORTER T4 ,1993 r., 2400 ccm, die

sel, zielony, 7-osobowy, oszklony, przedłużony,
5-biegowy, wspomaganie, - 26.900 zł łub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/7949-88 87021871

VW TRANSPORTER T4,1993 r., 170 tys. km. 1900 ccm, die
sel, zielony, bez wypadku, 9-osobowy, welur, oclony, nie reje
strowany, stan b. dobry, pełna dokumentacja, tylna wycieracz
ka, faktura VAT, możliwość sprzedaży na raty, • 27.000 zł. Bra
lin, tel. 062/781-29-65 w godz 9-18,0603/13-97-64 
VW TRANSPORTER, 1993 r., 2400 ccm, diesel, kolor kanarko
wy, ciemne szyby, przedłużony, • 28.000 zl. Legnica, tel. 
0603/62-6047
VWTRANSPORTER T4,1993 r., 168 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, RM, wspomaganie, oszklony do połowy, 6-osobowy, 
przedłużony, alarm, immobiiizer, książka serwisowa, stan b. 
dobry, • 26.700 zl lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 
0605/04-98-23
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 212 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, alarm, wspomaganie, halogeny, oszklony, 5-osobo- 
wy, opony zimowe, el. reguł, reflektory, el. reg. lusterka, tylna 
wycieraczka, RO, - 30.000 zł (możl. wysL fakt. VAT). Wrocław, 
tel. 0601/96-54-95
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 197 tys. km, 2400 ccm. die
sel, biały, długi, oszklony do połowy, 5 miejsc, ABS, centralny 
zamek, el. reg. lusterka, elektr. podgrzewane fotele + podło- 
kietniki, halogeny, hak, I właściciel, zadbany, • 26.000 zl. Wro
cław, tel. 071/343-52-18,0601/43-52-18 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 141 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, MULTIVAN, zarejestrowany na 7 osób, stolik, łóżko, 
kierowca niepalący, • 35.900 zł lub zamienię na kombi. Zgorze
lec, tel. 0601/86-08-24
VW TRANSPORTER T4, 1993/94 r„ 170 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, podwójna kabina, ład. 900 kg, wspomaganie, ra
dio, hak, kompletna dokumentacja, • 24.800 zł. Góra, tel. 
065/54349-67,0601/05-81-90
VW TRANSPORTER CARAVELLE T4, 1993/94 r., 2400 ccm, 
diesel el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, podgrzewa
ne lusterka, podwójne ogrzewanie, boczne szyby rozsuwane, 
fotele z podłokietnikami, - 33.000 zł. Prudnik, tel. 0602/79-66-12 
VW TRANSPORTER MULTIVAN T4 BUS, 1994 r., 148 tys. km, 
2400 ccm, diesel, zielony metalic, RO, 5-biegowy, blaszak, 
wspomaganie kier., centralny zamek, ei. reg. lusterka, alarm, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, sprowadzony z Niemiec, nie eks
ploatowany w kraju, rozkł. kanapa, lodówka, 6-osobowy, stolik, 
halogeny, bagażnik na rower ♦ czarne folie, • 45.000 zl. Lubań, 
tel. 075/72244-02,075/722-1944 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem • AG0204 www.autogiel- 
da.com.pl)
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 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • A00508 
www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 128 tys. km, 2400 ccm. diesel 
Syncro, 4x4,8-osobowy lub 1030 kg, hak, alarm, nowy akumu
lator, halogeny, • 44.000 zi. Jelenia Góra, tel. 075/753-5744, 
0603/42-5946
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 147 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D, biały, wspomaganie kierownicy, webasto, przedłużony, oszklo
ny, 4-osobowy, hak, bez wypadku, książka serwisowa, w kraju 
od 3 dni, zarejestrowany na 9 osób, po przeglądzie, • 31.000 zl. 
Polanica Zdrój. tel. 0606/85-75-72 
VW TRANSPORTER, 1994 r„ 100 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
srebrny metalic, nie eksploatowany w kraju, cena 25.500 zł net
to. Świdnica, teł. 074/853-36-01,0601/79-66-78 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2400 ccm, diesel, biały, nie 
eksploatowany w kraju, stan b. dobry, po remoncie silnika w 
Niemczech, podwójna kabina, z palą 6 osób ♦ 1000 kg, • 27.500 
zl ♦ VAT. Chojnów, tel. 0606/784)8-04 
VW TRANSPORTER T4.1995 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, halogeny, hak, wspomaganie, el. otw. szyby, blaszak, 
poduszka pow., ABS, bez wypadku, I właściciel w kraju, kom
pletna dokumentacja, • 30.800 zi. Nowogrodziec, tel. 
075/731-68-61,0608/23-52-71
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 119 tys. km, 2400 ccm, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, pilot, elektr. otw. szyby i 
reg. lusterka, immobiiizer kodowy, halogeny, 7 osób, ciemne 
szyby, atrakcyjny wygląd (lusterka ♦ zderzaki w kolorze nadwo
zia), serwisowany w ASO VW, ciężarowo-osobowy, stan b. do
bry, -42.000 zl. Września, tel. 0607/62-05-55 
VW TRANSPORTER T4.1995 r., 190 tys. km, 1900 ccm, die
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sel, biały, bogate wyposażenie, bez wypadku, zadbany, stan b. 
dobry, • 31.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0605/60-72-60 
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 100 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, bez wypadku, 3-osobowy, blaszak, ściana grodziowa, 
wspomaganie, el. reguł, reflektory, stan idealny,- kompletna do
kumentacja, faktura VAT, możliwość rat, * 28.800 zł lub żarnie- 
nię. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1995 r., 180 tys. Jim, 1900 ccm, 
turbo D, biały, 8-osobowy, czarne szyby, wspomaganie, • 33.000 
zł. Lubin, teł. 076/844-73-25, 0502/92-66-73 
VW TRANSPORTER T4,1995 r„ 115 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, częściowo oszklony, 8-osobowy, hak, stan dobry, •
32.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-38-31
VW TRANSPORTER T4,1995 r„ 101 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, I właściciel, wspomaganie kierownicy, oszklony, 6-oso- 
bowy, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, • 29.500 zł. 
Syców. tel. 062/785-36-81,0603/92-75-63 
VW TRANSPORTER T4, 1995 r., 2461 ccm, benzyna, biały, 
sprowadzony w całości, wyraju 7 miesięcy, bez wypadku, książ
ka serwisowa, wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, 
immobilizer, szyberdach, RM, tylna szyba ogrzewana, stan 
techn. idealny, - 31.000 zł lub zamienię na VW Passata kombi. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-19-97 
VW TRANSPORTER, 1996 r., 1900 ccm, diesel, biały, wspo
maganie • 38.500 zł. Leszno, tel. 065/529-24-65 
VW TRANSPORTER T4,1996 r:, 187 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, kupiony w salonie w Polsce, przeszklony do połowy, 
alarm, immobilizer, ciemne szyby, stan idealny, • 36.000 zł. Lu
bin, tel. 0602/45-91-85
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 111 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
czerwony, aluminiowe felgi 16*, zderzaki w kolorze nadwozia, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, ABS, poduszka pow., 
centralny zamek, • 38.000 zł. Opole, teł. 077/421-51-51 
VW TRANSPORTER, 1996 r., 145 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, zarejestrowany na-9 osób t̂apioeroWahe 
wnętrze, - 38.500 zł. Osieczna, teł. 065/535-01-25, 
0607/10-00-35
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 115 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, wspomaganie, I właściciel w kraju, garażowany, tylne 
drzwi otwierane na boki, kpi. dokumentacja, - 34.200 zł. Wro
cław, teł. 071/396-50-93 po godz. 20,0608/43-58-66 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1996/97 r., 1900 ccm, turbo D, 
niebieski, bez wypadku, 9-osobowy, przedłużony, 2 zabezpie
czenia, stan b. dobry, w kraju od 5.2000 r, - 40.500 zł. Szklar
ska Poręba, tel. 075/717-47-25
VW TRANSPORTER T4, 1996/97 r., 159 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, granatowy metalic, Caravelle, 7-osobowy, ład. 11, ABS, 
welurowa tapicerka, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, 3 zabezpieczenia, RO, CO, wzmacniacz, • 48.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-79-19,0603/37-81-03 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 125 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, wspomaganie, 6-osobowy,-skrzynia ład., zareje
strowany, • 35.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/734-58-52, 
0601/58-33-32
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 120 tys. knfi, 1900 ccm, TDi, 
czerwony, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, 8-osobowy, stan dobry, - 32.000 zł. Gryfów Ślą- 

. ski, tel. 075/781-32-39,0604/24-27-50 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 48 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, blaszak, poduszka pow., radio, bez wypadku, książka 
serwisowa, do sprowadzenia z Niemiec -16.000 DEM + cło lub 
na gotowo - 35.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39̂ 81 
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 idealny, •
48.000 zł. Lubin, tel. 0605/69*16*02-
VW TRANSPORTER T4.1997 r., 120 tys. km, 2500 ccm, TDi 
102 KM, 3-osobowy +11, stan idealny, - 49.500 zł. Opole, tel. 
077/437-63-38
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1997/., 150 tys. km. 1900 ccm. 
turbo D, biały, blaszak, 3 siedzenia z przodu, izoterma z agre
gatem, bez wypadku, zadbany, • 37.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-13-51
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 2400 ccm, diesel przedłużo
ny, 6-osobowy, oszklony do połowy, - 37.000 żł. Wałbrzych, teł. 
074/666-37-27
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 106 tys. km, 2500 ccm. TDi, 
biały, wspomaganie kierownicy, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, 8-osobowy, stan b. dobry, możliwe raty przez komis, •
44.700 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/781-84-69, 
0603/42-29-49
VW TRANSPORTER, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, biały, bla
szak, zarejestrowany na 3 osoby + 850 kg, kupiony w salonie, 
stan dobry, - 26.700 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27, 
0601/57-76-68
O  VW TRANSPORTER T4,1997 r., 134 tys. km, 2400 

ccm, diesel, biały, oszklony, sprowadzony w 
05.2000 r., w całości, bez wypadku, 9-osobowy, 
kompletna dokumentacja, zarejestrowany jako 
ciężarowo-uniwersalny, • 34.000 zł + VAT lub za
mienię na osobowy. Legnica, tel. 076/887-83-51, 
0601/76-97-19 84014671

VW TRANSPORTER T5 CARAVELLE, 1997 r.. 10 tys. km, 1900 
ccm, turbo D wersja długa, 2 poduszki pow., serwo, RM, Cen
tralny zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, spoiler ♦ 
światło .stop”, 9-osobowy, bez wypadku, sprowadzony w cało
ści, - 37.500 zł. Zielona Górą, tel. 068/383-52-42 po godz. 21 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1997 r., 1900 ccm, turbo D 
2 szyberdachy, serwo, centralny zamek, alarm, RM, stolik, roz
kładana kanapa, spoiler dachowy + światło .stop”, bez wypad
ku, 8-osobowy, immobilizer, • 48.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/383-52-42 po godz. 21
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 
blaszak, • 35.500 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/398-88-58 
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r., 80 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D, biały, 9-osobowy, webasto, rozkł. siedzenia, boczne szy
by rozsuwane. RO, 1 właściciel, - 55.000 zł. Starogard Gdański, 
tel. 058/561-40-74
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 40 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D, granatowy, blaszak, wspomaganie, radio, książka serwiso
wa, do sprowadzenia z Niemiec • 17.000 DEM ♦ cło lub na go
towo - 37.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T5 MULTIVAN, 1998 r., 63 tys. km, 2500 
ccm, TDI, czerwony, stolik, 2 poduszki pow., klimatyzacja, łóż
ko, alum. felgi, webasto, welurowa tapicerka, książka serwiso
wa, - 75.000 zł. Przemków, tel. 076/831-01-66,0602/13-58-67 
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
ZIŁ 1300,1974 r., niebieski, silnik Leyłand, 3-stronny wywrót, 
techn. sprawny, opony radialne, dodatkowe części, • 5.000 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-23-13 po godz. 15,0604/50-95-78 
ZIŁ 555,1979 r., 58 tys. km, diesel silnik IFA, wywrotka, skrzy
nia metalowa o wym. 3.0 x 2.45 x 0.8 m, sprawny, wyrejestro
wany, z możliwością ponownej rejestracji, • 2.500 zł. Scinawka 
Średnia, gm. Radków, tel. 074/871-51-99 
ŻUłCA-03,1969 r., 2200 ccm plandeka, nowa instalacja gazo
wa, nowe opony, przegląd do 12.2001 r., stan b. dobry, • 3.000 
zł. Wrocław, tel. 339-16-69
ŻUK A-13B, 1974 r. zarej., opłacony • 900 zł. Rogów Sobócki, 
tel. 071/390-40-42
ŻUK, 1974 r. stan dobry, w ciągłej eksploatacji, • 1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/327-90-16 w godz.8-15. 0502/60-75-59 
ŻUK A-11B, 1975 r., 30 fys. km, benzyna, żółty, aktualny prze
gląd, po remoncie kabiny, nowe bębny, tłoczki, hamulce, szczęki 
hamulcowe, plandeka 1-roczna, wys. 190 cm, świetlik, • 2.200 
zł lub zamienię na maszyny. Witków, tel. 074/880-31-44 
ŻUK A-13,1976 r., 2120 ccm, szary, po remoncie, hak, nowe 
opony, nadwozie z 89 r., stan b. dobry, • 1.400 zł. Nysa, tel. 
077/435-52-15,077/435-52-33
ŻUK A-11B, 1977/98 r., 37 tys. km, 2200 ccm, benzyna, zielony, 
izoterma, po remoncie kapitalnym silnika, złożony z nowych 
części w 98 r. - 2.800 zł. Lubin, tel. 076/844-41-51 
ŻUK A-11,1979 r., 140 tys. km, E+gaz, niebieski, stan dobry, 
brak przeglądu, .na chodzie*, - 1.000 zł lub zamienię na Opla 
Kadetta 1.3 kombi. Lubań, tel. 075/722*21-62 po godz. 20 
ŻUK, 1979 r., niebieski, skrzyniowy, do drobnych poprawek la- 
kierniczo-blacharskich, sprawny, • 650 zł. Wrocław, tel. 
071/355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03

ŻUK Ar11,1980 r., 2120 ccm, niebieski, skrzyniowy, oplande
kowany, -2.500 zł. Wilkowice, tel. 065/534-13-85 
ŻUK A-11B, 1981 r. jasnozielony, stan silnika b. dobry, 4-bie- 
gowy, podłoga nowa, drewno obłożone blachą, plandeka nie
bieska stan b. dobry, techn. sprawny, nowe amortyzatory, ap. 
zapłonowy, tylny most, opłacony aktualny przegląd techń..-1.350 
zł. Borów k. Strzelina, tel. 071/393-30-34 .
ŻUK, 1983 r., 60 tys. km, benzyna, zielony, skrzyniowy:oplan
dekowany, wym. 2.9x2x2 m, kabma-do remontu, stan dobry, -
1.000 zł lub zamienię na sprężarkę WAŃ. Twardogóra, tel. 
071/315-.01-78
ŻUK A-06,1983 r., 2120 ccm, benzyna, popielaty, blaszak, waż
ny przegląd, -1.800 zl. Wrocław, tel. 071/363-21-84 
ŻUK, 1984 r., 65 tyś. km, 21ÓÓ Ccm, żółty, oplandekowany, •
1.600 zł lub zamienię na Fiata 126p. Legnica, tel. 0602/64-06-68 
ŻUK A-11 B, 1984 r., 50 tys. km, 2200 ccm, benzyna, żółty, skrzy
niowy, oplandekowany, techn. sprawny, ubezpieczony, stan b. 
dobry, • 1.500 zł. Rawicz, tel. 065/547-37-63 
ŻUK A-11B, 1984 r., 2100 ccm, pomarańczowy, stan blacharki 
dobry, podwyższony, meblowóz, nowa plandeka, stan opon b. 
dobry, stan silnika i skrzyni biegów b. dobry, 4-biegowy, ważny 
przegląd i OC, gotowy do pracy, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
ŻUK A-16B, 1985 r., 2100 ccm, szary, techn. sprawny, przegląd 
do 08.2001 r, • 2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-93-89 
ŻUK A-11B, 1986 r., benzyna, popielaty, stan dobry, skrzynio
wy, nowa plandeka, przegląd do 10.2001 r., po remoncie za
wieszenia i sprzęgła, RO, - 2.600 zł. Kuchary, gm. Domaniów, 
tel. 071/302-73-91
ŻUK A-13B, 1986 r., 2120 ccm, szary, izoterma, kontener, stan 
dobry, po lakierowaniu, • 2.500 zl lub zamienię na Poloneza 
Trucka. Malczyce, tel. 071/317-91-48,0601/71-65-80 
ŻUK A-11,1986 r., 2120 ccm, benzyna .skr Ą̂igwy, po remon
cie blacharki, do wymiany skrzynia + dodatkowa skrzynia, nowa 
głowica, .na chodzie*, -1.900 zł. Wrocław, tel. 071/349-44-19 
ŻUK A-11B, 1987 r., 2000 ccm, biało-niebieski, kontener bla
szany, instalacja gazowa, sprawny, zarejestrowany do
31.08.2001 r, •1.600 zł. Oława, tel. 071/313-90-43 
ŻUK A-06B, 1987 r.. 2100 ccm, benzyna, jasnobrązowy, bla
szak, po remoncie silnika, skrzyni b., bez przeglądu, • 1.600 zł.' 
Roztoka, gm. Dobromierz, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/89-62-19 
ŻUK A-11B, 1987 r., 2100 ccm, benzyna, szary, nowa plande
ka, nowy akumulator (gwarancja), opony w b. dobrym stanie, 
nowa chłodnica, stan b. dobry, ważne ubezp. i rej. - 2.300 zł. 
Sobótka, tel. 071/316-29-60
ŻUK, 1987 r., 34 tys. km skrzyniowy, oplandekowany, inst. ga
zowa, 4-biegowy, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-88 
ŻUK A-06B, 1988 r., 140 tys. km, 2100 ccm, S, benzyna, szary, 
blaszak, inst. gazowa, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-71-99 
w godz. 7-16
ŻUK A-06B, 1988 r., 32 tys. km, 2100 ccm, zielony, blaszak, po 
kapitalnym remoncie blacharki i silnika, stan techniczny dobry, 
mało eksploatowany, zadbany, • 2.100 zl. Wrocław, tel. 
0603/68-75-15
ŻUK A-06B, 1990 r., 2120 ccm, zielony, blaszak, stan dobry, •
4.000 zł. Dobroszyce, teł. 071/314-18-91
ŻUK A-11B, 1990 r., • 3.500 zł. Jarosław, teł. 076/870-92-29 
ŻUK A-07,1990 r., 216 tys. km, 2120 ccm, zielony, furgon, 7-oso
bowy, stan dobry, inst. gazowa, nowe opony, • 2.550 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-56-01, 0501/53-15-92 
ŻUK A-11,1990 r., 86 tys. km, 2100 ccm, kolor popielaty, insta
lacja gazowa, plandeka, ład. 950 kg, stań techniczny b. dobry, •
3.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-0342
ŻUK, 1991 r., pomarańczowy, blaszak, po remoncie blacharki i 
zawieszenia, • 3.900 zł. Długołęka, tel. 071/315-38-89 
ŻUK A-06,1991 r., 28 tys. km, 2120 ccm po wymianie silnika w 
1992 r., oryg. przebieg 28000 km, wzmocnione resory, oryg. 
fabryczny blaszak, aktualny przegląd i ubezp. OC, sprawny, z 
inst. gazową Lovato (2-letnią) - 2.500 zł, bez instalacji - 2.100 
zł. Świdnica, tel. 074/853-66-08,0604/73-89-11 
ŻUK, 1992 r., - 6.500 zł. Lubin, tel. 076/843-64-61 - 
ŻUK A-O74 D, 1992 r., 135 tys. km, 2500 ccm, diesel, brązowy, 
po remoncie zawieszenia przedniego, 4-biegowy, blaszak, 
oszklony, stan b. dobry, - 4.700 zł ♦ VAT lub zamienię na Stara 
200. Paczków, tel. 077/431-75-39, 0606/64-28-67 
ŻUK, 1992 r., 123 tys. km, 2400 ccm, diesel, szary, blaszak, 
dodatkowo 2 opony zimowe, silnik Andoria, przegląd do 03.2002 
r., stan dobry, - 5.300 zł. Wałbrzych, tel. 0502/55-00-65 
ŻUK, 1993 r. izoterma .Iglocara*, inst. gazowa, - 6.500 zł. Wro
cław, tel. 071/354-20-58,0503/30-42-31 
ŻUK, 1993 r., 61 tys. km, 2120 ccm, benzyna, żółty, chłodnia, 
nadwozie 3-drzwiowe, przystosowane do mrożenia, agregat 
.Termoking*, do minus 25 stopni C, po generalnym remoncie, 
nowy lakier, stan idealny, • 19.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-89-57,0601/76-57-19
ŻUK, 1994 r., 2400 ccm, benzyna, niebieski, instal. gazowa, 
blaszak, stan dobry, • 5.000 zł. Oborniki śląskie, teł. 
0601/71-22-36

CZĘŚCI
O  ABSOLUTNIE AUTO - HANDEL „PALCARS” 

AUTO SCHROTT: Sprzedaż części używanych z 
demontażu oraz aut powypadkowych. Na placu 
posiadamy zawsze ponad 50 aut do sprzedaży. 
CENY KONKURENCYJNE !!! Zapewniamy tani 
transport. Czynne w dni powszednie od 8 do 
17.30, Wrocław ul. Swojczycka 99 (droga wylo
towa na Jelcz • Laskowice, 500 m za CPN, przy 
przejeździe kolejowym z zaporami), OFERUJEMY, 
RÓWNIEŻ CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ, 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36 (non-stop), 
0601/78-82-84 81009581

ALFA ROME0 145,146: blachy, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
ALFA ROME0145,146: klapa tylna, oś tylna, wahacze, zwrot
nice, kolumny McPhersona, półosie, stabilizatory, listwa kierow
nicza. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
ALFA ROME0 145,146,147 : komputer centralny, code sys
tem, moduł centralnego zamka. Wrocław, tel. 071/336-23-51, 
0603/91-54-12
ALFA ROMEO 146. 2000 r., 1600 ccm : różne części mecha
niczne i blacharki. Zary, tel. 0607/19-13-28 
ALFA ROME0146,156,166 : różne części blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
ALFA ROME0155: blachy, oświetlenie, zawieszenie. Siechni
ce, tel. 071/311-54-13 w godz 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROME0156 : blachy, oświetlenie, zderzaki. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
O  ALFA ROME0 156,1998/01 r . : dach (do limuzy

ny I kombi), ćwiartki przednie, klapa tylna, zde
rzak tylny, lampy tylne, 4 poduszki pow., tapicer
ka, silnik, drzwi, progi, deska rozdz., komputery, 
felgi aluminiowe 16 i 15", zawieszenie tylne, sanki 
pod silnik, amortyzatory, zwrotnice półosie, wa
hacze, plastiki oraz nagrzewnica. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020231

ALFA ROME0156,1999 r.: drzwi kpi., próg lewy i prawy, dach, 
plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, felgi alu
miniowe (2 szt.), błotnik tylny, skrzynia biegów, półosie itp. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
ALFA ROMEO 156,166 : zawieszenie przednie, półosie, wa-

USZCZELNIANIE, REGENERACJA 
HYDRAULICZNYCH PRZEKUPNI 

KIEROWNICZYCH & POMP
OP000471

AUT0-CZĘSCI
AUTORYZOWANA KASACJA POJAZDÓW 

UŻYWANE - DUŻY W YBÓR 
osobowe, busy, ciężarowe do 7,51 ' 

elementy karoserii, autoszyby

AUT0-ZŁ0M "CHEL" .co

pomoc drogowa, ład. do 3 sam. §  
osobowych jednorazowo 8>

C I E Ś L E  k . O le śn ic y  °
d rog a  n r 8  

W R O C ŁA W  - W AR SZAW A

tel. 071/315-40-51 
tel. 0-601 951 678
ZAPRASZAM Y 8.00-18.00

T U R B O S P R Ę Ż A R K I
Firma Usługowo-Handlowa "Julita” oferuje turbiny do wszystkich rodzajów pojazdów.

Możliwość regeneracji, zamiany i wysyłki. Wrocław, ul. B. Krzywoustego 70/1000™ 8® 
tel. 071/325-26-81 wew. 37, w godz. 8-16, tel. 0 608 35 89 81, tel. dom. 071/315-72-66

hacze, kolumny McPhersona, zwrotnice, listwa kierownicza, 
stabilizatory, oś tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
ALFA ROMEO 164 : blachy, oświetlenie, zderzaki, zawiesze
nie, chłodnica, inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13wgodz..9-t7, 
0608/41-76-04 ' '

-ALFA ROME0 164,1983/93 r. 2.5,2.0: felgi, zawieszenie, pół
osie, drzwi, wał koibowy, mosty, belki, silnik, skrzynia biegów, 
chłodnica, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
ALFA ROME0166 : maska, zderzak, błotniki, chłodnica, wa
hacz tylny, klamki zewn. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
ALFA ROME0166: kpi. tył. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
ALFA ROME0166,1999 r., 2000 ccm, wtrysk : różne części. 
Wrocław, tel. 0608/17-96-55
ALFA ROMEO 33 ': blachy, oświetlenie, zderzak. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 75 : drzwi. Siechnice, teł. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
ALFA ROMEO GTV SPIDER: zderzak, reflektor. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ARO : półosie nowe, obudowa mostu, iasty, panewki, części 
skrzyni b. i inne. Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
ARO, 1986 r.: krzyżak na wał napędowy, nowy, oryginalny - 70 
zl. Legnica, tel. 0608/55-25-39
ARO, 1987 r.: zawieszenie przednie z mostem - 250 zł, skrzy
nia biegów z przekaźnikami - 300 zł, most tylny z resorami - 
250 zl, silnik, po remoncie kapitalnym, kompletny - 500 zl, szy
by, układ kierowniczy, koła, chłodnica i inne. Namysłów, tel. 
077/410-49-10,0602/43-09-41

I T U R B O S P R Ę Ż A R K I  I
■  u r u u u o u

NAPRAW A - S K U P  - SP R ZED A Z  
ZAM IAN A - W YM IANA - G W A R A N CJA

Borowa 49, k. Oleśnicy Isobota: Giełda Lubini 
tel. 071/314-81-86, kom. 0-603 233 578

AUTO SERW IS  
REMONTY SILNIKÓW I SKRZYŃ BIEGÓW
✓ regeneracja gaźnlków
✓ naprawa alternatorów I rozruszników
✓ mechanika bieżąca, diagnostyka
✓ elektryka__________  ; OPQ11286l

W-w, ul. Rakowa 6a, tel. 0711325 53 23.0-607 041 052.
AUD1 100, 1980 r., 2000 ccm, benzyna : wszystkie części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
O  AUD1100,1980/90 r., 2.0,2.2,2.3 turbo: wszyst

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

AUD1100,1981 r., 1800 ccm: drzwi, błotniki, lampy, silnik, skrzy
nia biegów (5) i inne. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41

TURBOSPRĘŻARKI
NAPRAWA • MONTAŻ • SKUP ■ SPRZEDAŻ • GWARANCJA 

Możliwość wysyłki - teren całego kraju 
w sobotę - teren giełdy LUBIN 

w niedzielę - teren giełdy w Gliwicach
PHU BARPO L, Borow a 63, koło  O leśn icy  

te l. 071/315-72-44, kom . 0-601 71 97 69

AUDI: felgi 7Jx15,5-ramienne, z rantem, • 800 zł. Bierutów, tel. 
0608/38-17-14
AUDI: podłokietnik skórzany kpi., A3, A4, B5, nowy rozdzielacz 
wtrysku, komputery, kostka stacyjki, liczniki A3,A4, B5, wtryski 
benz. I TDi 193 bar, zaślepki poduszki pow., katalizator, włącz
nik el. szyb, przepustnica 1.8 T, sworznie A3 i inne. Dzierżo
niów, tel. 0604/34-43-84
AUDI: silniki - benzynowe i diesla, skrzynie biegów. Gliwice,
tel. 032/233-23-00, 0606/34-02-98
AUDI, 1600 ccm, benzyna : silnik, kompletna dokumentacja, •
500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-84-82
AUDI: turbosprężarka z kolektorem wydechowym i ssącym,
nowa, • 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 0602/17-71-36
AUDI, 1986 r.', 1600 ccm, diesel: rozrusznik, • 200 zł. Leśna,
tel. 075/721-17-73
AUDI, 1990 r., 60 tys. km, 1800 ccm, benzyna: silnik, komplet
na dokumentacja, odony; -700 zł. Kozów, woj. legnickie, tel. 
06Q6/1 fe-95-59
AUDI, 1999/01 r.: napinacz paska rozrządu, napinacz paska 
klinowego, przepływomierz, simeringi, nowe, oryginalne. Legni
ca, tel. 076/855-09-92,0608/85-60-05 
AUDI 100 C4 : szyba przednia przyciemniana. Lubin, tel. 
076/846-50-70,0605/10-95-87
AUD1100 C4 : ćwiartki przednie, szyberdach. Ścinawa, tel. 
076/843-57-69,0603/31-51-46
AUD1100 .cygaro': wzmocnienie górne czołowe • 100 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-69-17
AUD1100 C4 : skrzynia biegów, ćwiartki, .szyberdach, drzwi, 
układ wydechowy, wózek pod silnik, środek bez fotela kierow
cy, różne części. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
AUD1100 C4 : ramki drzwi, sprężarka klimatyzacji. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
AUD1100 C4,2000 ccm: belka pod silnik, głowica, tłoki, korbo- 
wody, pompa ABS, skrzynia biegów, belka tylna zawieszenia, 
stabilizator tylny, sprzęgło, rozrusznik, silnik wycieraczek. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
AUD1100, 2500 ccm, TDi: głowica • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0602/17-27-14
AUD1100, 2000 ccm, diesel: głowica - 500 zł. Wrocław, tel. 
0602/17-27-14
AUD1 100, 2400 ccm, diesel: głowica - 500 zł. Wrocław, tel. 
0602/17-27-14
AUD1100,1977/82 r.: różne części mechaniczne i blacharskie. 
Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 0605/20-67-73,0609/39-09-66 
AUD1100,1979 r.: szyba przednia, fotele przednie, reflektory 
przednie. Wrocław, tel. 0601/87-45-12 
AUD1100,1980 r.: różne części. Jawor. tel. 0604/20-94-66 
AUD1100, 1980 r. : różne części, dokumentacja. Przemków, 
tel. 076/831-90-77,0604/66-04-86

Ł O Ż Y S K A
do samochodów osobowych i dostawczych 

ceny hurtowe na cały asortyment 0 
Wrocław, ul. Krakowska 180' | 
tel. 783-76-78, 340-00-03 I

AUD1100,1981 r. oraz 200: części z rozbiórki, hak. Wrocław, 
tel. 071/361-91-54
AUD1100,1982 r.: różne części. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 
AUD1100,1982 r.: maska przednia. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUD1100, 1983/87 r., 2000 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
(5), • 250 zł. Lubin, tel. 076/844-60-83,0603/41-05-65 
AUD1 100, 1985 r . : silnik, 5-cylindrowy, kompl., uzbrojony, - 
750 zł. Malczyce, teł. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
AUD1100,1985 r. 2.0,2.2: silnik, chłodnica, szyby, mosty, bel
ki, zawieszenie, skrzynia biegów, osprzęt silnika, drzwi, koła, 
fotele, inne. Waibrzych, teł. 074/846-49-58 
AUD1100,1986 r., 146 tys. km, 2200 ccm, benzyna : silnik z 
odprawą celną, - 850 zl. Modła, tel. 076/817-22.-19, 
0602/88-08-99
AUD1100 OUATTRO, 1986/87 r., 2200 ccm: drzwi, maska tyl
na, zawieszenie przednie i tylne, skrzynia biegów, inne. Żagań, 
tel. 0602/89-83-22
AUD1100,1987 r., 2200 ccm .cygaro*: silnik, tył karoserii, drzwi, 
sterownik wtrysku, zderzak tylny, klapa bagażnika z lampami. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-45-07 
AUD1100,1987 r. oraz 200: przekł. kierownicy i wspomaganie, 
półoś z ABS. Wrocław, tel. 071/361-91-54 do godz.15, 
071/352-35-02 po godz. 16
AUD1 100, 1988 r. : drzwi kpi., stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 100, 1989 r. : błotniki, przełączniki. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUD1100,1989 r.: błotnik tylny lewy, pokrywa bagażnika, amor
tyzatory ze sprężynami, wzmocnienie przednie, tapicerka, dach. 
Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
AUD1100, 1990 r., 2300 ccm .cygaro': klimatyzacja.., tel. 
0502/43-45-04
AUD1100 OUATTRO, 1992 r., 2200 ccm: błotniki tylne, zawie
szenie, zderzak, szyba i inne. Opole, tel. 0606/18-61-99 
AUD1100,1992 r.: klapa tylna, lampy tylne, prawa i lewa ze
wnętrzna i wewnętrzna, listwa podreflektorowa prawa, osłona 
rozrządu, listwy błotnika, listwa drzwi lewa tylna. Wrocław, tel. 
071/784-59-15
AUD1100 C4, 1992 r., 2000 ccm : drzwi, zawieszenie, ABS, 
półosie, komputery, szyberdach, pompa paliwa, skrzynia bie
gów. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
AUD1100 C4,1993 r., 2500 ccm, TDi: części silnika i osprzęt

SKRZYNIE BIEGÓW
NAPRAWA, SPRZEDAŻ SKRZYŃ I CZĘŚCI 

osobowe i dostawcze, części do automatów 
obudowy do sluzyń, wszystkie maiki, skup skrzyń 

SOLIDNIE-TANIO OPOH474 
.tel. 0-608 831 913. 071/315 49 32.

silnika (115 KM AAT), skrzynia biegów (5). Bolesławiec, tel. 
0603/21-58-29
AUD1100 C4 SEDAN, KOMBI. 1993 r.. 2800 ccm, V6 : dach, 
ćwiartki tylne, drzwi, lusterka, szyby, klimatyzacja, lampy, osprzęt 
silnika, wentylator, filtr powietrza, cały środek, konsola, plasti
ki, półosie, ukł. wydechowy, wzmocnienie. Legnica, tel. 
0603/80-26-88 -
AUD1100 C4,1993 r.: szyba tylna do sedana, wahacz lewy, 
zbiorniczek spryskiwaczy, komputer do 2.0E. Lubin, tel. 
0609/41-30-38
AUD1100 C4, AVANT, 1993 r .: lampa tylna prawa, na. klapę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
AUD1100 C4,1994 r.: zderzak przedni kompletny, maska, grill, 
błotniki, halogeny, wyghiszka maski, siłownik, sprężarka klima
tyzacji, lusterka, felgi aluminiowe, kierownica. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUD1100 C4, S6,1995 r., 4200 ccm, V8: silnik kpi., z instala
cją, chłodnica oleju. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
AUDI 200,1982 r.. 2100 ccm, wtrysk: różne z demontażu. Twar
dogóra. tel. 0601/30-33-89
AUDI 200,1983 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, mosty, belki, drzwi, szyby, chłodnica, błotnik̂  zde
rzaki, maska, lampy. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
AUDI 200 OUATTRO, 1991 r., 2300 ccm. turbo, 20V: kolumny 
McPhersona, wahacze tylne, osłona koła zapasowego, szyba 
tylna, pbdszybie, wykładzina bagażnika, czujniki ABS tylne, te
leskopy hydrauliczne tylne. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
AUDI 80 CABRIO : szyba przednia, nowa, prod. niemieckiej. 
Bielawa, tel. 074/833-53-54,0602/53-76-61 
AUDI 80 B3 COUPE : błotnik lewy przedni. Bolesławiec, tel. 
0604/75-81-96
AUDI 80 B3 : drzwi kpi., maska. Czerna, tel. 075/736-34-59. 
0504/91-91-07
AUDI 80 B3,2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5) • 450 zł. 
Głogów, tel. 076/833-59-10

CHŁODNICE
SK U P  - S P R ZED A Ż - NAPRAW A

> nowe
► naprawa wszystkich typów

ZDERZAKI - LAMPY 
ATRAPY-NAPRAWA

PROFESJONALNE SPAWANIE 
ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH

OP012092
Wrocław, ul. Terenowa 60 

(boczna Buforowej) 
tel. 373-03-96, kom. 0-607 388 590

AUDI 80 : szyby drzwi tylnych • 40 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
AUDI 80 B3: alum. felgi Borbet (5-ramienna gwiazda), z opo
nami, • 450 zł. Grodków, tel. 0602/17-47-49,077/415-25-68 
AUDI 80 : sprężyny przednie, przeguby z półosiami, pompa 
ham., tarcza hamulcowa, linka gazu, rozrusznik, piasty, silni- 
czek wycieraczek, silnik 1.6, na części. Wrocław, tel. 
071/325-05-80
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: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusice, 
tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54

011285 _  ^  •—  ■ OPOH285

p R O M O C j ^

ift p̂PEL VW JEEP CITROEN i INNE 
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A U T O C Z Ę Ś C I
c z ę ś c i u ży w a n e  z  d e m o n ta żu  

d o  ró ż n y c h  m arek  
d e m o n ta ż  n a  m ie jscu  

ATRAKCYJNE CENY
OP010021

W rocław , u l. S w o jc z y c k a  1 
_^eL071/348^2; 16Ł372^J7^50_

AUTO C ZĘŚC I LOTNIK
AMORTYZATORY KAYABA OP°11285 KLOCKI HAMULCOWE!

CORSA A,B przód - 1 3 5  zł qolFII - 3 9  zł
KADETT przód - 9 0  zł

I ASTRA I pizód - 1 3 5  zł KADETT E - 2 9  zł
l CORSA A,B tył - 9 0  zł ESCORT V-4 9  zł

S P R Z Ę G Ł A . B LACH Y. O ŚW IETLEN IE. Z A W IES ZE N IA  
C Z Ę Ś C I SILN IK O W E. O L E JE  I INNE

tel. 071/789-90-56 
HUTO CZĘŚCI LOTNIK Wrocław, ul. Bierutowska 38 
(naprzeciw Dworca PKP  PSIE POLE) KLUB SPO RTO W Y LOTNIK

m
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ietrzykowice, ul.. Fabryczna 1 
55*070 Smolec (kierunek Kąty  Wr.) 

tel7fax 071/ 316 18 54 
fax 071/ 316 18 55

WNIA

ekoterm
iT P~)Petrochemia Płock S.A. BO BTSIBW  *.». eir

Na składzie pełen asortyment olejów:

Petro-O il
Mobil #  Castrol

S h e l l

Płyny do chłodnić^ Opryskiwaczy i hamulcowe. Oleje przemysłowe. Skup olej'u''prżepracowanego.

B -J -B "  REGENERACJA GŁOWIC
SAMOCHODOW YCH I CIĄGNIKOWYCH, SPRZEDAŻ - WYMIANA

SPAWANIE ALUMINIUM
CZYN N E: 6°°-22“

50-950 Wrocław, ul. Gazow a 3 (teren Gazowni Tranogaj) 
tel. 071/336-83-88, 363-71-63 po 2000 

0-601 57 17 78, 0501 47 17 86

m m r

CHŁODNICE, INTERCOOLERY
DO AUT ZACHODNICH I JAPOŃSKICH

OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH OP974450 

Wrocław, ul. Nyska 59-61, pon.-pt. 8-17, sob. 9-13
B M C  te l.071/333-20-18 0 5 0 1  3 6 6 7 5 4

http://www.auto-czesci.pl
1 ER M A Z

Skrzynie biegów
NAPRAWA ORAZ SPRZEDAŻ 

SKRZYŃ BIEGÓW I CZĘŚCI 
OSOBOWE I DOSTAWCZE 

SKUP SKRZYŃ 
Wrocław, ul. Kuropatwia 12 

teł. 0-503 65 48 48 0P011397

KLOCKI-AMORTYZATORY-FILTRY-PASKI-OLEJE

S p r z e d a ż  -  m o n t a ż  -  u i y m i a n o  
Wymiana klocków  -  G R A T I S / / /

| W-w, ul. Grabiszyńska 268 (róg Hallera przy stacji BP), lei. 339-27-01,363-12-14,0-501 250 982|

AUDI 80 B4 AVANT : klapa tylna z szybą. Smardzów, tel. 
071/398-33-51.314-38-54
AUDI 80 : pompa paliwa, elektr. Świdnica, tel. 074/845-32-80. 
0608/83-17-13
AUDI 80 B3 : wspomaganie ♦ pompa. Świdnica, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13 
AUDI 80 B4. drzwi kpi. Wałbrzych, tel. 0608/16-81-70 
AUDI 80 B4,100 C4,2300 ccm: pompa wspomagania, kompu
ter, kompletna kolumna McPhersona, tarcza diamentowa o śred
nicy 350 mm, do cięcia asfaltu i betonu • 2 szt., nowe. Wał
brzych, tel. 0607/15-05-67
AUDI 80 B3: skrzynia biegów, • 200 zt. Węgry. tel. 0606/57-74-70 
AUDI 80 : szyba drzwi przednich prawych. Wrocław, tel. 
071/336-70-66 wewn. 187
AUDI 80 B3. B4: reflektory, kierunkowskazy, listwy pod lampy, 
belka pod chłodnicę, zderzak do B3, atrapa do B3, lampy tylna 
do B3. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
AUDI 80: silnik 1600 ccm benz., skrzynia biegów, półosie, tele
skopy, elementy zawieszenia przedniego i tylnego, błotniki tyl
ne, drzwi, szyby, wyposażenie wnętrza, lampy, zderzaki. Wro
cław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
AUDI 80 B3 : drzwi, dach i szyberdach, środek, zawieszenia, 
listwa kier. i wspomaganie, silnik ♦ osprzęt. Wrocław, tel. 
0601/79-08-31
AUDI 80 B3 : progi (nowe). Wrocław, tel. 071/333-70-92, 
0601/56-17-22
AUDI 80 B3,1800 ccm: różne części blacharskie i mechanicz
ne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 B4 1.9 TDI, 1.9 TDi 2.0 E: przepływomierz, maska, 
błotniki, halogeny, drzwi, oś tylna, zaciski, zwrotnice, whacze, 
kołyska silnika, Japy”, podnośniki elektryczne, lusterka, lampy,

AUDI 80,1982 r.: różne części z demontażu, pilne. Nowa Sól, 
, tel. 0607/74-71-21
AUDI 80,1982 r..' 1600 ccm: głowica, serwo, chłodnica, szyba 
przednia i tylna, błotniki przednie, klapa tylna, tylna belka, amor
tyzatory tylne, skrzynia biegów, sprzęgło, wahacze, przekład
nia kierownicza, półosie, tłumiki, inne części. Żary, tel. 
068/375-35-64 po godz. 20,0600/32-48-63 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna: drzwi, dach z szyberda- 
chem, szyby, maska, zawieszenie przednie, lampy, alternator, 
rozrusznik, chłodnica, gaźnik, instalacja, błotnik przedni lewy. 
Wrocław, tel. 0603/95-96-34
AUDI 80,1983 r.: wszystkie części z rozbiórki + kpi. felg alumi
niowych. Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
AUDI 80.1984 r.: skrzynia biegów (5), lampa prawa przednia, 
zderzak przedni, lusterko prawe. Bolesławiec, tel. 075/734-66-35 
AUDI 80,1984 r.: części z rozbiórki. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/312-53-41
AUDI 80,1985 r.: lampy, błotniki, szyby, silnik bez dokumenta
cji, skrzynia biegów (5). zawieszenie, maska, klapa tylna i inne. 
Wrocław, tel. 0502/84-01-75
AUDI 80,1985 r. 1.3,1.6: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, 
lampy, chłodnica, osprzęt silnika, mosty, belki, półosie, szyby, 
drzwi, koła, fotele, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
AUDI 80,1986 r. 2-drzwiowy: maska, klapa tylna, drzwi, skrzy
nia biegów (5), półosie, lampy, atrapa chłodnicy i inne. Wro
cław. tel. 0502/84-01-75
AUDI 80 B3. B4,1987/95 r.: lusterka boczne kompletne (lewe i 
prawe), reguł, ręczna lub elektryczna. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
AUDI 80 B3,1988 r., 110 tys. km, 1800 ccm : różne części z 
rozbiórki. Opole, tel. 0603/99-73-26 
AUDI 80,1988 r.: kierunkowskaz przedni lewy, lampy tylne na 
klapę, przepływomierz, kanapa tylna B4, amortyzatory tylne B4. 
Wrocław, tel. 071/361-91-54

AUDI 80,100,1990/91 r.: różne części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
AUDI 80,90,1990 r„ 150 tys. km: kpi. szyberdach, przednie 
błotniki i pas (górny i dolny), kpi. drzwi, przełączniki, stacyjka z 
kluczykiem i kolumną kierowniczą przedni zderzak z haloge
nami, chłodnice płynu i klimatyzacji, welurowa tapicerka w ciem
nym kolorze. Legnica, tel. 0607/04-07-90 
O  AUDI 80, 90,100, C4, B4, B3, A6, VW PASSAT, 

POLO, GOLF, VENTO, JETTO, T4, roczn ik i 
1980-2000: lampy, reflektory, kierunkowskazy, 
halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, blachy itp. 
REG-PLAST, Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81010011

AUDI 90 OUATTRO, 1991 r., 120 tys. km. 2300 ccm, 20V, DOHC. 
benzyna: skrzynia biegów. Zary, tel. 068/374-69-19 
AUDI A2, A3, A4, A6.1998/00 r.: części blacharskie i mecha
niczne, klimatyzacje kiimatronic, felgi aluminiowe, elementy

AUDI A4 : maska. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
AUDI A4 : drzwi, klapa i lampy tylne. Wałbrzych, tel.
074/843-59-23,0608/16-81-70
AUDI A4: szyba przednia. Wrocław, tel. 0606/5841-37
AUDI A4 : osłona pod silnik, maska, zderzaki, klapa tylna do
Avanta, belka pod silnik, wahacze, nadkola. Wrocław, tel.
0601/73-97-72
AUDI A4: szyba przednia. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
AUDI A4,1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, klapa tylna, kon
sola, błotnik tylny prawy, plastiki, klimatyzacja i inne. Wrocław, 
tel. 0605/11-26-18
AUDI A4: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
AUDI A4: konsola. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
AUDI A4,1996 r.: cała część tylnego, lewego błotnika z podło
gą* 300 zł, prawy migacz - 50 zł. Kępno, tel. 062/782-85-50 
AUDI A4 KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, wtrysk: kpi. klapa, drzwi 
tylne L ♦ P, tapicerka. skrzynia biegów, ukł. kierowniczy. Milicz, 
tel. 071/384-00-62,0605/41-56-68 
AUDI A4AVANT, 1997 r.: drzwi, szyby, tapicerka, lampy, błotni
ki, chłodnice, zawieszenia, dach, poduszki pow. i inne. Zielona 
Góra. tel. 0503/65-06-56
AUDI A4,1998 r.: dach. ćwiartki tylne, szyberdachy, podsufit- 
ka, lusterka, ramki drzwi, szyby, tapicerka, plastiki. Dzierżoniów, 
tel. 0604/43-07-16
AUDI A4 AVANT, 1998 r.. 1900 ccm. TDi 110 PS: skrzynia bie
gów, serwo, tapicerka, tył nadwozia, rozrusznik, wentylator, in-

TURBOSPRĘŻARKI
Regeneracja • Skup • Sprzedaż

Wrocław, ul. Armii Krajowej 53, tel. 071/336-6047 wew. 119, 0-607 525 686

LICZNIKI SAMOCHODOWE
Korekta przebiegu - wszystkie typy i modele. Lubin, tel. 0-601542458

o ™ 527

wzmocnienie czołowe, kierownica, szyba tylna, filtr powietrza, 
chłodnica wody i klimatyzacji. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B41.9 TDI, 1.9 TD, 2.0 E: sprężarka klimatyzacji, ko
łyska silnika, zaciski, McPhersony, lampy tylne (czarne), osło
na pod silnik, amortyzatory, nadkola. Wrocław, teł. 
0602/26-76-79
AUDI 80 B31.9 TD, 1.8 E, 1.6 TD: błotniki, lampy, drzwi, luster
ka. chłodnica, nadkola, części silnika, nagrzewnica, pokrętła 
nagrzewnicy, zderzaki, przełączniki, wzmocnienie czołowe, kie
rownica, osłona pod silnik. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B3. 1800 ćcm : belka pod silnik, zawieszenie tylne, 
gażnik, ukł. wydechowy, przekładnia kier., zawieszenie przed
nie, kolumna kier., pompa hamulcowa, pompa wody, alternator 
rozrusznik, tapicerka, dach z szyberdachem, zderzak tylny, drzwi 
prawe. Wrocław, teł. 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 COUPE, 1976/82 r.: różne części z demontażu. Wro
cław, tel. 373-14-32
AUDI 80,1977/82i.: różne części mechaniczne i blacharskie. 
Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 0605/20-67-73,0609/39-09-66 
AUDI 80 B4,1981 r., 2000 ccm, 16V Ouattro: różne części. Le
gnica, tel. 0601/844745
AUDI 80,1982 r.: silnik 1,6 E, stan b. dobry, drzwi, szyby, fote
le, tapicerka, zegary, plastiki, lusterka, uszczelki, zbiornik pali
wa, klapa tylna, kpi. zawieszenie, półosie, tłumiki, rozrusznik, 
alternator, konsola, inne. Brzeg, tel. 077/416-66-47 w godz.8-10, 
0601/84-73-86
AUDI 80,1982 r.: różne części. Goduszyn, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0609/63-96-19
AUDI 80, 1982 r. : reflekotry przednie. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18 •
AUDI 80,1982 r.: szyby. Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
AUDI 80.1982 r.. 1600 ccm, benzyna : osprzęt silnika, drzwi, 
szyby, maska, klapa, zawieszenia i inne. Kalisz, tel. 
062/752-02-02

AUDI 80 B3,1990 r.: siedzenia ♦ tapicerka boków kpi., drzwi
tylne prawe kpi., błotnik przedni prawy.., tel. 0608/47-38-35
AUDI 80 B3,1990 r.: zderzak przedni, halogeny, zderzak tylny,
białe kierunkowskazy. Byczyna, tel. 077/413-44-57
AUDI 80 B3,1990 r.: ćwiartka prawa, tylne drzwi lewe, konsola
kpi. i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/2049-17
AUDI 80, 1990 r., 1800 ccm : silnik oclony, skrzynia biegów.
Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28
AUDI 80 B3,1990 r. : ława pod silnik, szyby trójkątne, silnik
wycieraczek. Lubin, tel. 0609/41-30-38
AUDI 80,1990 r .: szyba prawych przednich drzwi. Wrocław,
tel. 336-70-66 wewn. 187
AUDI 80 B3,1990 r., 90 tys. km, 1800 ccm: drzwi kpi. • 120 zł, 
maska -130 zł, klapa -100 zł, zderzaki -100 zł, skrzynia bie
gów (5) • 320 zl, silnik • 320 zl, zawieszenia • 200 zl, teleskopy, 
komputer, alternator, rozrusznik, błotniki i inne. Zgorzelec, tel. 
0603/11-16-91
AUDI 80 B4.1992 r .: szyba przednia, drzwi lewe przednie i 
inne. Lubin, teł. 0609/41-30-38
AUDI 80 B3, B4,1992 r., 2000 ccm : silnik na części, drzwi, 
zderzak tylny z hakiem, zawieszenie, lusterka, pompa paliwa, 
komputery, szyberdach, siedzenia. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
AUDI 80 B4,1993 r.: płyta pod silnik z ubytkiem części lewej • 
40 zł, zderzak przedni • 100 zł. Głuchołazy, tel. 0601/55-9947 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, wtrysk: drzwi, skrzynia biegów, 
konsola, zegary, nagrzewnica, plastiki, ukł. kierowniczy, szyby, 
zderzaki, osprzęt silnika. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, sprężarka 
klimatyzacji, pompa hamulcowa, alternator, rozrusznik, miska 
olejowa, zawieszenie tylne, fotele. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80, 100 : katalizator, stan idealny. Mirków, tel. 
071/315-11-28 po godz. 18 ‘f 
AUDI 80,100 B3, B4, C4 : silniki, skrzynia biegów, drzwi, po- 
dłużnice, błotniki tylne, tapicerka, liczniki, dach, ABS, ukł. kie
rownicze, plastiki, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18

tapicerki i inne. Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-86 Niemcy, 
0049/17-5740-99-22
AUDI A2, A3, A4, A6,1998/00 r.: klimatyzacje kiimatronic, kom
pletne, felgi aluminiowe, części blacharki i mechaniczne, luster
ka el., elementy tapicerki i inne. Nowogrodziec, tel. 
0502/33-76-86 Niemiecy, 0049/17-5740-99-22 
AUDI A3 : oś tylna kompletna • 500 zl. Oleśnica, tel. 
0603/92-75-76
AUDI A3 3-drzwiowy: drzwi prawe, wykładzina bagażnika, tylna 
wycieraczka z silnikiem, zamek drzwi, klamka zewnętrzna lewa, 
klapka wlewu paliwa, podnośnik szyby i inne części. Wrocław, 
tel. 071/345-62-00,0601/70-08-64 
AUDI A3 : konsola. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
AUDI A3,1988 r.. 1900 ccm, TDi 110 KM: dach, tapicerka, kon
sola, felgi aluminiowe, zawieszenia, silnik i inne. Wrocław, tel. 
0608/17-96-55
AUDI A3.1990 r.: drzwi prawe, wykładzina bagażnika, plastiki 
bagażnika, tylna wycieraczka z silnikiem, zamek drzwi, klamka 
zewn. lewa, klapka wlewu paliwa, podnośnik szyby i inne. Wro
cław, tel. 071/345-62-00,0601/70-08-64 
AUDI A3,1992/99 r., 1800 ćcm, turbo: głowica, poduszki silni
ka, pas przedni, osprzęt silnika, klapa tylna z szybą zderzaki i 
inne. Lubin, tel. 0605/57-87-37
AUDI A3,1998 r.: dach, ćwiartki tylne, szyberdachy, podsufit- 
ka, lusterka, ramki drzwi, szyby, tapicerka, plastiki. Dzierżoniów, 
teł. 0604/43-07-16
AUDI A3,1998 r.: belka tylna. Lubin, teł. 0609/41-30-38 
AUDI A3,1999 r., 1600 ccm: ćwiartka prawa (przód i tył), dach, 
drzwi lewe, poduszka pow., pasy, sensor, fotele, tapicerki, węże 
do klimatyzacji, serwo, skrzynia biegów (5), wózek, kolumny 
McPhersona, wahacza, silniki i inne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
AUDI A3, 1999 r. : wahacze, półosie, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
AUDI A3, A4,1997/01 r. i  lusterka boczne kompletne, reguł, 
elektryczna, z podgrzewaniem. Wrocław, teł. 0604/94-65-21 
AUDI A3, A4, A6: różne części. Kostrzyń, woj. gorzowskie, tel. 
0607/83-05-22
AUDI A3, S3,1998 r.: zderzak przedni z halogenami, kpi. Mi
licz. tel. 071/384-00-62,0605/41-56-68 
AUDI A4: wahacze przednie, łączniki stabilizatora, drążki i koń
cówki drążków kier., amortyzatory, tarcze i klocki ham., łożyska 
kół przednich. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-89-69 
AUDI A4: podłużnica prawa. Lubin, tel. 0609/41-30-38

stalacja, kierownica, przełączniki i inne. Jawor, tel. 
0601/74-62-22
AUDI A4, 1998 r., 1800 ccm, T : różne części. Leszno, tel. 
0603/57-31-99
AUDI A4,1998 r„ 1800 ccm, turbo: klimatyzacja, ćwiartka tyl
na, zegary, przełączniki świateł, pompa ABS, zderzak tylny, 
skrzynia biegów, filtr węglowy, kolumna kierownicy, inne. Wro
cław, tel. 0607/1147-36
AUDI A4,1998/00 r.: różne części mechaniczne i blacharskie, 
zawieszenia, poduszki pow., silnik, skrzynia biegów, maski, kla
py, dach, drzwi i.inne. Wrocław, teł. 0605/51-86-05 
AUDI A4,1998/99 r., 1800 ccm, turbo, wtiysk : McPhersony, 
półosie, ława silnika, wahacze, osprzęt silnika, klapa tylna, 
skrzynia biegów, zbiorniczki, błotnik tylny prawy. Lubin, tel. 
0605/57-87-37
AUDI A4,2000 r.: drzwi, ramki drzwiowe, podsufitka, siedzenia 
z poduszkami, klapa tylna do Avanta, silnik 1900 ccm TDi, 110 
KM, skrzynia biegów, wahacze. Lubin, tel. 0601/42-2849 
AUDI A4 KOMBI, AVANT, 2000 r.: drzwi przednie lewe i prawe, 
klapa tylna z szybą zawieszenie przednie, wahacze, zwrotni

cze, konsola z poduszką wnętrze czarne do limuzyny, zawie
szenie tylne, głowica i osprzęt do poj. 2500 ccm TDi, skrzynia 
biegów, automatic i manualna (6). LubirMel. 0601742-2849 ? 
AUDI A6,1995 r., 2500 cćm, TDI: pompa Wtryskowa, vacum 
pompa, turbina, pompa wspomagania, kolektory, kiimatronic na 
części, konsola, poduszki pow., sensor, napinacze pasów, ława. 
wahacze, szyby, drzwi, ćwiartka lewa długa, óś tylna, skrzynia 
biegów i inne. Lubin, tęl. 0601/18-90-99 
AUDI A$,1995 r.: maska przednia z grillem, klapa tylna. Lwó
wek Śląski, tei. 075/782-57-01’
AUDI A6 AVANT, OUATTRO, 1996 r.: zawieszenia, oblachowa- 
nie, silnik (2.8 E), skrzynia biegów, felgi aluminiowe, poduszki 
pow., tapicerka skórzana i inne części z demontażu- Lubin, tel. 
0601/58-52-73
AUDI A6,1998 r.: dach, ćwiartki tylne, szyberdachy, podsufit- 
ka. lusterka, ramki drzwi, szyby, tapicerka, plastiki. Dzierżoniów, 
tel. 0604/43:07-16
AUDI A6 ,1998 r .: drzwi, błotniki, inst. elektryczna, Wrocław,' 
tel. 0607/62-80-53
AUDI A6,1998/01 r.,: lusterka boczne kompletne (lewe i pra
we), reguł, ręczna lub elektryczna, podgrzewane. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
AUDI A6, 1998/01 r. Satrapa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
AUDI A6 AVANT, 1999 r., 2500 ccm, TDI, V6: silnik, McPherso
ny, wahacze, chłodnice, kiimatronic, ćwiartka prawa, błotnik lewy 
tylny, tapicerka, progi, komputery, licznik, drzwi, zderzaki, kon
sola, poduszki pow., sensor, kierownica 3-ramienna, plastiki, 
ukł. kierowniczy, ukł. wydechowy katalizator. Lubin, tel. 
0601/18-90-99
AUDI A6,1999 r.: deska rozdzielcza, poduszka kier w kolorze 
brązowym. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
AUDI A6,2000 r., 2500 ccm, TDI: silnik, skrzynia biegów, ukł. 
wydechowy, zawieszenie tylne, przekł. kierownicy, klapa tylna, 
wnętrze bagażniki. Polkowice, tel. 0503/69-07-96 
AUDI A8 : siedzenia, regulacja el., z poduszkami, skórzana ta
picerka boków, lusterka, instalacja. Lubin, tel. 0608/18-78-39 
AUDI A8,1995 r.: zbiornik paliwa, moduły, elementy zawiesze
nia przedniego, podłużnica prawa i lewa, tapicerka skórzana, 
elementy plastikowe, skrzynia biegów, licznik, elementy tapi
cerki, zbiorniczek spryskiwacza, elementy ukł. wydechowyu, 
elementy silnika (4.2) oraz drzwi lewe.., tel. 0603/50-03-51 
AUDI A8,1995 r., 4200 ccm ■;klimatyzacja.., te). 0502/4345-04 
AUDI A8,1996 r., 3700 ccm: skrzynia biegów Tip-Tronic (auto
matic), tylne zawieszenie, poduszki pod silnik, półosie, katali
zatory, rurki do klimatyzacji, nagrzewnica, lewa podłużnica, ABS, 
komputery. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
AUDI A8,1998 r., 4200 ccm: silnik, skizynia biegów Tip-Tronic, 
zderzak tylny, zawieszenie tylne, drzwi prawe, nagrzewnica,

~ kołyska silnika. Wrocław, tel. 0602/80-01 -02 
AUDI S2,1991 r .: wszystkie części mechaniczne z opłatami 
celnymi. Biedrzychowice, tel. 077/437-17-98,077/437-1947 
AUDI S6,4200 ccm, V8: lampy ksenonowe, zawieszenie, felgi 
aluminiowe, tapicerka, klimatyzacja, maska, błotniki, drzwi, de
ska rozdz. + poduszki, części przodu. Zielona Góra, tel. 
0601/7845-13
AUDI S6 AVANT OUATTRO, 1999 r., 4200 ccm : silnik, drzwi 
lewe, wał, lampy tylne, tapicerka skórzana, felgi 17’, konsola, 
poduszki pow., sensor, kierownica 3-ramienna, komputery, pla
stiki, ława, wahacze, McPhersony, wyświetlacz nawigacji, nad
kola, elementy wnętrza i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
AUDI V8: klimatyzacja... tel. 0502/4345-04 
AUDI V8.1990 r.: błotniki przednie, zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUDI, VW: poduszka pow. A6. A4. TT. C4. B4, A8, A3, S6, VW 
Golf, VW Passat, VW Caravelle (kierowca, boczne, pasażer), 
sensor, pasy pirotechn. i inne. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
AUDI, VW GOLF, PASSAT, 1800 ccm, benzyna, wtrysk: tłoki, 
korbowody, miska. Legnica, tei. 0608/55-25-39 
AUSTIN METRO: zderzaki, koła. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
AUSTIN MINI MORRIS : różne części. Jelenia Góra, tel. 
075/755-80-77
AUSTIN ROVER: różne części. Jarocin, teł. 0603/83-87-23 
AUTOBUS AUTOSAN: rozrusznik • 250 zł, ogrzewanie -1200 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-54-80 
AUTOBUS AUTOSAN : szyby, kpi. Siekierczyn, tel. 
075/72442-52
AUTOBUS JELCZ PR 110: rozrusznik • 350 zł, alternator - 400 
zł, siłownik ham. tylny • 200 zł, przedni - 50 zł, eurozawór, koń
cówka stabilizatora. Nowa Ruda, tel. 074/872-54-80 
AUTOBUS MERCEDES: silnik OM402, w całości lub na czę
ści. Wrocław, tel. 325-1848,0502/61-10-53 
AVIA: przystawka do hydrauliki. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
AV1A: różne części z demontażu lub w całości. Wschowa, tel. 
0603/36-37-35
AVIA A31 : resor, tylny zderzak, koło kierownicy, tylny most, 
felgi, rama. Krapkowice, tel. 077/467-18-97 
AVIA A31: części używane, blok silnika, głowica, serwo, koło 
zamachowe, główka mostu, kolektor, wałek rozrządu, półoś. 
Miłków, tel. 075/761-0247
AVIA A31,1983 r.: kontener, rama, zawieszenie, most, pompa 
wtryskowa, przekl. kierownicy (nowa), inne. Wrocław, tel. 
0502/17-75-23
BMW, 2400 ccm, diesel : głowica, • 1.700 zł. Głogów, tel. 
076/831-71-14
BMW: felgi 14*. Jelenia Góra. tel. 0606/42-02-82
BMW: felgi aluminiowe Motorsport 17’ , 4 szt, -1.700 zł. Kalisz,
tel. 0604/80-70-60
BMW, 2000 ccm, 24V: silnik. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 
BMW: blok silnika, 6-cylindrowy, • 1.500 zł. Krosno Odrz., tel. 
068/383-61-63
BMW, 2400 ccm, diesel: silnik oraz skrzynia biegów. Milicz, 
tel. 0501/52-82-53
BMW, 2500 ccm, TDS : pompa wtryskowa VER 515, głowica, 
tłoki, korbowody, wal korbowy, turbina, blok i inne części silni-
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ce, kolumny McPhersona, półosie, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51 i 314-38-54
AUDI A4, A6,1999 r.: kpi. nowe przednie wahacze, przednie
kolumny McPhersona, ukł. kierowniczy ze wspomaganiem,
zwrotnice. Wrpcław, tel. 0603/55-31
AUDI A6 AVANT: relingi dachowe, chromowe, 2 szt, - 300 zł.
Jawor, tel. 076/870-17-54,0607/21-24-36
AUDI A6 : tylna klapa, • 60 zł. Leszno, tel. 0603/05-84-80
AUDI A6: listwa skrętna ze wspomaganiem, -700 zł. Lubin, tel.
0606/17-27-10
AUDI A6: różne części. Wrocław, tei. 0609/17-03-18 
AUDI A6,1994/97 r.: drzwi, kolumny McPhersona, ława, waha-
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ka, głowica po regeneracji (gwarancja szczelności), pompa wtry
skowa po przeglądzie (pisemna gwarancja sprawności). Tyniec 
Mały, lei. 071/311-91-24,0601/4149-39 
BMW: lusterko elektryczne, prawe, kompletne, -120 zł. Wro
cław, tel. 071/325-13-37
BMW: kierownica sportowa, drewniana, obwód 34 mm, - 200
zł. Zawadzkie, tel. 077/463-33-54,0603/46-29-87
BMW KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, TDS : grill, środek, szeroki
nosek, klapa, lusterka, lampa tylna prawa, ramię wycieraczki.
Jelenia Góra, teł. 0602/82-24-82
BMW 3,1985 r.: zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
BMW 3 E-30,1985/92 r .: lampy, soczewki - 500 zł, zderzak
przedni plastikowy • 300 zł, maska przednia -150 zł, most (2500
ccm) • 550 zł, skrzynia biegów (318) - 300 zł. (325) - 500 zł. 2
pary drzwi • 200 zi/szt.. błotniki -100 zł, przeguby, półosie - 200
zł i inne, lampy. Wrocław, teł. 0607/48-29-83
BMW 3,1990 r .: skrzynia biegów (5), - 250 zl. Racułka, tel.
068/325-04-69,0601/18-89-01
BMW 3, 5,2400 ccm, diesel, turbo D : głowice, bloki silnika i 
inne części silnika (z dokumentacją). Lubin, tel. 076/841-21-56, 
0601/42-28-18
BMW 3,5: silnik, skrzynia biegów, liczniki, plastiki, komputery 
i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
BMW 3,5.1988/98 r.: silnik 318i 1996 r.. na części, silnik 525 
1993 r., na części, również błacharka, oświetlenie, plastiki, czę-
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ści zawieszeń, wahacze, wnętrze, komputery, układy wspoma
gań, szyby, inne. Bolesławiec, tel. 0604/97-29-13 
BMW 3, E-36 CABRIO : dach blaszany. Leszno, teł. 
0603/57-31-99
BMW 315,320,1976/82 r .: różne części z demontażu. Wro
cław, tel. 373-14-32
BMW 316,1982 r.: drzwi, klapa tylna, sprężyny, inne. Pogwiz
dów, woj. legnickie, tel. 0605/20-67-73,0609/39-09-66 
BMW 316,1984 r.: silnik z osprzętem, skrzynia biegów, chłod
nica, mosty, belki, półosie, błotniki, zderzaki, lampy, bak, koła, 
fotele, szyby, drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
BMW 316,318 E-21,1978/82 r. .rekin*: alternator, rozrusznik, 
maska przednia, felgi stalowe 13* z oponami, tłumik. ., tel. 
0605/66-11-98
BMW 316,318,1991/98 r., wtrysk : piasty przednie, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-65-97
BMW 318 is : silnik, w całości lub na części. Wrocław, tel. 
0604/59-86-69
BMW 318 E-30: reflektor lewy, atrapa, lusterka. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
BMW 318 i, 1982 r.: skrzynia biegów, przednia maska, przed
nie lampy, most, wał, lusterka el., tylna.szyba i inne części. 
Wrocław, tel. 071/781-93-55,0606/70-96-54 
BMW 318, 1987 r. 4-drzwiowy : skrzynia biegów, most, wał, 
drzwi, fotele, błotniki, zderzaki, szyba tylna, lampy i inne. Świe
bodzice, tel. 074/854-55-37
BMW 318 Si, 1989 r., .1800 ccm, 16V : głowica, skrzynia bie
gów, wahacze, układ kierowniczy, komputer, licznik, drzwi, zde
rzak tylny, lampy, aparat zapłonu. Lubań, tel. 075/721-52-11 
BMW 318,1992 r.: lusterko prawe, maska przednia (coupe), 
zwrotnice, tarcze hamuclowe przednie, skrzynia biegów, filtr 
powietrza z przepływomierzem, licznik, drzwi, most, zawiesze
nie tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 318 i, 1993 r., 1800 ccm limuzyna, coupe: podłużnice, 
dach, błotniki tylne, maska, zderzak, lampy, drzwi, szyby, skrzy
nia biegów, konsola, zegary, poduszki pow., zawieszenie, felgi 
aluminiowe 17', serwo, nagrzewnica, wzmocnienie, koła stalo
we, ukł. wydechowy, most osprzęt silnika i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
BMW 318 i, E-36, 1996 r., 1800 ccm, 16V : zderzak przedni 
M-Technic, obudowa filtra.pow., lusterko prawe, błotnik tylny 
lewy, lampa tylna lewa, osłona pod silnik, zbiornik wspomaga
nia, spoiler przedni AC-Schnitzer, kierunkowskazy i inne. Wro
cław, tel. 0609/16-66-81
BMW 318, E-36 : zderzak przedni, podłużnice, tylny narożnik, 
tylny błotnik, drzwi tylne prawe, szyby, listwy, felgi aluminiowe 
15', miska olejowa, tylna lampa (Coupe), lusterka M-Power, 
zderzak M-Power, belka zderzaka, obudowa filtra IS, chłodnica
i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 320 : błotniki, drzwi, klapa, szyby, zbiornik, zawieszenie 
tylne, silnik 2000 ccm, benzyna + osprzęt na części, dach + 
szyberdach. Gryfów Śląski, tel. 075/781-24-22 
BMW 320 E-21, 1978/82 r .: szyby lewej strony, szyba tylna, 
schowek pasażera, atrapa przednia, lampa tylna prawa, felgi 
stalowe 13* z oponami, tłumik końcowy nowy. tel. 
0605/66-11-98
BMW 320,1978/83 r., 1996 ccm: skrzynia biegów automatycz
na, sprzęgło kpi., głowica, wahacze tylne, amortyzatory tylne, 
szyby boczne, szyba tylna. Lubawka, tel. 075/746-73-36 
BMW 320,1980 r.: wal, tapicerka, nagrzewnica, półosie, elek- 
trowentylator, serwo, zaciski hamulcowe, szyby boczne i tylne, 
stabilizator przedni, wahacze przednie i tylne, most tylny, przekł. 
kierownicy, bębny i siedzenia tylne, plastiki i inne. Wałbrzych, 
tel. 0609/26-53-79
BMW 320, 1982 r . : różne części z rozbiórki. Wrocław, tel. 
071/330-03-81,0606/70-96-54
BMW 320,1984 r.: silnik z osprzętem, skrzynia biegów, chłod
nica, mosty, belki, półosie, błotniki, zderzaki, lampy, bak, koła, 
fotele, szyby, drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
BMW 320,1984 r.: różne części. Wrocław, tel. 071/330-03-81, 
0606/70-96-54
BMW 320,1987 r.: kolumny McPhersona kpi., tarcze i bębny 
hamulców, drzwi przednie prawe (do modelu 4-drzwiowego), 
klapa tylna oraz ścianka. Wrocław, tel. 0605/07-06-31 
BMW 320,1988 r., 2000 ccm, 2.500 : silniki odone, skrzynia 
biegów, zawieszenie, światła, lusterka, chłodnica, blachy. Lu
bań, teł. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
BMW 320,1988 r., 2000 ccm : drzwi, klapa, maska, półosie, 
licznik, kolektor, pasy, szyby, rozrusznik, alternator, klamki, zam
ki, kolumna kier., kokpit, skrzynia biegów. Namysłów, tel. 
077/410-43-75 (sobota)
BMW 320, 1988 r. : maski, błotniki. Radwanice, tel. 
071/311-71-99
BMW 320 COUPE, 1993 r .: elementy sinika, alternator, roz
rusznik, pompa wspomagania, tłumik ostatni, lampa tylna pra
wa, silnik (2.0,24V), kokpit, nagrzewnica, sprężarka do klima
tyzacji, półosie, lusterko zewnętrzne lewe, szyba tylna trójkąt
na prawa oraz tapicerka skórzana.., tel. 0607/83-9046 
BMW 320 i, E-36,1993 r., 2000 ccm, 24 V : głowica z vanosem, 
zderzak przedni M-3, lusterko prawe, obudowa filtra pow., błot
nik przedni prawy, zamki, maski, rozrusznik, miska olejowa, 
komputer silnika (Siemens), osłona pod silnik, cewki zapłono
we, mech. wycieraczek, chłodnica automatu. Wrocław, tel. 
0609/16-66-81

BMW 320 £36,1993 r.) 2000 ccm, 24V: silnik na części, drzwi' 
tylne, błotniki tylne, zawieszenie, kłimafyżaejarfkrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0605/06-97-10 .
BMW 320 E-36,1995'r.: kierownica M-3, skóra', klapa bagażni
ka, tylny błotnik lewy, osprzęt silnika, skrzynia biegów, tylny 
most, halogeny. Jelenia Góra, tel. 0607/74-88-26 
BMW 320 d E-46, 2000/01 r.: zderzak przedni, wzmocoJemir 
przednie, błotniki, chłodnice, zawieszenia, ukł, kierowniczy, 
części silnika, wał napędowy, drzwi, tapicerka, poduszki pow. 
do drzwi, kurtyny dachowe, skrzynia biegów, ABS, intercoojer, 
elektronika i inne. Lubin, teł. 0605/13-32-44 '
BMW 320,325 E-30: miska olejowa aluminiowa, listwy drzwi 
(czarne), lusterka, maska i inne. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
BMW 323,1983/87 r .: błotniki przednie, komplet drzwi, kom
plet szyb, klapa bagażnika, zawieszenie przednie, zawiesze
nie tylne i inne części. Świdnica, tol. 074/851 -39-67 
BMW 324,1985 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik z od
prawą celną - 2,600 zł, skrzynia biegów • 400 zł. Modła, tel. 
076/817-22-19,0602/88-08-99
BMW 324,1989 r.: tarcza sprzęgła, skrzynia biegów, kolumny 
McPhersona, most, wal, pompa wody, nagrzewnica, listwa kie
rownicza oraz stacyjka. Wrocław, tel. 0605/07-06-31 
BMW 325 i E-30 : silnik 6-cyl. (M-2D), udokumentowane po
chodzenie, komputer, przepływomierz, światła przednie, zawie
szenia, zderzak tylny, klapa, drzwi prawe, wał napędowy, szy
by, spoiler przedni „Hartge*. Wrocław, tel. 0607/19-35-55 
BMW 325 td, 1995 r.: drzwi, dach, błotniki, zawieszenia, chłod
nica, filtr powietrza, alternator, rozrusznik, tapicerka. Zielona 
Góra, tel. 0503/65-06-56
BMW 5: koła zimowe 4 szt. • 360 zł. Legnica, tel. 0601/16-87-69 
BMW 5 E-34: fotele, stan idealny, nakładki na zderzak, haloge
ny, lusterka, felgi aluminiowe, lampy. Lubin Jel.076/84,1-8&>83v> 
0603/51-53-2P„.«> S  »  -  ' • •>- ™
BMW 5 KOMBI: klapa tylna kombi. Wrodaw, tel. 0604/25-07-69 
BMW 5: drzwi prawa strona, klapa, zawieszenie tylne kpi., dach 
szyberdachem, kpi. kół, kolumna kierownicy, belka pod silnik, 

'środek, szyby. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
BMW 5 E-39: tylny zderzak (kompletny), zamki, klamki (code), 
wentylator (TDS), klosze lamp, grill, chłodnica, elementy silni
ka 2.Oi 24V, miska olejowa TDS, termostat, obudowa chłodnicy, 
klapa tylna, inne części. Wrocław, tel. 0605/11*62-99 
BMW 5 2.0i 24V, 3.5i: błotniki, grill, drzwi, lampy, lusterka, szy
by, listwy, głowice, plastiki, komputer, elementy silnika 2.0i 24V, 
felgi aluminiowe M-power 8J x 17. Wrodaw, tel. 0605/11 -62-99 
BMW 5,1985 r., benzyna: silnik o poj. 2.5 wtrysk, drzwi, klapa 
tylna, lusterka, rozrusznik, alternator, komputer, kolumna kie
rownicy, pompa wspomagania i inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97
BMW 5 E-34,1988/95 r.: dywaniki, nowe, z materiału, czarne z 
czerwonym napisem BMW -120 zł. Wrocław, tel. 0603/92-85-06 
BMW 5 E-34,1988/95 r.: lampy tylne czarne, Helia, komplet. 
Wrocław, tel. 0609/16-66-81
BMW 5,1990 r.: lusterka el. sterowane, chtodnica, belka pod 
silnik, listwy drzwiowe. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
BMW 5,1992 r., 2000 ccm: elementy blacharskie, mechanicz
ne, wnętrza, lampy oraz szyby. Głogów, tel. 0609/41-39-07 
BMW 5,1993 r.: drzwi, tapicerki, fotele, klapa bagażnika, po
dłużnice przednie, ukł. wydechowy i inne. Lubań, tel. 
0603/60-36-74
BMW 510,730,3000 ccm: silnik i inne. Lubin, tel. 0608/11-11-32 
BMW 520 i, 1983 r .: chłodnica • 70 zł, lampy przednie • 30 
zł/szt., rozrusznik - 40 zł i inne. Legnica, tel. 076/856-39-37 
BMW 520,1984/86 r.,: drzwi uzbrojone, z centralnym zamkiem,
4 szt. • 200 zł, błotnik lewy, przedni • 40 zł, klapa tylna - 40 zl, 
szyba tylna • 50 zł, lampy 4 szt. + grill • 50 zł, alternator+pom
pa wspomagania - 50 zl, siedzenia podgrzewane * pasy 5 szt.
-100 zł, - 500 zł /całość. Grodków, tel. 077/415-57-99

BMW 520, 1989 r., 2000 ccm, OHC : dyferencjał, alternator, 
pompy, elem. zawieszeń, komputer, sprzęgło, miska, chłodni
ca, nagrzewnica, kolektor i inne. Pieńsk, tel. 075/778-62-81, 
0606/43-36-31
BMW 520 i, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik na części, skrzy
nia biegów, część nadwozia tylna, zawieszenie tylne, Wał na
pędowy, most tylny, tapicerka, plastiki i inne, -1.000 zł. Legni
ca, tel. 076/854-41-30, 0606/46-56-52 
BMW 520 E-34,1991 r.: silnik z osprzętem, zawieszenie przed
nie, zawieszenie tylne, ukł. wydechowy, dach z szyberdachem, 
felgi stalowe, drzwi, wnętrze, konsola, plastiki, uszczelki, kom
puter, akumulator, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 
071/349-50-22
BMW 520,1992 r.: maska przednia, zderzak przedni. Jedlina 
Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/36-01-64 
BMW 520 i, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk limuzyna: dach, podłuż
nice, błotniki tylne, drzwi, szyby, konsola, nagrzewnica, skrzy
nia biegów, zderzaki, chłodnica, lampy, osprzęt silnika, zawie
szenie, wzmocnienie, lusterka, klapa, fotele, listewki, serwo, ABS 
i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW 520, 1992 r., 2000 ccm, 24V : sprężarka klimatyzacji, 
pompa wodna, sprzęgło wiskozowe, maska, zderzak przedni, 
chłodnica klimatyzacji i wody. Lubin, tel. 0608/65-59-06 
BMW 520,1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 24V: skrzynia bie
gów (5) - 300 zł, rozrusznik >200 zł, klimatyzacja -400 zł, ABS 
• 200 zł, zbiornik paliwa - 50 zł, drzwi tylne prawe -100 zł, most 
tylny z belką - 100 zł. Wrodaw, tel. 0501/40-31-35 
BMW 520 E-39,1999 r.: silnik, ukł. wydechowy, katalizatory, 
wahacze, ukł. kierowniczy, lawa, konosla, poduszki pow., tapi
cerka (siwa), boczki, plastiki, wnętrze bagażnika, opony letnie, 
most tylny, wahacze, radio, progi, klapa tylna, lampy tylne, koła 
zimowe i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
O  BMW 523, 528 E39 ,1997/01 r . : maska, lampy, 

błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, poduszki pow. (6 
szt), zawieszenia, felgi aluminiowe, klimatyzacja, 
skrzynia biegów, radio z CD, tapicerka, dach, 
ćwiartki, klapa tylna, chłodnice, nagrzewnice, 
wzmocnienia, wał, plastiki i inne. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020961

BMW 524: elementy karoserii, drzwi, klapy, lampy, hak, korpus 
silnika i inne. Kępno, tel. 062/781-52-59 
BMW 524, turbo D : różne części z demontażu, używane. Le
gnica, (el. 0601/16-87-69
BMW 524, turbo D : głowice, lampy przednie, wtryskiwacz z 
czujnikiem. Wrodaw, tol. 0608/44-32-29 
BMW 524, turbo D : pompa wspomagania, • 300 zł. Wrodaw, 
tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
BMW 524: alternator, dach. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 524 d, 1986 r., 2400 ccm, diesel: silnik + skrzynia bie
gów, rozrusznik, alternator, z dokumentacją, z samochodu po 
wypadku, • 1.800 zł. Droszków, woj. zielonogórskie, tel. 
0605/11-09-31
BMW 524,1986 r., 2400 ccm, turbo D : skrzynia biegów, turbi-
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na, blacharka, szyby, inne części z demontażu. Wrocław, tel. 
0608/48-30-95
BMW 524,1987 r„ 2400 ccm: różne części z rozbiórki. Rogoź
nica, gm. Strzegom, tel. 074/855-92-48 
BMW 524,1991 r., 2400 ccm: wahacze tylne, belka tył i przód, 
most; drążki kierownicze, zbiornik paliwa. Brzeg, tel. 
077/412-83-65
BMW 524 TD, 1991 r.: most tylny, wahacze tylne, amortyzatory 
tylne, chłodnica wody, lampy tylne, lusterko, stabilizator przed
ni, kierownica. Wrodaw, tol. 0501/81-36-18 
BMW524 D, 1994 r.: klapa tylna. Radwanice, tel. 071/311-71-99 
BMW 525,2500 ccm, TDS: miska dejowa, pompa paliwa, lam
py tylne przyciemniane Helia, felgi aluminiowe 17* M-power, 
lampy tylne (Touring), klamki, zamki, szyby, drzwi, listwy. Wro
daw, tel. 0504/96-08-40
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm: maska, błotnik prawy, zderzak, 
drzwi prawe kompletne, komputer. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73
BMW 525,1991 r., 2500 ccm: silnik, skrzynia biegów automa
tic, zawieszenie, drzwi, poduszka, zderzaki, światła, dach, 
ćwiartki, klapa, plastiki, termosprzęgło, pompa wspomagania, 
p̂rzekładnia. Wrocław, tel. 0502/16-27-83 
BMW 525,1991 r.: głowica kompletna, 2 szt., komplet foteli, 
maska, grill, lampy przednie i tylne, zaślepka poduszki pow. 
Wrodaw, tel. 0601/70-17-36
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nia, wał, p la s t ik i i inne. Św idn ica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020971

BMW E-39,1999 r., 2800 ccm, wtrysk: silnik (oclony), skrzynia 
biegów, nagrzewnica, plastiki wnętrza, konsola, radio oryg. i 
inne. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
BUICK SKYLARK, 1089/93 r., 3300 ccm: silnik z dokumenta
cją, zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr węglowy, 
skrzynia biegów (automatic). Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
CHEYROLET ASTRO: lusterko lewe, instalacja elektr. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
CHEVROLET CAMARO, 1989 r. : tylny most, zawieszenie, 
osprzęt silnika, wał napędowy. Czerwieńsk, tel. 068/325-04-69, 
0601/18-89-01
CHRYSLER STRATUS ES, 1997 r., 2000 ccm: różne części • 
od 50 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-03-58,736-43-42 
CHRYSLER VISION, 3500 ccm : drzwi, tapicerka skórzana, 
komputery, zawieszenia, plastiki i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18 - . t.y -: V  i i> r  '
CHRYSLER VOYAQEft Tiampa przednia. Wrocław, tei. 
0501/81-36-18 , .
CHRYSLER VOYAGER VAN, 1989 r., 300 tys. km. 3000 ccm, . 
V6, benzyna, wtrysk : skrzynia biegów automatic, - 4.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0601/83-45-56
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r.: różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69
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BMW 525 E-34,1993 r.: chłodnica pow., pompa paliwa w zbior
niku, wentylator, wahacze przednie górne, amortyzatory tylne, 
grfll, atrapy, lampa lewa przednia, wentylator klimatyzacji, pomp
ka chłodzenia głowicy, halogen prawy, felgi aluminiowe 7Jx16
5-ramienne, lampy Helia tyln. Wrodaw, tel. 0609/16-66-81 
BMW 525 i, 1993 r.: zderzak przedni kpi. • 320 zl, halogeny z 
ramkami • 220 zł, nagrzewnica, błotnik lewy • 100 zł, felgi stalo
we i aluminiowe. Wrodaw, tel. 0607/83-44-66 
BMW 525 KOMBI, 1993 r., benzyna i diesel: skrzynie biegów, 
szyby, zawieszenie tylne, chłodnice, klimatyzacja, kanapa tyl
na ze skóry. Wrocław, ter. 0605/06-97-10 
BMW 525 i, 1994 r. : różne drobne części. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
BMW 525,1995 r.: komputer Bosch, moduł, zegary. Wrodaw, 
tel. 071/339-72-81
BMW 526, 1993 r. : pompa paliwa, • 250 zl. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
BMW 632, 1980 r. : maska, błotniki, drzwi, szyby, reflektory, 
części zawieszenia, silnik, skrzynia biegów. Wrocław, (el. 
0603/32-35-99
BMW 7,1990 r.: dach, szyberdach, drzwi tylne, zderzak tylny, 
klapa bagażnika, tapicerka drzwi, podsufitka, lusterko prawe. 
Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/7240-04 
BMW 7 E-38,1993/98 r .: drzwi, błotniki, reflektor ksenonowy 
prawy, zawieszenie lewe kpi. Wrodaw, tel. 0503/81-88-53 
BMW 730,1990 r., 160 tys. km, 3000 ccm: silnik, skrzynia bie
gów 151, wał, zawieszenia, słupek z progiem, ćwiartka, dach z 
szyberdachem, podsufitka i inne. Jelenia Góra, tel. 
0603/2049-17
BMW 730,1993 rr. klimatyzacja.tel. 0502/4345-04 
BMW 735 nowy model: halogeny, 2 szL • 250 zł. Wrocław, tel. 
071/321-77-50
BMW 735 i E-32 : błotniki, grill, atrapy, listwy, zawias maski, 
lampy tylne i przednie, lusterka, elementy klimatyzacji, wisco, 
wentylator, felgi aluminiowe, wahacze, drążek środkowy, różne 
części. Wrodaw, tel..0605/11-62-99 
BMW 740 E-32,1993 r.: obudowa filtra pow., przepływomierz,, 
lampy tylne, drążek środkowy, wahacze górne przednie, lampą 
lewa przednia, lusterka, belka pod silnik, pompka ogrzewania,' 
serwo, kierownica z poduszką 3-ramienną, felgi aluminiowe 
7Jx16 5-ramienne. Wrodaw, tel. 0609/16-66-81 
BMW 740 E-38,1996 r.: lampy tylne, zwrotnice przednie, wa
hacze górne przednie, amortyzator przedni i tylny (Nivo), sprę
żyny przednie i tylne, lampa przednia prawa, felgi aluminiowe 7 
x 16J, 5-ramienne. Wrodaw, tel. 0609/16-66-81 
BMW 750,1991 r . : części silnika, pompa ABS. Wrocław, tel. 
071/352-63-38,0501/27-21-62
BMW 8401E-31,1993 r.: nakładka zderzaka przedniego, pla
stik pod tablicę rejestracyjną halogen lewy z kierunkowskazem, 
wahacze przednie górne, przepływomierz pow., kierownica 3-ra- 
mienna z poduszką. Wrocław, tel. 0609/16-66-81 
BMW E-28: różne częśd z rozbiórki. Głogów, tel. 0502/68-08-15 
BMW E-30 : sportowe zawieszenie HR. Brzeg Opolski, tel. 
077/412-67-06,0605/67-67-58
BMW E-30: drzwi (2-drzwiowy), maska, szyba tylna, uszczelki, 
światła, silnik 1.8, skrzynia biegów (5), siedzenia, liczniki. Wą
sosz, tel. 0607/6444.-93
BMW E-30: silnik 2.0i, głowica 1.8i, 2.0i, miski olejowe, prze
kładnia, wał, most, amortyzatory, chłodnica, skrzynia biegów, 
pompa ABS, serwo, zbiorniczki, wahacze, pompy, węże, prze
pływomierz, drzwi, maska, szyby, listwy, inne części. Wrocław, 
tel. 0605/11-62-99
BMW E-30,1986 r.: skrzynia biegów (automatic) 4HP22 • 550 
zł, drzwi i inne częśd. Głogów, tel. 0601/47-25-17 
BMW E-30,1986 r .: skrzynię biegów (2 szt.), 5 i 4-biegową. 
Kąty Wr., tel. 0602/76-71-70
BMW E-30,1989 r.: ukł. kierowniczy, kpi. sportowych sprężyn, 
przednie kolumny McPhersona, amortyzatory. Wrodaw, tel. 
0603/55-31-83
BMW E-34: atrapa plastikowa, lewa i prawa - 85 zł, wzmocnie
nie, stalowe atrapy -110 zł, listwa ozdobna zderzaka, prawa i 
lewa - 30zł, atrapa stalowa (.nerka*) • 100 zł, amortyzator tylny 
• 80 zł, kierunkowskazy • 35 zł. Wrodaw, tel. 071/325-13-37 
BMW E-34: halogen • 150 zł, amortyzator zderzaka • 120 zł, 
sanki zderzaka (tył i przód) • 10 zł, wiązka elektryczna zderza
ka -100 zł, czujnik temperatury, klapki zderzaka - 40 zł. Wro
cław, tel. 071/325-13-37
BMW E-34.1988/94 r.: kierunkowskazy przednie • 40 zł, trójkąt 
oryginalny • 50 zł, komputer do 520 i na małe złącze -120 zł, 
przepływomierz powietrza firmy Siemens. Wrocław, tel. 
0503/04-6947
BMW E-36: błotnik tylny lewy, drzwi, pkrywa bagażnika, zde
rzak, zawieszenia, tapicerka i inne. Bolesławiec, tel. 
075/732-10-37.
BMW E-36,1993 r., 200(7 ccm, 24V: elementy silnika. Wrodaw, 
tel. 0606/59-27-28
BMW E-39,1996/00 r. benzyna i diesel: szyby, drzwi, błotniki, 
maski, klapy, lampy, zderzaki, chłodnice, poduszki pow., tapi
cerki, skrzynie biegów, silniki, zawieszenia, dach, podłużnice, 
progi, RO i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
O  BMW E -39,1998/01 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, wzmocnię-

CITROEN EYASION : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie, obudowa z wentylatorami, przekładnia kierowni
cza, belka pod sHnik, chłodnicę. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
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CHRYSLER VOYAGER, 1991/98 r.: lampy (wer. europejska), 
zderzak tylny i inne. Świdnica,, tel. 074/853-14-46, 
0601/58-06-94
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 2500 ccm, turbo D : drzwi, dach, 
szyby, błotniki, maska, zderzaki, poduszki pow., tapicerka, za
wieszenia, osprzęt silnika, chłodnice i inne. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
O  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, 
g łośn ik i. Św idn ica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87020161

CHRYSLER VOYAGER, 1998 r.. 2400 ccm: chłodnice, klimaty
zacja, skrzynia biegów automatic, oś tylna, układ kierowniczy, 
wahacze, szyby, osprzęt silnika, ukł. wydechowy, lusterka, licz
nik, zbiorniczki i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
CHRYSLER VOYAGER, DODGE CARAVAN, 1994 r .: różne 
części. Stefanowice, tol. 074/858-50-02,0600/36-13-01 - 
CITROEN 1.9 TDI: blok silnika z dokumentacją, pompa wtry
skowa, turbina i inne. Kłodzko, tel. 0605/11-93-55 
CITROEN AX: silnik 1,2 i inne częśd. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
CITROEN AX: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, wzmoc
nienie, wahacze, zwrotnice, McPhersony, reflektory, chłodnica. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN AX : zderzak tylny (czamy), szyba tylna, luki tylne. 
Świebodzice, tel. 0605/69-20-69 
CITROEN AX : zderzak tylny, lampy przednie i tylne, oryg. hak 
kpi. Wałbrzych, tol. 074/842-56-91 
CITROEN AX, 1994 r., 130 tys. km, 1400 ccm, diesel: silnik z 
dokumentacją skrzynia biegów, rozrusznik, półosie napędowe. 
Chojnów, tel. 076/818-1745,818-12-27,0603/07-36-38 
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.: zderzak przedni, błotnik lewy. Wrodaw, 
tel. 0604/25-07-69
CITROEN AX, 1997 r., 1500 ccm, diesel: drzwi przednie lewe,
-100 zł. Wrodaw, tel. 353-31-84
CITROEN AX, BX, C15, ZX, 1990 r .: skrzynia biegów, silnik,
zawieszenie i inne części zamienne. Wrocław, tel.
0605/03-24-14
CITROEN AX, ZX, 1986/93 r.: karoseria, silnik odony, zawie
szenie, skrzynia biegów, od 30-50 zł. Rolantowice, tel. 
071/359-37-99
CITROEN BERLINGO: klapa tylna, • 400 zł. Ostrów Wlkp., tol. 
062/593-03-75
CITROEN BERLINGO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrâ  
pa, wzmocnienie, wahacze, zwrotnice, belka, światła, McPher
sony, kierunkowskazy, obudowa z wentylatorami, chłodnice. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN BX : drzwi, błotniki, ćwiartka przednia, zawieszenie 
przednie, tylne, zbiornik, kierunkowskazy, przełączniki, chłód- 
nica. Gryfów Śląski, tel. 075/781-24-22 
CITROEN BX, 1400 ccm : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0503/87-88-11
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, • 400 zl.
Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94
CITROEN BX : 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 BX, 150 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik, stan dobry 
• 1.000 zł, skrzynia biegów • 200 zł, kolumny McPhersona z 
piastami, tarczami hamulcowymi • 200 zł. Trzebień, tel. 
075/736-55-83
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: kołyska pod silnik, zderzaki, 
części blacharskie, pompy, elementy hydrauliki i inne. Wrodaw, 
tel. 372-61-32.0501/18-20-77
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, benzyna: różne części z de
montażu. Złotoryja, tel. 076/878-15-09 
CITROEN BX, 1990 r., benzyna: silnik o poj. 1.6 benzyna, 1.6 
wtrysk, maska, drzwi, błotniki, chtodnica, rozrusznik, pompa 
hydrauliczna, nagrzewnica, listwa kierownicza, bak, konsda i 
inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
CITROEN BX, 1991 r.: skrzynia biegów (5), zawieszenia, ele
menty blacharki, drzwi, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
CITROEN BX, 1991 r., 1900 ccm, TZi,: drzwi, błotniki, zawie
szenia, silnik, szyby. Zielona Góra, tel. 068/323-54-05, 
0604/58-60-12
CITROEN BX, 1992 r., 1800 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
McPhersony, półosie, przekładnia i wspomaganie. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28
CITROEN BX, 1995 r.: pokrywa silnika, błotnik przedni lewy. 
Wrocław, tel. 0604/25-07-69
CITROEN BX, CX, VISA, 1986/93 r.: karoseria, silnik oclony, 
zawieszenie, skrzynia biegów, od 30-50 zł, * 150 zł. Rolantowi
ce, teł. 071/359-37-99
CITROEN C15,1995 r.: błotnik lewy, drzwi tylne prawe. Wro
daw, tel. 0604/25-07-69

CITROEN EVASION : błotnik prawy i lewy, zderzak przedni i 
tylny, drzwi, klapa tylna. Wrodaw. teł..060J/95-16-78 
CITROEN GSA f skrzynia biegów -100 zł, zbiornik paliwa, za
wieszenie tylne • 150 zł. Wrocław, tel. 071/368-73-67 
CITROEN JUMPER, 2500 ccm, diesel: głowica. Oleśnica, tel. 
071/314-88-92,0601/7748-67
CITROEN JUMPER: maska, drzwi, błotniki, wzmocnienie, bel
ka, wahacze, światła, kierunkowskazy, zderzaki, atrapa, chłod
nice, lusterka, obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN JUMPER, 1995/01 r.: kpi. lusterka boczne, czarne, 
lewa i prawa strona, ręczna lub elektryczna regulacja z pod
grzewaniem. Wrodaw, tel. 0604/94-65-21 
CITROEN JUMPER, 1998 r.: drzwi przednie i tylne, wahacze, 
kdumny McPhersona, zwrotnice, stabilizatory, półosie. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54

CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAZ
PW "G.M. CAR", 55-011 Siechnice 

k. Wrocławia, ul. Opolska 21, 
teL 071/311-5942,071/311-54-13,0-604607719.

CITROEN JUMPER, 1999 r., 47 tys. km. 1900 ccm, diesel: sil
nik kpi., skrzynia biegów (5), pompy, zawieszenia, części me
chaniczne, drzwi, elementy blacharki, boki, ćwiartki, maglowni- 
ce, lampy, koła, felgi, rozrusznik, siedzenia 1,2,3-osobowe luk
susowe i standard, wyposażenie od modelu panoramicznego, 
szyby. Wrodaw, tel. 071/342-19-70,0601/74-1945 
CITROEN JUMPY : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie, chłodnice, belki silnika i chłodnic, światła, obu
dowa z wentylatorami, przekładnia kierownicza. Siechnice, lei. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN SAXO : oś tylna kompl, - 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
CITROEN SAXO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie, wahacze, zwrotnice, Mcphersony, chłodnice, 
wentylatory, reflektory, kierunkowskazy, klapa, ścianka tylna, 
światła tylne, lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65

AMORTYZATORY 
SPRZĘGŁA

Do w szystkich marek sam ochodów  
Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 12a 

tel. 071/311-03-19 0 PO1 1 9 1S

CITROEN XANTIA : maska przednia i tylna. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
CITROEN XANTIA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie, lusterka, belka, wahacze, światła, kierunkowska
zy, klapa, oś tylna, chłodnice, obudowa z wentylatorami. Siecĥ - 
nice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN XANTIA, 1996 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, za
wieszenia, oblachowanie, wszystkie części z demontażu. Le
gnica, tel. 0600/24-10-25, 0603/67-61-05 
CITROEN XANT1A, 1999 r.: zderzak przedni - 400 zl, lampa 
przednia lewa - 300 zł. kierunkowskaz przedni lewy, biały - 60 
zl, listwa mała na błotnik lewy przedni - 30 zł, osprzęt drzwi 
przednich lewych i prawych, lusterko lewe z pokrywą • 275 zł, 
listwa drzwi przednich lewych • 85 zł, klamka zew. lewa -100 zł, 
zamek centralny drzwi przednich -150 zł, tapicerka drzwi przed
nich, szara ? 150 zł, szara w biało-czerwone kropki -150 zl, 
prowadnice szyb - 50 zł, ramki drzwi, aluminiowe • 80 zł. Głu
chołazy, tel. 0601/55-9947
CITROEN XANTIA 1999 r .: szyba przednia • 400 zł, szyba 
drzwi przednich -170 zł. Głuchołazy, tel. 0601/55-9947 
CITROEN XANT1A, 1999 r.: błotnik przedni lewy -160 zł. Głu
chołazy, tel. 0601/55-9947
CITROEN XARA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie, belka, wahacze, zwrotnice, McPhersony, świa
tła, tylna ścianka, klapa, światła tyl, obudowa z wentylatorami, 
chłodnice. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN XM, 3000 ccm, V6: różne części. Nowy Tomyśl, tel. 
0609/35-04-00

AUTONAPRAW A LESM AR OP000143

S E R W I S
CITROEN, PEUG EOT, RENAULT  

AUDI, YO LKSW AGEN  
C z ę ś c i d o  a u t  f r a n c u s k ic h

50-950 WROCŁAW 
ul.Krakowska 93/105 ' 
Teren Piec Bud-u

tel. 343-80-83 w. 279 
0-605 339 393

CITROEN XM: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, wzmoc
nienie czołowe, reflektory halogeny, klapa, wentylatory, chłod
nice, belka podsilnikowa. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN XM : klapa tylna z szybą. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
CITROEN XM : dużo części. Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
CITROEN XM, 1991 r., 2000 ccm : drzwi, maska, błotniki, za
wieszenia, tapicerka, silnik, skrzynia biegów i inne częśd. Żmi
gród, tel. 0601/86-12-04
CITROEN XSARA : błotnik lewy przedni, plastiki bagażnika, 
ścianka, listwa krawędzi komory bagażnika. Głogów, tel. 
0501/62-27-65 po godz. 14
CITROEN XSARA PICASSO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
klapa. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN XSARA : siedzenia przednie oraz plastiki wnętrza 
tylne. Środa Śląska, tel. 071/31743-64,0601/79-84-77 
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r.: oś tylna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314*38-54
CITROEN ZX: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, wzmóc-

NAPRAWA K0MPUTER0W

wyłączanie immobilizerafl
FIAT, RENAULT, VWI INNE II 

Wrocław, tel. 0-Ś02 318 411 -|

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

F I L T R Y
I M P O R T E R  F IA A M

SZUKAMY DYSTRYBUTORÓW 
NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSK*

L E M A X  W R O C Ł A W  OP012163 
U U  HUBSKA 62 TEL. 3H7-B6-26. 357-43-89

CITROEN
Diagnostyka, remonty silników i zawieszeń
sprzedaż części nowych i używanych
50-160 Wrocław, uL Boya Żeleńskiego 55 
tel. (071) 372-61-32, kom. 050118 20 77
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D A E W O O
autoczęści
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m  IN TER T  s.c. ■ 
tel.fax 336-24-26 tel.336-54-25

blacharka 
oświetlenie 
zderzaki

? £ ś d z a " > e ? ln ia ’eksploatacyjne 

Wrocław, ul.Borowska 128 
(wjazd od ul. Żegiestowskiej)

nienie. chłodnice, obudowa z wentylatorami, światła, kierunków* 
skazy, belka. Siechnice, teł. 071/311*39*14,0602/71-26-65 
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: różne części używa
ne, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
CITROEN ZX, 1995 r. : pokrywa silnika. Wrocław, tel. 
0604/25-07-69
CITROEN ZX, XM : półosie, części blacharskie, sprzęgło, roz
rusznik, klapa, zderzak, • 120 zl. Żerniki Wrocławskie, tel. 
071/342-31*22,071/359-10-64
DACIA 1310: rozrusznik, alternator, docisk sprzęgła, silnik kpi., 
półosie! "ukł! kierowniczy, pompa ham., tylna oś kpi., ązyby, 
skrzynia biegów itp. Wrocław, tel. 071/321-26*62 
DACIA, 1991 r.: różne części. Wrocław, tel. 352-25-80 
DAEWOO : sprężarka do klimatyzacji, nowa, 3 szt Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-33-26
DAEWOO ESPERO : zderzak tylny. Siechnice, tel. 
071/311*54*13 w godz. 9*17,0608/41-76-04 
DAEWOO ESPERO : nowe halogeny: Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r .: części używane. Wro
cław. 4el. 071/372-87*60
DAEWOO LANOS 3-drzwiowy : drzwi, klapa tylna z szybą. 
Smardzów, teł. 071/398-33-51,314-38-54 
DAEWOO LANOS SEDAN : drzwi kpi. tylne, prawe, • 350 zł. 
Świebodzice, tel. 0601/67*21*85 
DAEWOO LANOS: zderzak, lampy. Wrocław, tel. 0502/29*43*24 
DAEWOO LANOS: reflektor prawy, błotnik przedni prawy, zde
rzak przedni, zderzak tylny. Wrocław, tel. 0604/25-07-69 
DAEWOO LANOS, 22 tys. km, 1500 ccm, DOHC : silnik, Udo
kumentowane pochodzenie, Wrocław, tel. 071/322-34-23, 
0601/73-26-06
DAEWOO LANOS : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tei. 
071/302-72-09
DAEWOO LANOS, 1998 r., 1500 ccm: zderzaki, szyby, błotni
ki, drzwi, zawieszenia, skrzynia biegów, lampy, maski, chłodni
ca i inne. Legnica, tel. 0603/62-30*62 
DAEWOO LANOS. 1999 r., 1500 ccm, 16V i poj. 1600 ccm: 
błotniki tylne, zderzak tylny, lampy tylne, szyby tylne, tapicerka,

DAEWOO NEXIA, 1600 ccm : kompletny, - 500 zł. Świdnica, 
tel. 074/858-99*67
DAEWOO NEXIA: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0604/25-07-69 
DAEWOO NEXIA : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO NEXIA: różne części. Wrocław, tel. 0602/68-90*83 
O  DAEWOO NEXIA, U N O S , FIAT BRAVA, ClNOU

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

DAEWOO NUBIRA: zawieszenie przednie, wahacze, kolumny 
McPhersona. zwrotnice, ukl. kierowniczy, półosie. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,314-38-54
DAEWOO NUBIRA: zderzak tylny, słupek przedni z progiem, 
słupek środkowy. Wrocław, tel. 0604/25-07-69 
DAEWOO TICO: drzwi, maski, klapy, błotniki, szyby, kola, za
wieszenia, fotele, skrzynie, przeguby, lampy, plastiki, konsole. 
Dzierżoniów, teł. ̂ 0604/39-03-23 
DAEWOO TtCO : kołpak oryginalny -10 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
DAEWOO TICO : zderzak tylny i przedni. Legnica, tel. 
076/851-27-57
DAEWOO TICO: błotniki, belka pod zderzak, drzwi, dach, skrzy
nia biegów, lampy tylne. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
DAEWOO TICO: kolumny McPhersona, głowica, kolektory, wał, 
tarcza + docisk sprzęgła, rozrusznik, alternator, licznik, lampa 
tylna lewa, szyby drzwi prawych, drzwi lewe kierowcy, zwrotni
ce, zaciski. Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 
DAEWOO TICO : zderzak przedni, błotnik przedm. Wrocław, 
tel. 0604/25-07-69
DAEWOO TICO : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO TICO, 1999 r.: klapa tylna, zderzaki, lampy, błotniki. 
Wałbrzych, tel. 074/843*36*30

HURTOWNIA:
tel. 071/369-76-01 do 2, fex 071/369-76-03 
pon.-pt 7.00-17.00 sob. 8.00-14.00

SKLEP PRZY HURTOWNI:
teł. 071/369-76-06, fax 071/369-76-03 

pon.-pŁ 8.00-17.00 sob. 8.00-14.00

AUTORYZOWANA HURTOWNIA 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
DAEWOO MOTOR POLSKA 
LUBLIN ŻUK

HCD - MOTORS sP z o o
ul. Kamienna 145
50-545 Wrocław
NIP 899-22-31-527
e-mail: hcdmotors@polmotors.wroc.pl
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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, poduszki 
pow., drzwi, tapicerka, konsola, ukł. wydechowy, inst. elektr. i 
inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75
DAEWOO LANOS, 1999 r..: błotnik przedni lewy, krata wlotu 
pow., drzwi tylne prawe. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO LANOS, 2000 r., 1500 ccm, 16V: silnik z osprzętem, 
półosie, chłodnica, błotniki przednie i tylne, lampy, drzwi, tylna 
klapa, zawieszenie, elementy blacharki, zderzaki, ukł. wyde-' 
chowy, siedzenia, tapicerka, inne. Chojnów, teł. 0608/77-04-66 
DAEWOO LANOS, MATIZ, NUBIRA: drzwi, zderzaki, Wotniki, 
chłodnica, elektryczne szyby, halogeny, wzmocnienie boczne, 
reflektory i inne.., tel. 071/311-47-60 po godz. 18,0607/63-77-40 
DAEWOO LANOS, NUBIRA II: nowe owiewki drzwiowe, listwy - 
boczne, reflektory. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
DAEWOO LEGANZA : atrapa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
DAEWOO LEGANZA : reflektor prawy. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
DAEWOO MATIZ: drzwi przednie lewe. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
DAEWOO MATIZ: różne części. Opole, tel. 0503/63-40-76 
DAEWOO MATIZ : różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
DAEWOO MATIZ: drzwi, klapa tylna, lusterka, zwrotnice, pół
osie, kolumny McPhersona, wahacze, półosie, listwa kierowni
cza. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
DAEWOO MATIZ : reflektor, zderzak przedni, filtr powietrza. 
Wrocław, teł. 0604/25-07-69
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: kolumna McPhersona prawa, wa
hacz, 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 MATIZ, 1999 r.: klapa tylna, zderzaki, lampy, błotni
ki. Wałbrzych, tel. 074/843-36-30 
DAEWOO NEXIA: zderzak przedni, wzmocnienie -150 zł, zde
rzak tylny -80 zł. Karpacz, tel. 0605/22-02-22 i

DAEWOO]
tel. 071/789-90-56 

AUTO CZYŚCI LOTNIK
W rocław  - Psie Pole  

ul. Bierutowska 38

DAEWOO TICO SX, 2000 r., 2 tys. km, 800 ccm: zbiornik pali
wa, lampa prawa, drzwi prawe, prawa ścianka, instal. elektryczna 
z błotnikiem tylnym, lampa tylna, oś tylna, zawieszenie przed
nie, kpł. siedzeń, kol. kierownicza, inne. Pisarzowice, gm. Ka
mienna Góra, teł. 0604/31 -96-65 
DAEWOO TICO, 2000 r.: części blacharskie, mechaniczne z 
demontażu. Ząbkowice Śląskie, tel 0606/97-56-82 
DAEWOO TICO, NUBIRA, MATIZ: reflektory, drzwi, zderzaki, 
światła tylne. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
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. Wrocław, tel. 0607/48-24-07 
DAF 400,2500 ccm, D oraz TD: głowice, różne typy i roczniki, 
szczelne, sprawdzone, bez pęknięć, splanowane, z zaworami 
lub sam korpus. Wrocław, teł. 324-81-08 do godz.18, 
0601/70-22-78 po godz.7
DAF 400: zawieszenia, skrzynia biegów, most tylny, wał, reso
ry, kolumna kierownicy, elementy blacharki, kpi. kół, nowe opo
ny i inne. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
DAF 400, 1988/95 r., 2500 ccm, turbo D : wszystkie cz 
Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
DAF 45: silnik oclony, skrzynia biegów, resory, wał pędny, za 
wieszenie przednie, tylny most, kabina, bębny, zwrotnice, lam
py, atrapy, chłodnica, dmuchawa, wentylator. Śmigiel, tel 
065/518-64-92,0604/59-60-94
DAIHATSU CHARADE : wahacze, przekładnia kierownicza 
chłodnica. Nowa Ruda, tel. 074/872-10-64 
DAIHATSU CHARADE: drzwi, maski, zderzaki, kola, lampy, grill 
amortyzatory, katalizator i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAIHATSU CHARADE. 1000 ćcm D lub TD; głowice D i TD 
różne roczniki, splanowane i sprawdzone, duży wybór, z zawo 
rami, • 5Ó0 zł. Wrocław, tel. 324-81*08 do godz.18 
0601/70-22-78 po godz.7
DAIHATSU CHARADE G-10/11/30/100 S, 1980/93 r., 993 ccm 
benzyna, diesel: głowice, silniki, części silnika i blacharki, zde
rzaki, drzwi, szyby, skrzynie biegów, dachy; lampy, kolumny 
McPhersona, zwrotnice, czujniki, błotniki, podzespoły do mo1 
deli 3 i 5-drzwlowych, nowe i używane oraz wiele innych czę 
ści, wysyłka. Wrocław, teł. 0601/87-25-65 .
DAIHATSU CHARADE, 1985 r .: skrzynia biegów, chłodnica 
drzwi. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 1000 ccm: drzwi, klapa tylna 
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
DAIHATSU CUORE: klapa tylna, maska, zderzaki, lampy i inne 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
DAIHATSU SIRION : zderzaki, klapa tylna. Oleśnica, tel 
071/31540-51
FIAT 125p: różne części.., tel. 074/867*00*69 
FIAT 125p: skrzynia biegów (4) • 100 zł, tarcze hamulcowe • 15 
zł/szt., klocki, rozrusznik, tarcza sprzęgła, różne części. Długo
łęka, tel. 071/315-20-68

| Filtr oleju Tico: 12‘zł. III, Sczękl ham. Tico: 45'zł. III, Amortyzator p. Nexia 95zt,^ll_
Części: (071) 78-17-700, €05-917-992 
Serwis: (071) 321-69-38, 601-730-122

SKUP-SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH

ul. Księcia Witolda 
OP011908 50-202 Wr H f

FIAT 125p: silnik, po remoncie • 650 zl, skrzynia biegów • 200 
zł, możliwość montażu. Domasław, tel. 071/311-98-33 
FIAT 125p: różne części. Głuchołazy, teł. 0601/55-9947 
FIAT 125p: nadkola wew. metalowe tylne • 30 zl, podłoga ba
gażnika lewa i prawa - 30 zł, nadkola zew. tylne metalowe - 30 
zł, maska tylna, drzwi, szyby. Głuchołazy, teł. 0601/55*9947 
FIAT 125p: hak, • 25 zł. Góra, tel. 0601/71-53-02 
FIAT 125p: drzwi nowe, skrzynia biegów łamana nowa, zawie
szenie przednie nowe. Jelenia Góra, tel. 075/642-93-31, 
0607/11̂ 57-62
FIAT 125p: silnik niekompletny • 100 zł, zawieszenie przednie, 
wał pędny i inne. Krobia, teł. 0605/52*94*67 
FIAT 125p: gażnik, serwo, pompa olejowa, opony, amortyzato
ry, resory, uszczelki do silnika, linka hamulca ręcznego, klakso
ny, aparaty zapłonowe i inne, el. ukł. zapłonowy kompl. • 320 zl. 
Rożnów, gm. Przeworno, tel. 074/810-25-35 
FIAT 125p: szyba tylna ogrzewana • 25 zł, klamki drzwi tylnych 
2 szt., nowe -10 zł. Wałbrzych, tel. 0608/31-29-54 
FIAT 125p: podluźnice łukowe, wzmocnienie słupków, przed
nie podszybie, wzmocnienie przednich nadkoli, kpi. tylne nad
kola, zamki, podłogi i progi, wzmocnienie progów i inne części. 
Wrocław, tel. 33841-36
FIAT 125p : klapa tylna, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
FIAT 125p: wał napędowy - 40 zł, alternator • 40 zł, rozrusznik
• 40 zł, aparat zapłonu • 40 zł, gażnik • 40 zł, zderzak tylny - 30 
zl i inne. Wrocław, tel. 322-23-56 po godz. 16,0502/53-18-09 
FIAT 125p: drzwi, maska, klapa, elem. elektr., elementy napę
du, gażnik, prędkościomierz, kola, siedzenia, głowica, tarcze 
hamulcowe i inne. Wrocław, tel. 322-23-56 po godz. 16, 
0502/53-18-09
FIAT 125p: okrągłe zegary, skrzynia biegów (5), pompa wody,
przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, obrotomierz,
pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przednie z podluźnica-
mi, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zaciski, alternator. Wrocław,
tel. 071/37240-86 w godz. 9-17
FIAT 125p : różne części lub w całości. Wrocław, tel.
0503/84-95-13
FIAT 125p: skrzynia biegów (4), alternator, rozrusznik, głowica 
kompletna, z gażnikiem, komplet opon i różne części. Wrocław, 
tel. 071/357-66-29, 0501/84-27-62 
FIAT 125p: błotniki (prawy i lewy), pas przedni, fabrycznie nowy
• 140 zł. Wrocław, tel. 0607/41-68-81
FIAT 125p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71*69*78
FIAT 125p : hak - 40 zł, zbiornik paliwa - 40 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-21-14
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm : skrzynia biegów, most tylny, 
zawieszenie przednie, drzwi prawe, klapa tylna, alternator, roz
rusznik, kolumna kier., lampy tylne i inne. Oleśnica, tel. 
0604/83-54-81
FIAT 125p, 1986 r., 25 tys. km : silnik, po remoncie, stan b. 
dobry (gwarancja) • 480 zł, most tylny kompl. (kwadratowy) - 
180 zł, ścianka przednia i tylna (nowa) • 50 zł/kompl., kolumna' 
kier. - 30 zł, gażnik Poloneza - 80 zł, aparat zapłonowy - 30 Zł, 
stacyjka, drzwi kompl. - 35 z ł. foetełe kompl. (czamy skaj) - 70 
zł. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
FIAT 125p, 1987/88 r., 50 tys. km, 1500 ccm: silnik, z osprzę
tem, w całości lub na części, skrzynia biegów (4) -150 zl, wał 
napędowy, przekł. kierownicy, resory, zawieszenie przednie, 
most tylny, chłodnica, rozrusznik, nagrzewnica, amortyzatory, 
sprężyny, drzwi przednie, szyba tylna, zderzak. Opole, tel. 
077/454-14-81 po godz. 19
FIAT 125p, 1988 r„ 1500 ccm : silnik, stan b. dobry • 200 zł, 
karoseria kpi. -150 zł, skrzynia biegów (4) - skośna, cena 80 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-58-64
FIAT 125p, 1990 r.: tylny most Poloneza, stan b. dobry, nowa 
pompa wody, siłowniki hamulcowe, liczniki. Bielawa, tel. 
074/833-26-97 po godz. 20,0607/28-55-51 
FIAT 125p, 1990 r., 1500 ccm: wszystkie części z demontażu, 
skrzynia biegów (4), siedzenia i tapicerka w kolorze brązowym, 
szyby, koła w b. dobrym stanie, drzwi, nadkola, pokrywy, inst 
elektryczna, okrągłe zegary. Wałbrzych, tel. 074/664-99-95 
FIAT 126p: różne części.., tel. 074/867*00*69 
FIAT 126p: deska nowego typu, konsola przednia cała 120 zł, 
kierownica od Cinquecento • 40 zł, zderzaki wąskie • 50 zł/2 
szt., szyba tylna • 20 zł, belka • 25 zł, szyby boczne i inne.., tel. 
0502/96-51-31
FIAT 126p, 650 ccm: silnik kpi. z gażnikiem, ukł. wydechowym, 
aparatem zapłonu, pompą paliwa, prądnicą • 250 zł. Bielawa, 
tel. 0607/15-81-14
FIAT 126p: skrzynia biegów, alternator, siedzenia lotnicze, zde
rzaki szerokie, pasy bezwładnościowe, licznik szeroki i inne 
części. Bolesławiec, tel. 0604/41*15*39 
FIAT 126p: skrzynia biegów po naprawie, stan b. dobry, możli
wość montażu, • 320 zl. Bolesławiec, tel. 0601/70-9141 
FIAT 126p: szyba przednia, felgi nowego typu (4 szt.), opony 
(nowe i używane) 135x12, zderzak tylny szeroki, drzwi, pomp
ka paliwa, licznik nowego typu. Bolesławiec, teł. 075/734-73-26 
FIAT 126p: różne części. Brzeg, tel. 0606/39-57-74 
FIAT 126p: silnik 1980, dowód zastępczy, stan b. dobry • 190 
zł. Brzeg. tel. 0605/51-72-53
FIAT 126p, 650 ccm: silnik -150 zł, głowica • 50 zł, wał • 50 zł. 
Brzeg, teł. 0605/64-68-86
FIAT 126p, 30 tys. km, 650 ccm: silnik - 300 zł, wał korbowy • 
30 zł, zwrotnice • 30 zł, maska • 50 zł, korpus silnika - 50 zł, 
prądnica • 40 zł, rozrusznik • 40 zł, przekł. kierownicy - 30 zł, 
resor • 30 zł, szyba przednia - 35 zł, stacyjka • 30 zł, piasty, 
bębny, inne. Chojnów, tel. 076/819-13-53 
FIAT 126p: silnik, po remoncie • 450 zł, skrzynia biegów - 300 
zł, możliwość montażu. Domasław, tei. 071/311-98-33 
FIAT 126p: szybki trójkątne z ramkami łub bez, hak holowni
czy z montażem • 50 zł, błotnik tylny lewy • 30 zł, nadkole wew. 
przednie metalowe • 25 zł, korpusy skrzyni biegów - 50 zł, sie
dzenia • 30 zł. Głuchołazy, tel. 0601/55*9947 
FIAT 126p : drzwi 2 szt do modelu EL • 120 zł/szt. Głuszyca, 
tel. 074/845-90*86
FIAT 126p : felgi starego typu, 5 szt., stan b. dobry - 30 zł, 
szyba tylna, zawieszenie przednie starego typu, stan dobry • 
20 zl, resor • 20 zł, klapa tylna • 20 zł. Góra, tel. 0601/71*53*02 
FIAT 126p : silnik, resor, maska, klapa tylna, belka, kolumna 
kierownicy, kpi. szyb, stacyjka i inne. Jablów, tel. 074/845-03-27 
FIAT 126p el : różne części z demontażu. Jawor, tel. 
0603/33-96-75
FIAT 126p: alternator • 100 zł, skrzynia biegów • 150 zł, waha
cze tylne, szyby i inne części. Jaworzyna śl., tel. 0606/37-85-23 
FIAT 126p: zawieszenie przednie i tylne kompletne z amorty
zatorami i wahaczami, nowego typu, stan b. dobry, -100 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-40-77 
FIAT 126p: skrzynia biegów, nowa • 250 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/642-93-31,0607/11-57-62
FIAT 126p: różne części. Jordanów Śląski, tel. 071/346-18-89 
FIAT 126p : skrzynia biegów • 150 zł, szyba tylna • 20 zl, sie
dzenia tylne - 30 zł, bak - 20 zł. Kluczbork, tel. 0604/37-16-70 
FIAT 126p nowe: resor - 45 zł, przeguby napędowe • 21 zł/szt., 
tłumik - 25 zł i dużo innych części, 50% ceny fabrycznej. Kłodz
ko, tel. 074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-23 
FIAT 126p, 650 ccm: silnik, skrzynia biegów (5). drzwi, klapy, 
szyby, lampy i inne. Kowalów, woj. wrocławskie, tel. 
0502/87-13-12
FIAT 126p: osłonki .rzęsy" na reflektory przednie • 35 zł/kom
plet. Legnica, tel. 0605/64*60*00 
FIAT 126p, 650 ccm: silnik, skrzynia biegów, rozrusznik i inne 
z demontażu. Lubin, tel. 0604/70-92-56 
FIAT 126p: fotele 12 szt., ze stelażami, do montażu - 30 zł/szt. 
Lubin, tel. 076/842-55-27
FIAt 126p, 650 ccm ; kpł. silnik bez głowicy, sprawny, doku
menty (87 r.) -150 zł, alternator z blachą • 150 zł, skrzynia bie
gów -150 zł i inne. Lutynia, woj. wrocławskie, tel. 0607/82*60*10 
FIAT 126p : po remoncie silnika, skrzynia biegów i inne. Mar- 
szowice, tel. 071/303-02-86 po godz.20 
FIAT 126p: części. Mirków, tel. 071/315-13-09 
FIAT 126p : klapa tylna, podluźnice, progi, nadkola, obudowa 
termostatu, części silnika, hak, osprzęt silnika, dźwignia zmia
ny biegów i inne. Mirków, tel. 071/315-11-28 po godz. 18 
FIAT 126p : lampy tylne • 50 zl, kierownica sportowa • 50 zl, 
felgi aluminiowe • 50 zł/szt., przełączniki do świateł, wyciera

czek i kierunkowskazów, zderząki, zabieraki i inne. Mrozów, tel. 
0608/02-08*81  ̂ • .J 
FIAT 126p: silnik, po remoncie, skrzynia.biegów, kolumna kie
rownicy po remoncie, zderzak szerokie, rozrusznik, prądnica, 
alternator. Oleśnica, tel. 0604/83-54-81 
FIAT 126p: różne części. Oława, tel. 0604/75-27-83 
FIAT 1?6p : różne części. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
431-75*08 '
FIAT 126p: silnik, skrzynia biegów • 300 zł. Przecławice, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 0604/34*99*79 
FIAT 126p; uszkodzona skrzynia biegów (wyskakuje 1 bieg) • 
100 zł, obudowa skrzyni biegów, półosie. Ratowice, gm. Czer
nica Wrocławska, tel. 0606/42-15-39 
FIAT 126p BIS nowe: alternator, aparat zapłonowy, przewody 
układu chłodzenia, wentylator z obudową chłodnicy, wentylator
2-biegowy, poduszki zawieszenia skrzyni biegów, wał korbowy. 
Świdnica, lei. 0601/71-05-50, 074/640-63-67 
FIAT 126p : skrzynia biegów -100 zł, silnik na części i inne z 
demontażu. Świdnica, tel. 074/852-92-31 
FIAT 126p: fotele lotnicze rozkładane • 75 zt/szt., kanapa • 70 
zł, szyba tylna ogrzewana • 25 zł, szyby boczne z uszczelkami
• 20 zł. Świdnica, tel. 074/85243-95
FIAT 126p : drzwi, szyby, maska, klapa tylna, belka, skrzynia 
biegów, głowica, wał, cylindry, zderzaki, alternator, rozrusznik, 
prądnica, lampy, migacze, kierownica, stacyjka, wahacze, bęb
ny, resor, bak, dywany i inne. Świebodzice, tel. 074/854-51 -61 
FIAT 126p: silnik (650 ccm, możliwość sprawdzenia) - 220 zł, 
skrzynia biegów • 130 zł, alternator • 150 zl, rozrusznik - 40 zł, 
rozrusznik na kluczyk • 90 zł, fotele lotnicze - 80 zł, nadowzie 
(stan dobry) • 250 zł i inne z demontażu. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
FIAT 12.6p tuleje, tłoki (nowe), przekł. kierownicy; aparat za
płonowy, skrzynia biegów, paśy bezwl., lampa tylną prawa. . 
Wałbrzych, teł. 074/664-99*95
FIAT 126p: silnik 45 KM, wieszak do silnika, felgi 13*, ukł. wy* 
dechowy Bretta, drzwi, alternator, rozrusznik, inst. elektryczna, 
deska rozdzielcza, szyby, klapa i inne. Wałbrzych, tei. 
074/840-55-13,0605/07-53-98
FIAT 126p, 650 ccm: gażnik wypolerowany, stan b. dobry, - 35' 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-17-19 
FIAT 126p: fotele przednie • 30 zł, pompa paliwa -15 zł. Wał
brzych, tel. 0608/31-29-54
FIAT 126p : drzwi, maska przednia i tylna, lampy, przełącznik 
kierownicy, hak, wahacze, koła, linki. Wałbrzych, teł. 
074/842-28-58,0602/35-61-24
FIAT 126p : fotele rozkładane, 2 szt, • 150 zł. Wrocław, tel. 
071/321-21-91 .
FIAT 126p: bagażnik, - 35 zl. Wrocław, tel. 071/373-74-12 
FIAT 126p : skrzynia biegów, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/328-9745,0600/69-04-38
FIAT 126p : spoilery, lotka tylna, szeroki tylny i przedni zde
rzak, progi, -500 zl. Wrocław, tel. 363-6845,0603/66-53-38 
FIAT 126p: drzwi prawe, alternator, rozrusznik, tylna klapa, lam
py, sprzęgło i inne części. Wrocław, tel. 071/345-68*78 
FIAT 126p EL: deska rozdzielcza nowego typu • 80 zł, instala
cja elektryczna - 80 zł. Wrocław, tel. 071/3454647 
FIAT 126p: różne części z demontażu. Wrocław, teł. 373-14-32 
FIAT 126p: drzwi prawe • 42 zł, szyby * od 10 zł, głowica, lam
py (el) • 48 zł, inne. Wrocław, tel. 071/362*14-10 
FIAT 126p: głowice, zestaw naprawczy silnika, przekładnia li- 
stwowa, hak, bagażnik, łożyska, częścj do skrzyni biegów, wał 
korbowy, wałek rozrządu, dmuchawa, nagrzewnica, zderzaki, 
kierownica. Wrocław, tel. 0601/80*99*18 
FIAT 126p: zawieszenie, koła, skrzynie biegów, szeroka deska 
rozdzielcza, rozrusznik, alternator z blachą szyby i inne. Wro* 
cław, tel. 0607/82*9745
FIAT 126p: klapa tylna, biała • 50 zł, belka silnika, biała • 40 zł, 
drzwi kompletne, białe • 50 zł, szyby boczne, tylne -15 zl. Wro
cław, tel. 071/325*13*37
FIAT 126p FL: alternator z blachą* 160 zl, nowe koła 13* * 100 
zł, reg. zwrotnice - 40 zł, kpi. wahacze • 40 zl, przekładnia kier.
• 50 zł, stacyjka - 30 zł, amortyzatory -10 zł, sprężyny • 10 zł, 
siedzenia z materiału • 20 zł, lampy H4 -10 zł, hak - 50 zł i inne. 
Wrocław, tel. 071/361-95-65,0607/42-82*29
FIAT 126p: półka, 2x100 W, estetyczny wygląd, z przewodami. 
Wrocław, tel. 0501/57*54*24
FIAT 126p: alternator • 150 zl, skrzynia biegów • 130 zł, roz* ’ 
rusznik • 100 zł, głowica 650 • 80 zł, licznik - 80 zł, opony«35 
zł/szt., gażnik • 40 zł, docisk - 30 zł, kolumna kierownicy - 40 zł, 
resor • 40 zł, silnik, kompletna dokumentacja • 250 zł, wahacze. 
Wrocław, tel. 0501/40*31*54
FIAT 126p: skrzynia biegów • 150 zł, zwrotnice po regeneracji,
rozrusznik starego typu • 30 zł, resor, wahacze, zawieszenie
przednie. Wrocław, tel. 071/357-59*92
FIAT 126p : silnik z osprzętem, - 150 zł. Wrocław, tel.
0501/44-85-35
FIAT 126p BIS: silnik na części, skrzynia biegów, resor, waha
cze, piasty, kola, lampy, klapa bagażnika, klapa silnika, belka 
drzwi, dach, alternator, prądnica, rozrusznik, zwrotnice, gażnik, 
aparat zapłonowy, głowica, siedzenia lotnicze, chłodnica, na
grzewnica. Wrocław, tel. 071/373-90-73,0501/94-75*25 
FIAT 126p : skrzynia biegów • 120 zł, silnik z dokumentacją • 
100 zł, komplet szyb • 40 zł, kierownica gruba -15 zl. Wrocław, . 
tel. 0502/30*58*58
FIAT 126p: klatka bezpieczeństwa, fotele kubełkowe Bimarco, 
pasy szelkowe, kierownica Abarth. Wrocław, tel. 071/342-16-15 
FIAT 126p: klapa tylna, w cenie do 30 zł, drzwi lewe do 50 zł. 
Wrocław, tel. 0600/61-05-00
FIAT 1.26p : rozrusznik, kolumny półki tylnej, klapa tylna, wa
hacz tylny lewy, wahacz przedni z bębnem, belka ze zderza
kiem, szyby drzwiowe, kierownica, wycieraczki przednie, luster
ka chromowane, hak, zderzaki, szyby tylne, sprężyny tylne, 
zbiornik paliwa. Wrocław, tel 0601/73-20-98 ,
FIAT 126p: belka tylna, rozrusznik. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 126p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FIAT 126p: alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze spo- 
ilerem, spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przednie i tylne, 
lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsufitka. blenda tyl
na, błotniki, progi, maska, ścianka, podłoga, repereturki drzwio
we. Wrocław,tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p, 652 ccm: kpi. silnik z dokumentacją skrzynia bie
gów, rozrusznik, alternator, wahacze, lampy, przełączniki, kla
py, drzwi, szyby, zderzaki, belka, resor, zwrotnice, głowica, prze
kładnia kierownicy i inne części. Zielona Góra, tel. 
0608/68-31-67
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm: wszystkie części. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-8242
FIAT 126p, 1980/90 r., 650 ccm: silnik w b. dobrym stanie - 260 
zl, skrzynia biegów w b. dobrym stanie -160 zl, alternator, szy
by, zawieszenie, blacharka, drzwi, maski, klapy, felgi i inne. 
Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 18,0603/43-68-28 
FIAT 126p, 1981 r.: wszystkie części. Óława, tel. 071/313-86-76 
FIAT 126p, 1981 r.: wszystkie części z demontażu, tanio. Wro
cław, tel. 0604/80-76-27,071/321-63-97 
FIAT 126p, 19821. : nadwozie z dokumentacją - 50 zł, obudowa 
licznika FL -10 zł. Głuchołazy, tel. 0601/55-9947 
f  IAT 126p, 1982 r., 600 ccm : drzwi fabrycznie nowe, zakon
serwowane, • 99 zł. Wałbrzych, tel. 074/841*98*80 
FIAT 126p, 1982/96 r., 35 tys. km, 650 ccm: silnik kpi., alterna
tor, rozrusznik na linkę, drzwi lewe, klapa tylna, maska przed
nia, szyby, zwrotnice, belka tylna, zbiornik paliwa, koła, amor
tyzatory, sprężyny, zderzaki, przekł. kierownicy i inne. Legnica, 
tel. 076/85640-22
FIAT 126p, 1983 r.: rozrusznik -130 zł, koła • 35 zł, zawiesze
nie przednie • 100 zł, szeroki licznik - 80 zł, szerokie zderzaki - 
30 zł/szt., wahacze, pompy, szyby, aparat zapłonu i inne. Okmia- 
ny, tel. 076/817-72-26
FIAT 126p, 1985 r.: różne części z demontażu. Młyńsko, gm. 
Gryfów Śl., woj. jeleniogórskie, tel. 0601/57*2241 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm : skrzynia biegów (5) • 150 zl, 
alternator • 150 zł, fotele lotnicze, nie używane, nowe * 130 zł, 
silnik w b. dobrym stanie - 200 zł, gażnik • 40 zł, przednia szyba
• 30 zł, drzwi • 40 zł, tylna szyba, ogrzewana • 30 zł, rozrusznik
• 100 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-08 po godz. 19, 
0604/41*15*39
FIAT 126p, 1986 r.: skrzynia biegów, kpi. szyb, inne. Gaworzy
ce, tel. 076/831-65-30

KLIMATYZACJA
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SPRZEDAŻ, NAPRAWA

Trzebnica, ul. Jędrzejowska 61 
tel. 0-602 52 38 87

OP992464

FIAT 126f>, 1986 r., 650 ccm : silnik z alternatorem i skrzynią 
biegów • 400 zł, rozrusznik nowego typu ze stacyjką • 130 zł, 
zderzak tylny szeroki - 25 zł, lampy przednie H4 • 10 zł/szt., kpi. 
szyb przyciemnianych - 100 zł, oblachowanie i inne części. 
Świdnica, tel. 074/853-19-00 po godz. 20 
FIAT 126p, 1986 r., 650: silnik kpi. na części • 150 zł, skrzynia 
biegów + półosie w b. dobrym stanie -150 zł, zderzaki wąskie 
kpi. • 30 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-60-34,0607/42-80-93 
FIAT 126p, 1988 r. : maska, klapa, fotele, inne. Oława, tel. 
071/313-02-87
FIAT 126p, 1989 r.: skrzynia biegów, wahacze, nowy zbiornik 
paliwa, szyby, przednia maska, tylna klapa, dach, zwrotnice, 
resor, felgi, lampy, kolumna kierownicy, stacyjka i inne części, 
możliwość montażu. Sobótka, tel. 071/316-34-02 po godz. 16 
FIAT 126p. 1989 r., 650 ccm: alternator, rozrusznik na linkę i 
na kluczyk, prądnica.gaźnik; skrzynia biegów, kpi. zawiesze
nie, resor, koła, szeroka deska rozdz. i inne! Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm : wahacze, alternator, aparat 
zapłonu, zbiornik paliwa, chłodnica, nagrzewnica, przewody 
wodne, skrzynia biegów, listwa, głowica (650 ccm), rozrusznik, 
aparat zapłonu (650 ccm),. inne. Złotoryja, tel. 0607/52-95-58 
FIAT 126p, 1990 r.: silnik, skrzynia biegów, szyby, zawiesze
nie, alternator i inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-1 
FIAT 126p, 1990 r.: skrzynia biegów - 200 zł, lotnicze fotele • 
100 zl, rozrusznik -100 zł, koła z nowymi oponami, 5 szt. - 200 
zł, silnik z dokumentacją - 500 zl, klapa tylna - 30 zl, belka tylna 
- 30 zł, zderzak tylny - 40 zł, szyba tylna ogrzewana * 30 zł i . 
inne. Siekierczyn, tel. 075/72442*52 
FIAT 126p, 1990 r.: moduły i cewka zapłonowa od Eleganta, 
skrzynia biegów, wszystkie półki łiftinga, szyba przednia, nowe 
bębny, nowy typ i inne części. Strzegom, tel. 0606/3648*12 
FIAT 126p, 1990/99 r.: drzwi, klapy, alternator, rozrusznik, skrzy* 
nia biegów, silnik, głowica, szyby, koła, zawieszenie, przekład
nia kier., dźwignia zmiany biegów i inne. Nowa Sól, tel. 
068/388-74-59,0603/59-06-62
FIAT 126p FL, 1992 r., 650 ccm.: skrzynia biegów, zbiornik 
paliwa, alternator, drzwi, maska przednia, kolumna listwowa, 
szyby, koła, rozrusznik nowego typu, lampy H4, resor, licznik 
szeroki, konsola środkowa, teleskopy, części silnika, aparat 
zapłonu, docisk sprzęgła, głowica kierownica gruba, udokumen
towane pochodzenie. Oława, tel. 071/303*29*25,0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1992 r.: szyby, linki, kolumna kierownicy i inne, • 
100 zł/całość. Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 0501/40-79-33 
FIAT 126p el, 1996 r., : drzwi prawe kpi., tylna belka i inne. 
Jelenia Góra, tel. 0602/34-09-53 
FIAT 126p, 1998 r. : pokrywa bagażnika do Fiata el • 80 zl, 
alternator z dmuchawą - 120 zł, szyby -10 zł/szt. Bierutów, tel. 
071/314*68*16,0606/80-86-05
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: różne części. Wrocław, tel. 357-59-12 
FIAT 127,1978 r., 900 ccm : klapa przednia silnika, klapa ba
gażnika (krótka, bez szyby), kompletne zegary (wszystko w 
dobrym stanie). Pasiecznik, tel. 075/751-44-50 
FIAT 131: różne części. Kłodzko, tel. 0607/74-90*98 
FIAT 131, 1400 ccm, benzyna : silnik, alternator, rozrusznik; 
skrzynia biegów (4) i inne. Oława, teł. 0604/75*27*83 
FIAT 131,132: różne używane. Wrocław, tel. 071/34842-16 
FIAT 132,2000 ccm, benzyna,: maska, zderzaki, lampy, drzwi, 
el. otw. szyby, uzbrojone, szyby, deska rozdz., ukł. kierowniczy, 
felgi, most tylny, klapa tylna, przekł. kierownicy i wspomaganie, 
elementy blacharki w dobrym stanie i inne. Oława, tel. 
0604/75-27-83
FIAT 132 ARGENTA, 1983 r., 2000 ccm: silnik na części, skrzy
nia biegów, rozrusznik, pompa paliwa, aparat zapłonu, zawie
szenie przednie, półosie i inne. Mirków, tel. 071/315-11-28 po 
godz. 18
FIAT BARCHETTA: reflektory. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT BRAVA, 1400 ccm, 12V: skrzynia biegów na części, drąż
ki i przekładnia kierownicy, grill, tarcze sprzęgła. Strzelin, tel; 
071/392-08-98
FIAT BRAVA: stacyjka z kluczykiem, kompletna, - 900 zł. Wro
cław, tel. 0603/10-18-70
FIAT BRAYA: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT BRAYA, 1996 r., 1600 ccm,..16V j silnik kpi., komputer, 
zegary, zawieszenie przednie, wahacze przednie. Nowa Wieś 
Legnicka, tel. 0601/79-18-30
FIAT BRAYA, 1996 r.: McPherson, zwrotnice, tarcze hamulco
we lewe. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/81547*74 
FIAT BRAYA, 1997r., 1600 ccm: drzwi, błotniki, maska, lampy, 
głowica, plastiki, deska rozdz., stacyjka ♦ kluczyk, komputer, 
wahacze, półosie, kolumny McPhersona, podsufitka. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51, 314-38-54
FIAT BRAYA, BRAVO : oblachowanie i oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenia, chłodnica, atrapa i inne części. Siechnice, teł. 
071/311-54-13 W godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT BRAYA, BRAVO, 1600 ccm : lewa półoś z przegubem. 
Strzelin, tel. 071/392-08-98
FIAT BRAVA, BRAVO, 1999 r.: kpi. amortyzatorów, przednie 
wahacze. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
FIAT BRAVO: klapa tylna z szybą wahacze, półosie, zwrotni
ce, kolumny McPhersona. listwa kierownicza, oś tylna. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
FIAT BRAYO : zderzak tylny, klapa tylna. Wałbrzych, tel. 
074/664-84-31 po godz.18
FIAT BRAVO: skrzynie biegów i części do skrzyń biegów. Wro
cław, tel. 341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
FIAT BRAVO, 1996 r.: McPherson, zwrotnice, tarcze hamulco
we lewe. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/81547-74

CHŁODNICE
SPRZEDAŻ - NAPRAW A
- nowe (ponad 6000 modeli)
- naprawa wszystkich typów
- wymiana radiatorów
ZDERZAKI - LAM PY  
ATR APY - NAPRAW A  
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 
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FIAT BRAVO, BRAYA: zderzak przedni, zawieszenie przednie. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm: silnik, skrzynia biegów na czę
ści, drzwi, lampy, maska, ćwiartki i inne. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
FIAT CINOUECENTO : zderzak przedni, amortyzator przedni 
(nowy). Oborniki Śląskie, teł. 071/310-16-60 
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm: drzwi prawe, klapa tylna, chłod
nica. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT CINOUECENTO : oblachowanie i oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenia. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : zderzak tylny, uszkodzony, 
alternator, lampa tylna lewa, uszkodzona, lampa kierunkowska
zu, przednia prawa. Wrocław, tel. 071/336-70-66 wewn. 187 
FIAT CINOUECENTO : lampy, zderzaki. Wrocław, tel. 
0502/29-43-24
FIAT CINOUECENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przednie, 
lampy przednie i tylne, szkła lamp, hak, bagażnik dachowy, li
stwy boczne, zegarek, owiewki, spoiier tylny, Zderzaki, przegu
by, wahacze, rozrusznik, półka, amortyzatory, korek paliwa, lu
sterka, blenda tylna, tłumik, maska. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT CINOUECENTO SPORT: lampy tylne, konsola na tunel, 
listwy boczne, przekładnia, pasy czerwone, wkładki zamka, ki- 
runkowskazy białe, krzyżaki. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w 
godz. 9-17
FIAT CMOUECENTO : lampy przednie i tylne, wzmocnienie 
czołowe, błotniki, maska, przekładnia kierownicza, wahacze, 
chłodnica, półosie, zaciski, zwrotnice, przeguby, półka tylna, 
siedzenia tylne, pasy bezwł., czarne i czerwone lusterka, zde
rzaki, elektronika i inne. Wrocław, tel. 0607/41-52-06 
FIAT CINOUECENTO: drzwi, dach, szyby, kola, ukł. wydecho
wy, moduł, podnośniki szyb, serwo, nagrzewnica, zderzaki, 
chłodnica, lampy przednie i tylne, głowica, rozrusznik, alterna
tor, fotele przednie i tylne, wahacze, amortyzatory, półosie, zbior
nik i inne części. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
FIAT CINOUECENTO : rozrusznik, alternator, półosie, zawie
szenie, ukł. wydechowy, moduły, sprzęgło, chłodnica, zbiornik 
paliwa i inne. Wrocław, teł. 071/396-35-76,0601/78-42-20 
FIAT CINOUECENTO : błotniki przednie, zderzaki przednie i 
tylne, pokrywa silnika, klapa tylna, pompa wody, drzwi prawe, 
felga nowa i używana, zbiornik spryskiwaczy. lampa tylna lewa, 
filtr powietrza. Wrocław, tel. 0601/21-77-43 
FIAT CINOUECENTO: tapicerka kpi., tylna pólka, kanapa, pasy 
i wyki. bagażnika. - 800 zł. Wrocław, tel. 0602/42-58-23 
FIAT CINOUECENTO: błotnik przedni prawy - 30 zł, zderzak 
tylny -100 zł. Wrocław, tel. 0600/61-05-00 
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm fabrycznie nowe: sprzęgło kpi., 
Sachs, osłony przegubów i półosi wewnętrznych, • 300 zł. Wro
cław. teł. 071/369-75-43,0501/29-92-10 
FIAT CINOUECENTO: serwo z pompą hamulcową, szyba tyl
na. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
FIAT CINOUECENTO : zawieszenia, głowica, alternator, roz
rusznik, szyby, serwo, półosie, kolumna kierownicy. Zielona 
Góra, teł. 0605/74-95-28
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 28 tys. km. 700 ccm,: klapa 
bagażnika, zderzak tylny, skrzynia biegów, sprzęgło, silnik wy
cieraczek, moduł el. Jelenia Góra, tel. 0602/34-09-35 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 900 ccm: silnik, stan b. dobry, 
zawieszenia, półosie i inne części. Żary, tel. 0605/59-03-89, 
0604/15-17-63
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 700 ccm: oblach., zawiesz., 
wahacze, półosie, skrzynia biegów, konsola, gażnik, alternator, 
rozrusznik, szyby, zbiornik paliwa, zbiornik spryskiwaczy, kie
rów., filtr pow., ćwiartka tylna prawa. Wrocław, teł. 0603/03-37-21 
FIAT CINOUECENTO. 1998 r., 700 ccm : dach ze słupkami, 
zderzak tylny, lampy tylne, • 500 zł. Legnica, tel. 076/854-41-30, 
0606/46-56-52
FIAT CINOUECENTO, 1999 r., 2 tys. kra, 900 ccm, benzyna: 
głowica -100 zł, gażnik -100 zł, wał sinika, tłoki z panewkami 
-100 zl, aparat zapłonu -100 zł, pedały ham. i sprzęgła - 50 zł. 
Wrocław, teł. 0501/40-31-35
FIAT COUPE: zderzak, drzwi, klapa, szkło reflektora. Siechni
ce, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT COUPE, 1997 r., 2000 ccm, T l : tylna część nadwozia, 
tylna belka z amortyzatorami, silnik. Jelenia Góra, tel. 
0609/44-33-28
FIAT COUPE, 1997/98 r.: maski, szyby, blachy, zderzaki, za
wieszenie, silnik i inne. Krotoszyn, tel. 062/588-00-97, 
0608/40-65-49
FIAT CR OMA, 2500 ccm, TO : chłodnica + wentylator, drzwi 
lewe. Lubin, tel. 076/844-60-83,0603/41-05-65 
FIAT CROMA: drzwi, błotniki, maska, klapa tylna, podnośniki 
elekt szyb, lusterka, klamki, tapicerka, plastiki, konsola. Ole
śnica, tel. 071/314-98-47
FIAT CROMA: drzwi, Mapa tylna. Prusice, teł. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
FIAT CROMA : blachy, zderzak, chłodnica. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT CROMA: drzwi, klapa tylna, zawieszenia, ćwiartki i inne 
drobne. Świebodzin, tel. 068/382-27-22 po południu 
FIAT CROMA: drzwi, maska. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
FIAT CROMA: skrzynie biegów i części do skrzyń biegów. Wro
cław, tel. 341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FIAT CROMA, 1989 r, 153 tys. kra, 2000 ccm, benzyna: ma
ska, błotniki, zderzaki, wzmocnienie przednie, atrapa, półosie, 
wzmocnienie tylne, drzwi i inne. Wrocław, teł. 0502/29-82-82 
FIAT DUCATO: prawie wszystkie części.., tei. 0607/42-45-46 
FIAT DUCATO: tylna część nadwozia (nowy model), - 900 zl. 
Milicz, tel. 071/383-10-33
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: silnik kompletny, stan b. do
bry, gwarancja, • 2.400 zł. Pokój, tel. 077/410-35-77 
FIAT DUCATO : blachy, oświetlenie, zderzaki, zawieszenie, 
chłodnica, atrapa, inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT DUCATO: lampa przednia lewa, pas przedni. Wałbrzych, 
tel. 074/664-84-31 po godz.18
FIAT DUCATO do 1994 r.: wieniec koła zamachowego, nowy. 
Wrocław, teł. 071/781-74-96 po godz. 20 
FIAT DUCATO, 1900 ccm, turbo D : głowica częściowo uzbrojo
na, - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/10-95-45 
FIAT DUCATO. 2500 ccm, diesel: silnik oclony - 2.700 zł, skrzy
nia biegów (5) -1.000 zł, półosie 2 szL - 490 zł. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
FIAT DUCATO : skrzynie biegów i części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w 
godz. 9-18
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel : głowica. Wrocław, tel. 
0602/17-27-14
FIAT DUCATO. 1984 r„ 170 tys. km, 2500 ccm, diesel: silnik 
kompletny, skrzynia biegów, rozrusznik. Jedlina Zdrój, tel. 
0606/36-01-64
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel: blok, korbowody.

tłoki • 700 zł, głowica, zawory, wałek rozrządu - 800 zł, pompa 
wtryskowa, rurki, wtryskiwacze - 850 zł, ukł. kierowniczy • 380 
zł, kolektor ssący i wydechowy z rurą - 220 zł, koła zębate do 
wałka rozrządu i pompy -180 zl. Wrocław, teł. 0605/65-60*42 
FIAT DUCATO, 1988 r., 165 tys. km, 2500 ccm, diesel: silnik 
kpi. ze skrzynią biegów, oclony, • 2.500 zl. Wrocław, tel. 
0601/87-44-26
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel: silnik, stan dobry, z 
dowodem rejestracyjnym, skrzynia biegów, blok silnika, sprzę
gło, alternator, nadwozie, stan dobry, bez prawa rejestracji. Ja
rocin, tel. 062/505-41-58
FIAT DUCATO, 1988 r., 200 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik, 
oclony, w całości lub na części. Lwówek śląski, tel. 
0601/83-47-60
FIAT DUCATO, 1989 r., 2500 ccm, diesel: silnik po kapitalnym 
remoncie, kompletny, na części. Lubin, tel. 076/844-60-83, 
0603/41-05-65
FIAT DUCATO, 1990 r., 132 tys. kra, 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, 1991 r., 2500 ccm, diesel: głowica silnika, doki, 
korbowody, pompa Vacum, części skrzyni biegów. Chojnów, teL 
076/818-1745,818-12-27,0603/07-36-38 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, turbo D : pompa wtryskowa, 
- 700 zł. Wrocław, tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
FIAT DUCATO, 1992 r. : drzwi przednie lewe. Wrocław, teł. 
0601/21-7743
FIAT DUCATO, 1993 r., 2000 ccm, benzyna: silnik na części, 
pas przedni, zderzak tylny, resory, przekł. kierownicy, kolumna 
kierownicza. Kłodzko, teł. 0607/35-35-70 
FIAT DUCATO, 1994 r.: drzwi tylne kompletne, - 600 zl. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15, 0603/46-09-74, 
074/810-53-62 po godz. 17
FIAT DUCATO, 1994/01 r.: kpi. lusterka boczne, czarne, lewa i 
prawa strona, ręczna lub elektryczna regulacja z podgrzewa
niem. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 •
FIAT DUCATO, 1995 r., 2500 ccm, diesel: blok silnika, pompa 
wtryskowa, pompa wodna, olejowa, miska olejowa, sprzęgło, 
wtryskiwacze. Duszniki Zdrój, tel. 0607/15-26-96 
FIAT DUCATO, 1995 r.: drzwi tylne lewe, wysokie z otworem 
na szybę. Wrocław, tel. 0601/21-7743 
FIAT DUCATO, 1995 r .: drzwi, siedzenia, zawieszenia, tylna 
oś, resory, nagrzewnice, przeł. świec żarowych, układ wyde
chowy, różne części, pompa wtryskowa, pompa wody. Wrocław, 
teł. 0601/79-08-31
FIAT DUCATO, 1998 r.: drzwi przednie i tylne, wahacze, ko
lumny McPhersona, zwrotnice, stabilizatory, półosie. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,314-38-54
FIAT DUCATO, 1998/01 r.. 2800 ccm, TD i: wszystkie części 
mechaniczne i blacharskie. Zielona Góra, tel. 0600/82-88-70 
FIAT DUCATO, 2000 r.: silnik bez osprzętu do poj. 2.8 diesel, 
skrzynia biegów (5), głowice, pompy, zawieszenia, części me
chaniczne, dfzwi. lamnpy, elementy blacharki, boki, maglowni- 
ce, kola, siedzenia 1,2,3-osobowe, luksusowe i standardowe, 
wyposażenie od modelu panoram. Wrocław, tel. 071/342-19-70, 
0601/74-1945
FIAT FIORINO: zawieszenie, drzwi, układ kierowniczy, konso
la. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT MAREA: komputery nowe, nie zakodowane, do każdego 
modelu, pompy paliwowe i inne uzrądzenia elektroniczne. Lu
bin, tel. 0603/4842-66,0605/39-93-39 
FIAT MAREA KOMBI, SEDAN: zawieszenie przednie, kolumny 
McPhersona, wahacze, zwrotnice, ukł. kierowniczy, oś tylna, 
drzwi, półosie. Smardzów, teł. 071/398-33-51,314-38-54 
FIAT MULT1PLA: maska, zderzak, błotnik, drzwi, zawieszenie 
przednie. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT MULTIPLA: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FIAT PALIO: półoś lewa z przegubami, McPherson lewy. Gry
fów Śląski, tel. 075/78145-50
FIAT PALIO: uszczelki drzwi lewych przednich i tylnych, pod
nośnik drzwi lewych przednich (zwykły), podnośnik drzwi lewych 
przednich i tylnych (elektryczny), kieszeń drzwi lewych przed
nich. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
FIAT PALIO WEEKEND : maska silnika, błotnik przedni lewy, 
zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/5749-30 
FIAT PAUO WEEKEND, 1999 r.: Idapa tylna. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
FIAT PAUO, 2000 r. : kolumny McPhersona, serwo, pompa 
wspomagania, nagrzewnica, zawieszenie tylne, wahacz lewy, 
drzwi tylne lewe, katalizator, tłumiki. Nowa Ruda, tel. 
0607/66-26-84
FIAT PAUO, SIENA: halogen lewy (nowy), reflektor lewy, de
ska rozdzielcza, zderzak tylny. Wrocław, teł. 0604/25-07-69 
FIAT PANDA: reflektor prawy z żółtym kierunkowskazem, nowy. 
Kluczbork, tel. 077/418-06-34 wieczorem 
FIAT PANDA : skrzynia biegów, nowa • 200 zt, amortyzatory 
przednie kpi., 2 szt -150 zł, alternator - 50 zl, resory (2 szt.) - 
80 zl, półoś prawa (nowa) • 150 zł, rozrusznik • 40 zl, piasty 
przednie kpi. -120 zł, piasty tylne (nowe) -100 zł oraz inne. 
Namysłów, tel. 077/410-08-84,0604/3440-65 
FIAT PANDA: skrzynia biegów, .poduszka’  silnika i skrzyni bie
gów, klosze kierunkowskazów, zamek klapy tylnej. Oleśnica, 
tel. 071/314-9847
FIAT PANDA: skrzynie biegów i części do skrzyń biegów. Wro
cław. teł. 341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FIAT PANDA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna: różne części. Ole
śnica, teł. 0501/71-39-96
FIAT PANDA, 1988 r., FIRE: lampy przednie i tylne, aparat za
płonu, pompa paliwa, linka sprzęgła, pasek klinowy i inne, • 
240 zf. Wrocław, tel. 071/788-78-92 
FIAT PANDA. 1989 r. 900,1.0,1.3: sinik, skrzynia biegów, za
wieszenie, lampy, dach, chłodnica, półosie, mosty, belki, drzwi, 
szyby, koła, fotele, osprzęt silnika, inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-57
FIAT PANDA, 1992 r.: wszystkie części z demontażu. Wrocław, 
teł. 0601/71-69-78
FIAT PUNTO: zderzak przedni z halogenami, - 250 zl. Głogów, 
tel. 076/831-78-78,0608/84-29-68 
FIAT PUNTO II: drzwi, błotnik lewy, wzmocnienie czołowe, 
maska, zderzak. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
FIAT PUNTO: drzwi, błotniki, maska, klapa, reflektory, zderza
ki, plastiki, części mechaniczne. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
FIAT PUNTO: oblachowanie i oświetlenie, zderzaki, zawiesze
nia, chłodnica, przekładnia kierownicy i inne części. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT PUNTO i : zawieszenie przednie, kolumny McPhersona, 
wahacze, zwrotnice, ukł. kierowniczy, półosie. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
FIAT PUNTO: tylna belka, dach, tylne ćwiartki, maska, chłodni
ca, nagrzewnica, kierownica z poduszką powietrzną, wnętrze, 
kompletna instalacja, prawe drzwi, tylne lampy. Strzegom, tel. 
0607/04-07-78
FIAT PUNTO: sportowe zawieszenie, sprężyny, amortyzatory -
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800 zl, w rozliczeniu mogą być aluminiowe felgi do Fiata. Strze
gom, tel. 0607/04-07-78
FIAT PUNTO : przedni błotnik, silnik wentylatora, chłodnica z
wentylatorem, tylny zderzak, prawy przedni kierunkowskaz.
Wrocław, tel. 336-70-66 wewn. 187
FIAT PUNTO: błotnik przedni prawy, chłodnica z wentylatorem,
kierunkowskaz przedni prawy, zderzak tylny. Wrocław, tel.
0601/72-24-92
FIAT PUNTO: zderzak, lampy, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0502/2943-24
FIAT PUNTO: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderzak, 
reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FIAT PUNTO I : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, belka pod chłodnicę, wzmocnienie zde
rzaka, zderzak. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
FIAT PUNTO 55 SX, 42 tys. km: skrzynia biegów, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-03-53,0607/57-77-30 
FIAT PUNTO: deska rozdzielcza, zderzaki, reflektor lewy, kie
runkowskaz prawy, lampa tylna prawa, lusterka lewe, drzwi, kla
pa tylna. Wrocław, tel. 0604/25-07-69 
FIAT PUNTO: skrzynie biegów i części do skrzyń biegów. Wro
cław, tel. 341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
FIAT PUNTO, 1996 r., 1200 ccm : głowica, sprzęgło, rozrusz
nik, oś tylna, piasta lewa, fotele, plastiki, pasy tylne, felgi z opo
nami, kanapa tylna, zbiornik paliwa, listwy, zamki, zegary, klamki, 
gażnik, zderzak tylny, tapicerki, uszczelki, podsufitka i inne. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73.0603/234 549 
FIAT PUNTO 75,1996 r.: 3 drzwi, ćwiartka przednia lewa, lam
py tylne, błotniki tylne, szyby, lusterka, kolumna kierownicy, 
wahacze tylne, siedzenia, tapicerki, plastiki, rozrusznik, cew
ka, sprzęgło, komputer, podsufitka, nagrzewnica, dmuchawa, 
licznik, zamki, klamki uszczelki, zwrotnice, półosie. Ostrów 
Wlkp., tel. 0502/08-55-04
FIAT PUNTO, 1998 r. : ukł. kierowniczy, przednie kolumny 
McPhersona, tylne amortyzatory, kpi. wahacze. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
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FIAT PUNTO II, 2000 r., 1900 ccm, TDi: maska, błotniki, drzwi, 
klapa tylna, zderzaki, plastiki, fotele, oś tylna, wahacze, pół
osie, kolumny McPhersona, stabilizatory, deska rozdz., zegary, 
dach. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
FIAT REGATA : reflektory, chłodnica. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT REGATA, 1985 r.: przekładnia kier. + kolumna, klapa ba
gażnika, szyba tylna, pompa hamulcowa i inne. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-75-35
FIAT RITMO, 1700 ccm, diesel: silnik, skrzynia 5-biegowa, 
zawieszenie. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-73-00,062/734-73-23 
FIAT RITMO, diesel : różne części. Stoszowice, tel. 
074/818-11-39
FIAT RITMO, 1300 ccm, benzyna: głowica, • 140 zł. Stoszowi
ce, tel. 074/818-11-39
FIAT RITMO :silnik 1600, • 500 zl. Wrocław, tel. 071/785-9642 
FIAT RITMO: skrzynie biegów i części do skrzyń biegów. Wro
cław, tel. 341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
FIAT RITMO, 1981 r.: wszystkie części z demontażu + odbudo
wane nadwozie, stan bardzo dobry, z dokumentami ♦ instalacja 
gazowa kompletna, -1.500 zł. Niemcza, woj. wałbrzyskie, tei. 
0607/70-60-27
FIAT RITMO, 1981 r., 1500 ccm: wszystkie części. Oleśnica, 
tel. 071/314-9847
FIAT RITMO, 1984 r., 1500 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów 151, stan b. dobry, kompletna dokumentacja, • 600 zł. Jele
nia Góra. tel. 0604/32-54-59
FIAT RITMO, 1985 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi prawe, szyby 
drzwi lewych, alternator, rozrusznik, zawieszenie i inne. Choj
nów, tel. 076/816-17-86
FIAT RITMO 85,1986 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesel: tarcza 
sprzęgła, docisk, blok silnika bez głowicy, rozrusznik, alterna
tor, półośki, zwrotnice, zamek pokrywy, światła tylne. Wałbrzych, 
tel. 074/840-07-28
FIAT SCUDO: oblachowanie i oświetlenie, zderzaki, zawiesze
nia, atrapa. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT SEICENTO: części mechaniczne i blacharskie - od 10 zł. 
Nowe Skalmierzyce, tel. 062/762-19-55,0601/17-09-56 
FIAT SEICENTO : amortyzator przedni (nowy). Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-15-80
FIAT SEICENTO: oblachowanie i oświetlenie, zderzaki, zawie
szenia. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04 ■
FIAT SEICENTO: zderzaki, lampy. Wrocław, tel. 0502/2943-24 
FIAT SEICENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przednie, kie
runkowskazy białe, hak, bagażnik dachowy, pasy czerwone, 
przekładnia, obrotomierz, amortyzatory, owiewki drzwiowe, spo- 
iler tylny, blenda, lampy. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT SEICENTO: lampy przednie, tylne, wzmocnienie czoło
we, błotniki, maska, lusterka, obrotomierz, przekładnia kierow
nicza, wahacze, zaciski, zwrotnice, przeguby, półka tylna, sie
dzenia tylne, zderzaki, felgi, listwyboczne, pasy bezwł., elek
tronika i inne. Wrocław, tel. 0607/41-52-06 
FIAT SEICENTO SPORTING: maska przednia, zderzaki nowe
go typu kpi., lampy, stabilizator, błotniki, fartuch przedni prawy, 
chłodnica, zawieszenia, obrotomierz, kierunkowskazy. Wrocław, 
tel. 0603/40-50-15
FIAT SEICENTO: maska przednia, zderzaki, lampy, pasy, błot
niki, osprzęt silnika, chłodnica, zawieszenia, zbiornik paliwa, 
ukl. wydechowy i inne. Wrocław, tel. 071/396-35-76, 
0601/7842-20
FIAT SEICENTO: reflektor lewy, lusterko lewe, błotnik przedni 
prawy, zderzak kpi. Wrocław, tel. 0601/21-7743 
FIAT SEICENTO: nawiewy i przyciski do konsoli. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT SEICENTO : drzwi przednie -100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
FIAT SEICENTO, 1999 r., 900 ccm: zawieszenie przednie i tyl
ne, zbiornik paliwa, prędkościomierz, instalacja el., komputer, 
zderzak tylny, szyby boczne, lampa tylna lewa i inne. Wrocław, 
tel. 071/3644745
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KUPON RABATOWY 10%
FIAT SEICENTO, PUNTO : różne części. Wrocław, tel. 
0606/11-26-18
FIAT SIENA: pokrywa bagażnika, zderzak, pojedyncze elem. 
wnętrza, wzmocnienie czołowe. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9*17; 0608/41-76-04
FIAT SIENA: bok prawy, drzwi, dach, pokrywa silnika, zawiesz., 
silniki i skrzynie i inne. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
FIAT SIENA, 1999 r, 1600 ccm, 16V: różne części mechanicz
ne i blacharskie. Legnica, tel. 0607/44-56-04 
FIAT SIENA, PALIO, 1997 r., 1400 ccm: silnik, w całości lub na 
części, stan dobry. Lubin, tel. 0603/4842-66,0605/39-93-39 
FIAT TEMPRA : oblachowanie i oświetlenie, zderzaki, zawie
szenia, chłodnica, atrapa i inne części. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT TEMPRA : skrzynie biegów i części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w 
godz. 9-18
FIAT TEMPRA, 1991/92 r.: zawieszenie przednie, drzwi przed
nie i tylne, klapa tylna kombi, zderzak tylny, zderzak przedni, 
chłodnica klimatyzacji, zawieszenie tylne (1600 ccm i 2000 ccm), 
przełączniki pod kierownicę, tylna ściana sedan, nowa, ukł. kie
rowniczy, półosie. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-60-25 po 
godz.20
FIAT TEMPRA, 1994 r., 1400 ccm lub Tipo 1600 ccm: klapa, 
drzwi, sinik oclony, zderzak, zawieszenie, - 600 zł. Rolantowi- 
ce, tel. 071/359-37-99
FIAT TIPO: wszystkie części. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
FIAT TIPO: maska przednia, • 160 zł. Prusice, teL 0609/49-86-62 
FIAT TIPO : oblachowanie i oświetlenie, zderzaki, zawiesze
nia, chłodnica, atrapa i inne części. Siechnice, teł. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT TIPO : przekładnia kierownicy (2 szt.). Wrocław, tel. 
336-70-66 wewn. 187
FIAT TIPO, 1400 ccm, wtrysk: rozrusznik, alternator, monow- 
trysk, głowica, filtr powietrza, docisk sprzęgła, tarcza, skrzynia 
biegów, półosie, zwrotnica, komputer, cewka, czujniki prękości 
obrotowej, układ zapłonowy, drzwi lewe przednie, klapa tylna 
kompletna i inne części. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT TIPO : skrzynie biegów i części do skrzyń biegów. Wro
cław, tel. 341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
FIAT TIPO, 1990 r. : silnik oclony, zawieszenie, inne. Lubań, 
tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
FIATT1PO, 1991/92 r„ 1900 ccm, turbo D : pompa wspomaga
nia kierownicy, węże do wspomagania, termostat intercooler. 
Legnica, tel. 0606/68-30-86
FIATTIPO, 1992 r„ 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów, gło
wica, docisk, półosie, rozrusznik, drzwi prawe, blok silnika, pom
pa wspomagania, nagrzewnica, przełączniki Jtierownicy, licznik. 
Kłodzko, teł. 074/868-78-91
FIATTIPO, 1993 r., 1600 ccm: drzwi kpi., silnik, kluczyk z kor
kiem, klapa, przekl. kierownicy, belka, komputer, moduł steru
jący i inne. Łubnice, tel. 062/784-70-37 
FIAT TIPO, 1993 r., 1400 ccm: błotniki, drzwi, maska, alterna
tor, zawieszenie, licznik, konsola, części silnika, skrzynia bie
gów, felgi, fotele, lusterka, ukł. wydechowy, zderzak tylny, $ilni- 
czek wycieraczek, plastiki, przełączniki kierownicy i inne. Wro
cław, tel. 0600/66-31-05
FIAT TIPO, TEMPRA: drzwi przednie, zderzaki. Kłodzko, tel. 
0607/35-35-70
FIATTIPO, TEMPRA: listwa kierownicza, wspomaganie, -400 
zł. Wrocław, tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
FIATTIPO, TEMPRA, 1994 r.: kpi. wahaczy i amortyzatorów, 
przednie zwrotnice. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
FIAT UUSSE: blachy, oświetlenie, zderzaki, zawieszenie, atra
pa. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT ULYSSE : błotniki, zderzaki, drzwi, klapy tylne, lampy i 
inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FIAT UNO, 1700 ccm, diesel: wał korbowy z panewkami, kor
bowody, tłoki, koło zamachowe. Legnica, tel. 0606/68-30-86

FIAT UNO : silnik 1000, 1500 oraz inne części. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
FIAT UNO : felgi aluminiowe, 14" do Seata Ibizy. Nysa, tel. 
077/448-62-58,0502/55-70-25
FIAT UNO: błotnik przedni lewy maska silnika, krata wlotu pow.
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80
FIAT UNO: blachy, światła, zderzaki, zawieszenie, chłodnica,
atrapa, inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,
0608/41-76-04
FIAT UNO: zderzak, lampy. Wrocław, tel. 0502/2943-24 
FIAT UNO: bagażnik dachowy. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 ' 
FIAT UNO: amortyzatory, sprężyny, łożyska, przekł. kierowni
cy, reflektor prawy, nowe i inne części. Wrocław, tel. 
0605/0946-06
FIAT UNO: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT UNO, 1200 ccm, turbo : chłodnica wody. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FIAT UNO: skrzynie biegów i części do skrzyń biegów. Wro
cław, tel. 341-50-52 w godz 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FIAT UNO, 1983/86 r.: błotniki przednie (2 szt.), maska silnika, 
-150 zł. Krotoszyn, tel. 0503/96-61-93 
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm : wszystkie części. Trzebnica, 
woj. wrocławskie, tel. 071/312-5341 
FIAT UNO, 1987 r.: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FIAT UNO, 1988 r.: zbiornik paliwa, fotele, alternator, półosie, 
lampy, zderzak tylny i inne. Szczytna, tel. 0501/10-98-58 
FIAT UNO, 1989 r., 1000 ccm: wzmocnienie czołowe • 80 zl, 
aparat zapłonu • 80 zł, cewka zapłonowa • 50 zl. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FIAT UNO, 1989 r . : drzwi, komputer do silnika 1.4E, szyby. 
Bolesławiec, tel. 0604/75-81-96 
FIAT UNO, 1989/99 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FIAT UNO, 1993 r .: błotnik przedni prawy, błotnik tylny lewy, 
kierunkowskazy, reflektory, lampy, próg prawy, zawias maski,
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zamek maski, nadkole przednie lewe, dekiel skrzyni biegów, 
kieszeń drzwi, klamka, kopułka, listwy, osłony chłodnicy. Wror 
cław, teł. 071/784-59-16
FIAT UNO, 1995/99 r.,1Ó00 ccm 1400 ccm: wszystkie'części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-4 7-36 
FIAT UNO, PUNTO, TIPO: fotele, kanapy, tapicerka. Oleśnica, 
tel. 071/314-9847
O  FIAT IVECO • SILNIKI: lveco 35,45, 49, 59, 2.5 

TD, 2.5 TDi, 2.8 TDi, 2.5 D, lveco EuroCargo, 6.0 
TDi, A lfa Romeo 156, 2.0 16V, Twin Spark. 
Je lcz-Laskow ice , te l. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14 84014901

FIAT, LANCIA CROMA, THEMA : drzwi, zawieszenie, wózek 
sinika, mechanizm kierowniczy, skrzynia biegów, inne, oraz sil
nik Delta 1,6 DOHC, z 1992 r., możliwość sprawdzenia, pełna 
dokumentacja • 1.800 zł. Świebodzin, teł. 068/382-27-22 po 
południu >
FORD, 2000 ccm, V6: silnik, 6-cylindrowy, z aparatem zapło
nowym i gażnikiem, sprzęgło, oclony. Jedlina Zdrój, tel. 
074/880-50-28
FORD, 2300 ccm: dwa silniki, kompletna dokumentacja. Jele
nia Góra, tel. 075/71346-61
FORD, 1600 ccm, diesel: silnik kpi., odony ♦ skrzynia biegów, 
- 1.000 zł lub zamienię. Kotowice, gm. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-75-60
FORD, 1800 ccm, diesel: sinik. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
FORD : bloki silników z tłokami, cena 800 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/869-02-22
FORD, 2300 ccm, diesel: głowica - 500 zł. Wrocław, tel. 
0602/17-27-14
FORD, 2400 ccm, diesel: silnik, stan dobry, uszkodzona pa
newka, kompletny, w całości lub na części, • 1.300 zł. Zielona 
Góra. tel. 0502/32-24-88
FORD, 1991 r. 3-drzwiowy: ćwiartki z 1997 r., grill, szyba czoło
wa, listwa wspomagania, lusterka, kolumny McPhersona, pod
szybie, błotniki, serwo, lampy tylne, sanie, komplet zbiorników, 
lięznik oraz inne. Lubin, tel. 0602/82-76-55 
FORD CAPRI: dużo części. Wrocław, tel. 0503/58-29-03, 
315-37-34
FORD CAPRI MKI, 1969-73 r., 1600 ccm : wszystkie części z 
rozbiórki, silnik, skrzynia biegów. Oława, tel. 0602/64-92-94 
FORD CAPRI, 1974/86 r. 1.6-2.8 ccm: części i osprzęt silników, 
wały napędowe - 220-280 zł, skrzynia biegów (4) - 350450 zł, 
przekładnie kierownicze - 220 zł, McPhersony • 130 zł/szt., 
wahacze -110 zl, drzwi - 200 zl, lampy, tarcze hamulcowe (nowe) 
-120 zł/szt., sprężyny. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD CARGO, 1981 r.: most tylny, resory przednie i tylne, 
zawieszenie przednie, wał, felgi 16a, przekł. kierownicy i inne. 
Wrocław, teł. 071/349-27-14,0604/68-71-95 
FORD ECONOYAN : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/54341-95, 
0601/55-17-72
O  FORD ESCORT, 1600 ccm, benzyna : siln ik + 

skrzynia biegów - 900 zł, wszystkie części wersji 
pick-up oraz Opel Astra II sedan: klapą tylna - 
300 zł. Wrocław, tel. 071/342-70-41 wew. 300, 
0502/04-13-01 84015001

FORD ESCORT: skrzynia biegów, automatic, półosie, sprzę
gło, -500 zł. Głogów, tel. 0605/83-85-17 
FORD ESCORT, 1300 ccm : głowica bez kolektora, aparatu, 
pompki paliwa, -100 zl. Głogów, teł. 0605/83-85-17 
FORD ESCORT: włącznik dmuchawy, pokrętło 3-stopniowe • 
25 zł. Głuchołazy, teł. 0601/55-9947 
FORD ESCORT: felga aluminiowa 14”, • 85 zł. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/789-14-07
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: silnik 1300,1400,1600 i inne części. Leszno, 
tel. 0601/75-56-60 .
FORD ESCORT, 1400 ccm, benzyna: głowica silnika, - 200 zl. 
Leśna, tel. 075/721-17-73
FORD ESCORT, 1300 cćm, benzyna : skrzynia biegów (5), * 
400 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
FORD ESCORT : wzmocnienie. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-62-25,0601/94-65-25
FORD ESCORT: pokrywa bagażnika z szybą? Prochowice, tel. 
076/85847-61,0605/43-54-20
FORD ESCORT: sinik, zawieszenia, oblachowanie i inne. Pru
sice. tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD ESCORT: lampy tylne, amortyzatory, półoś prawa, słu
pek prawy, drzwi, siedzenia, szyberdach i inne. Świdnica, teł. 

. 074/858-99-67 
FORD ESCORT, 80 tys. km, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), niekompletna. Świdnica, tel. 074/852-90-28 po godz. 16 
FORD ESCORT IV, V : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
ierzak. reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, teł. 0603/66-97-27 

FORD ESCORT: silnik 1600 ccm diesel, na części, skrzynia 
biegów, półosie, teleskopy, elementy zawieszenia przedniego i 
tylnego, pokrywa bagażnika, wzmocnienie przednie, błotniki 
tylne. Wrocław, tel. 322-2642 w godz.9-16 
FORD ESCORT : reflektor lewy, atrapa, pokrywa silnika, na
kładka wzmocnienia czołowego, belka pod chłodnicę. Wrocław, 
tel. 0601/21-7743
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. 0501/81-36̂ 18
FORD ESCORT, 1989 ccm oraz 1.6 D: sinik, skrzynia biegów, 
spoilery kpi. (nadkola, progi), spoier tylny i przedni, zawiesze
nia tylne, felgi aluminiowe i stalowe i inne części. Złotoryja, tel. 
0605/38-07-75
FORD ESCORT, 1980/01 r.: skrzynie biegów, ręczne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, teil. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/854)345 w godz. 9-18 
FORD ESCORT, 1980/85 r. : różne części z rozbiórki. ., tel. 
0602/7147-06
FORD ESCORT, 1980/90 r.: drzwi lewe tylne uzbrojone, klapa 
tylna z szybą, szybki boczne tylne, serwo z pompą hamulcową,

CZĘŚCI
Z DEMONTAŻU

i m p o r t  N i e m c y

s i ln ik i ,  s k r z y n ie  b ie g ó w  
c z ę ś c i b la c h a r s k ie  i  in n e  

Mirków, tel. 071/315-10-19

53-021 Wrocław, ul. Korfantego 34a ommt
tel./fax 071/339-77-27 www.glowice.com.pl 
po 18.00 0-601 058 255,0-603 071 798,0-601 077 714 
czynne w godz. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00

REGENERACJA GŁOWIC do wszystkich typów pojazdów

. SKUP - SPRZEDAŻ - WYMIANA 
SPAWANIE ALUMINIUM I ŻELIWA

krótkieterminyjTiskiecenj/^wsobote^ównież^^

łłl/Z A I łs .c .

K L E J E N I E  L A M P  - Z D E R Z A K Ó W , 
SPAWANIE ALUMINIUM I
DORABIANIE NIETYPOWYCH ELEMENTÓW

18.05.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 49

http://www.glowice.com.pl


KAYABA i inne, do wszystkich aut i
Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15, 784-59-16

półosje, instalacja elektryczna, zbiorniczki płynów, silniczek i 
mechanizm wycieraczek, pedały, koło kierownicy, wentylator i . 
inne. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21 -48 
FORD ESCORT, 1982/87 r. 1300; 1400 ccm:. zestaw zegarowy 
• 250 zl, moduł do sterowania wskaźników - 20 zł, uszczelnia* 
cze zaworowe - 20 zł, amortyzatory przednie i tylne * 25 Zł/szt., 
kierownica • 15 zł/szt., linka sprzęgła -20 zł, poduszki pod sił- 
nik • 40 zł. Złotoryja, tel. 076/878-3449 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna: fotele, chłodni
ca, szyby, skrzynia biegów (5) - uszkodzona, reflektory i Inne, 
od 50 zł. Miękinia, tel. 071/317-80-15 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna : siedzenia * 50 
zł/kpl„ tablica z zegarami - 50 zł, pokrywa silnika i bagażnika • 
40 zł/szł., chłodniczka nagrzewnicy • 30 zł. Modlikowice, tel. 
076/877-39-51 po godz. 18
FORD ESCORT, 1983/88 r. 5-drzwiowy: klapy, drzwi, lampy, lu
sterka. alternatory, zawieszenia, półosie, głowice. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 «
FORD ESCORT, 1983/91 r  1.3, 1.6: skrzynia biegów, zawie
szenie, osprzęt silnika, lampy, klapa, maska, szyby, zderzaki, 
błotniki, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
FORD ESCORT XR3i, 1984 r., 1600 ccm, wtrysk: silnik z 88 r. 
i wiele innych. Lubin, tel. 0603/16-79-74 
FORD ESCORT. 1984 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik 
na części, • 400 zł. Dąbrowa, tel. 075/736-99-82 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, 3-drzwiowy: sil
nik 1.6 E, 1989 r., z osprzętem • 600 zł, skrzynia biegów 151 - 
300 zł, fotele i kanapa - 200 zł, drzwi prawe i lewe • 100 zł/szt., 
reflektory • 50 zł/szt., chłodnica • 100 zł, progi - 50 zł/szt., 
McPhersony z tarczami i zaciskami ham. Karpacz, tel. 
075/761-86-79 po godz. 20
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FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm: części blacharki i mecha
niczne. Bartoszów, gm. Pieszyce, tel. 0606/30-1747 
FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna : różne części z 
demontażu, fotele. Sobótka, tel. 071/390-31-76 
FORD ESCORT XR3i, 1985/90 r., 1600 ccm, wtrysk : silnik, 
skrzynia biegów (5), części mechaniczne, drzwi, szyby, lampy, 
felgi aluminiowe 14*. Żagań, teł. 0603/25-97-08 
FORD ESCORT, 1986/91 r., 1900 ccm, diesel, wtrysk: części 
silnika, skrzynia biegów, klapy, zawieszenia, lampy; lusterka, 
rozrusznik i inne. Nowa Wieś Legnicka, teł. 0601/79-18-30 
FORD ESCORT, 1987 r.. 1600 ccm, diesel: wałek rozrządu, 
głowica na części, przełączniki, lampa tylna prawa. Kłodzko, 
tel. 0601/62-91-17 •.
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r„ 1300 ccm: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm : skrzynia biegów. (5) do 
remontu -100 zł, kierownica 2-ramienna - 30 zł, zestaw zegaro
wy - 40 zł. Złotoryja, tel. 076/878-3449 - 
FORD ESCORT, 1987/91 r .: silniki o poj. 1.1.1.4,1.6 \ 2.01 
oraz inne z demontażu. Brenno, woj. leszczyńskie, tel. 
0607/55-6844
FORD ESCORT, 1988 r. : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/21-7743
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: stacyjka, skrzynia 
biegów (5) - 350 zł, lampy, lusterka, szyba przednia. Bytom 
Odrzański, tel. 0603/20-27-12
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm: wał koibowy, tłoki, korbo- 
wody, pompa oleju, pompa wody, wałek rozrządu, gażnik, skrzy
nia biegów (5). Sułów, tel. 071/384-73-11 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm: silnik w b. dobrym stanie, 
skrzynia biegów (5), kolumny McPhersona, zespół napędowy, 
podwozie, koła, szyby, drzwi, tapicerka w b. dobrym stanie, inne. 
Wałbrzych, tel. 074/847-76-72
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia. Żary, teł. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel: wał korbowy, tłoki, 
rozrusznik, chłodnica, wentylatory, filtr powietrza, lusterkb pra
we, koło zamachowe, przełączniki, wtryskiwacze. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik 
kpi., skrzynia biegów (5) oraz dużo innych części i podzespo
łów, -1.500 zl. Wrodaw tel.0604/33-71-79 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, wtrysk: tylne zawieszenie 
- 300 zł, głowica -150 zł, alternator - 50 zł, chłodnica -100 zł, 
katalizator - 200 zł, inst. el. -150 zł, deska rozdz. • 150 zł. Jele
nia Góra, td. 0502/20-57-06
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk 3-drzwiowy: 
silnik, dokumentacja, chłodnica, błotniki, klapa tylna ze spoile- 
rem, skrzynia biegów, lampy, drzwi, inne części. Jelenia Góra, 
tel. 0609/29-0048
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, diesel: silniki, skrzynia 
biegów (5), drzwi, maska, błotniki, lampy, sprężyny, piasty, pół
osie, amortyzatory, felgi aluminiowe, tarcze hamulcowe, klapa 
tylna, głowica, wzmocmienie czołowe, nadkola, osprzęt silnika, 
zbiornik paliwa, ukł. wydechowy, rozrusznik. Wojcieszów, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0601/96-06-14 
FORD ESCORT, 1989 r., 150 tys. km. 1600 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, el. blacharskie. Żary, tel. 
068/374-09-39
FORD ESCORT, 1990 r.: sanie zawiesz. przedniego, wahacz 
przedni lewy.., tel. 0608/47-38-35 
FORD ESCORT, 1990 r., 1800 ccm, diesel: wszystkie części.., 
tel. 0607/29-53-21
FORD ESCORT. 1990 r., 1300 ccm, 1.400,1.600: silnik odony,
skrzynia biegów, inne. Lubań, teł. 075/721 -62-31,0604/56-15-28
FORD ESCORT, 1991 r.: klapa tylna, chłodnice, maska silnika
i inne częśd. Lubin, tel. 0603/04-19-15
FORD ESCORT, 1991 r. : zderzak tylny - 60 zł. Jawor, teł.
076/870-36-63
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, EFI: zaciski ham., zbiornik 
paliwa, zderzak tylny, półosie, siedzenia przednie, serwo ham., 
rozrusznik, filtr pow. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD ESCORT, 1991 r. 3-drzwiowy: grill, szyba czołowa oraz 
szyby boczne, listwa wspomagania, lusterka, kdumny McPher
sona, półosie, podszybie, błotniki, serwo, lampy tylne, sanie, 
komplet zbiorniczków, licznik j inne. Lubin, tel. 0602/82-76-55 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel: częśd blacharki i 
mechaniczne, używane. Wrodaw, teł. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT, 1991/98 r., 1800 ccm, diesel: filtr powietrza, 
wentylator, inne części. Kępno, tel. 062/781-44-74, 
0605/08-39-37
FORD ESCORT, 1992 r.: skrzynie biegów, tylne i przednie za

wiesz., tylne lampy i zderzak, deska rozdzielcza/kierow. Jotele 
przednie Urnie. Legnica, tal. 0603/92-76-30 
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: mono wtrysk; kom
puter, aparat zapłonu, moduł, drzwi kpi. (granatowe), Itbznik, 
lampy tylne, mechanizmy elektryczne, włączniki, szyby tylne, 
pokrywy tslg* stalowe, zegarek, kdumny McPhersona. Procho
wice, td. 076/85847-61,0605/43-54-20 
FORD ESCORT, 1992 r.: silniki, skrzynia biegów, drzwi, ma
ską, błotniki, wzmocnienie czołowe, lampy, chłodnica, zderza
ki, piasty, półosie, amortyzatory, sprężyny, wahacze, klapa tyl
na, błotniki tylne, belka tylna, serwo, alufelgi, przekł. kierowni
cza, tarcze hamulcowe. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 
0601/96-06-14
FORD ESCORT KOMBI, 1992/95 r.: zderzak tylny, chłodnica 
1.4-1.6. Wrocław, tel. 0601/21-7743 
FORD ESCORT, 1993 r„ 1800 ccm, diesel 3-drzwiowy: alterna
tor, dach, nagrzewnica, poduszka pow. oraz silnik (1.8 D).., tel. 
0502/4345-04
FORD ESCORT, 1993 r., 1600ccm, 16V ̂ drzwiowy: dach, gło
wica, pompa wody, tłoki, kortwwody, koło*zimachowe, ćwiart
ka przednia prawa, tapicerka drzwi, amortyzator przedni, błot
niki przednie, lampa tylna i inne. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
FORD ESCORT, 1993 r., 1400 ccm, 16 V : chłodnica, kolumny 
McPhersona. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FORD ESCORT, 1993 r.. 1600 ccm, 16V: różne części. Wro
daw; tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1994/95 r„ 1800 ccm, diesel: silnik na części, 
zawieszenia, oś tylna, blacharka, fotele, koła 14 i 15* oraz kon
sola z poduszką pow. i sensorem. Złotoryja, tel. 076/878-29-13, 
076/878-51-96
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, turbo D : różne części. 
Lwówek Śląski, lei. 075/782-47-50 
FORD ESCORT, 1995 r.: układ kierowniczy, belka silnika, przed
nie kolumny McPhersona, amortyzatory, zwrotnice i wahacze. 
Wrodaw, tel. 0603/55-31-83
FORD ESCORT, 1995 r., 1600 ccm: różne części. Wrodaw, tel. 
0600/66-31-05
FORD ESCORT. 1995/99 r., 1600 ccm, 16V: drzwi, szyby, ele
menty blacharki, nagrzewnica, agregat klimatyzacji + rurki, re
flektory, osprzęt silnika, półosie i inne. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
FORD ESCORT, 1996 r.: zderzak przedni, • 100 zł. Wałbrzych, 
tel. 0503/67-24-73
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r.: zderzak tylny, • 170 zł. Legni
ca, tel. 076/854-53-26
FORD ESCORT, 1998 r., 20 tys. km, 1800 ccm, turbo D : zawie
szenie przednie, ukł. kierowniczy, błotniki, katalizator, alterna
tor, pompa wtryskowa, oś tylna, resory i inne. Gromadka, td. 
076/817-20-73,0601/55-93*91
FORD ESCORT, 1999 r.: lusterko zewn. prawe, nowe, -100 zł. 
Oława, tel. 0502/06-71-61
FORD ESCORT, FIESTA : silnik 1600 ccm. diesd, 1800 ccm, 
TD, sinik na części (1000 ccm, benzyna, 1300 ccm, benzyna), 
skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetlenie. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11 '
FORD ESCORT, FIESTA 1986 r.: różne części. Wrodaw, tel. 
071/312-5341
FORD ESCORT, FIESTA, 1993 r, 1400 ccm: silniki. Lubin, tel. 
0606/40-57-09
FORD ESCORT, MONDEO, 1993/99 r., 1800 ccm, TD : miska 
olejowa aluminiowa • 250 zł. Świdnica, td. 074/640-77-99 
FORD ESCORT, SIERRA 1991 r., 87 tys. km, 1600 ccm: silnik 
CVH, bez głowicy, stan b. dobry ♦ hydroelementy do głowicy, - 
230 zł. Lubań. td. 0608/72-00-61 
O  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO, FIE

STA, MONDEO, TRANSIT, roczniki 1980-2000: 
lampy, reflektory, kierunkowskazy, halogeny, 
atrapy, zderzaki, ch łodn ice , b lachy itp. 
REG-PLAST, Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81010031

FORD FESTWA1990 r.. 16 tys. km, 1300 ccm: silnik kpi., skrzy
nia biegów, automatic. Nowogrodziec, tel. 075/731-67-58 
FORD FIESTA : zderzaki. Czerna, tel. 075/736-34-59, 
0504/91-91-07
FORD FIESTA : silnik 1100,1300 i inne części. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
FORD FIESTA, 900 ccm, benzyna: skrzynia biegów. Lwówek 
Śląski, tel. 075/784-33-37
FORD FIESTA : błotnik przedni prawy (nowy) - 65 zl. Pilawa 
Górna, tel. 074/837-21-13
FORD FIESTA: silnik 1100 ccm benz., skrzynia biegów, pd- 
osie, teleskopy, chłodnica, elementy zawieszenia przedniego i 
tylnego, pokrywa bagażnika i silnika, wzmocnienie przednie, 
błotniki tylne, Wrodaw, td. 322-2642 w godz.9-16 
FORD FIESTA 198Ó r. : silnik i inne części. Radowice, tel. 
068/35144-55
FORD FIESTA, 1980/01 r.: skrzynie biegów, ręczne i automa
tyczne, częśd do skrzyń biegów. Wrocław, td. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
FORD FIESTA 1980/94 r., benzyna, diesel: półosie, wahacze, 
McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, szyby, 
siedzenia, stacyjka, części silników i inne częśd do różnych 
modeli. Złotoryja, td. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
FORD FIESTA, 1984 r., 1100 ccm, benzyna: alternator • 50 zł, 
rozrusznik - 50 zł, pomp awodna • 40 zł, aparat zapłonowy • 50 
zł, drzwi szyby, stacyjka i inne. Siekierczyn, tel. 075/72442-52 
FORD FIESTA, 1984/89 r.: przekł. kierownicza, rozrusznik, szy
by boczne i tylna, drzwi tylne, nagrzewnica, głowica, gażnik, 
pompa paliwa, silniczek wycieraczek. Wałbrzych, tel. 
0604/92-64-39
FORD FIESTA 1984/93 r., benzyna, diesel: półosie, wahacze, 
alternatory, części elektryczne, szyby, części sOników i inne. 
Złotoryja, td. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
FORD FIESTA. 1986 r., 1600 ccm, diesel: różne części. Wro- 

. cław, tel. 0502/31-5847 
FORD FIESTA 1987 r., 1100 ccm: silnik, skrzynia biegów, czę
śd mechaniczne i wyposa>enia elektrycznego, części karose
rii i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, benzyna: silnik, różne czę
ści z demontażu. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów 151, zawieszenie i inne częśd z demontażu. Bolesła
wiec, tel. 0502/29-1145
FORD FIESTA, 1988 r., 60 tys. km, 1600 ćcm, diesel: półosie, 
skrzynia biegów (5), rozrusznik, dtemator, chłodnica, reflekto
ry, kierunkowskazy, atrapy, koła, 5 szt., licznik, tylna pdka. Choj
nów, tel. 076/817-21-15,0606/47-11-90 
FORD FIESTA, 1988 r., 110 tys. km, 1100 ccm: wszystkie czę
ści z demontażu. Opole, tel. 0603/99-73-26 
FORD FIESTA, 1989/95 r., 1800 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
• 400 zł. Grotów, tel. 0606/44-15-31 
FORD FIESTA, 1989/95 r. : drzwi prawe. Wrocław, tel. 
0601/21-7743
FORD FIESTA 1989/96 r .: maska, błotniki, kierunkowskazy, 
reflektory, wzmocnienie czdowe, zderzak, atrapa. Wrodaw, tel. 
0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1990 r., 16 tys. km, 1300 ccm: silnik kpi., skrzy
nia biegów, automatic. Nowogrodziec, tel. 075/731-67-58 
FORD FIESTA, 1990 r . : tylny zderzak, • 40 zł. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
FORD FIESTA 1990 r., 1100 ccm: skrzynia biegów, zawiesze
nie, kda, lampy, chłodnica, drzwi, szyby, maski, resory, osprzęt 
silnika, wał, półosie, belki, mosty, inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-57
FORD FIESTA, 1990 r./l100 ccm, benzyna : częśd silnika,
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mono wtrysk • 120 zł, cewka - 40 zł, katalizator - 80 zł. Żary, tel. 
0601/88-35-95
FORD FIESTA, 1991 r. 2-drzwiowy, czerwony: błotniki, drzwi 
kpi., stan idealny, elementy blacharki przednie, pokrywa bagaż
nika. Bardo Śląskie, td. 074/817-13-21 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna: gażnik na części, 
moduły, serwo ham., wentylator chłodnicy, sonda, przekł. kie
rownicy, przełączniki, silniki reflektorów. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD FIESTA, 1991 r.: błotnik przedni prawy, kierunkowska
zy, pas dolny, reflektory, zderzak tylny, atrapa, chłodnica, listwy 
błotnika i drzwi, listwa dachowa, półka bagażnika tylna prawa, 
zawias maski, wykładzina boku bagażnika. Wrocław, tel. 
071/784-59-16
FORD FIESTA, 1991 r., benzyna : silnik o poj. 1.1,1.4, drzwi, 
klapa tylna, zderzaki, fotele + kanapa, półka, konsola, bak, kom
puter, nagrzewnica, listwa kierownicza, akumulator, ukł. wyde
chowy i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
FORD FIESTA, 1991 r., 87 tys. km, 1000 ccm, 1100, benzyna: 
silnik, - 900 zł. Żary, tel. 0602/44-3042 
FORD FIESTA, 1992 r. : drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD FIESTA, 1992 r., 98 tys. km, 1100 ccm,: silnik - 350 zł. 
skrzynia biegów (5) • 300 zł, zawieszenie, szyby, części bla
charki i mechaniczne. Bartoszów, gm. Pieszyce, tel. 
0606/30-1747
FORD FIESTA, 1992 r., 120 tys. km, 1100 ccm : silnik, techn. 
sprawny, udokumentowane pochodzenie, • 400 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/846-55-04
FORD FIESTA, 1993 r., 20 tys. km, 1100 ccm: części blacharki 
i mechaniczne. Bartoszów, gm. Pieszyce, tel. 0606/30-17-47 
FORD FIESTA 1993 r .: lampy tylne, klapa tylna kompletna, 
szyby tylne (model 3-drzwiowy). Głogów, tel. 076/835-26-31, 
0606/20-84-13
FORD FIESTA, 1993 r. : maska silnika. Legnica, tel. 
076/855-09-50
FORD FIESTA, 1994 r., 1300 ccm : różne części oprócz bla
charki. Legnica, tel. 0601/844745 
FORD FIESTA, 1994 r .: przednie kolumny McPhersona, ukł. 
kierowniczy ze wspomaganiem, zbiorniczek płynu wspomaga
nia, zwrotnice, pdosie. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
FORD FIESTA, 1995 r.: reflektor lewy, zderzak przedni. Wro
daw, tel. 0601/21-7743
FORD FIESTA, 1997 r.: lewe lusterko nie malowane, ręcznie 
reg., zaśłepka do tylnego zderzaka, lewa listwa do drzwi, lakie
rowana (do wersji 5-drzwiowej). Kępno, tel. 062/7824340

FORD GALAXY, 1998 r.: maska sitntka, drzwi, lampy grill, kla
pa tylna,-zderZSRł! OpSTe, teI.0604/44-16̂ 73 
FORD GALAXY, 2000 r., 2300 ccm i łampy, maska, błotniki, 
drzwi, szyby, wzmocnienie, chłodnice, klimatyzacja, lusterka, 
zamieszenia, ława silnika, skrzynia biegów, półosie, plastiki, 
dach i inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
FORD GRANADA: szyba drzwi lewych przednich -40 zl. Głu
chołazy, tel. 0601/55-9947 -
FORD GRANADA : różne części z rozbiórki. Legnica, tel. 
076/854-53-26 }
FORD GRANADA: wszystkie części z demontażu, w tym silnik 
diesel. Wrodaw, tel. 0605/62-00-14 
FORD GRANADA: lampy tylne, 2 szt., nowe • 20 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-21-14 '
FORD GRANADA, 1983 r., 2100 ccm, diesel: wszystkie czę
ści. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
FORD GRANADA 1983 r. 2.0-2.8 ccm: części i osprzęt silni-, 
ków, przekładnia kierownicza • 220 zł, wał napędowy - 200 zł, 
most tylny - 250 żł, drzwi • 95 zł/szt., maska • 100 zł, docisk • 90 
zł, gaźniki - 90-120 zl, moduł -100 zł, aparaty zapłonowe - 80 zł 
błotnik prawy • 100 zł, zegaiy i inne części. Wrodaw, tel. 
0601/94-54-20
FORD GRANADA, 1984 r.: maski, zawieszenia, siedzenia, drzwi 
tylne prawe, -100 zł. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
FORD KA: maska. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FORD KA, 1980/01 r.: skrzynie biegów, ręczne i automatycz
ne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
FORD KA, FIESTA, 1996/00 r;: lampy, maski silnika, zderzaki, 
chłodnice, drzwi, klapy, wzmocnienia. Opole, tel. 0604/44-16-73 
FORD MAVERICK, 1993/99 r. : różne części, Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
FORD MERCURY: silnik 2000 ccm, DOHC, drzwi i inne. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD MONDEO: ćwiartka przednia prawa, tapicerka. Bolesła
wiec, tel. 075/732-10-37
FORD MONDEO: podtużnica prawa, wzmocnienie, zawiesze
nie przednie lewe. Kłodzko, tel. 0605/35-71-92 
FORD MONDEO: fdgi aluminiowe 16*, z oponami. Wrodaw, 
tel. 0607/40-95-67
FORD MONDEO, 1.6,1.8,16V : tłoki nominalne, korbowody. 
Wrodaw, tel. 071/351-61-74 Rafał, 339-95-78 
FORD MONDEO: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0601/21-7743 
FORD MONDEO, 2000 ccm: skrzynia biegów, -1.400 zł. Wro
daw, tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
FORD MONDEO, 1800 ccm, turbo D : docisk, tarcza sprzęgła, - 
300 zł. Wrocław, tel. 071/322-34-23.0601/73-26-06 
FORD MONDEO, 1800 ccm, turbo D : głowica, kolektor wyde
chowy, turbosprężarka, korbowody z tłokami. Wrocław, tel. 
071/357-30-05
FORD MONDEO : wentylatory podwójne. Wrocław, tel. 
0606/62-65-10
FORD MONDEO, 1980/01 r.: skrzynie biegów, ręczne i auto-
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FORD FIESTA 1997 r.: fotel kierowcy d. reguł, z pirotechnicz
nym napinaczem • 220 zł, pas kierowcy -130 zł lub razem 300 
zi, plastiki wnętrza. Trzebnica, tel. 071/312-17-09 do godz. 14, 
0602/50-80-10
FORD FIESTA, 1997 r., 1250 ccm, Zetec : skrzynia biegów, 
pdosie, osprzęt silnika, lampy tylne, oś tylna, komputer, roz
rusznik, podnośnik szyb. Wrocław, tel. 0502/93-97-27 
FORD FIESTA 1998 r., 1300 ccm, ENDURO: sprzęgło, docisk, 
rozrusznik, kołumna McPhersona prawa, lewy wahacz, moduły 
i inne, ABS. Jawor, tel. 0601/74-62-22 
FORD FESTA, 1998 r.: oś tylna, - 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
FORD FIESTA 1998 r.: deska rozdzielcza • 250 zł, magłowani- 
ca ze wspomaganiem -150 zł. Rawicz, td. 0603/99-24-24 
FORD FIESTA, 1998 r .: reflektory, błotniki, zderzaki, maska, 
zawieszenie przednie i tylne. Wrodaw, td. 0606/40-03-11 
FORD FIESTA, 1998 r., 1250 ccm : chłodnica, deska rozdz., 
drzwi tylne, tapicerka, plastiki, zegary, ABS. Wrodaw, tel. 
0605/06-97-10
FORD FIESTA, 1999 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD FIESTA, 1999 r.: błotnik przedni lewy (nowy). Oborniki 
Śląskie, td. 071/310-15-80
FORD FIESTA 2000 r .: klapa kpi. Milicz, td. 071/384-00-62, 
0605/41 -56-68
FORD FIESTA 2000 r. 5-drzwiowy: wszystkie częśd. Ostrze
szów. tel. 062/730-164)0,0605/21-08-16 
FORD FIESTA SCORPIO, 1988/90 r., benzyna: częći używa
ne. Wrodaw, tel. 071/372-87-60 
FORD FIESTA SIERRA 1991 r.: lampy tylne, kierunkowskazy. 
Wrodaw, tel. 0605/4343-59
FORD FOCUS: kdumna kierownicza, węże i zbiorniczej • 800 
zł, kierownica skórzana • 200 zł, poduszka silnika - 50 zł, listwa 
klapy tylnej - 50 zł, felgi aluminiowe 7Jx15 • 700 zł. Bogatynia, 
tel. 0602/50-02-33
FORD FOCUS : lampa przednia prawa. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-96-95
FORD FOCUS, 1800 ccm, TDI: alternator z ramieniem mocują
cym, wentylatorem. Góra, tel. 065/54349-66 
FORD FOCUS: pokrywa silnika. Legnica, tel. 076/851-27-57 
FORD FOCUS: halogeny, zderzak przedni, drzwi, części silni
ka. Nysa. teC 0602/19-20-31
FORD FOCUS: reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebnica, td. 
0606/40-03-11
FORD FOCUS, 1.6; 1.8,16V: tłoki nominalne, korbowody. Wro
cław, tel. 071/351-61-74 Rafał, 339-95-78 
FORD FOCUS, 1400 ccm 3-drzwiowy: osprzęt silnika, szyby, 
skrzynia biegów oraz inne części. Wrocław, tel. 0603/21-1842 
FORD FOCUS, 1980/01 r.: skrzynie biegów, ręczne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
O  FORD FOCUSi 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, pasa
żer, siedzenia, sensor, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/86742-70, 
0607/23-18-85
FORD FOCUS, MONDEO: reflektory, maski, błotniki, zderzaki, 
zawieszenie. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY po 95 r.: elementy blacharki, części mecha
niczne, duży wybór. Drezdenko, tel. 095/762-01-06, 
0602/1844-78
FORD GALAXY: atrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FORD GALAXY, 1995 r.: różne części mechaniczne i blachar
skie. Drezdenko, td. 095/762-01-06,0602/1844-78
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matyczne, częśd do skrzyń biegów. Wrodaw, tel. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
FORD MONDEO, 1993 r.: atrapa zderzaka przedniego • 40 zł, 
kierunkowskaz lewy, biały • 35 zł, instalacja d. lampy lewej i 
uchwyty reg., lampa prawa z uszkodzonymi uchwytami i inst. 
el. lub sam klosz • 60 zł. Głuęhdazy, tel. 0601/55-9947 " 
FORD MONDEO, 1993/95 r., 2000 ccm: ABS, rozrusznik, alter
nator, zawieszenie tylne, klapa bagażnika, insi elektryczna, 
komputer. Jaworzyna śląska, td. 0608/87-80*82 
FORD MONDEO KOMBI, 1993/96 r.: klapa tylna bez szyby - 50 
zł. Duszniki Zdrój, td. 074/866-96-95 
FORD MONDEO, 1993/98 r.: zawieszenia, skrzynia biegów, 
półosie, częśd mechaniczne. Wrodaw, tel. 0503/81-88-53 
FORD MONDEO, 1994 r. 5-drzwiowy: szyba klapy tylnej.., tel. 
0608/47-38-35
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 89 tys. km, 18Ó0 ccm, 16V: 
osprzęt silnika, błotnik przednie prawy, kierunkowskaz, waha
cze, zawieszenie tylne, błotniki, klapa tylna, tapicerka, prawa 
strona drzwi. Jawor, tel. 0601/74-62r22 
FORD MONDEO. 1994 r.. 1800 ccm, 16V : skrzynia biegów, 
dach, instalacja, osprzęt silnika, głowica, kdektór, łapy pod sil
nik. zawieszenia i inne. Legnica, tel. 0601/8447-45 
FORD MONDEO, 1994 r.,: zderzak przedni. • 100 zł. Wdbrzych, 
tel 0503/67-24-73
FORD MONDEO, 1994 r., 1600 ccm, 16V limuzyna: konsola, 
fotde, plastiki, osprzęt silnika, nagrzewnica, dementy zawie
szenia, podłużnica prawa, lampy tylne, przełączniki, półoś. Le
gnica, td. 0603/80-26-88
FORD MONDEO, 1994 r. 5-drzwiowy, klapa tylna z szybą, za* 
wieszenie przednie, wahacze, zwrotnice, kolumny McPherso
na, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
FORD MONDEO, 1996/00 r .: chrom klapy tylnej, plastiki do 
klapy (5-drzwiowy). Ostrów Wlkp., tel. 062/735-62-25, 
0601/94-65-25
FORD MONDEO TDI, 1996/00 r., 1800 ccm: wygtuszka maski. 
Wałbrzych, tel. 074/841-26-38 po godz.20,0606/97-19-21 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r.: podsufitka. Jelenia Góra, tel. 
075/75547-15
FORD MONDEO KOMBI. 1998 r.: dach, ćwiartki, drzwi, tył nad
wozia, lampy, szyby, błotniki, felgi aluminiowe, konsola, tapi- 
cerki, nagrzewnica, półosie, wózek pod silnik, wahacze, skrzy
nia biegów (5), osprzęt silnika TDi, intercooler, lusterka i inne. 
Opole, tel. 0604/44-16-73
FORD MONDEO, 1999 r., 2000 ccm, 16V j  skrzynia biegów, 
zawieszenia, tył nadwozia, lampy, chłodnica i inne. Dzierżoniów, 
tel. 0502/614248
FORD MONDEO, FOCUS, SCORPIO: różne części. Kostrzyn, 
teł. 0607/83-05-22
FORD ORION, 1980/01 r.: skrzynie biegów, ręczne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, td. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
FORD PROBE: oblachowanie. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15,0601/79-30-54
FORD PROBE: części przodu, dach do nowego modelu. Wro
daw, tel. 0604/2640-66
FORD PROBE, 1980/01 r.: skrzynie biegów, ręczne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm. turbo : różne części z de
montażu. Wrodaw, tel. 0603/22-85-77,071/349-27-14 
FORD PROBE, 1995 r., 2500 ccm,: wszystkie części mecha
niczne i elementy blacharki. Lubin, tel. 0606/40-57-09 
FORD PUMA, 1980/01 r :  skrzynie biegów, ręczne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, teł. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
FORD SCORPIO, 2900 ccm, wtrysk: różne części silnika. Jele
nia Góra, tel. 0503/87-88-11
FORD SCORPIO, 2000 ccm : instalacja gazowa, kompletna, 
mało używana, -1.050 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO: lampy przednie. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
FORD SCORPIO : różne części - od 10 zł. Pęcherzew, td. 
063/214-10-21,0609/59-27-48
FORD SCORPIO SEDAN, 2000 ccm : pompa paliwa, przepły
womierz, rozrusznik, komputer, pompa wspomagania. Środa 
Śląska, tel. 0601/8745-09
FORD SCORPIO KOMBI: roleta bagażnika. Trzebnica, tel. 
071/312-32-91
FORD SCORPIO, 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów, 
• 1.500 zł. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05 
FORD SCORPIO : felgi aluminiowe 15”, 4 szt, • 600 zł. Wro
daw, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1980/01 r.: skrzynie biegów, ręczne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, teł. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18

FORD SCORPIO, 1986/92 r. : klapa z szybą i wycieraczką •
’ 180 zł. drzwi tylne - 90 źł/szt.fpomprihfópom kier. -180 zł. 
poduszka siin. - 35 zł, szyby drzwiowe - 45 zł(szt,, regulator 
biegu jałowego - 55 zł, komputer ABS, pompa ABS -180 zł 
Wrocław, tei. 0603/22-85-77 ..
FORD SCORPIO, 1987 r.: dużo różnych częśd. Lwówek ślą
ski, tel. 075/782-57-01
FORD SCORPIO, 1988/91 r., 2400 ccm, benzyna : elementy 
zawieszenia, most, drzwi, plastiki i inne. Wrocław; tel. 
0602/24-91-27 , ?* ..
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC: wał korbowy, tłoki, 
pompa wody, wskaźniki, stabilizator, poduszki silnika, przełącz
niki, kdo zamachowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm : silnik oclony, skrzynia 
piegów (2.0), drzwi, blacharka. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
FORD SCORPIO, 1989 r., 2800 ccm : silnik, osprzęt silnika, 
maska, belki, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, dach; szy
by, bak, mosty, zderzaki, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
FORD SCORPIO, 19891, 2000 ccm, V6: silniki, skrzynie bie
gów, drzwi, szyby, zawieszenia, przekł. kierownicza ze wspo
maganiem, maska, hak, felgi stalowe 14*, błotniki, klapa tylna, 
wzmocnienie przednie, zderzaki, lampy, nadkola, głowica 
DOHC, chłodnica, skrzynia automaL do 2,0. Wojcieszów, tel. 
075/751-23-11,0601/55-36-73
FORD SCORPIO, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, V6, V6 2800 
ccm: drzwi, maska, lampy, blachy, plastiki, klimatyzacja, fotele 
skórzane, komputery, skrzynia biegów (5), zawieszenia, tem
pomat, welurowa tapicerka. Wołów, tel. 071/389-33-15 po 
godz. 16
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC: wd pędny, kierun
kowskazy, kolumna kier. ze wspomaganiem, drzwi, klapa tylna 
z szybą, Piórnik paliwa, pompa wspomagania, pompa hamul
cowa z ABS i inne części, z demontażu. Wrocław, tel. 
0605/46-61-17,0603/84-39-15
FORD SCORPIO EFI, 1990 r„ 2000 ccm. wtrysk, 2,9, V6: skrzy
nie (manuał 5) i automat, do 2,0, lampy, maski, drzwi, ukl. kie
rownicze, pompy wspomagania, most tylny, półosie, komputer 
do 2,0i EFI, klapy tylne z szybą belka pod silnik, poduszki, d- 
ternator, 'chłodnica wody. Prochowice, tel. 076/858-51-95, 
0604/79-36-63
FORD SCORPIO, 1990 r.: klamki drzwiowe - 25 zł/szt., kompu
ter wtrysku • 80 zł, lampa lewa tylna • 60 zł, siłownik centralne
go zamka • 80 zł, zaciski ham. przednie - 35 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0603/22-85-77
FORD SCORPIO, 1991 r.": elementy blacharki, elementy za
wieszenia, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/93 r., 2000 ccm : klapa tylna, 
pas tylny, hak, drzwi, alternator, licznik, konsola, zawieszenie, 
felgi, lampy tylne, przekł. kierownicy, plastiki; rozrusznik, szy
by, pompa hamulcowa, części silnika. Wrocław, tel. 
0600/66-31-05
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r.: dach, kpi. wnętrze, deską 
rozdz., wycieraczka tylnej szyby, wszystkie podzespoły elek
tryczne i elektroniczne, rozrusznik, alternator i inne. Wrodaw, 
tel. 071/349-27-14 "
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 2900 ccm, wtrysk : silnik, 
skrzynia biegów automatic, drzwi przednie, fotde d. z podgrze
waniem, klapa tylna, lampy tylne, kierunkowskazy przednie, 
roleta bagażnika, relingi dachowe, zawieszenie tylne, hak, zde
rzak tylny, fotele tylne, wspomaganie kier. z elektrozaworem, 
podnośniki d. szyb tylnych i przednich., boczne szyby do kom
bi, Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : szyba 
tylna ogrzewana, Szyby boczne trójkątne, kpi. zamków + sta-. 
cyjka, klamki, przewody i czujniki ABS, szyberdach el., kpi. pa
sów bezp., sprzęgło, zaciski ham. Wrocław, td. 0608/07-97-34 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC modd przej
ściowy: silnik kpi., z dokumentacją, pompa wspomagania, ser
wo, pompa ABS, komputer ABS, komputer wtrysku, wał pędny, 
zawieszenie tylne kpi., kdumny McPhersona przedde, telesko
py tylne, hak oryginalny, zbiornik pdiwa paliwa, pompa paliwa, 
zestaw wskaźników. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SCORPIO, 1992 r.: błotniki tylne, drzwi, klapa tylna, lam
py, zawieszenia, osprzęt silnika, fdgi aluminiowe, 5 szt. i inne. 
Wrocław, td. 0603/5948-21
FORD SCORPIO, 1993 r., 2900 ccm, V6: głowice, wtryski, ko
lektory, aparat zapł., wał, korbowody i inne częśd silnika. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r.. 2000 ccm. V6: silniki, skrzy
nie biegów, drzwi, szyby, zawieszenia, hakL przekł. kierownicza 
ze wspomaganiem, konsola, kpi. siedzeń i tapicerek, błotniki 
(przednie i tylne), lampy, zderzaki, zbiornik pdiwa, wd, wzmoc
nienie przednie, głowica DOHC, inne. Wojcieszów, tel. 
075/751-23-11,0601/55-36-73
FORD SCORPIO, 1993 r. ; różne części. Wrocław, tel. 
0602/8849-71 \
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r.: poduszki pow., McPherson 
lewy, bdka pod silnik, zawieszenie tylne, deska rozdzielcza, 
kolumna kier., wzmocnienie przednie lewe z podłużnicą, drzwi 
z tapicerką. Wrocław, teł/0501/81-36-18 
FORD SCORPIO, 1996 r. : prawie wszystkie części. ., td. 
0607/424546 .
FORD SCORPIO, 1996 r .: fotde, rdingi dachowe, obudowa 
licznika, głowice 2.9 i 24 V, kdektory, rozrusznik, alternator, 
pompa wspomagania, inst., plastiki. Sobótka, td. 071/390-34-35, 
0601/7240-04
FORD SCORPIO, SIERRA: przekł. kierownicy, • 500 zl. Wro
daw, tel. 071/372-98-98
FORD SIERRA KOMBI : lampy tylne. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-96-95
FORD SIERRA: drzwi, maski, błotniki, zderzaki, fotele, klapy, 
lampy, zawieszenia oraz koła. Dzierżoniów, td. 0604/39-03-23 
FORD SIERRA : czujnik paliwa • 70 zl. Głuchołazy, tel. 
0601/55-9947
FORD SIERRA 5-drzwiowy: drzwi lewe tylne. Jelenia Góra, tel. 
075/642-67-18 po godz. 18
FORD SIERRA: 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 częśd z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodnica, 
elementy wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 

‘ FORD SIERRA: skrzynia biegów. Nysa, tel. 077/433-56-31 
FORD SIERRA : szyba lewa przednia drzwi. Nysa, tel.

. 077/448-62-58,0502/55-70-25 
FORD SIERRA: różne części. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesd: pompa wspomagania, -150 
zł. Osiecznica, tel. 075/731-22-28 
FORD SIERRA : różne części - od 10 zł. Pęcherzew, tel. 
063/214-10-21,0609/59-2748
FORD SIERRA: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15.0601/79-30-54 
FORD SIERRA: feflektory, maska. Siechnice, td. 071/311-54-13 
w godz. .9-17,0608/41-76-04
FORD SIERRA: spoiler przedni na zderzak, cena - 600 zł oraz 
opony zimowe 165x70x13,4 szt., stan b. dobry, cena- 200 zł/kpł,
• 600 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-38-11
FORD SIERRA : spoiler tylny, sportowy. Wrocław, tel.
071/329-68-94
FORD SIERRA: rozrusznik, alternator, maska, klapa tylna, wd 
napędowy, most tylny, lampy i inne. Wrodaw, tel. 0604/31-20-99 
FORD SIERRA: chłodnica, teleskopy, wzmocnienie przednie, 
drzwi, szyby, pokrywa bagażnika, most tylny, elementy zawie
szenia przedniego i tylnego. Wrocław, tel. 322-2642 w 
godz.9-16
FORD SIERRA: felgi stalowe, stan b. dobry, • 45 zł. Wrodaw, 
teł. 071/325-13-37
FORD SERRA, 2000 ccm: pompa wspomagania kierownicy, • 
250 zi. Wrodaw, tel. 071/322-34-23,0601/73-264)6 
FORD SERRA : wszystkie części z demontażu, w tym silnik 
diesel. Wrodaw, tel. 0605/62-00-14 
FORD SERRA: szyba do drzwi prawych przednich, szyba lewa 
tylna do kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) oraz pom
pa ham. Wrodaw, td. 071/349-27-14 
FORD SERRA, 1980/01 r.: skrzynie biegów, ręczne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18
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Wrocław, ul. Pińska 3, czynne: pon.-pt. 7-19, sob. 9-13 
• tel. 071/373-72-41,354-56-60, tel./fax 071/354-55-95 
I Giełda Lubin, stanów. 7, tel. 0-603 668 052 opoo61o8Piętko

ZAWORY SILNIKOWE
FORD SIERRA, 1982/87 r. 1.6-2.0 ccm: głowice - 200-400 zł, 
wałki rozrządu -110 zł, wał napędowy -100 zł, przekładnia kie
rownicza - 220 zł, skrzynie biegów - 300-450 zł, maska • 110 zł, 
drzwi - 90 zł/szt., ćwiartka prawa • 180 zł, lampy - 80 zł/szt., 
lampy Ghia • 160 zł/szt i inne. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD SIERRA, 1983 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, z 
dokumentacją, • 1.500 zl. Żary, tel. 068/374-69-19 
FORD SIERRA, 1983/86 r.: różne z demontażu, wnętrze, tylny 
lewy błotnik, wersja 5-drzwiowa. Legnica, tel. 0604/40-56-33 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel: silnik, z kompletną 
dokumentacją • 1.500 zł. Krotoszyn, tel. 0503/96-61-93 
FORD SIERRA, 1985 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD SIERRA XR41,1985 r., 2800 ccm, V6 : różne części z 
demontażu. Lubin, tel. 076/841-86-42,0604/94-04-21 
FORD SIERRA, 1985 r.: skrzynia biegów /5/, wał napędowy, 
tarcze ham., zaciski, klapa tylna, hak, zawieszenie przednie, 
licznik, lampy tyłne, nagrzewnica, tarcza sprzęgła, inne części. 
Marciszów, tel. 075/741-02-43,0606/38-26-47 
FORD SIERRA, 1985 r.: skrzynia biegów automat -150 zł, skrzy
nia biegów (5) manualna • 400 zł i inne części. Siekierczyn, tel. 
075/724-42-52
FORD SIERRA, 1985 r. : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0502/29-43-24
FORD SIERRA, 1985/90 r. 1.6, 1.8, 2.0, 2.3: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, drzwi, koła, fotele, 
dach, chłodnica, półosie, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (5), most tylny, przekł. kierownicy, zawieszenia, amortyza-
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tory, drzwi, lampy, maska, grill i inne. Legnica, tel. 0601/71-02-84, 
0605/13-16-60
FORD SIERRA, 1986 r. : różne części. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 0601/88-14-62
FORD SIERRA, 1986 r., benzyna: silnik o poj. 1.6,2.0, skrzy
nia biegów (5), maska, drzwi, klapa, słupki, lampy, zderzaki, 
rozrusznik, alternator, stacyjka, konsola, listwa kierownicza, 
poduszki powietrzne, most, wał, zaciski i inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97
FORD SIERRA, 1986 r.: klapa tylna, zderzak tylny, hak, skrzy
nia biegów, wał napędowy, zawieszenie tylne, przekł. kierowni
cza, kolumny McPhersona przednie, tarcze hamM lampa przed
nia lewa, serwo z pompą, wahacze przednie, sprzęgło, rozrusz
nik, lusterka el. reguł., podszybie plastikowe - zewnętrzne. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SIERRA, 1986 r .: drzwi - komplet, Zawieszenia, prze
łączniki, konsola, komplet siedzeń. Kobierzyce, tel. 
071/311 -17-94,0607/48-86-73 :
FORD SIERRA, 1986 r. hatchback: zaciski hamulcowe - 50 
zł/kpi., uszczelki drzwi -100 zł/kpi., listwa -kier. beż wspomaga
nia -100 zł, drążek reakcyjny • 60 zł, lampy tylne - 40 zł/szt. 
Lubin, teł. 0603/18-21-57
FORD SIERRA, 1986 r. 1600-2000 ccm: alternator, drzwi, kla
pa tylna z szybą, lampy tylne, aparat zapłonowy, części silnika 
i skrzyni biegów, silniczki wycieraczek, moduły Zapłonu, plasti
ki wnętrza, wahacze, amortyzatory, bębny hamulcowe. Wał
brzych, tel. 0602/17-71-36
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83

- FORD SIERRA, 1986/88 r. 1800-2000 ccm: tłoki z korbowoda- 
mi, głowica, blok silnika, kolektor wtrysku, kolektor ssący z gaż- 
nikiem, pompka oleju, wody, paliwa, stabilizator, dach słupki, 
drzwi i inne + do kombi: światła tylne, drzwi tylne prawe, szyba 
tylne lewa. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60,0605/91-04.-65

FORD SIERRA, 1987/91 r.: silniki o poj. 1.1,1.4,1.6 i'2.01 oraz 
inne z demontażu. Brenno, woj. leszczyńskie, tel. 0607/55-68-44 
FORD SIERRA, 1987/91 r„ 1600 ccm, benzyna: zawieszenie 
tylne, .poduszki" silnika i inne. Głogów, tel. 076/831-61-88, 
83142-29
FORD SIERRA, 1987/93 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
FORD SIERRA KOMBI, 1987/99 r.: zderzaki, drzwi, lampy przed
nie i tylne, zbiornik paliwa, roleta bagażnika, nagrzewnica, dmu
chawa, chłodnica, klapa tylna, tapicerka, plastiki, inne. Legni
ca, tel. 076/855-26-03
FORD SIERRA, 1988 r.: maska przednia, lampa tylna prawa, 
klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi,'llcżnik, konsola. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1988 r., 110 tys. km, 2000 ccm kombi, sedan, 
hatchback: różne części z rozbiórki. Opole, tel. 0603/99-73-26 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm, diesel: silnik, czę
ści silnika, osprzęt, skrzynię biegów, zawieszenie przednie, most 
tylny, wał pędny, drzwi, szyby. Opole, tel. 077/474-38-72, 
0602/65-3146
FORD SIERRA, 1988 r.: różne części z rozbiórki. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-5341
FORD SIERRA. 1988 r. :silnik OHC 2.0 EFI, ABS, centralny za
mek, wał napędowy, nakładki plastikowe XR4i. Wrocław, tel. 
071/342-76-70,341-36-70
FORD SIERRA, 1988 r., 132 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, 
oclony, techn. sprawny, • 3.000 zł. Żary, tel. 0602/44-3042 
FORD SIERRA, 1989 r., 1600 ccm: silnik oclony, zawieszenie, 
światła, lusterka, blachy, inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, DOHC: tył nadwo
zia, lampy tylne, zawieszenie tylne, drzwi tylne, klapa tylna, dach 
z szyberdachem, komputer, instalacja gazowa prod. holender
skiej. Namysłów, tel. 077/41049-10,0602/43-0941 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm: zawieszenie, stan 
b. dobry, wtrysk, komputer, drzwi, szyby, klapa tylna, inne czę
ści. Opole, tel. 077/457-81-15
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r.: pokrywa bagażnika z szybą 
kpi., listwa pod lampy. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
FORD SIERRA, 1989 r.,: klapa bagażnika, most tylny, zawie
szenia, tapicerka, siedzenia, pompa hamulcowa, wykładzina,, 
plastiki, podszybie i inne. Wałbrzych, tel. 074/841-05-83 
FORD SIERRA, 1989 r.: automatyczna skrzynia biegów, prze
kładnia kierownicza ze wspomaganiem, drzwi (4 szt.). Wrocław, 
tel. 0601/79-31-22
FORD SIERRA, 1989 r;, 112 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, OHC: 
szyby, drzwi lewe, zawieszenie przednie kpi. i tylne z mostem, 
komputer, serwo, pompa hamulcowa, zaciski, przekł. kierowni
cy, kierownica, stacyjka, przełączniki pod kierownicę, nagrzew
nica, karoseria, filtr powietrza, dokumentacja. Wrocław, tel. 
0601/49-98-12
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : różne 
części z demontażu. Wrocław, teł. 0602/12-51-35 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., diesel: silnik o poj. 2.3 wtrysk, 
skrzynia biegów (5), klapa tylna, maska, drzwi, rozrusznik, al
ternator, wahacze tylne, wal, most, półosie, konsola, stacyjka, 
lusterka, tłumik tylny, nagrzewnica i inne. Wrocław, tel. 
071/373-87-98,0606/49-34-97
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC:różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1991 r., 1600 ccm: alternator, docisk sprzęgła, 
klapa do kombi i inne. Wałbrzych, tel. 074/842-53-68 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, DOHC: skrzynią biegów- 
500 zł, wał napędowy - 250 zł, alternator - 150 zł, chłodnica 
klejona, szczelna, z wentylatorem -150 zł, pompa wody * 50 zł, 
komputer • 150 zł. Gaworzyce, tel. 076/831-65-30 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : reflektor lewy, filtr 
pow., wentylatory chłodnicy, przełączniki, stabilizator, belka sil
nika, zwrotnica, zacisk ham., wzmocnienie czołowe. Kłodzko, 
tel. 0601/62-91-17 -
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm : serwo + pompa hamulco
wa, -100 zł. Kłodzko, tel. 074/866-21-27 wieczorem.
FORD SIERRA, 1991 r.i 2000 ccm, benzyna, OHC sedan: 
osprzęt silnika, skrzynia biegów; most, zawieszenia, reflektory 
przednie,, lampy tylne, kierunkowskazy, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, chłodnica, maska, klapa tylna, $żyi>y, drzwi, błotniki, 
zbiornik, pompy, siedzenia, tapicerka, plastiki, konsola. Legni
ca, tel. 0501/56-63-28.
FORD SIERRA, 1991 r.: drzwi tylne, prawę, szyby drzwi pra
wych, nagrzewnica,, belka pod silnik, poduszki, jcolumna kie
rownicy, kołpaki, kierownica i inne. Oleśnica, tel: 0604/83-54-81 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, OHC: skrzynia biegów (5),
- 350 zl. Świdnica, lei. 074/845-32-80, 0608/83-17-13 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm: skrzynia biegów 
(1.8 TD), drzwi, most tylny, wzmocnienie przednie, dach, na-
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grzewojca, lusterka, grill, lampy tylne, kierunkowskazy przed
nie. Wrocław, tel. 0501/81-3648 
FORD SIERRA, 1992 r.: błotniki, drzwi, klapa, lampy, wzmoc
nienie czołowe, przednia ćwiartka, tylne zawieszenie. Gryfów 
Śląski, lal 075/781-24-22 

- FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.: różne części Używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC: przewody ukł. wspo
magania, gałka i osłona drążka zmiany biegów. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1998 r., 80 tys. km: silnik bez osprzętu z  doku
mentacją. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SIERRA, ESCORT, 1992 r.: części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 ccm, EFi, 2800 V6 : silnik, 
skrzynia biegów (automatic, 5), różne części mechaniczne i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD TAUNUS : lampa tylne lewa • 30 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
FORD TAUNUS : szyby, maski, lampy, chłodnica, alternator, 
rozrusznik, skrzynia biegów, felgi, tarcza * docisk sprzęgła. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-10-64 
FORD TAUNUS. 1979 r„ 1600 ccm : skrzynia biegów (4), 
chłodnica, rozrusznik, alternator, bagażnik, maska, błotniki, lam
py, szyby i inne, lub całość • 300 zl. Góra, tel. 0603/10-74-32 
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD TAURUS, 3000 ccm : rozrusznik, alternator, aparat za
płonu, pompa wspomagania, pompa ham. z serwem, kpi. 
uszczelek, automatic. Jelenia Góra, tel, 075/755-37-36 
FORD TAURUSi 1989 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
0607/74-90-98
FORD TAURUS, 1990 r., 2500 ccm, benzyna,: elementy karo
serii, osprzęt silnika, lampy przednie i tylne, zderzak tylny i 
przednie, drzwi, wiele różnych części. Głubczyce, teł. 
077/485-33-90,0600/32-62-53
FORD TAURUS, 1993 r.: różne. Radwanice, tel. 0602/88-49-71 
FORD TRANSIT: różne części z demontażu. Bolesławiec, tel. 
0607/47-46-13,0600/17-27-25
FORD TRANSIT : drzwi, maski, fotele, lampy, zderzaki, koła, 
mosty, wały, skrzynie biegów oraz części silników (2.5 D). Dzier
żoniów, tel. 0604/39-03-23
FORD TRANSIT: półosie • 200 zt/szt., pochwa mostu tylnego • 
150 zl. Legnica, tel. 0608/55-25-39 
FORD TRANSIT : silnik 2000, skrzynia biegów i inne części. 
Leszno, tel. 0603/77-52-88
FORD TRANSIT, 2000 ccm, benzyna: głowice - 300 zł. Lubin, 
tel. 0603/48-42-66, 0605/39-93-39 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel, turbo D : głowice i inne czę
ści silnika. Lubin. tel. 076/841-21-56,0601/42-2848 
FORD TRANSIT : przednie zawieszenie kpi. Nowa Sól, tel. 
068/356-12-15,0606/62-13-57
FORD TRANSIT, 2500 ccm: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD TRANSIT: chłodnica, lampa tylna, silniczek kpł., szczę
ki ham., wszystko nowe zapakowane. Rawicz, tel. 0603/9242-61 
FORD TRANSIT : orurowanie, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/33-16-94
FORD TRANSIT: przednia część karoserii, drzwi, zawieszenie 
przednie, most tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD. TRANSIT : fotel kierowcy, niski. Wrocław, tel. 
0601/31-29-42
FORD TRANSIT: narożniki tylne. Wrocław, tel. 0601/21-7743 
FORD TRANSIT BUS : fotele, 3-osobowe, wysokie, z zagłów
kami, niezależna regulacja oparcia. Wrocław, tel. 0601/31-2942 
FORD TRANSIT: pokrywa przednia, pas przedni górny, belka 
dolna, zderzak przedni, atrapa, szkło reflektora. Wrocław, tel. 
372-84-62
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, chłodni
ca, 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 napędowy, 
pompa wtryskowa, koła i inne • od 10 zł. Bydgoszcz, tel. 
056/678-02-01,0501/22-90-39
FORD TRANSIT, 1980 r., 1600 ccm: silnik, zawieszenie przed
nie, skrzynia biegów, resory, most tylny, fotele. Wrocław, tel. 
071/362-8241 . .
FORD TRANSIT, 1980 r., 1600 ccm, 2000 ccm, benzyna: me
chanizm wycieraczek, rozrusznik, koła, amortyzatory, stacyjka, 
kierunkowskazy, skrzynia biegów, szyby, zawieszenia kpi.,drąż
ki kierownicy i inne części z demontażu. Wrocław, tel. 
071/34943-07,0503/94-24-88 . .
FORD TRANSIT, 1980/01 r.: skrzynie biegów* ręczne i automa
tyczne, części dó skrzyń biegów. Wrocław* tel. 341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
FORD TRANSIT, 1980/93 r. : różne części 'Oleśnica, tel. 
071/31540-51
FORD TRANSIT, 1985.r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (5), zawieszenie przednie, resory, amortyzatory,, zwrotni- 

’ ce, szyby przednie, drzwi przednie (wszystkie części z doku
mentacją). Krotoszyn, tel. 0503/96-61-93 
FORD TRANSIT, 1986 r.; części blach.., tel. 0608/47-38-35 
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na bliź
niakach: zawieszenie przednie, resory przednie, wał pędny dłu
gi, tachograf kpi. z konsolą i napędem do skrzyni biegów, reso
ry tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z pedałami; uszczelki 
drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/94 r.: dużo różnych części mechanicz
nych i Macharskich, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/5642-29-
FORD TRANSIT, 1986/95 r.: maska, błotniki, reflektory, kierun
kowskazy, zderzaki, atrapa. Wrocław, teł. 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, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: silnik kpi, • 1.400 
zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1989/95 r., 2000 ccm: silnik oclony -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0503/99-07-05
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel: drzwi, piasty, reso
ry, przekł. kierownicy, felgi, zaciski hamulcowe. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-1042,0607/0743-04, 0609/59-02-36 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów
(4), żeliwna. Świebodzin, tel. 0605/92-96-50 
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja długa, raz podwyższona, na 
resorach: wspomaganie, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel: silnik • 3.300 zł. 
skrzynia biegów -1.400 zł, most tylny • 1.000 zł, ukł. kierowni
czy - 700 zł, wał napędowy - 600 zł, koła, 5 szt. -1.000 zł, inne. 
Bielany, tel. 076/85745-15,0603/78-63-67 
FORD TRANSIT, 1992 r.: felga stalowa, nowa opona 195 R14. 
Prochowice, tel. 076/85847-61.0605/43-54-20 
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów. Leśna, tel. 075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
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, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., pompa 
wtrysk. BOSCH (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady zamków + 
stacyjka i korek paliwa, przełączn. pod kierownicę, teleskopy 

. tylne, piasty przednie, zaciski ham., skrzynia biegów, wał pęd- 
ny krótki, tarcze ham. Wrocław, tel. 0604/68-71 
FORD TRANSIT, 1994 jv.:.osprzęt siirtłka (wzmocnionego, 80 
KM), pompa wtryskowa, kolektory, Wtryski, pompa paliwa, ukł. 
wydechowy. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1995 r„ 2500 ccm, turbo D : drzwi, maska, 
lampy, zawieszenie, wał napędowy,, wałkorbowy; serwo, alter
nator, rozrusznik, listwa kierownica, głowica, pompa turbo, pia
sty, resory, wentylator chłodnicy; nagrzewnica, konsola. Polani
ca Zdrój, teł. 074/868-1042,0607/0743-04, 0609/59-02-36 
FORD TRANSIT, 1995 r.: resory tylne • 450 zl, alternator, de
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ska rozdz., pompa wtryskowa Bosch, chłodnica, zwrotnica, za
cisk hamulcowy, rozrusznik, pompa hamulcowa i inne. Wrocław, 
tel. 071/373-98-77
FORD TRANSIT, 1996 r.: reflektory (lewy i prawy) - 500 zł, licz
nik z obrotomierzem • 300 zł, alternator z pompą Vacum • 600 
zł, szyby boczne (odsuwane) • 500 zł, pompa wtryskowa Lukas 
Epic • 1500 zł, tachograf Kinzle (2 kierowców) - 1500 zł, felgi 
stalowe - 80 zt i inne. Opole, tel. 0602/12-89-72 
FORD TRANSIT, 1996 r.: ławka kpi, • 700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/84247-23 po godz.17,074/846-17-13 w godz.9-17 
FORD TRANSIT, 1997 r.: ćwiartka przednia prawa, szyba tylna 
ogrzewana. Lubin, tel. 076/843-61-50,0601/59-7845 
FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm, turbo D : most tylny z ABS, 
wzmocniony na 6 szpilek. Wrocław, tel. 071/345-71-06, 
0603/30-13-02
FORD TRANSIT, 1997 r.: lusterka boczne, duże, nowy typ, pra
we 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.: reflektory przednie - 90 zl/szL Mal
czyce, tel. 0603/21-58-17
FORD TRANSIT, 1998 r.: dach, boki, koła, szyby, drzwi, klapy, 
chłodnica, konsola, wykładziny, pasy, fotele, kierownica, zawie
szenie przednie, serwo, silniczek wycieraczek. Opole, tel. 
0604/44-16-73
FORD TRANSIT, 1998 r., 2500 ccm, diesel: różne części bla
charskie i mechaniczne przodu. Opole, tel. 077/415-00-59 
FORD TRANSIT, 1998 r. : kolumny McPhersona, wahacze, 
zwrotnice, amortyzatory. Smardzów, tel. 071/398-33-51,. 
314-38-54
FORD TRANSIT, 1999 r., 2500 ccm, TD i: skrzynia biegów, -
2.700 zł. Syców, tel. 0503/01-56-88
FORD TRANSIT 350M, 2001 r., 2400 ccm, TDi: bardzo dużo
części mechanicznych i blacharskich. Wrocław, tel.
0601/70-7645
FORD WINDSTAR, 1995/99 r., 3800 ccm, V6: elementy zawie
szenia, drzwi prawe i lewe, plastiki, szyby, pompa wspomaga
nia, kolektory i inne. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją oraz drugi na części. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 
0607/40-34-26
FORD SIERRA, SCORPIO 2.3-2.8E : sprzęgło hydrauliczne •
150 zl. Wrocław, tel. 0604/68-71-95
GAZ 63, 1950 r. : sprzęgło kompl, • 200 zł. Wrocław, tel.
310-29-86
HANOMAG F-65, 1972 r. : most tylny kpi, - 1.000 zł. Poznań, 
teł. 0502/02-73-33
HONDA ACCORD: przegub napędowy zew. (nowy, oryg., prod. 
japońskiej) + osłona, nakrętka ♦ obejma i smar, -  250 zl. Wał
brzych, teł. 074/664-70-40
HONDA ACCORD : różne części z demontażu. Wrocław, tel. 
071/349-47-92,0604/56-95-72
HONDA ACCORD, 1989 r. : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA ACCORD, 1989 r.: wszystkie z demontażu, zawiesze
nia kompl. przednie i tylne, szyby, tylne błotniki, silnik 2000 cm3 
12V - 500 zł, dużo innych. Żagań/teł. 0502/61-32-36, 
0602/11-52-37
HONDA ACCORD, 1989/93 r. 2000 ccm, 16V: wszystkie czę
ści, zderzak tylny (ze srebrnym paskiem) do wersji od 1996 r. - 
od 50 zł. Droszków, woj. zielonogórskie, tel. 0605/11-09-31 
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm. benzyna: różne części z 
demontażu. Wrocław, teł. 0601/70-17-36 
HONDA ACCORD, 1992 r. : maska. Siechnice, teł. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
HONDA ACCORD, 1992 r. : części używane. Wrocław, tel. 
071/34842-16 -
HONDA ACCORD, 1992/01 r. : zderzaki. Brzeg Dolny. tel. 
0604/50-58-10
HONDA ACCORD, 1995 r.: amortyzatory, komplet, przednie i 
tylne, oryginalne, japońskie, klapa tylna i lampy. Legnica, tel. 
0601/7342-70
HONDA CMC : zawieszenie przednie, • 500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0603/52-80-19
HONDA CMC, 1300 ccm: amortyzatory tylne, nowe, oryginal
ne. Jelenia Góra, tel. 0606/42-02-82 
HONDA C M C : drzwi lewe przednie • 160 zł, zbiornik • 80 zł, 
błotnik prawy przedni • 30 zl, kanapa tylna • 35 zl, tapicerka, 
inne. Kunice, tel. 076/857-53*68 
HONDA CIVIC 5-drzwiowy : zderzak tylny. Legnica, tel. 
0601/7342-70
HONDA CMC : błotnik przedni lewy -120 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-69-17
HONDA CMC, 1982 r.: skrzynia biegów (5), kolumny McPher
sona, przeguby, inne. Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 
0605/20-67-73,0609/39-09-66
HONDA CMC, 1983 r., 1300 ccm: skrzynia biegów (5), gażnik 
♦ kolektor, alternator, 4 kompletne kola, • 500 zł. Głogów, tel. 
0600/25-93-54
HONDA CMC, 1985 r.: nadwozie na części, • 300 zł. Siekier
czyn, tel. 075/72442-52
HONDA CMC, 1988/91 r., 1300 ccm, 16V: silnik, szyby, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, drzwi, lusterka, wyposażenie wnę
trza i inne. Jawor, tel. 0607/5542-83 
HONDA CMC, 1988/95 r.: wiązka inst. elektr., hamulce, za
wieszenia, wydech, sprzęgło, skrzynia biegów, klapa tylna, pia
sty, różne części bez blacharki i szyb. Chojnów, tel. 
0608/45-82-31 .
HONDA CMC, 1989 r., 1600 ccm, 16V : silnik, różne części z 
demontażu, skrzynia biegów. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
HONDA CMC, 1990 r., 1300 ccm: silnik oclony, skrzynia bie
gów, zawieszenie, blachy, itd. Lubań, tel. 075/721-52-31. 
0604/56-15-28
HONDA CMC, 1990 r.: drzwi, inst. elektr., tapicerka, siedze
nia, dach, lampa tylna (92 r.) i inne z demontażu. Oława, tel. 
071/303-70-24
HONDA CMC,H 990 r.: reflektor prawy zderzak tylny do Se-. 
dan, zderzak tylny (hatchback). Wrocław, tel. 0601/21-7743 
HONDA CMC, 1991/98 r.: zderzak przedni i tylny, cena • 80 
zł/szt., do kombi (Civic) -100 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05, 
0502/55-96-64
HONDA CMC, 1992 r., 1330 ccm, benzyna, 16V: kpi. silnik, 
mały przebieg, z urzędu celnego, • 1.300 zł. Dobra, tel. 
075/644-95-56
HONDA CM C, 1992/01 r. : zderzaki. Brzeg Dolny, tel. 
0604/50-58-10

HONDA CMC, 1992/95 r.: drzwi tylne lewe (sedan). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
HONDA CMC, 1992/97 r.: amortyzatory Kayaba, gazowe, nowe, 
gwarancja - 750 zł za komplet, felgi stalowe. Wrocław, tel. 
324-16-60,0501/41-05-17
HONDA CMC, 1995 r.: konsola. • 300 zł. Droszków, woj. zielo
nogórskie, tei. 0605/11-09-31
HONDA CIVIC. 1995 r.: zderzak tylny - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/781-80-74
HONDA CMC COUPE. 1997 r., 1500 ccm: zderzak tylny, szy
ba tytna, lampa tylna prawa, błotnik prawy, silnik (1600 ccm), 
podłużnica prawa i lewa, klimatyzacja, reflektor prawy,, drzwi 
prawe, szyby tylne boczne, pompa wspomagania ukł. kierowni
czego, pompa hamulcowa oraz półoś prawa, tel. 0502/4345-04 
HONDA CMC, 1999 r.: maska przednia, -150zł. Wrocław, tel. 
071/349-Z3-05,0502/55-96-64
HONDA CMC, 1999 r.: reflektor prawy, zderzak przedni lakie
rowany. Wrocław, teł. 0601/21-77-43 .
HONDA CMC, SCHUTLE: drzwi. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
HONDA CONCERTO: zawieszenia przednie i tylne kpi. Jedlina 
Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/36-01-64 
HONDA CONCERTO, 1994x : McPherson, zaciski hamulco
we, tarcze, pompa ABS, stabilizator przedni. Wrocław, teł. 
0501/81-36-18 .
HONDA CONCERTO, 1994 r., 1500 ccm: silnik oclony, skrzy
nia biegów, drzwi kpi., ćwiartki, felgi aluminiowe oryginalne i 
inne Z demontażu. Brenno, woj. leszczyńskie, tel. 0601/73-12-22 
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDi: wszystkie czę
ści używane. Wrocław, teł. 0601/70-17-36 
HONDA CRX : zawieszenie przednie, - 500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0603/52-80-19
HONDA CRX, 1986 r. : drzwi prawe, maska. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CRX, 1986 r., 1600 ccm. 16V: ukl. wtryskowy, kopułka 
+ kable, fotele, drzwi, błotniki, maska, chłodnica, zaciski i kloc
ki hamulcowe. Brzeg Dolny, tel. 0604/50-58-10 
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm, 16V: amortyzatory przednie i 
tylne, tarcze i zaciski, wahacze, listwa kierownicza, nagrzewni
ca, deska rozdz., drzwi prawe kpi., szyberdach, przeguby, lam
pa tylna prawa, lampa środkowa, fotele, komputer i inne. So
bótka, teł. 071/316-35-91 po godz. 19, 0504/92-38-68

HAMULCE
klocki, tarcze, do wszystkich

u«u ’ TYPÓW SAMOCHODÓWszraęki, bębny ZACH0DNICH, jAPOńSKich  . ....
OPEL-KRUK W rocław  u l. L itom ska  25  
tel. 071/355-82-18,0602 66 95 41, fax 071/373-52-34

HONDA PRELUDE, 2000 ccm, E oraz 2400 ccm E: głowice, 
różne typy i modele, szczelne, sprawdzone, z zaworami lub 
korpus, 6 szt, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 324-81-08 do godz.18, 

. .0(501/70-22-78 po godz.7 
HONDA PRELUDE, 1982/91 r. :zderzaki (przedni i tylny) srebr
ne, stan dobry, • 150 zl. Wrocław, tel.-0600/32*51-08, 
0717321-90-27 po godz. 18
HONDA PRELUDE, 1985 r„ 1800 ccm,.: klapa bagażnika, błot
nik przedni, lampy tylne, wahacze tylne, zderzak tylny, tarcze 

. ham. i inne. Stara Kamienica, woj. jeleniogórskie, tel. 
0600/26-23-42
HONDA PRELUDE, 1988 r .: różne części. Jelenia Góra, tel. 
0503/87-88-11 ‘ - ....
HONDA PRELUDE, 1988 r. : błotniki, drzwi. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
HONDA PRELUDE, 1990 r. _ tylne światła, kompletne. Wrocław, 
tel. 071/352*3-38,0501/27-21-62

AUTO ^ CZĘŚCI
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH  

DO AU T JAPOŃSKICH  
W RO CŁAW  - BYK Ó W  (trau  na Winzawę) 

tcL/fai 071/315-29-27,315-1^41,(^601 7422 13 
NAPRAWA LAMP, ZDERZAKÓW ORAZ INNYCH 
AKCESORIÓW Z PLASTIKU, GUMY, WŁÓKNA 

WROCŁAW , uL Ra dzionkowi ka 14 
_______________ teł. 071/346-66-85_______OPOOS572

HONDA PRELUDE, 1992/93 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0609/58-56-61
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm: szyberdach, alternator, 
rozrusznik, moduły, pompa ABS-u, klimatyzacja, skrzynia bie
gów, pompa wspomagania, dach, amortyzatory tylne, progi pla
stikowe, belka zawieszenia tylnego, drzwi lewe oraz przekaźni
ki. Namysłów, tel. 0502/4345*4 
HONDA PRELUDE. 1995 r., 2000 ccm. 16V,: różne. Nysa, tel. 
0600/13-30-82
HONDA SCHUTLE : drzwi, klapa, błotniki. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
HYUNDAI H-1/H-200,2500 ccm, turbo D : kpi. dach z szyber
dachem (do busa osob.-ciężar.), turbosprężarka, skrzynia bie
gów, nowa kpi. głowica, przedni błotnik, przednie drzwi - od 50 
zł. Raszyn, tel. 022/72042-53.0601/28*5243 
HYUNDAI: różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 *  
HYUNDAI ACCENT: dużo różnych części mechanicznych i bla
charskich, silniki, skrzynie biegów, lampy, błotniki, zderzaki, 
drzwi, pas tylny, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. 
Góra, tel. 065/543-38-51. 0601/5642-29 
HYUNDAI COUPE: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
HYUNDAI EXCEL, 1986 r., 1500 ccm: ramię wycieraczki, wspor
nik silnika, instrukcje obsługi, inne. Opole, tel. 0607/33-91-80 
HYUNDAI EXCEL, 1991/93 r., 1500 ccm : katalizator, silnik, 
skrzynia biegów (5) i automatic, zawieszenia, kompletne obla
chowanie i inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
HYUNDAI LANTRA: poduszki powietrzne, lampy przednie i tyl
ne. Wałbrzych, tel. 074/843-59-23,0608/16-81-70 
HYUNDAI LANTRA, 1990/94 r. 1500,1600 ccm DOHC: różne 
części z demontażu, silniki, skrzynie biegów, oblachowanie,
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CZĘŚCI DO AUT
i M  zachodnich i japońskich
AKCESORIA, KOSMETYKI, OLEJE 
Wrocław, ul. Niemcewicza 27, tel. 071/321-60-92,321-08-52

lampy, plastiki, szyby, inne. Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 
0605/29-62-06
HYUNDAI LANTRA, 1991/93 r., 1500 ccm : katalizator, silnik, 
skrzynia biegów (5) I automatic, zawieszenia, kompletne obla
chowanie i inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
HYUNDAI LANTRA, 1992 r .: tylna część nadwozia, zderzak 
tylny, drzwi przednie lewe, komputer, deska rozdz., dach, pod
sufitka, listwa pod reflektor, plastiki progowe, błotnik przedni 
lewy oraz belka tylna. Wrocław, tel. 0503/68-45-21 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r. : zderzaki, drzwi, błotniki, dach, 
koła, kolumna McPhersona, zbiornik paliwa, lusterka, szyby, 
belka, chłodnica, fotele, boczki, deska rozdz., pompa hamulco
wa, ćwiartki przednie, wzmocnienie czołowe, belka dolna, słup
ki i inne. Wrocław, tel. 0609/38-94-79 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r.: przekł. kierownicy, McPhersony, 
ukł. wydechowy, głowica, wtrysk, komputer, belka, felgi stalo
we, słupek lewy, zderzak przedni i inne. Wrocław, tel. 
0607/74-02-77
HYUNDAI PONY, 1991/93 r., 1500 ccm: katalizator, silnik, skrzy
nia biegów (5) i automatic, zawieszenia, kompletne oblachowa
nie i inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
HYUNDAI S-COUPE : atrapa przednia, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
HYUNDAI SONATA, 2000 ccm, 16V : wentylatory chłodnicy, 
komputer ABS, węże klimatyzacji, wiązka inst: elektr. Wrocław, 
tel. 0501/58-82-23
HYUNDAI SONATA, 1991 r.: lampa przednia prawa, lusterka, 
kierunkowskaz tylny i przedni. Wrocław, tel. 326-02-55 
IFA W50: most tylny, • 700 z l.., tel. 0605/10-17-58 
IFA W50: różne części. Bielany Wr., tel. 0601/91-27-21 
IFA W5o : silnik kompletny, możliwość sprawdzenia, • 900 zł. 
Kowary, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/78-12-71 
IFA: różne części. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
IFA, 1986 r. izoterma: most tylny, stan b. dobry, bębny, bloczki, 
głowice, tłumiki, szyby i inne. Nowa Sól, tel. 0502/65-55-77 
ISUZU, 1995 r., 2400 ccm, diesel: silnik, w całości lub na czę
ści. Głogów, tel. 076/834-10-04 
ISUZU MIDI: elementy blacharskie, skrzynia biegów, drzwi, sie
dzenia, dach, most tylny, ukł. wydechowy, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
ISUZU MIDI, 1993 r., 120 tys. km, 2200 ccm, diesel: drzwi, 
silnik kpi. • 2.000 zł + cło ok. 300 zł, skrzynia biegów • 1.000 zl, 
most tylny • 800 zł. resory • 100 zł/szt. i inne. Lubin, tel. 
0608/49-10-23
ISUZU MIDI, TROOPER: dużo części, różne pojemności, rocz
niki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, silniki 2.0 E, 
2.4 TD, 2.2 E, skrzynie biegów, tylne mosty, wahacze, części 
silników i skrzyni biegów, części zawieszeń, drzwi oraz inne, 
wysyłka w 1 dzień. Góra. tel. 065/543-38-51,0601/56-42-29 
IVECO, 2800 ccm, turbo D : silnik SOFIM, - 3.000 zl. Kożu
chów, tel. 068/355-44-80,0602/57-66-59 
IVECO: skrzynia biegów, chłodnice, pompa. Środa Śląska, tel. 
071/317-53-32,0603/82-24-69
IYECO: silnik 2500 ccm, diesel, odprawa celna, stan b. dobry. 
Wałbrzych, teł. 074/843-59-23,0608/16-81-70 
IVECO : winda załadowcza, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/339-03-93,0501/76-03-02
IVECO DAILY, 1994 r .: drzwi, lampy, szyby, przednie wzmoc
nienie, skrzynia biegów, chłodnica, filtr powietrza, rozrusznik, 
głowica do 2.5 TD i inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
IVECO DAILY BUS, FURGON, 1997 r.: mosty tylne. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,0609/27-37-73 
IVECO DAILY, 1998 r.: zawieszenie przednie, chłodnica wody, 
mosty tylne, drzwi przednie, wały napędowe, skrzynia biegów i 
inne. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
IYECO 30-8,2500 ccm, diesel: zawieszenie prawe kpi., drążki 
skrętne 25 mm, przekł. kierownicy, stabilizator, inne. Opole, tel. 
0602/11-53-79
IVECO 35-08,49-12: rozrusznik, tarcza i docisk sprzęgła, koła 
225/75 R16C (6 szt.) z 1998 r., silnik 2.5D z 1985 r. na części, 
turbosprężarka z 1991 r., skrzynia biegów (5) z 1991 r. Ząbko
wice Śląskie, teł. 0602/63-63-38 
IYECO 35-10,2500 ccm, diesel: zawieszenie prawe kpi., drąż
ki skrętne 25 mm, przekł. kierownicy, stabilizator, inne. Opole, 
tel. 0602/11-53-79
IVECO 35-10: układ kierowniczy, zderzak, błotniki, drążki skręt
ne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
IYECO 35-10 : filtr powietrza, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/322-34-23,0601/73-26-06
IYECO 35-12 DAILY, 2500 ccm, TDI: głowica. Oleśnica, tei. 
071/314-88-92,0601/77-48-67
IVECO 35-12 : kolumna kierownicy, drzwi i inne części z de
montażu. Żagań, teł. 0600/33-22-19 
IYECO 35-8,1995 r., 2500 ccm, diesel: amortyzator, szyba drzwi 
lewych, nakładka na słupek zewn. Opole, tel. 0602/11-53-79 
IVECO 45-12,1999 r., 2800 ccm, TDi: drzwi lewe, lampa przed? 
nia, chłodnica, most tylny, wał, drążki skrętne, piasty, części, 
zawieszenia, resory. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-42, 
0607/07-43-04,0609/59-02-36
IYECO MAGIRUS: rozrusznik 24 V. Legnica, tel. 076/887-19-19 
po godz. 20,0601/05-29-57,0607/22-36-81 
IYECO, FIAT: głowica silnika. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
JEEP: 4 opony 15*. • 700 zł. Kalisz, tel. 0604/80-70-60 
JEEP CHEROKEE: wahacze, resory, półosie, silnik, skrzynia 
biegów, amortyzatory, błotniki, belka, komputer i inne, Wrocław, 
tel. 0602/86-35-51
JEEP CHEROKEE: moduł zapłonu (2500 ccm) • 300 zl, skrzy
nia biegów ♦ skrzynia rozdzielcza • 1000 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, bocz
ki plastikowe, błotniki, tapicerka drzwi tylnych lewych, nakładki 
plastikowe na błotniki, uszczelki szyb tylnych, wygłuszenie 
maski, ramki szyby przedniej, wkłady do zamków, szyby tylne. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
JEEP CHEROKEE, 1994 r. : klapa tylna. Wrocław, teł. 
0604/25-07-69
JEEP GRAND CHEROKEE, głowica (4000 ccm), kolektor ssą
cy z wtryskami, wałek rozrządu, serwo z pompką hamulcową 
skraplacz klimatyzacji, .łapa" z poduszką wieniec zębaty, za
wiasy maski, koła prowadzące pasek klinowy, miska olejowa, 
wkład do chłodnicy, pompa wspomagania chłodniczka oleju, 
bagnet, uszczelka miski olejowej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1992 r., 4000 ccm t komputer. ABS, 
zaciski hamulcowe przednie, silnik wycieraczek, komputer ste
rowania klimatyzacji, przekaźniki, komputer skrzyni biegów, 
kaseta bezpieczników, stacyjka, kpi. zamków, serwo, pompa 
hamulcowa i inne. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993/98 r.: kolumna z kierownicą 
poduszka pow. (kierowcy), szyby tylne boczne, amortyzatory, 
wał napędowy, licznik, elem. konsoli, silnik wycieraczek, inst. 
elektryczna, szyba tylna, reflektor prawy, przekładnia kier., wa
hacze, serwo, pompa, alternator, drążki. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 1994 r., 5200 ccm: roz
rusznik. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
JEEP GRAND CHEROKEE. 1995 r., 5200 ccm: silnik, skrzynia 
biegów (5), automatic z reduktorem. Wrocław, teł. 0501/41-00-10 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995/99 r.: błotnik lewy, drzwi, atra
pa, poduszki pow., ćwiartki tylne i przednie. Świdnica, tel. 
0607/64-52-82,0604/82-66-90
JEEP GRAND CHEROKEE, 1996 r., 4000 ccm. benzyna: za

mieszenie przednie i tylne, most, drzwi, maska, tylna klapa, szy
by, błotniki, zderzaki, lampy, grill, chłodnica, felgi, konsola, al
ternator, kolektor ssący, pod. powietrzna kierowcy i pasażera, 
inne. Lubań, tel. 0600/63-26-50 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r.: dach z relingami, - 600 zł. 
Opole, tel. 0604/44-16-73
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r., 4700 ccm, V8 nowy mo
del: drzwi prawe (2 szt.), klapa tylna, lampy, zawieszenie, ra
dio, poduszki powietrzne, maska, błotniki, zderzak. Wrocław, 
tel. 0606/62-65-10
JELCZ: felgi • 80 zł/szt., rozrusznik - 200 zł, resor tylny • 250 zl, 
okładziny hamulca przedniego • 10 zł/szt., śruby koła przednie
go, korbowody, 6 szt. • 250 zł, wkład tylnego mostu, do remontu 
- 350 zł. Jawor, tel. 076/870-84-11 
JELCZ Turbo: po kapit. remoncie silnika, uzbrojony, zakonser
wowany • 7.500 zł, blok po legalizacji • 1.500 zł, most raba no
wego typu, po kapit. remoncie • 3.000 zł, most raba sprawny -
1.000 zl, skrzynia biegów - 800 zł, docisk nowy • 500 zł, zbior
nik paliwa • 300 zł i inne. Opole, tel. 077/455-42-76, 
0602/59-13-90
JELCZ : silnik kpł, • 2.000 zł. Trzebień, gm. Bolesławiec, teł. 
075/736-55-68
JELCZ: blok silnika, głowice, sprężarka, docisk sprzęgła, obu
dowa sprzęgła, oś przednia, miska olejowa, pompa olejowa, 
drzwi lewe i prawe do kabiny podnoszonej, fotel kierowcy, kor
bowody. Wałbrzych, teł. 074/840-01-13 po godz.17, 
0601/57-20-08
JELCZ: skrzynia ładunkowa wywrotu z siłownikiem, wał korbo
wy, blok silnika, głowice, most tylny nowego typu, siłowniki ha
mulcowe i inne - od 100 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
JELCZ: skrzynia biegów (5) - 500 zł, zbiornik paliwa, 2501 • 
200 zł, przednie piasty i bębny • 200 zł/szt., tachograf • 500 zł, 
kpi. podnoszenie kabiny - 500 zł, głowica • 500 zł, siodło • 1.000 
zł, borty 3,4 m x 0,75 m, 7 szt. po 200 zł, koła do Stara. Wał
brzych, tel. 074/841-02-78
JELCZ: różne części, nowe, • 10.000 zł lub zamienię na części
do Kamaza. Wrocław, tel. 071/373-67-27
JELCZ : zbiornik paliwa, koła, rozpieraki hamulca, chłodnica,
siedzenie kierowcy, pedał hamulcowy. Wrocław, tel.
071/355-31-12
JELCZ : pompa wspomagania ukl. kierowniczego, nowa. Za
wonia. tel. 071/312-90-73
JELCZ 315 : rama - 700 zł, most tylny • 700 zł, oś przednia • 
400 zł. Domaniów 97, woj. wrocławskie, tel. 0606/25-21-27 
JELCZ 315: różne części, nowe i po regeneracji. Obora, gm. 
Lubin, tel. 0602/17-73-36
JELCZ 315: skrzynia ład. 520 cm, wywrót na boki, nowe burty, 
silnik do remontu, - 5.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-33-43, 
0603/09-99-32
JELCZ 315: głowica z dotartymi zaworami - 550 zł, pompa wtry
skowa, pompa wody, misa olejowa, korbowody, obudowa silni
ka, wał korbowy, nowe pierścienie, tłoki, panewki, końcówki drąż
ków, siłowniki. Żagań, tel. 068/477-56-63 
JELCZ 317 : kpi. silnik Leyland, stan dobry • 1.700 zł; opony 
900x20 U-32, stan b. dobry, 4 szt. • 200 zł/szt.; chłodnica -100 
zł; przednia oś z bębnami • 250 zl; przednia szyba, • 50 zł. S. 
Mały, 55-216 Janków 21, woj. wrocławskie, gm. Domaniów 
JELCZ 317 3W: rama główna. Jawor, tel. 076/870-10-90 
JELCZ 317 3W: skrzynia biegów (5). Jawor, tel. 076/870-10-90 
JELCZ 317 3W : różne części, - 4.500 zł. Sobótka, tel. 
071/390-34-35,0601/72-40-04
JELCZ 317 : rama, stan dobry, • 1.000 zł. środa Śląska, tel. 
071/317-80-76 do godz. 16
JELCZ 317: docisk sprzęgła, pompa wtryskowa, • 200 zł. Świd
nica, tel. 0602/68-74-89
JELCZ 317: pompa wtryskowa - 200 zł, sprzęgło kpi., sprężar
ka • 200 zł, wał napędowy do skrzyniowego - 250 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-05-24,0606/81-26-16 
JELCZ 317 D, 1986 r.: wywrotka 3-stronna, opony 1100 '♦ przy
czepa HL 8011, wywrotka 2-stronna, opony 1200 -12.500 zł lub 
zamienię na osobowy bus. Iwona Sochacka, 55-080 Pełcznica 
16, gm. Kąty Wr.
JELCZ 325: skrzynia ład., stan b. dobry, -1.000 zł. Kiełczów, 
tel. 071/398-84-55
JELCZ 325: nowa kpi. opończa (stelaż, plandeka, odeskowa
nie), • 500 zł. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
KAMAZ: oś przednia, po regeneracji, szyby drzwiowe, skrzy
nia biegów, niekompletna, z półbiegami. Wrocław, tel. 
071/357-03-52,0601/71-51-65
KAMAZ: nowe półosie, łożyska piast, sworzeń zwrotnicy, krzy
żaki, zawór główny wywrotki. Wrocław, teł. 071/355-31-12

K L O C K I
T O M E X - C  0P012162 

SZUKAMY DYSTRYBUTORÓW
L E M A X  W R O C Ł A W  

UL. HUBSKA 52 TEL. 367-66-26. 367-43-59

KAMAZ: części nowe i używane, okazyjne ceny. Wrocław, tel. 
071/342-54-69,0605/21-17-60
KAMAZ: silnik, po remoncie kapitalnym, na gwarancji lub wy
mienię na stary, z dopłatą. Zielona Góra, tel. 068/327-18-09 
KIA PRIDE: wszystkie części. Wrocław, tel. 060.1/70-17*36 
KOPARKA 16-25 ton: grot do młota hydraulicznego, średnica 
14-em, dł. 118 cm, - 3.200 zł. Strzelin, tel. 0600/83-04-75 
KOPARKA BIAŁORUŚ BH, EO: chwytak-czerpak 0.3 m3, skrzy
nia biegów, skrzynia przekładniowa, hydraulika siłowa, części 
silnika, opony, inne części nowe i używane. Wałbrzych, tel. 
074/844-97-83
KOPARKA NOBAS 632: silnik kompl. po remoncie kapit. - 5000 
zł, łyżka 0,7 m3 - 1800 zł, 2 silniki hydrauliczne, siłownik do 
zamykania łyżki, rozdzielacz • 1200 zł, inne. Kłodzko, tel. 
0601/92-78-25
KOPARKA OSTRÓWEK K-161, K-162: ramiona przednie i tyl
ne, łyżki, rozdzielacze, ramy, silniki, itd., faktury. Kłodzko, tel. 
0602/69-90-51
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK : wał korbowy, nowy, 
łyżki, siłowniki. Jelenia Góra, tel. 075/752-15-31 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162: silnik. skrzynia 
b., mos tylny, wieża tylna i inne. Świdnica, tel 074/852-17-28 . 
KRAZ: części nowe i używane, okazyjne ceny. Wrocław, tei. 
071/342-54-69,0605/21-17-60
LADA 2105,1300 ccm: silnik po remoncie i wiele innych czę
ści, możliwość montażu, • 750 zł. Domasław, tel. 071/311-98-33 
LADA 2107 : drążki stabilizacyjne 2 szt., nowe • 40 zł. Wał
brzych, tel. 0608/31-29-54
LADA 2107, 2105 : wszystkie części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0605/62-00-14
LADA : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
LADA 2103-2105,1981 r., 1500 ccm brązowy: silnik w b. do
brym stanie - 400 zł, skrzynia biegów, most tylny, drzwi, szyby, 
maska, klapa, zawieszenie, siedzenia, elektryka, koła i inne. 
Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 18,0603/43-68-28 
LADA SAMARA, 1987/96 r.: części z rozbiórki, zawieszenie, 
skrzynia 4-biegowa, szyby boczne, części silnika, prawe drzwi, 
rozrusznik, alternator i inne. Kalisz, tel. 062/762-17-08 po 
godz. 18
LANCIA, 1600 ccm, DOHC: silnik (1992 r.), możliwość spraw

dzenia -1.800 zł, silnik (1986 r.), oba z dokumentacją. Świebo
dzin, tel. 068/382-27-22 po południu 
LANCIA DEDRA : maska, zderzak, atrapa, chłodnica, zawie
dzenie, inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
LANCIA DELTA, 1992 r. :części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
LANCIA DELTA, 1995 r.: tłumik kpł. z sondą amortyzatory tyl
ne, rozrusznik (motor 1600 ccm), inst. elektryczna. Wałbrzych, 
tel. 0603/45-72-19
LANCIA DELTA, DEDRA, PRISMA, 1986/99 r.: drzwi, maska, 
błotniki, zderzaki, reflektory, części i osprzęt silnika, elementy 
zawieszenia, tuleje metalowo-gumowe przednich \ tylnych wa
haczy. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
LANCIA KAPPA : reflektor. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
LANCIA LYBRA: maska, błotniki, chłodnica, zawieszenie przed
nie, obudowa filtra powietrza. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
LANCIA PRISMA: zderzaki, lampy, elementy zawieszenia, sil
nik 1.9 TD, kompletny, z chłodnicami, możliwy montaż. Świerże 
Górne, tel. 048/382-01-49
LANCIA THEMA: reflektor, błotnik. Siechnice, tel. 071/311-54-13. 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
LANCIA THEMA, 1990 r.: wiązka ińst. elektr., obudowa filtra 
paliwa, chłodnica, tarcze hamulcowe + zaciski, różne części. 
Lubin, tel. 076/844-60-83,0603/41-05-65 
LANCIA THEMA, 1990 r.: silnik kpi., skrzynia biegów kpi., ABS, 
błotnik, drzwi lewe, zbiornik wyrównawczy. Lubin, tel. 
076/844-60-83,0603/41-05-65 
LANCIA Y 10: lampy przednie. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
LANCIA Y 10: maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory. Siech
nice, tel. 071/311-54̂ 13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
LANCIA ZETA: maska, zderzak. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
LAND ROVER110,1986 r., 2500 ccm, turbo D : most przedni, 
sprężyny, amortyzatory, drzwi, błotniki, lampy, maską, rama, 
serwo, przekł. kierownicza, szyby, tylna część nadwozia, sie
dzenia, elementy tapicerki, inne. Gromadkâ  tel. 0600/34-40-71 
LAND ROVER DISCOVERY : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
LAND ROVER FREELANDER. 1998 r.: błotniki, zderzaki, drzwi 
lewe, lampy, lusterka. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
LIAZ: silnik, po remoncie, skrzynia biegów, most tylny, siodło, 
kabina nie podnoszona, po lakierowaniu i inne. Czamy Bór, tel. 
074/845-04-79
LIAZ: przystawka skrzyni biegów, wałek, pompy hydrauliczne, 
przekł. kierownicy, turbo, kompresor, siłownik hamulca, wywro
tu, zawory, kpi. naprawczy, elementy skrzyni biegów, rozrusz
nik i inne. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
LIAZ 100,110,111.800 (do lasu): silniki, kabiny, mosty przed
nie i tylne, skrzynia biegów, serwo, wkłady mostów, chłodnice, 
itd. faktury. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
LIAZ 100,110: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawieszenie 
przednie, kabiny, blok silnika oraz inne podzespoły, tanio. Rat- 
no Dolne. tel. 074/871-28-29.0603/71-67-11 
LIAZ 110 : hydraulika (wałek, pompa, przystawka), zbiornik 
paliwa, siedzenia, felgi, rozrusznik, siodła do naczepy • od 100 
zł. Wałbrzych, tel. 074/845-63-38,0604/12-23-59 
LIAZ : oś przednia, obudowa mostu tylnego, bębny hamulco
we, piasta tylna i przednia, resory, docisk-sprzęgła, fotel kie
rowcy. Wałbrzych, tel. 074/840-01 -13 po godz. 17.0601/57-20-08 
LIAZ: resor przedni, pompa wtryskowa, przekł. kierownicy, ka
bina, spoilery, siodło, docisk, wal pędny, szyba przednia, most, 
zbiorniki i inne. Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
LIAZ, 1989 r.: most tylny, zawieszenie przednie, kabina, wały. 
napędowe, przekł. kierownicy, rama, resory tylne,' chłodnica, 
skrzynia ład., zderzak z lampami. Żary, tel. 0604/17-22-60 
LUBLIN 3372 : kpi. zawieszenie przednie, resory tylne, zbior
nik paliwa, skrzynia biegów (4). Wrocław, tel. 341-64-61, 
0608/25-02-11
LUBLIN I : skrzynia biegów (4) - 550 złr Wrocław, tel. 
0606/62-42-90
LUBLIN: silnik Perkins 2.5 D, resory (nowe), wał pędny, zbior
nik paliwa, most tylny oraz zawieszenie przednie. Ziębice, tel. 
074/819-90-62,0600/81-45-48
LUBLIN III, 1999 r., 2400 ccm, turbo D : resory, osprzęt silnika, 
zawieszenie, rama, most, wał, koła, drzwi. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
LUBLIN, 1999 r. : tylny most, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/782-73-80 do godz. 15
LUBLIN II, 1999 r.: zawieszenie przednie, sprzęało, alternator, 
elektrowyłącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, licznik, kie
rownica, wał napędowy do 3.5 tony, wydech, lampy tylne, amor
tyzatory, rama. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
O  ŁADOWARKA Ł -1 : skrzynia biegów SB 102, po 

remoncie kapitalnym, - 1.300 zł. 59-323 Miłora- 
dzice 63, tel. 076/844-85-76 84014121 

ŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162 : rozdzielacz 6-sekcyjny 
hydrauliczny. Wrocław, tel. 071/361-91-54 do godz.15, 
071/352-35-02 po godz.16
MAGIRUS M 130,1985 r., 200 tys. km, 6100 ccm, diesel: wał 
korbowy, sprężarka, pompa wtryskowa i inne • 2.000 zł. Nadoli- 
ce 7, tel. 071/318-96-87
MAN, 1996 r. : drzwi kierowcy, • 600 zł. Grotów 45, tel. 
0606/44-15-31
MAN 19.286,1986 r., 12000 ccm: Silnik, w całości łub na czę
ści, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-55-21.0603/60-46-69 
MAN 19.361: silnik leżący, sprzęgło, sprężarka. Zdzieszowice/ 
tel. 077/484-45-49
MAZDA, 1985/94 r., benzyna i diesel: chłodnice, zderzaki. Wro
cław, tel. 0601/70-57-00
MAZDA 121 : belka przednia dolna - 40 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
MAZDA 323,1700 ccm, diesel: silnik, • 1.800 zł. Głogów, teł. 
076/831-71-14,0602/52-63-66
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wersji i 
roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V: silnik na części, poduszki silni
ka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
MAZDA 323 : skrzynia biegów (5), - 400 zł. Malczyce, tel. 
071/317-97-81,0603/79-63-94
MAZDA 323 SEDAN, 1600 ccm: części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
MAZDA 323,1980/84 r., 1500 ccm,: różne części z demonta
żu. Wrocław, tel. 363-23-61,788-14-04 
MAZDA 323, 1980/86 r. 3-drzwiowy:'progi nowe, kompletne, 
lampy tylne, nowe, kompletne. Konin, tel. 063/243-55-00, 
243-39-45
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), • 200 zł. Złoty 
Stok, tel. 074/817-59-17,0604/83-64-56 
MAZDA 323,1986/89 r. 1.5,2.0: silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, maski, półosie, koła, fotele, szyby, osprzęt silnika, chłod
nica, belki, mosty, elementy wnętrza. Wałbrzych, teł. 
074/846-49-57
MAZDA 323,1987 r.: różne części mechaniczne! blacharskie. 
Lwówek Śląski, teł. 075/782-59-24 po godz.18 
MAZDA 323,1987 r.: skrzynia biegów, drzwi, klapa tylna. Wro
cław, tel. 0601/79-08-31
MAZDA 323,1988 r., 1300 ccm, benzyna : skrzynia biegów + 
wszystkie części z demontażu. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
MAZDA 323, 1988 r. : elementy blacharki. Nysa, tel. 
077/435-96-92,0609/45-74-41
MAZDA 323 HB, 1988 r.: osprzęt silnika, drzwi, klapa, dach i 
inne. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
MAZDA 323,1988 r., 1300 ccm, wtrysk : silnik z osprzętem i 
skrzynią biegów, - 600 zł. Siekierczyn, tel. 075/724-42-52 
MAZDA 323 F, 1990/93 r .: kierunkowskazy kpi., szyby. Wro
cław, tel. 071/353-54-13
MAZDA 323 F, 1991 r., 1800 ccm, OHC : silnik, elementy za
wieszeń, instalacja el., zderzak tylny I inne. Wrocław, tel. 
0601/57-77-47

MAZDA 323 F, 1992 r.. 1600 ccm. 16Y : różne części mecha
niczne i blacharskie. Wschowa, tel. 0607/49-22-85 
MAZDA 323 F, 1993 r.: drzwi kompletne (po 300 zł), nagrzew
nica, zbiornik paliwa, fotele, zawieszenia, reflektory, licznik, 
konsola, katalizator, plastiki, kierownica, wentylator chłodnicy, 
serwo, lewy przedni błotnik lekko uszkodzony i wiele innych 
części. Zielona Góra, tel. 068/325-78-11 po 15.30 
MAZDA 323 F, 1995 r.: drzwi tylne, od strony pasażera, • 200 
zł. Złoty Stok, tel. 074/817-59-17,0604/83-64-56 
O  MAZDA 323,1996/01 r.: maska, błotniki, zawie

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

MAZDA 323 F, 1996/98 r.: półka tylna. Oława, tel. 0604/85-40-04 
MAZDA 323,323F, 626, MX-3: różne części blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 . 
MAZDA 323, 626,1987/94 r.: części używane. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
MAZDA 626 : silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzyna, 
zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 626,2000 ccm, diesel oraz 2200 ccm D: głowice bez 
pęknięć, sprawdzone, splanowane, z zaworami lub sam kor
pus, • 500 zł. Wrocław, tel. 324-81-08 do godz.18,0601/70-22-78 
pogodz.7
MAZDA 626 COUPE, 1980 r., 1600 ccm, benzyna: różne czę
ści. Brzeg, tel. 0603/50-03-16 po godz. 16 
MAZDA 626, 1980/86 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
0607/74-80-98
MAZDA 626, 1983/94 r. : różne części. Opole, tel. 
077/456-99-69,0601/43-26-27
MAZDA 626,1985 r.: różne części. Raciborowice, gm. Warta 
Bolesławiecka, teł. 076/818-96-39,0503/51-08-36 
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm: skrzynia biegów - 300 zł, roz
rusznik • 70 zł, zaciski ham. • 40 zł/szt., klapa tylna i szyba - 70 
zł, ćwiartki - 40 zł/szt., opony i felgi stalowe R14 - 20 zł/szt., 
poduszki silnika - 20 zł/szt., konsola 30 zł, pas przedni 40 zł, 
wzmocnienie dolne 40 zł/szt., lampa lewa - 60 zł, klamki -10 zł, 
docisk • 40 zł, lampy tylne • 30 zł/szt., drzwi - 40 zł/szt., szyby
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drzwiowe - 30 zł/szt., tapicerka drzwi - 40 zl. Dzierżoniów, tel. 
0608/22-82-60
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm. benzyna: głowica silnika. Le
śna, teł. 075/721-17-73
MAZDA 626,1986/89 r. 1.5,2.0: silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, maski, półosie, koła, fotele, szyby, osprzęt silnika, chłod
nica, belki, mosty, elementy wnętrza. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
MAZDA 626,1988 r., 2000 ccm, diesel: rozrusznik, alternator, 
pompa 4-sekcyjna, pompa wody, wtryski (4 szt.), rozrusznik oraz 
sprzęgło (sprowadzone z Francji, stan idealny), • 800 zł. Wro
cław, tel. 071/346-65-58,0501/30-7049 
MAZDA 626, 1989/94 r. sedan i hatchback: chłodnica. Wał
brzych, teł. 0604/13-91-59
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, benzyna, gaźnikowy : silnik, 
skrzynia biegów, części mechaniczne i wyposa>enia elektrycz-
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nego, elementy karoserii i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 
i 0607/40-34-26
MAZDA 626, 1990 r., 2200 ccm, wtrysk : różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
MAZDA 626, 1992/97 r. : klimatyzacja kpi. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, 16V: katalizator, komputer, el. 
zawieszeń, filtr węglowy, kolektor ssący, pasy bezp., serwo. 
Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, benzyna : silnik uszkodzony. 
Wrocław, tel. 071/787-37-90,0601/74-93-43 
MAZDA 626,1994 r., 2000 ccm: silnik oclony i inne z demonta
żu. Brenno, woj. leszczyńskie, tel. 0601/73-12-22 
MAZDA 626, 1994 r. :szyba czołowa -140 zł;. Wrocław, teł. 
071/361-52-50,0601/55-20-51
MAZDA 626, 1995 r., 2000 ccm, 16V : pompa paliwa, szyba 
boczna przednia, mechanizm podnoszenia szyb, zamki, klam
ki, lusterko prawe, lampa tylna prawa (sedan). Lubin, tel. 
0601/92-33-07
MAZDA 626,1995 r .: silnik 1,8 i inne części. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
MAZDA 626,1995 r.: błotniki, drzwi tylne, belka, zawieszenia, 
stabilizator, aparat zapłonowy, maska, lampy i inne. Wrocław, 
tel. 0603/43-11-78
MAZDA 626, 323 F, 1988/92 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA E2000, E2200: bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
MAZDA E2200,1992 r., 2200 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), 
wal napędowy, krzyżak nowy, końcówki wtrysku (nowe), luster
ka (lewe i prawe), felgi (6 sztuk). Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-46-29 po godz. 18
MAZDA E2200,2000: drzwi, zawieszenia, lampy, zderzaki, fel
gi, elementy karoserii, resory. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
MAZDA MPV: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA MX-6, MX-3,1995 r., 2500 ccm, V6 : blacharskie, sil
nik, skrzynia biegów, reflektory, maska, felgi aluminiowe 15*. 
Raszyn, tel. 022/72042-53,0601/28-52-43 
MAZDA XEDOS: różne części. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
MERCEDES: felgi niklowane 14”, nakładka szprychowa, opo
ny, - 400 zł. Siekierczyn, tel. 075/72440-62 
MERCEDES, 2900 ccm, diesel : silnik, środa Śląska, tel. 
071/317-5948
MERCEDES : winda załadowcza, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/339-03-93,0501/76-03-02
MERCEDES : felgi alum. 6Jx15", 6 szt. z oponami letnimi na 
gwarancji, + kpi. śrub, -1.050 zl. Wrocław, tel. 071/780-89-50, 
0605/53-59-01
MERCEDES : używane tłoki do silników dó osobowych i do
stawczych. Wrocław, tel. 0501/38-64-07,36443-24 
MERCEDES: felgi aluminiowe (4 szl), 5-otworowe - 400 zł/kpi. 
Żary, tel. 068/375-7448
MERCEDES, 1981 r. : silnik 6-cylindrowy. Wrocław, tel. 
0501/81-1846
MERCEDES, 1988 r. ciągnik siodłowy: koło zamachowe i doci
ski fi 430 mm oraz tarcza sprzęgła, stan idealny, - 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-65-58,0501/30-70-49 
MERCEDES, 1992 r . : chłodnica 3575011301 K2, docisk ha
mulcowy G 350, • 1.200 zl. Wykroty, gm. Nowogrodziec, tel. 
0605/51-95-84 po godz.20
MERCEDES 115: szyba drzwi przednich prawych - 40 zł, me
chanizm szyby - 30 zi, zamek • 20 zł, klamka - 30 zł. Głuchoła
zy, tel. 0601/55-9947
MERCEDES 115: teleskopy przednie (2 szt.) • 150 zł/szt., drą-
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żek kierowniczy środkowy -100 zl, pompa wtryskowa • 150 zł, 
inne części. Niechlów, woj. leszczyńskie, tel. 0607/45-59-12 
MERCEDES 115: różne części. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 115 W : wszystkie części z rozbiórki, części silni
ka (300 D), głowica, pompa i inne. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 115,123,2200 ccm, diesel: wat korbowy, wałek 
rozrządu, korbowody, szczęki tylne, most tylny z półosiami kpi., 
rozrusznik, przełącznik kierunkowskazów i stacyjka (do 115), 
głowica kpi., klawiatura, inne. Świebodzice, tel. 0503/66-33-04 
MERCEDES 115,123 : most tylny, półosie, skrzynia biegów i 
dużo innych części. Wałbrzych, tel. 0604/94-61-SW 
MERCEDES 115,123: most tylny, półosie, wał napędowy, lam
py tylne, skrzynia biegów, wtryski, wałek rozrządu i inne. Wał
brzych, tel. 074/666-23-03
MERCEDES 116: różne części. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 116,1979 r.: szyby, drzwi, zawieszenia i inne. Zie
lona Góra, tel. 068/323-54-05,0604/58-60-12 
MERCEDES 123 D : zbiornik paliwa, kierownica z kolumną kla
pa tylna biała, nagrzewnica, nadmuch, serwo + pompa i inne.., 
tel. 0502/96-51-31
MERCEDES 123: pokrywa bagażnika r 100 zł, skrzynia biegów
(4) • 300 zł, drzwi tylne i inne części. Borek Strzeliński, tei. 
071/393-05-35
MERCEDES 123 D, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawieszenia, 
most tylny, silnik, wał pędny, skrzynia biegów, szyby, drzwi, 
wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silnika, komplet sie
dzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
MERCEDES 123, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodnica, 
elementy wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
MERCEDES 123 : maska przednia - 20 zł, klapa tylna - 20 zł, 
drążki układu kier. - 20 zł, trójkąt drzwiowy -10 zł. Siekierczyn, 
tel. 075/72442-52
MERCEDES 123 KOMBI: osprzęt silnika 300 D, amortyzatory, 
sprężyny, drzwi, klapa tylna, szyby, liczniki, zawieszenia, mo
sty tylne, skrzynie biegów manualne, skrzynia biegów 240 D 
automatyczna, wspomaganie, lampy, maski, zderzaki i inne. 
Sobótka, tel. 0603/56-9040
MERCEDES 123, 3000 ccm, diesel: alternator, pompa wtry
skowa, pompa oleju, wałek rozrządu, wtryskiwacze kpi., sprę
żyny przednie, pompa wody, pokrywa zaworów, wahacze tylne 
i inne części, w całości, • 450 zl. Sulechów, tel. 068/385-38-88 
MERCEDES 123: skrzynia biegów (4) - 300 zł. Tomaszów Bo
lesławiecki, tel. 076/818-94-66,0606/75-05-31
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MERCEDES 123 D : maska przednia, klapa tylna, lampy przed
nie i tylne, drzwi 4 szt., błotniki, zderzak, całe zawieszenie. 
Wałbrzych, tel. 0605/36-17-09
MERCEDES 123 : maska, grill, lewarek, lampy. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
MERCEDES 123: silnik 2.8 benzyna, udokumentowane pocho
dzenie - 300 zł, szyba tylna - 50 zł. Wrocław, tel. 071/336-53-54 
rano
MERCEDES 123 : klapa bagażnika. • 180 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-70-58
MERCEDES 123: przekładnia kier. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 123 : klapa tylna, maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES 123 W : wszystkie części z rozbiórki, części silni
ka (300 D), głowica, pompa i inne. Wrocław, teł. 0601/71-69-78 
MERCEDES 123, 1978/80 r. : różne części. Wrocław, tel. 
372-22-86
MERCEDES 123,1981 r., 2400 ccm: błotnik lewy, klapa tylna, 
zawieszenie, części silnika, felgi, licznik, rozrusznik, most tyl
ny, hak, ukł. wydechowy, pompa wtryskowa, lampy, tapicerka, 
przekł. kierownicy, przełączniki kierownicy i inne. Wrocław, tel. 
0600/66-31-05
MERCEDES 123,1982 r.: silniki 220 D, 240 D, 230 E, 250 D, 
skrzynia biegów, wahacze, rozruszniki, pompy paliwa, pompy 
hamulcowe, serwa, mosty tylne, półosie, tarcze hamulcowe, 
maska przednia i tylna i inne. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04, 
0604/92-36-27
MERCEDES 123,1982 r., 2000 ccm i 2400 ccm: skrzynia bie
gów, mosty, wały, zwrotnice, zawieszenia, lampy, amortyzatory, 
sprężyny, szyby, nagrzewnica, linki, maska silnika, klapa ba
gażnika i inne części. Oleśnica, tel. 071/314-76-47. 
0502/5045-32
MERCEDES 123,1982 r.: przedni zderzak, stan idealny. Wro
cław, tel. 0603/55-31-83
MERCEDES 123,1982/83 r., 2000 ccm, diesel: silnik na czę
ści, kpl.dokumentacja, wspomaganie, kolumna kierownicy, inst! 
elektryczna, głowica 2.4, do busa, - 500 zł. Wykroty, gm. Nowo
grodziec, tel. 0605/51-95-84 po godz.20 
MERCEDES 123,124: drzwi, błotniki, maski, klapy, wzmocnie
nie czołowe, szyby, skrzynie, mosty, sprężyny, lampy, głowice, 
tłoki, wały, miski, bloki, pompy, walki rozrządu. Gryfów śląski, 
tel. 075/781-24-22
MERCEDES 124: klapa bagażnika -100 zł, zderzak tylny -100 
zł, tylne lampy - 40 zł/szt., nagrzewnica • 150 zł, dach, mecha
nizm wycieraczek i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/44-55-54 
MERCEDES 124 : błotnik przedni, zderzak tylny, chłodnica, 
pompa hamulcowa, przekładnia. Legnica, tel. 076/887-57-15, 
0603/45-7442
MERCEDES 124: stacyjka z kluczykiem, kolumną i kostkami • 
250 zł, sprężyny obniżające zawieszenie -150 zł, hak rozkła
dany • 250 zł, zbiornik paliwa do 2.5D -100 zł. Legnica, teł. 
0606/61-69-11
MERCEDES 124: różne części. Ścinawa, tel. 076/843-57-69, 
0603/31-5146
MERCEDES 124 : skrzynia biegów (5) • 1.000 zł. Tomaszów 
Bolesławiecki, tel. 076/818-94-66,0606/75-05-31 
MERCEDES 124 D : drzwi, maska przednia, tylne lampy. Wał
brzych, tel. 074/843-59-23,0608/16-81-70 
MERCEDES 124: szkło reflektora prawego, nowe, pióra wycie
raczek, 4 szt., klocki ham. kpł., grill, Wałbrzych, tel. 
074/847-36-26
MERCEDES 124: koło kierownicy standardowe, • 120 zł. Wro
cław, tel. 071/361-65-97
MERCEDES 124 : podsufitka, kierownica. Wrocław, tel. 
071/321-75-79,0608/16-76-17
MERCEDES 124: lampy tylne, lewarek, felgi stalowe 14". Wro
cław, tel. 071/353-54-13
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MERCEDES 124: kołpaki 15’ , stan b. dobry, oryginalne • 150 
zl/komplet. Wrocław, tel. 0501/79-70-81 
MERCEDES 124: wkłady lusterek • 100 zł/szt., kołpaki orygi
nalne 15", stan b. dobry - .150 zł. Wrocław, teł. 0501/79-70-81 
MERCEDES 124: siedzenia tylne, zielone, stan b. dobry, • 100 
zł. Wrocław, tel. 071/336-53-54 rano 
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: reflektory, atrapa, szerokie listwy drzwiowe. 
Wrocław, tel. 0607/82-53̂ 59
MERCEDES 124: klapa tylna bagażnika, dach z szyberdachem, 
wiązka elektryczna, bak, sprężyny, moduł opuszczania szyb 
elektrycznych. Wrocław, tel. 0608/63-29-24 
MERCEDES 124 E-KLASSE: szkło reflektora lewe -100 zł, sta
cyjka z kluczykiem, uszkodzona, lampka wewn. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57
MERCEDES 124, 1987 r. : drzwi, klapy, zegary, zawieszenie 
przednie i tylne, półosie, pompa paliwa, komputer, części silni
ka, głowica i inne. Nowa Wieś Legnicka, tel. 06Q1/79-18-30

MERCEDES 124,1988 r.: atrapa, maska przednia, listwa wą
ska. Nysa, tel. 0504/81-03-39
MERCEDES 124, "1989 r .: pokrywa silnika, klapa bagażnika, 
drzwi, błotnik tylny, fotele, zawieszenia, ukl. wydechowy, po
dłużnice przednie. Lubań, tel. 0603/60-36-74 
MERCEDES 124,1990 r.: drzwi kompl., zawieszenie, lusterka, 
maska, felgi aluminiowe, plastiki, błotniki, szyby. Bolesławiec, 
tel. 0603/33-73-96
MERCEDES 124,1992 r., 2500 ccm, diesel: .poduszki” silnika 
2 szt. -150 zi. Legnica, tel. 0604/93-88-22 
MERCEDES 124,1992 r.: podłużnicą przednia z pasem przed
nim • 350 zł. Legnica, tel. 0503/56-55-98 
MERCEDES 124,1992 r.: lampa lewa przednia, podnośnik szyb 
el., szyby drzwi lewych przednich, obudowa wentylatorów, felgi 
aluminiowe 6J x 15, z oponami 195 x 65 x 15. Lwówek Śląski, 
tel. 0603/74-73-17
MERCEDES 124,1993 r.: głowica 200 D zawieszenia przednie 
i tylne, skrzynia biegów, drzwi, wiązka inst. elektr., nagrzewni
ce, zderzaki, podnośniki szyb i inne. Wrocław, teł. 0601/57-77-47 
MERCEDES 124 D, 1994 r., 2000 ccm, diesel: silnik. Leszno, 
tel. 0603/57-31-99
MERCEDES 126: błotniki, drzwi bez korozji, pokrywa bagażni
ka, dach z szyberdachem. Bardo Śląskie, tel. 074/817-13-21 
MERCEDES 126: automatyczna skrzynia biegów - 600 zł. Gro
tów, tel. 0606/44-15-31
MERCEDES 126 W : różne części. Polkowice, tel. 0603/27-40-52 
MERCEDES 126, 1996 r . : błotnik tylny, - 450 zł. Lubin, tel. 
076/842-36-18,0603/39-69-17 
MERCEDES 129: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 140 S : różne części blacharskie i mechaniczne. 
Wrocław, tel. 0604/32-67-63,0608/84-95-28 
MERCEDES 140 W. 1993 r.: lusterko zewnętrzne lewe, zwrot
nica prawa, moduły, pokrywa bagażnika, licznik (3.5 TD), ele
menty olistwowania, dach oraz podłużnicą prawa. ., tel. 
0502/43-45-04
MERCEDES 140 S, 1993 r., 3500 ccm, turbo D : maska z gril
lem, chłodnica wody z tunelem, kierunkowskazy, zderzak kpi., 
konsola, felgi aluminiowe 18", drzwi, szyby, plastiki, tapicerka 
skórzana, lampy tylne, klapy tylne, wahacze, nagrzewnica, lu
sterka. kierownica skórzana z poduszką pow. Lubin, tel. 
0601/18-90-99
MERCEDES 180 C : wkład do lampy tylnej prawej, wahacz, lu
sterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba trójkątna, prze
kładnia kier.z drążkami (kpi.). Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 180 C : silnik, 2800 ccm, kpi., automatyczna skrzy
nia biegów, zegary, chłodnica, tarcze hamulcowe, nowe, pod
sufitka, zbiornik, pompa hamulcowa. Gryfów Śląski, tel. 
075/781-24-22
MERCEDES 190 : reflektor prawy - 180 zł. Bolesławiec, teł. 
0601/57-13-39
MERCEDES 190: tapicerka, amortyzatory przednie i tylne. Gło
gów, tel. 0601/06-07-01
MERCEDES 190: szyberdach automatyczny kompletny, • 150 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-40-77 
MERCEDES 190 D : głowica kpi., pompa wody, oleju, amorty
zatory, wahacz prawy, tłoki, korbowody, alternator, kolektory, filtr 
pow. Sobótka, tel. 071/390-34-35,0601/72-40-04 
MERCEDES 190 : silnik 2000 ccm, benzyna, przebieg 16200 
km, odprawa celna, skrzynia biegów (5). Wałbrzych, tel. 
074/843-59-23,0608/16-81-70
MERCEDES 190 : amortyzatory, drzwi uszkodzone. Wrocław, 
tel. 0503/86-38-42
MERCEDES 190: kpi. wtrysków, sprężyny, amortyzatory, kie
runkowskaz lewy. Wrocław, tel. 0602/49-01-58 
MERCEDES 190 : drzwi tylne lewe - 60 zł, klapa tylna - 50 zł. 
Wrocław, tel. 0600/61-05-00
MERCEDES 190 : reflektory, drzwi, szerokie listwy drzwiowe. 
Wrocław, tel. 0607/82-53-59
MERCEDES 190 : skrzynia biegów automatic, ABS, wspoma
ganie kier., części blacharki i mechaniczne. Wrocław, tel. 
0603/52-76-66
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, wtrysk: przekł. kierowni
cy. tłumik, komputer, wycieraczka, przełączniki. Pieńsk, tel. 
075/778-62-31,0606/43-36-31
MERCEDES 190 E, 1986 r., 110 tys. km, 2000 ccm: różne czę
ści z rozbiórki. Opole, tel. 0603/99-73-26 
MERCEDES 190,1987 r., 2500 ccm, diesel: zawieszenie tylne, 
most, szyberdach, wspomaganie, zaciski tylne. Bolesławiec, tel. 
0502/29-11-45,0603/10-29-47
MERCEDES 190,124: reflektory, szkła reflektorów, kierunkow
skazy, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 190, 201,1988 r.: tylna belka, tylne zwrotnice i 
zaciski, amortyzatory, kpi. tylne wahacze, sprężyny. Wrocław, 
tel. 0603/55-31-83
MERCEDES 200 D 123: różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200123 E, 1977 r.: silnik, skrzynia biegów auto
matyczna, -1.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-37*30 
MERCEDES 200 D, 1980 r.. 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
most tylny, koła z oponami, reflektory, wspomaganie, inne, ceny 
od 5 zł. Opole, tal. 077/457-81*15 
MERCEDES 200124TE, 1986 r.. 250 tys. km, 2000 ccm: kom
pletny silnik ze skrzynią biegów (4), chłodnica, wentylator od 
modelu 200 benzyna, w całości lub na części, kompletna doku
mentacja niemiecka i celna. Bolesławiec, tel. 0501/62-40-67 
MERCEDES 200 124,1992 r., 2000 ccm, diesel: oblachowa
nie, tylne błotniki, tylna ściana, drzwi, dach, zawieszenia przed
nie i tylne, tapicerka, inne. Góra, tel. 0602/10-58-73 
MERCEDES 200 124 D, 1992 r .: drzwi, Idamki, zawieszenie

przednie, lusterka, wzmocnienie i podłużnice przednie, pasy z 
napinaczami, zegary, hak. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
MERCEDES 200,220,240 D : pompa wtryskowa, • 250 zl. Wał
brzych, tel. 074/847-62-86,0502/67-24-89 
MERCEDES 200,240,1968/76 r.: klocki hamulcowe. Wrocław, 
tel. 372-22-86
MERCEDES 202: różne części, lampa tylna lewa (nowa), chłod
nica benzyna + przewody gumowe, pasek klinowy K1495/2GPK 
2055, regulator powietrza, dywaniki,- jasnobrązowe. Wrocław, 
tel. 071/782-96-59
MERCEDES 202, 210,140, 220 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Wrocław, tel. 0604/32-67*63,0608/84*95*28 
O  MERCEDES 207 : oblachowanie do Mercedesa 

207-608, maski, podszybia, wzmocnienie przed
nie, błotniki, stopnie, poszycia drzwi, poszycia 
boków, nadkola przednie i tylne (nowe, tanio). 
Stanisław Nitecki, 52-326 Wrocław, ul. Waflowa 
1/2, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 00010591 

MERCEDES 207, 2400 ccm, diesel: silnik i inne części z de
montażu. Grotów, tel. 0606/44-15-31 
MERCEDES 207 D, 2400 ccm, diesel: osprzęt silnika, wał, re
sory, szyby, fotele, most tylny, skrzynia biegów (5), głowica, 
drzwi, błotnikj i inne. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
MERCEDES 207: drzwi przednie, reflektory, ścianka przednia, 
zderzak, maska. Wałbrzych, tel. 074/843-59-23,0608/16-81-70 
MERCEDES 207 D, 1988 r., 2400 ccm, diesel: silnik, skrzynię 
biegów, most tylny, zawieszenie przednie, lampy, szyby, drzei, 
inne. Opole, tel. 077/474-38*72 
MERCEDES 207,1991 r.: drzwi tylne, podwyższone. Wrocław, 
tel. 0503/84-95-13
MERCEDES 207,208: oblachowanie, mosty, zawieszenia, sil
niki: 240 D, 300 D, skrzynie 4-5. Wrocław, teł. 071/363-40-66 w 
godz. 10-16
MERCEDES 207,208,210: most tylny, wal napędowy, oś przed
nia, resory, zaciski ham., piasty, skrzynie biegów, filtr plastiko
wy, zamek drzwi bocznych, drzwi przednie, zbiornik paliwa, roz
rusznik, chłodnica, alternator, błotnik i inne. Wałbrzyćh, tel. 
074/849-02-00,0607/154)5-84 .
MERCEDES 207, 208,307 BUS : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MERCEDES 207,307,2400 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, 
wał napędowy, długi, resory, mosl szyby i inne, Legnica, tel. 
076/887-57-15.0603/45-74-42
MERCEDES 207,307: różne części. Legnica, tel. 0603/45-7442 
MERCEDES 207, 307,1980 r .: karoseria, przedłużona, pod
wyższona - 900 zł, drzwi boczne przesuwane - 250 zł, silnik z 
dokumentacją - 950 zł. Wrocław, tel. 0607/19-56-64 
MERCEDES 207,307,308: zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szkła tylnych lamp. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
MERCEDES 207, 308 D : wal, resory, chłodnia, skrzynia bie
gów i inne. Leszno, tel. 0601/84-83-52 
MERCEDES 207, 310, 2400 ccm : silnik, mosty tylne, resory, 
skrzynia biegów (5), zawieszenie przednie, nagrzewnice, wspo
maganie, wały, drzwi, lampy, drążki kierownicze, zaciski hamul
cowe, chłodnice, automatyczna skrzynia biegów, szyby i inne. 
Góra, tel. 065/544-44-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 207,407: kolumna kierownicza ze wspomaganiem, 
pompa wspomagania, półosie grube, skrzynia biegów (4), pió
ra resorów, belki poprzeczne do zaczepu, tapicerka drzwi, ko
lektory silnika, piasty, wentylatory i dużo innych. Kluczbork, teł. 
077/418-0347,077/418-54-66,0601/4840-83 
MERCEDES 208 : różne części, tanio. Wrocław, tel. 
071/311-7847,0604/91-57-12
MERCEDES 208 D, 1992 r., 2300 ccm, diesel: most tylny, alter
nator, rozrusznik, zawieszenie przednie, miska olejowa, wal 
korbowy, tłoki, korbowody. Pieńsk, tel. 075/778*62-81, 
0606/43-36-31
MERCEDES 208,210,207: części mechaniczne i blacharskie. 
Wrocław, tel. 0608/22-30-63
MERCEDES 210 .okularnik’ : zderzak, maska, lampy, grill, fel
gi. Lubin, tel. 0603/36-38*55
MERCEDES 210 .okularnik’  podsufitka oraz lampy tylne; Lu
bin, tel. 0601/58-52-73
MERCEDES 210 E 2000 r.: reflektory ksenonowe • 2.000 zł/kpł; 
reflektory zwykłe • 650 zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82*52*39

MERCEDES 210 .okularnik’ : maska przednia. Prusice, woj. 
wrocławskie, tel. 0609/49*86-62 
MERCEDES 210 W: zderzaki (starego i nowego modelu), błot
niki, maska, lampy tylne, listwy, drzwi do kombi, tłumiki, wenty
lator wondy (benzyna), błotnik tylny lewy. Świdnica, tel. 
0606/8140-86
MERCEDES 210 : różne części, tanio. Wrocław, tel. 
071/311-7847.0604/91-57-12
MERCEDES 210, 1998 r., 2900 ccm, TD i: skrzynia biegów, 
automatic, wykończenia w drewnie, przełączniki, podłokietniki, 
przekł. kierownicy, wał pędny, rozrusznik, ABS. Jawor, tel. 
0601/74-62-22 .
MERCEDES 220115: skrzynia biegów automat, brak wstecz
nego biegu - 100 zł, szyba przednia - 100 zł, przekł. kierownicy 
bez wspomagania • 50 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-59-83 
MERCEDES 220 D, 2200 ccm, diesel klasa C: silnik 16Vi skrzy
nia biegów, tylny most zawieszenia, różne części, ceny od 100 
zł. Żagań, tel. 0604/46-39-97
MERCEDES 220124 D, 250 tys. km, 2200 ccm, diesel: silnik, 
stan dobry z dokum. • 800 zł. Trzebień, tel. 075/736-55-83 
MERCEDES 230 124 E, 202 : skrzynia biegów automatyczna. 
Wrocław, tel. 0604/32-67*63,0608/84-95-28 
MERCEDES 230: stabilizator przedni, klapa tylna, drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 230 123 E, 1980 r. : silnik. Wrocław, tel. 
0501/38-64-07,36443-24
MERCEDES 230 TE, 1992 r.: drzwi, zawieszenie i inne. Legni
ca, tel. 0603/21-94-12
MERCEDES 240 123 D, 2400 ccm, diesel: klapa tylna, roz-/ 
rusznik, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 250 : zaciski, ramię wycieraczek. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 250 124,1990 r., 2500 ccm, diesel: pompa pali
wa, wtryskowa, maska silnika z  wygłuszką, grill, błotniki przed
nie, amortyzatory przednie, listwy chromowane zderzaka tylne
go, licznik z obrotomierzem, włącznik ogrzewania, inne części. 
Wrocław, tel. 0607/81-54-10
MERCEDES 250 124 E, 1994 r., 2500 ccm, diesel: drzwi tylne 
prawe, szyby boczne, pedały, ABS, ASD, boczne osłony silni
ka, linka hamulca i szybkościomierza, pompa hamulcowa i ser
wo, przekaźniki, wahacze przednie, lusterka, gumy progowe, 
zamek klapy tylnej, czujnik temperatury zew. Wrocław, tel. 
0601/73-74-90 *
MERCEDES 250,1996 r.: zderzak tylny kpi. lub elementy • 200

zł, uszczelka listwy pod lampą przednią prawą - 30 zł, lampa 
prawa uszkodzone uchwyty • 100 zł, uszczelka kratownicy pod
szybia, praa część - 30 zł, pompa wspomagania, uszkodzony 
zbiorniczek • 250 zł. Głuchołazy, tel. 0601/55-99*47 
MERCEDES 250,1996 r.: poszycie słupka lewego wewnętrzne 
dolne plastikowe - 60 zł, płyty lamp tylnych mocujące żarówki • 
25 zł, kierunkowskaz przedni prawy • 60 zł, czujnik poziomu w 
spryskiwaczu • 50 zł, uchwyt boczny lewy zderzaka przedniego 
- 40 zł, listwy dachowe, płyta bagażnika między nadkolami - 50 
zl, płyta ścianki tylnej za siedzeniami - 50 zł, ramka górna szy
by przedniej lekko uszkodzona - 40 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-9947 , */. 0  j?
MERCEDES 260124,1988 r., 126 tys. km, 2600 ccm, benzyna 
: zawieszenie tylne i przednie, pompa z ABS, serwo, ćwiartka, 
komputer, sprzęgło, głowica, pompa wtryskowa, silnik na czę
ści, błotniki, wycieraczka, hak, dach, chłodnica, deska rozdz., 
pompa paliwa, rozrusznik, półosie, pasy, inne. Kłodzko, tel. 
0607/09-68-72
MERCEDES 300123,1984 r., 3000 ccm, diesel: drzwi lewe, 2 
szt., klapa tylna, silnik na części, pompa wtryskowa, kolumna 
kierownicy, wspomaganie, chłodnica oleju, sprzęgło. Sieniaw
ka, tel. 071/393-81-13
MERCEDES 300124 D, 1990 r.: silnik oclony, skrzynia biegów 
(5), zawieszenia, drzwi, lampy, skrzynia biegów automatyczna 
do modelu 250D i inne. Lubań, tel. 0604/69-28-77 
MERCEDES 300124 E, 1990 r, 167 tys. km, 3000 ccm, benzy
na : chłodnica wody i klimatyzacji, ABS, komputery, ABS i silni
ka, sprężarka klimatyzacji + przewody, kpi. wtrysk, zderzak tyl
ny, zamki, klamki, zegary, drewno, pedały, linka hamulca ręcz
nego z pedałem, przekaźniki i inne. Wałbrzych, tel. 
0606/25-60-95
MERCEDES 307 D, 2400 ccm, diesel: osprzęt silnika, wał, re
sory, szyby, fotele, most tylny, skrzynia biegów (5), głowica, 
drzwi, błotniki I inne. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
MERCEDES 310 BUS', 1993 r .: resory przednie i tylne, belka 
przednia z piastami, drążki, most tylny, stan b. dobry. Procho
wice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
MERCEDES 406,407, 508,608, 808,813: różne Części. Ole
śnica, tel. 071/31540-51
MERCEDES 407: różne części. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 
MERCEDES 410 D, 2900 ccm, diesel: silnik po remoncie, -
2.200 zl. Wschowa, tel. 0603/36-37-35 
MERCEDES 508,608 D : chłodnica 6-komorowa do lodów lub 
mrożonek, agregat Copeland 380V, 'stan b. dobry, • 4.500 zł. 
Brzeg, tel. 0601/5041-92
MERCEDES 608,709,809,3800 ccm: silnik, 4-cylindrowy, na 
części lub w całości, stan techn. dobry. Zielona Góra, tel. 
0602/53-52-07
MERCEDES 608,808 : skrzynia ład. o wym.: szer. 2,30 m, dł. 
4,60 m, wys. 2,10 m, skrzynia biegów (5), most tylny, zawiesze
nie przednie, pompa hamulcowa, zbiornik' paliwa, kabina 608 w 
całości lub na części. Wałbrzych, tel. 074/842-69-69 
MERCEDES 609,814,1992 r., diesel,: kpi. uzbrojone nadwo
zie, maks. długie, wysokie, boczne drzwi rozsuwane, stan b. 
dobry, • 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-12*93,0604/52-69-35 
MERCEDES 813: silnik kpi. ze skrzynią biegów i inne części, •
6.000 zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-2345 
MERCEDES 813 : silnik, skrzynia biegów, most, skrzynia ła
dunkowa oplandekowana 5.5x2.3x2.7 m. Żagań, tel. 
0600/33-22-19
MERCEDES 814,1992 r.: elementy kabiny, plastiki, tapicerki i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/848-12-93,0604/52-69-35 
MERCEDES A-KLASSE: drzwi lewe tylne -150 zł, klapa • 150 
zł. Chojnów, tel. 0607/77-73-05 
MERCEDES A-KLASSE: zawieszenie przednie, wspomaganie, 
ABS, pompa hamulcowa. Jawor, tel. 076/870-04-77 
MERCEDES A-KLASSE 160: alternator. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-20-08,0605/25-59-60
MERCEDES A-KLASSE: przednia maska, • 50 zł. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
MERCEDES A-KLASSE : różne części blacharskie i mecha
niczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69 
MERCEDES ACTROS : lampy przednie. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MERCEDES C-KLASSE : zderzak przedni i tylny. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
MERCEDES C-KLASSE 202: lampy, zderzak, maska, felgi, grill, 
tapicerka czarno-czerowna, czarna, kremowa. Lubin, tel. 
0603/36-38-55
MERCEDES C-KLASSE : szyba przednia. Oleśnica, tdi. 
0601/72-56-81
MERCEDES C-KLASSE: maska. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
MERCEDES C-KLASSE : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18

MERCEDES C-KLASSE, 1994/98 r.: zderzaki, lampy, błotnik, 
listwy boczne. Świdnica, tel. 0606/8140-86 
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE, S-KLASSE: różne czę
ści. Kostrzyn, tel. 0607/83-05-22 
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE, A-KLASSE: atrapa przed
nia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
MERCEDES CLK: reflektory ksenonowe -1.600 zł/kpł. Niemo
dlin, tel. 0604/82-52-39
MERCEDES E-KLASSE: szyba przednia, niebieska, z senso
rem, oryginalna, bez znaczka, nowa, prod. niemieckiej. Biela
wa. tel. 074/833-53-54, 0602/53-76-61 
MERCEDES E-KLASSE 124: lampy, lusterka, drzwi, maski, kla
pa tylna, poduszki pow., sensor, pasy, chłodnica wody i klima
tyzacji, szyby drzwiowe, zderzaki, klamki, liczniki, tapicerka, 
wnętrze kpi. Lubin, tel. 0601/42-2849 
MERCEDES E-KLASSE 124: maska, grill, felgi, lampy, szara 
skóra, zderzak. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES MB 100: belka tylna, drzwi przednie, zbiornik pa
liwa, tył pojazdu, chłodnica, alternator, ukł. wydechowy, zawie
szenia, klamki, zamki, skrzynie biegów i inne. Wałbrzych, tel. 
074/849-02-00,0607/15-05-84
MERCEDES MB 100,1993 r.* 2400 ccm, diesel: drzwi, maska, 
podszybie, chłodnica, wentylator, piasty, zwrotnice, silnik, mi
ska olejowa, głowica, pompa wtryskowa, grill, listwy na słupki, 
tapicerka. Polanica Zdrój, tel. 074/868-1042, 0607/0743-04, 
0609/59-02-36
MERCEDES ML, 2000 r., 2700 ccm, TDI: części przodu i tyłu • 
drzwi, zawieszenie, lampy, poduszki powietrzne, radio. Wrocław, 
tel. 0606/62-65-10
MERCEDES S-KLASSE, 2000 r. nowy model: reflektory kseno
nowe - 2.000 zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
O  MERCEDES SPRINTER tanio, nowe oryginalne 

części: wtryski, teleskopy, „wiskozy” , rozruszni
ki, alternatory, poduszki silnika, pompy, serwo, 
tarcze sprzęgłowe, końcówki drążka, „rollspane- 
ry”, świece żarowe, sensory oleju, kompresory, 
poduszki pow., przełączniki świateł i inne. Wy
syłka. Woj. lubuskie , te l. 095/729-59-79, 
0608/77-11-69 87020831

MERCEDES SPRINTER 312,2900 ccm, TDI: most tylny. Góra, 
tel. 0501/70-04-54
MERCEDES SPRINTER: drzwi pasażera, drzwi przesuwane, 
lusterko el. prawe, reflektor, kierunkowskaz prawy, maska silni
ka, atrapa, pompa wspoamagania. Grotów 45, tel. 
0606/44-15-31
MERCEDES SPRINTER: lampa lewa z kierunkowskazem (sta
ry model), ścianka przednia (do sterego modelu), lampa prawa 
kpi. (nowy model). Świdnica, tel. 0606/8140-86 
MERCEDES SPRINTER: poduszki pneumatyczne na tylną oś,

- 1.690 zł ♦ VAT (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. - 
071/785-9642,785-9643
MERCEDES SPRINTER: amortyzatory przednie i tylne. Wro
cław. tel. 0601/95-16*78
MERCEDES SPRINTER : drzwi prawe, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0608/59*57*32
MERCEDES SPRINTER : maski, błotniki przednie, wzmocnie
nie czołowe, belka przednia, narożnik tylny. Wrocław, tel. 
071/333-70-92,0601/56-17-22
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TDi: wtrysk paliwa sterują
cy. 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, TD i: różne 
części. Wrocław, tel. 0608/17-96-55 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r„ 2900 ccm, turbo D : drzwi, 
wał z tłokami i korbowodami, wał pędny, ławka. Bolesławiec, 
tel. 0502/29-1145
MERCEDES SPRINTER 312,1996 r., 2900 ccm, TDi : rozrusz
nik, chłodnica wody i powietrza, 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: głowica kpi., po
krywa łańcucha rozrządu, komputer, ko|o pasowe wału, most 
tylny, czujniki ABS-u, podnośnik szyby przedniej lewej, sprzę
gło, teleskopy tylne i inne. Wrocław, tel. 0601/57-7747 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 10 tys. km: resor, zawiesze
nie przednie, ukł. kierowniczy, kolumna kierownicy i wspoma
ganie. Wrocław, teł. 0502/33-5248 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r.. 2300 ccm, diesel: głowica 
uzbrojona silnika, pokrywa zaworów, miska olejowa, tłoki z kor
bowodami, pompa wtryskowa, koło zamachowe, tarcza, docisk 
sprzęgła, pompa wspomagania. Wrocław, tel. 0602/18-64-65 
MERCEDES SPRINTER, 1996/98 r.: wał napędowy, kolumna 
kierownicy, fotel, lampy tylne, drzwi prawe, skrzynia biegów, 
konsola. Wrocław, tel. 0600/52-08-83 
MERCEDES SPRINTER 312, 1997 r„ 2900 ccm, TDI : silnik 
kpi., zatarty na wałku rozrządu, 5-cylindrowy, skrzynia biegów,
• 3.300 zl. Legnica, tel. 0607/16-88-52 
MERCEDES SPRINTER, 1998 r., 34 tys. km. 2900 ccm. TDi: 
most tylny kompl., zaciski hamulcowe, linka ham. ręcznego 
kompl. wraz z kasetą, teleskopy tylne, zderzak tylny, kierowni
ca. Brzeg, tel. 0602/1840-37
MERCEDES SPRINTER, 190,124: lusterka boczne kompletne 
(lewe i prawe), reguł, ręczna lub elektryczna. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
MERCEDES VARIO : błotnik przedni prawy - 200 zł. Grotów, 
tel. 0606/44-15-31
MERCEDES VITO : wzmocnienie przednie z podłużnicą, el. 

'podnośnik szyby, poduszka pow. pasażera.., tel. 0608/47-38-35 
MERCEDES VITO: przeguby napędowe. Jelcz-Laskowice, tel. 
0502/26-89-69
MERCEDES VITO: orurowanie, nowe, nie malowane, - 200 zi. 
Wrocław, tel. 0606/33-16-94
MERCEDES VITO, 1997 r., 2300 ccm, turbo D : głowica kompl., 
pompa wtryskowa, inne silnikowe. Lubin, tel. 076/842-36-18, 
0603/39-69-17
MERCEDES VITO, 1997 r., 2300 ccm. turbo D : elementy bla
charki, poduszki pow., konsola, sensor, kliamtyzacja, drzwi, 
maska, błotniki, lampy, zderzaki, chłodnice, klapa tylna, zawie
szenia, szyby, koła, silnik, skrzynia biegów, filtr, lusterka, płyty, 
plastiki. Lubin, teł. 0601/18-90-99 
MERCEDES VITO, 1997 r.: Idapa tylna, • 200 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/81547-74
MERCEDES VITO, 1998 r.: ściana grodziowa z szybą, - 380 zł. 
Kępno, tei. 062/782-85-50
MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, TDi: dach, podłużnice, 
błotniki tylne, drzwi, maska, lampy, zderzak, wzmocnienie, grill, 
chłodnica, zegary, lusterka, szyby, ABS, ukł. wydechowy, za
wieszenie, zbiorniczki, nagrzewnica, poduszka pow. i inne. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88
MERCEDES VTTO, 1998 r.: pasy bezp. z napinaczami, drzwi 
boczne, rozsuwane, klamki, lusterko wewn., stacyjka z kluczy
kiem. Żagań, tel. 0600/38-71-68 
MERCEDES VTTO, 1999 r.: sanie pod silnik, kolumny McPher
sona, zaciski, piasty, szyba czołowa, deska rozdz., nagrzewni
ca, klimatyzacja, inne. Opole, teł. 0602/87-6145 
MERCEDES VITO, 1999/00 r.: głowica, turbosprężarki, pompy 
wtryskowe, pompa wodna, alternator, rozrusznik, osprzęt silni
ka, zawieszenie przód i tył, wózek pod silnik, koła, sprzęgło, 
lampy, kierunkowskazy, plastiki, węże, przełączniki, inne. Lu
bin, tel. 0604/3747-27
MITSUBISHI CARISMA: reflektor lewy w idealnym stanie. Go- 
lostowice 6, woj. wrocławskie, tel. 0608/86-27-66 
MITSUBISHI CARISMA: różne części, półosie, zwrotnice, prze
guby, wahacze, tarcze, dociski, głowice, szyby, komputery, fo
tele, tapicerki, silnik 1.6 16V, części skrzyni biegów do GDi, 
części silników (1.6,1.8, GDi), zderzaki, drzwi, błotniki, dużo 
innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/5642-29
MITSUBISHI CARISMA: maski, błotniki, zderzaki, drzwi, lam
py, koła, elementy wnętrza (drewniane). Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI CARISMA : szyba przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
MITSUBISHI COLT, 1982 r.; wszystkie części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0605/62-00-14.
MITSUBISHI COLT, 1987 r.: układ kierowniczy, skrzynia bie
gów (4), lusterka, lampy, gażnik, głowica 1200 ccm, pompa ha
mulcowa, kpi. serwo, szyby, podnośniki i inne. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 077/481-75-84
MITSUBISHI COLT, 1988 r.: silnik, skrzynia biegów + inne czę
ści. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1500 ccm: katalizator, silnik, skrzy
nia biegów (5), automatic, zawieszenia, kompletne oblachowa
nie i inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
MITSUBISHI ECUPSE, 6 tys. km. 2000 ccm: silnik kpi. Nowo
grodziec, tel. 075/731-67-58
MrrsUBISHI GALANT, 6 tys. km, 2000 ccm: silnik kpi. Nowo
grodziec, tel. 075/731-67-58
MITSUBISHI GALANT : McPherson, ABS, przekładnia kier. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
MITSUBISHI GALANT. 1981/94 r., 2300 ccm. TDi: kpi. nadwo
zie z dokumentacją, 'skrzynia biegów, kolumny McPhersona, 
tylny most, wał, chłodnica wody i oleju, kolumna kierownicza, 
wspomaganie, rozrusznik, lampy, klapy, szyby, szyberdach, hak, 
lusterka i inne części. Wrocław, tel. 352-90-19 
MITSUBISHI GALANT, 1983 r., 2300 ccm, turbo D : różne czę
ści z demontażu, części silnika, zawieszenia, szyby, lampy, 
części blacharskie, tapicerki i inne (również sprowadzę na za
mówienie). Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie, tei. 0603/87-73-04 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm, turbo D :dużo róż
nych części. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r, benzyna : klapa tylna, maska 
przednia, dach, ćwiartka przednia, głowica, skrzynia biegów. 
Ostrzeszów, tel. 062/586-07-71
MITSUBISHI GALANT, 1987 r.: wszystkie części. Kowary, lei. 
075/718-27-30
MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 1800 ccm. TD: głowica, pompa 
wtryskowa, rozrusznik, turbina, wal korbowy, kpi. silnik do re
montu. Smardzewo, woj. zielonogórskie, teł. 0604/31-67-36 
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 1800 ccm : głowica - 250 zł. 
Rogoźnica, gm. Strzegom, tel. 074/855-92-48 
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : lampy 
przednie lewe, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0501/24-60-10 
MITSUBISHI GALANT, 1992 r.: wszystkie części. Stefanowice, 
tel. 074/858-50-02,0600/36-13-01 
MITSUBISHI GALANT, 2000 r.: lampa tylna prawa do kombi, • 
350 zł. Oława, tel. 0502/06-71-61 
MITSUBISHI L200 PICK-UP: nadbudówki tylne. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
MITSUBISHI L200,1998 r.: silnik 2.5 TD, most, skrzynia bie
gów , maska. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
MITSUBISHI L300: bardzo duży wybór części do różnych wer
sji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. Góra, 
tel. 065/54341-95,0601/55-17-72

MITSUBISHI L300 : prawe przednie drzwi. Wrocław, tel. 
336-70-66wewn. 187 _ .  ̂ „
MITSUBISHI L3Ó(Pfdrzwi przednie prawe. Wrodaw, tel. 
0601/72-24-92
MITSUBISHI L300 : lampa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI LANCER, 1990 r .: reflektory, grill. Wrocław, tei. 
071/353-54-13
MITSUBISHI LANCER. 1991 r.. 1500 ccm: katalizator, silnik, 
skrzynia biegów (5), automatic, zawieszenia* kompletne obla
chowanie i inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
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 bie
gów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy, drzwi, szy
by, reduktory, tylne mosty, blacharka, półosie, wahacze, plasti
ki, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/5642-29
MITSUBISHI PAJERO, 1988 r., 2300 ccm, turbo D : różne czę
ści silnika. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/87-73-04 
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., GDi: różne części bla
charskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/7246-69
MITSUBISHI STARION, 2000 ccm :turbo + kolektor, • 650 zł.
Jelenia Góra, tel. 0501/53-33-61
MOTOCYKL CZ, 1984 r., 350 ccm: rama - 30 z), dokumentacja
• 30 zł, kpi. kół - 30 zł i inne, -. 100 zł. Zielona Góra, tel.
0503/754145
MOTOCYKL IŻ 350: różne części. Wrocław, tel. 071/328-71-95 
MOTOCYKL JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm: filtr powietrza - 
25 zl, rama z dokumentacją-120 zł, koło z oponą- 80 zł, sprzę
gło • 60 zl, skrzynia biegów - 50 zł, instalacja • 50 zł, kierunkow
skazy - 20 zł/szt., zawieszenie przednie -100 zł, gażnik - 30 z},, 
kartery, zegary, tłumiki, siedzenie. Mrozów, woj. wrocławskie, 
tel. 0608/02-08-81

AKG
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specjalizacja: kompletne tylne klapy, półki bagażnika 
tel. 0*601 71 20 82, 0049/160-253-58-47

MOTOCYKL JUNAK M-10 : części silnika, zawieszenie, koła 
chromowane oryg., opony oraz części do choppera i inne. Wro
cław, tel. 0605/07-06-31
MOTOCYKL KAWASAKI KLR 650 : silnik w idealnym stanie, 
na części. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MOTOCYKL KAWASAKI ZXR 750,1993 r.: zbiornik, zegaiy, 
lampy, felgi, zawieszenie przednie i tylne, elektryka, gaźniki i 
inne. Żagań, tei. 0600/38-71-68 
MOTOCYKL MZ 250: różne części. Wrodaw, tel. 071/328-71-95 
MOTOCYKL MZ ETZ150,251: koła, blachy, zawieszenia, sie
dzenia, lampy, części silnikowe i elektryczne, kufry, stelaże, 
opony. Chojnów, tei. 076/877-36-55 
MOTOCYKL SUZUKI, 350 ccm: silnik, 6-biegowy, V2, rozrusz
nik, ukł. wydechowe, • 390 zl. Oleśnica, td. 071/315-58-38, 
0502/26-39-10
MOTOCYKLE M-72, URAL: wózek boczny, gaźniki. wał korbo
wy. rama, teleskopy tylne, cewka zapłonowa, linki szybkościo
mierza i inne nowe. Wrocław, teł. 071/35345-39 
MULTICAR M-22,24,25: zestaw naprawczy, blok, wał korbo
wy (I szlif) + panewki, głowica, sprzęgło, skrzynia biegów, stan 
idealny, wkład mostu, wał cardana, resory, rama, kabina, siłow
nik, pompy, wałki i inne. Oborniki Śląskie, tei. 071/310-75-35 
MULTICAR: szczęki i cyiinderki hamulcowe, piasta, felga, za
czep 3.51. Wrodaw, td. 090/37-09-64 
NADWOZIE KONTENEROWE: dł. 450 cm, szer. 220 cm, wys. 
200 cm. • 700 zł. Wrocław, tel. 36344-54 
NISSAN : felgi aluminiowe 14*. rozstaw 114.3, 6-ramienne, z 
oponami letnimi, - 990 zł. Legnica, tel. 076/854-19-89, 
0604/33-86-24
NISSAN: zderzaki, nowe i używane. Wrodaw, td. 0601/95-16-78 
NISSAN 300 ZX: drzwi kpi., maska, klapa, zderzak, lampy. Gry
fów Śląski, tel: 075/781-24-22 
NISSAN 300 ZX : szyba tylna. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN ALMERA: różne częśd. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
NISSAN ALMERA, 1998 r. 3-drzwiowy: wszystkie częśd. Lwó- 
wek Śląski, tel. 0603/74-73-17
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm, diesel: częśd silnika, 
kpi. tył i prawa strona. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN ALMERA, 1999 r. : wahacze, przednie kolumny 
McPhersona. Wrodaw, tel. 0603/55-31-83 
NISSAN BLUEBIRD, 130 tys. km, 2600 ccm, diesel: silnik -
1.500 zl + do ok. 300 zł. Lubin. tel. 0608/49-10*23 
NISSAN BLUEBIRD, 2000 ccm, diesel: komputer, przepływo
mierz, dodsk, bębny, tarcze, sprężyny, nagrzewnica, kolumna 
kierów., skrzynia biegów, drzwi, szyby, zawiesz., zderzaki i inne. 
środa Śląska, td. 0601/8745-09 
NISSAN BLUEBIRD : lampy przednie. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
NISSAN BLUEBIRD : szyba czołowa, -150 zł. Ziębice, tei. 
074/81949-06
NISSAN BLUEBIRD, 1985 r., 180 tys. km, 2000 ccm. diesel: 
silnik, skrzynia biegów, drzwi, lampy, zawieszenie. Gorzów 
Wlkp.,tel. 095/757-21-50
NISSAN DATSUN CHERRY, 1983 r., 1300 ccm, benzyna: róż
ne części. Oleśnica, tel. 0501/71-39-96 
NISSAN LAUREL: szyba tylna. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81
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NISSAN MAXIMA i : reflektory, chłodnica, klimatyzacja. Siech
nice. tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
NISSAN MAXIMA: klapa tylna. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN MAXIMA, 1994 r. : maska przednia. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRA : klapa. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
NISSAN MICRA: błotnik przedni lewy, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 0604/25-07-69
NISSAN MICRA, 19861. : różne częśd z demontażu. Brenno, 
woj. leszczyńskie, tel. 0607/55-6844 
NISSAN MICRA, 1986 r., 1000 ccm: silnik z osprzętem, skrzy
nia biegów, zawieszenia, mosty, belki, szyby, drzwi, dach, lam
py, chłodnica, maska, klapa, koła, fotele, inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-57
NISSAN MICRA, 1987 r., 170 tys. km, 1000 ccm: bak paliwa, 
chłodnica, stan b. dobry, • 250 zł. Rydzyna, tel. 065/538-85-94. 
NISSAN MICRA, 1989 r.: reflektory przednie, kierunkowskaz, 
klapa tylna. Wrocław, td. 0501/81-36-18 
NISSAN MICRA, 1991 r.: pas przedni nowy. Jelenia Góra. tel. 
075/642-93-31.0607/11-57-62
NISSAN MICRA K-11,1995 r.. 1000 ccm, wtrysk. 16V: drzwi 
prawe kpi., nagrzewnica, pod. powietrzna + sensor, zegary, pólka
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tylna, stacyjka, podszybie, nadkole; pompa ham., zbiorniczek 
spryskiwacza. Pieńsk, tel. 075/778-62-81.0606/43-36-31 
NISSAN MICRA, 1995 r. : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1998 r.: klapa tylna z szybą, lusterka. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
NISSAN PATROL : drzwi, atrapa, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN PATROL, 1986 r.: koła stalowe, szerokie, kpi. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
NISSAN PATROL, 1987 r.: skrzynia biegów z rozdzielaczem, 
most tylny i przedni oraz resory, w cenie od 100 zł/szt. Żmigród, 
tel. 0601/86-12-04
NISSAN PATROL, 1987 r .: mechaniczne, błacharka, oprócz 
silnika, koła. Jelenia Góra, tel. 075/754-14-33 
NISSAN PATROL, 1988 r., 3300 ccm, diesel: wszystkie części. 
Głogów, tel. 076/835-22-50,0601/18-67-66 
NISSAN PATROL, 1994 r. .reflektor przedni z silnikiem do wy
cieraczki -180 zl. Wrocław, tei. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
NISSAN PATROL GR, 1995 r.: skrzynia biegów/5/, kompletna, 
techn. sprawna, z demontażu, z Niemiec, z samochodu po wy
padku, po dachowaniu. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
NISSAN PRIMERA : szyba przednia. Wrocław, tel. 
0606/58-41-37
NISSAN PRIMERA : tył auta, dach, klapa tylna, drzwi prawe, 
zawieszenia. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
NISSAN PRIMERA, 1990/96 r.: tarcza hamulcowa, sprężyny, 4 
głośniki oryginalne. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-62-25, 
0601/94-65-25
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r . : tylny zderzak • 100 zł, 
przednia, prawa lampa z halogenem -150 zł, prawy kierunkow
skaz • 50 zł, prawe lusterko -150 zł (części nie oryginalne). 
Bolesławiec, tel. 075/732-51-23 
NISSAN PRIMERA, 1991/94 r. : drzwi tylne prawe. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
NISSAN PRIMERA, 1992 r.: różne części mechaniczne i bla
charskie, silnik Diesla, skrzynia biegów. Ostrów Wlkp., tel. 
0503/96-84-97
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel,: silnik, komplet
na dokumentacja, na gwarancji, zawieszenie, ukł. kierowniczy, 
drzwi, dach, szyby, lampy, wnętrze i inne. Jelenia Góra, teł. 
0501/44-37-20
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel: dach, ćwiartki 
tylne, drzwi, zegary, osprzęt silnika, zawieszenie, koła, konso
la, lusterka, nagrzewnica, szyby, plastiki, fotele, serwo, ukł. 
wydechowy i kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm, 16V: mechaniczne, nowe 
i używane. Jelenia Góra, tel. 0502/39-33-63 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm: silnik oclony, komputer, 
drzwi, przekładnia ze wspomaganiem, szyby, zderzaki, inne. 
Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
NISSAN PRIMERA. 1994 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia bie
gów, uszkodzony 5. bieg. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 1600 ccm: reflektor prawy, zawie
szenie przednie, drzwi tylne prawe, błotnik lewy, szyba przed
nia, reflektor prawy, dach, silnik, skrzynia biegów, drzwi tylne 
prawe, chłodnica, elementy plastikowe, elementy tapicerki oraz 
błotnik prawy.., tel. 0605/72-16-03 
NISSAN PRIMERA, 1995 r. : poduszka powietrzna kierowcy, 
wystrzelona. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
NISSAN PRIMERA. 1996 r., 1600 ccm : klimatyzacja. ., tel. 
0502/43-45-04
NISSAN PRIMERA. 1997 r. : klapa tylna. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN PRIMERA P-11,1998 r.: siedzenie lewe przednie, klam
ki, podnośniki szyb, silnik 2.0i 16V (oclony) oraz elementy za
wieszenia. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN SERENA: silnik z osprzętem, most tylny, wał, ćwiartka 
tylna, klapa tylna, drzwi i inne. Wrocław, tel. 071/373-78-29, 
0501/10-19-95
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm: wszystkie części, silnik, 
skrzynia biegów automatic i inne. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
NISSAN SUNNY, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodnica, 
elementy wnętrza. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
NISSAN SUNNY N-13: lampa prawa. Nysa, tel. 077/448-62-58, 
0502/55-70-25
NISSAN SUNNY B-11, B-12,1983/90 r. 1.5,1.6: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, lampy, maska, chłodnica, drzwi, mosty, 
belki, zderzaki, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
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. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY, 1988 r.: drzwi, szyby, maski, błotniki, lampy, 
piasty, zawieszenia, układ kierowniczy, liczniki, amortyzatory, 
osprzęt silnika 1,4 etylina, skrzynia biegów (5), chłodnica, felgi 
blaszane, linki i inne. Sobótka, tel. 0603/56-90-40 
NISSAN SUNNY N-13, 1989 r., 1600 ccm, 16V : rozrusznik, 
komputer. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1600 ccm: silnik oclony, skrzynia bie
gów, lampy, lusterka, chłodnica, inne. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
NISSAN SUNNY SLX, 1992 r., 1400 ccm, 16V: sonda kataliza
tora, używana, stan dobry - 50 zł. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
NISSAN SUNNY, 1992 r.: klapa tylna (sedan), drzwi tylne pra
we. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN TERRANO I : 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 z szybą, drzwi przednie lewe’ 
i prawe. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
NISSAN TERRANO, 1991r., 2700 ccm, turbo D : wat korbowy, 
pompa wtryśkowa i inne części silnika. Wrocław, tel. 
071/352-63-38,0501/27-21-62
NISSAN TERRANO II; 1993/99 r.: różne części. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
NISSAN TERRANO II. 1995 r., 2700 ccm, turbo D : alternator, 
błotnik prawy, wzmocnienie przednie, napęd przedni, rozrusz
nik, licznik, felgi stalowe, alternator, wały napędowe, zbiornik 
wspomagania ukł. kierowniczego oraz półosie. ., tel. 
0603/50-03-51
NISSAN URVAN, 1984 r..: silnik diesla. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
NISSAN URVAN, 1992 r., 2500 ccm, diesel: drzwi, lampy, za
wieszenie przenie i tylne, silnik, skrzynia biegów, szyby, klocki, 
szczęki i inne. Wrocław, tel. 0603/43-11-78 
NISSAN VANETTE: bardzo duży wybór ezęści do różnych wer
sji, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95,0601/55-17-72 
NISSAN YANETTE : amortyzatory używane, grill. Piaski, woj. 
leszczyńskie, tel. 0601/73-92-95 
NYSA : plandeka, chłodnica, komplet szyb, pompa wody, na
grzewnica, amortyzatory tylne, chłodnica • od 50 zł. Długołęka, 
tel. 071/315-20-68
NYSA, 1990 r.: części używane, przednie zawiesz., drzwi, szy
by, tylny most, resory, bębny, opony, wał napędowy, chłodnica, 
rozrusznik, gażnik. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
NYSA, ŻUK: zawieszenie przednie, mało używane, most tylny 
z częściami do Żuka. Eugeniusz Jerczak, 58-370 Bogu- 
szów-Gorce, ul. 1 Maja 3b
OLDSMOBILE DELTA 88,1982 r., 5700 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, automatic V8, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
781-30-80
OLTCIT CLUB 11 RL : skrzynia biegów, półosie, szyby, maski, 
zawieszenie, alternator, rozrusznik, gażnik, koła i inne. Nowa 
Ruda, tet. 074/872-10-64
OPEL, 1800 ccm: silnik gażnikowy, fotele, różne części oprócz
blacharki i szyb. Chojnów, tel. 0608/45-82-31
OPEL, 1600 ccm, diesel: głowica - 500 zł. Wrocław, tel.
0602/17-27-14
OPEL, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk: silnik 
uzbrojony, skrzynia biegów automatyczna, stan b. dobry, moż
liwość kupna z instalacją gazową, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0503/06-69-30
OPEL ASCONA : drzwi, klapy, zawieszenia, skrzynia biegów 
do silników 1.6 i 1.21. Bolesławiec, tel. 0604/75-81 -96
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Wrocław, ul. Łęczycka 9 
tel. 071/355-27-54, fax 359-18-97

OPEL ASCONA : silnik 1.6 E, chłodnica f  wentylator, lampa 
lewa przednia, serwo + pompa, tablica rozdz., półosie, przegu
by. Stanowice, gm. Oława, tel. 0603/43-13-40 
OPELASCONA: lampy, alternatory, półosie. środa Śląska, tel. 
071/317-53-32.0603/82-24-69
OPELASCONA S : reflektor prawy, kierunkowskaz lewy, luster- 
ko lewe, przełączniki. Wrocław, tel. 372-22-86 
OPEL ASCONA : atrapa z halogenami. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPELASCONA: silnik 1300 ccm, stan dobry, skrzynia biegów, 
chłodnica, teleskopy, półosie, szyby, części zawieszenia przed
niego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wyposażenie wnę
trza, wzmocnienie przednie, drzwi, zderzaki, błotniki tylne. Wro
cław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPELASCONA C, 1984 r.: różne części z demontażu. Młyń- 
sto, gm. Gryfów Śl„ tel. 0601/57-22-41 
OPELASCONA, 1984 r.: zawieszenie, McPherson, listwa ukł. 
kier., gażnik 1600 ccm, rozrusznik, drzwi prawe, głowica z wał
kiem, maska, serwo + pompa hamulcowa, skrzynią biegów (5), 
lampy, alternator, chłodnica, szyba tylna, stacyjka i zamki z klu
czykami, zaciski hamulcowe. Wrocław, tel. 071/354-01-60 
OPELASCONA, 1985 r.: różne części z demontażu. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPELASCONA, 1985 r., 1600 ccm, diesel: silnik, kompletna 
dokumentacja, • 300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-22 
OPELASCONA, 1985 r., 1600 ccm : silnik. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
OPEL ASCONA, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, maska, drzwi, szyby, lampy, wnętrze. 
Opole, tel. 077/474-38-72
OPELASCONA, 1985 r., 1300 ccm, benzyna: części używane.
Świebodzin, tel. 0605/92-96-50
OPEL ASCONA, 1986 r. : części nadwozia i podwozia, stan
dobry, możliwość sprzedaży części nowych. Wrocław, tel.
0503/06-69-30
OPELASCONA, 1987 r., 1600 ccm. OHC, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów (5). zawieszenie, kolumny McPhersona, ukł. kierow
niczy, półosie, rozrusznik, alternator, wentylator, nagrzewnica, 
ukł. wydechowy, siedzenia, elementy wnętrza i inne. Lubin, tel. 
0606/17-27-10
OPELASCONA. MANTA B, 1978 r.. 1300-2000 ccm: wszyst
kie części mechaniczne, blacharskie, szyby, skrzynie biegów, 
silniki i części silników, wałki rozrządu, zawieszenia i inne. Kę- 
dzierzyn-Koźle. tel. 0604/84-29-29 
OPEL ASTRA II: deski rozdzielcze, 2 poduszki pow., napina
cze pasów bezp. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86 
OPELASTRA, 1600 ccm, wtrysk : wspomaganie bez pompy, 
głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
OPELASTRA II, 1600 ccm, wtrysk: skrzynia biegów (5) - auto
matic, części silnika, wał z tłokami kompletny + panewki, głowi
ca kpi. z kolektorem i ukł. wtrysku oraz inne. Legnica, tel. 
0503/62-33-88
OPELASTRA, benzyna : silnik o poj. 1.4,1.6E, skrzynia bie
gów automatyczna (prod. japońskiej). Lubin, tel. 0601/18-90-99 
OPELASTRA II: oś tylna, haulce bębnowe, piasty, sprężyna, 
amortyzator. Lubin, tel. 076/846-78-19 
OPELASTRA II: półka tylna, lusterko lewe, ręczna regulacja, 
silniczek reflektora. Oława, tel. 0604/85-40-04 
OPELASTRA II KOMBI: drzwi tylne, półosie, kolumny McPher
sona, listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
OPEL ASTRA: półka tylna oraz ćwiartki przednie. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-43-64,0601/79-84-77 
OPEL ASTRA I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPELASTRA I : maska, atrapa, błotniki, reflektory, kierunkow
skazy, zderzak, wzmocnienie czołowe. Wrocław, tel. 
0604/87-70-11
OPELASTRA: klapa tylna, kierunkowskazy, zderzaki. Wrocław, 
tel. 0604/25-07-69
OPEL ASTRA i : błotnik przedni lewy - 60 zł, chłodnica wody - 
60 zl. Wrocław, tel. 0605/94-72-27 
OPELASTRA: przekładnia kierownicza z drążkami i końców
kami. - 290 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
OPELASTRA II: ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. Wro
cław, tel.D602/80-01-02
OPELASTRA 5-drzwiowy: narożnik tylny prawy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
OPEL ASTRA : klapa tylna (hatchback). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPELASTRA KOMBI, 1991 r., 1600 ccm: głowica, osprzęt sil
nika, półosie, układ kierowniczy ze wspomaganiem, drzwi, błot
niki, relingi dachowe, przełączniki. Lubań, tel. 075/721-52-11 
OPELASTRA, 1992 r.: ćwiartka prawa przednia, reflektor pra
wy przedni, skrzynia biegów 151, podsufitka, rozrusznik, łapa 
pod skrzynię biegów (aluminiowa), przełączniki pod kierowni
cę, zbiorniczki, schowek, sprężyny tylne, ukł. środkowy zawie
szenia. Legnica, tel. 0503/54-14-46 
OPELASTRA, 1992 r.: przedni zderzak - 40 zł, przednia lampa
- 60 zł, tylne szyby • 80 zł, szyba do drzwi - 90 zł, listwy na dach
- 60 zł, relingi dachowe - 40 zł. Leszno, tel. 0603/05-84-80 
OPELASTRA, 1993 r.: dużo części. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
OPELASTRA, 1993 r., 1600 ccm: drzwi, słupek, ćwiartka pra
wa, kolumna McPhersona, amortyzatory, sprężyny, zderzak tyl
ny, alternator, rozrusznik, serwo, docisk sprzęgła, głowica, skrzy
nia biegów, plastiki, zbiorniczki, klapka wlewu paliwa, lusterka, 
komputer i inne. Wrocław, tel. 0609/38-94-79 
OPELASTRA A, 1993 r.: zderzak tylny, zbiornik paliwa, drzwi 
tylne prawe, pompa wspomagania, przekładnia kierownicy, ko
lumna McPhersona, plastiki oraz ćwiartka tylna prawa. Wrocław, 
tel. 0503/68-45-21
OPEL ASTRA, 1993 r .: maska (uszkodzona) • 60 zł, błotnik 
lewy • 70 zł, kierunkowskaz lewy (pomarańczowy) • 20 zł, po
krowce • 50 zł. Ligota Piękna, tel. 071/312-70-98 
OPELASTRA 1,1994 r., 1700 ccm, diesel: drzwi, podłużnice, 
zderzaki, półosie, zawieszenie, konsola, lusterka, szyby, na
grzewnica, fotele, plastiki, klimatyzacja, skrzynia biegów, dach, 
lampy, chłodnica, ABS, serwo, ukł. kierowniczy, zbiorniczki, ta
picerki i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPELASTRA, 1994 r., 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów (5), 
fotele, zawieszenie tylne, instalacja elektryczna i inne. Wrocław, 
tel. 071/36447-45
OPELASTRA, 1995 r.: poduszka pow. kierowcy + sensor, kie
rownica, stacyjka z kluczykiem. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
OPELASTRA, 1995 r.: lusterka zewn., pokrywa zaworów, felgi 
stalowe 5.5 x 13. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
OPELASTRA, 1997 r.: maska przednia, • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-05,0502/55-96-64
OPELASTRA SEDAN, 1997 r.: ćwiartka tylna prawa, klapa tyl
na, zderzaki, lampy, fotele, tapicerki, drzwi, kolumna kierowni
cy, nagrzewnica, belka tylna, wahacze, kolumny McPhersona, 
silnik 1400 ccm ♦ skrzynia biegów (5), chłodnica. Opole, tel. 
0604/44-16-73
OPELASTRA II, 1998 r., 1600 ccm, 16V: klapa tylna, elementy 
tapicerki, półosie, skrzynia biegów, McPherson prawy, silnik, 
ćwiartka prawa przednia, ABS, ukł. kierowniczy, komputery, ra
dio i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
OPEL ASTRA, 1998 r.: błotnik przedni prawy. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-15-80
OPELASTRA, 1998 r .: ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, 
przednie kolumny McPhersona, wahacze, amortyzatory, sprę
żyny, tarcze hamulcowe, drążki. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
OPELASTRA, 1999 r., 1500 ccm, 12V, ECOTEC: skrzynia bie
gów (5), silnik, ukł. kierowniczy. Lubin, tel. 0600/32-06-85 
OPELASTRA II, 1999 r. 5-drzwiowy: lewe tylne drzwi, -190 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-34-08

OPEL ASTRA i KOMBJ,. 1999 r.,,1 tys. km, 1600 ccm : drzwi 
tylne, tłurmK4cpł., monowtrysk z kolektorem nowy. Wrocław, teł/ 
0605/06-97-10
OPELASTRA II, 1999 r., 1400 ccm: zawieszenia, silnik, skrzy
nia biegów, tylna klapa, lewa lampa, chłodnica, szyby boczne, 
tapicerka. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
OPELASTRA, KADETT, 1991/95 r.: części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
O  OPEL ASTRA, VECTRA, CORSA, OMEGA, KA

DETT, CALIBRA, POLONEZ CARO, ATU, TRUCK, 
PEUGEOT 205, 309, 405, 406, 605, PARTNER, 
BOXER, roczniki 1980-2000: lampy, reflektory, 
kierunkowskazy, halogeny, atrapy, zderzaki, 
chłodnice, blachy itp. REG-PLAST, Wrocław, ul. 
Strzegom ska 2/4, tel. 071/355-06-07, 
0602/18-87-35 81010041 

OPEL CALIBRA: tylne blendy nowe • 100 zł/szt. Głogów, tel. 
076/833-59-10
OPEL CALIBRA, 2000 ccm, 16V: elementy blacharskie, za
wieszenia, szyby oraz skrzynie biegów. Legnica, tel. 
0609/41-39-07
OPEL CALIBRA: zderzak tylny, lampa prawa, listewki na słup
ki. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
OPEL CALIBRA: lampa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm. 16V: drzwi, dach, klapa,. 
szyby, most, przekł. kierownicy, skrzynia biegów, wał, deska, 
rozrusznik, lotka, zawieszenie przednie i tylne, ABS, wahacze, 
piasty, półosie, przełożenie napędu i inne części. Wrocław, tel. 
0503/77-75-23

AUTOZAWIESZENIA od A do Z 
SPRZEDAŻ, MONTAŻ, GWARANCJA

amortyzatory, klocki hamulcowe, 
tarcze, wahacze I inne opoo^ 

Wrocław. tel./tax 071/346-25-57

OPEL CALIBRA, 1993 r., 2000 ccm, wtrysk: kokpit, dach z szy- 
berdachem, kolumny McPhersona, drzwi lewe, chłodnica, szy
by tylne. Lubin, tel. 0602/11-96-17 
OPEL CALIBRA, 1994 r., 2000 ccm, 16V, turbo: tłoki, pierście
nie, panewki, świece, nowe, oryginalne, • 800 zł. Legnica, tel. 
076/855-09-92,0608/85-60-05
OPEL CORSA: różne z demontażu, silnik 1,0 Ecotec na czę
ści. Legnica, tel. 0604/40-56-33 
OPEL CORSA B : przedni zderzak, - 40 zł. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
OPEL CORSA B : zderzaki, maska, klapa, 3 i 5-drzwiowy. Lu
bin, tel. 0502/63-02-35, 0601/07-92-86 
OPEL CORSA B : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde
rzak, atrapa, reflektory, lusterka, lampy tylne, nakładki błotni
ków. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL CORSA B : półki tylne. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
OPEL CORSA: silnik 1000 ccm, stan dobry, skrzynia biegów, 
półosie, teleskopy, chłodnica, części zawieszenia przedniego i 
tylnego, szyby, pokrywa bagażnika, drzwi, wzmocnienie przed
nie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-2642 w godz.9-16 
OPEL CORSA A, 1983-90 r.: wszystkie części z demontażu. 
Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
OPEL CORSA, 1986 r.: reflektor lewy, kierunkowskazy, lampa 
prawa. Wrocław, tel. 372-22-86 
OPEL CORSA, 1987 r. : szyba tylna, zamek. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL CORSA, 1988 r., 1000 ccm, 1.300: silnik oclony, skrzy
nia biegów, światła, blachy, inne. Lubań, tel. 075/721 -52-31, 
0604/56-15-28
OPEL CORSA, 1989/90 r.: różne części, fotele, tapicerki, za
wieszenia, części, karoseria, szyby i inne. Stefanowice, tel. 
074/858-50-02,0600/36-13-01
OPEL CORSA, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk: drzwi, klapy, błotni
ki, szyby, silnik, skrzynia biegów (5), inne: Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL CORSA, 1992 r.: zderzak, listwy ozdobne prawej strony. 
Wrocław, tel. 0604/25-07-69
OPEL CORSA, 1994 r.. 1500 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26

Wyprzedaż sprzęgieł
do sam ochodów  osobowych  

zachodnich i japońskich
(dociski, tarcze, łożyska), mało popularne, niskie ceny.

Tel. 071/327-41-42 oraam

OPEL CORSA, 1994 r. : klapa kpi., 3-drzwiowy. Milicz, tel. 
071/384-00-62,0605/41-56-68
OPEL CORSA B, 1994/00 r., 1200 ccm, 1400 : różne części 
blacharskie i mechaniczne. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
OPEL CORSA B, 1994/00 r. : drzwi, maska, błotniki, lampy, 
ćwiartki, zderzaki, szyby, skrzynia biegów, kolumny McPherso
na, belka tylna, zbiornik paliwa, komputer, siedzenia, boczki, 
plastiki, zbiorniczki, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 0609/38-94-79 
OPEL CORSA B, 1995 r.: drzwi prawe, przekł. kierownicy, pia
sty przednie, belka, zbiornik paliwa, klapa tylna, błotnik tylny 
lewy, podsufitka, szyby boczne, skrzynia biegów, ukł. wydecho
wy i inne. Wrocław, tel. 0607/74-02-77 
OPEL CORSA B, 1995 r.: belka tylna, komputer, tylna część 
nadwozia, deska rozdz., wahacze, drzwi przednie lewe, szyby 
boczne, zderzak tylny, szyba przednia oraz komputer. Wrocław, 
tel. 0503/6845-21
OPEL CORSA, 1995 r.: przednie kolumny McPhersona, waha
cze i sprężyny, tarcze hamulcowe, zwrotnice, amortyzatory, ukł. 
kierowniczy ze wspomaganiem. Wrocław, tel. 0603/5.5-31-83 
OPEL CORSA, 1999 r.,.1300 ccm: drzwi, szyby, maski, zawie
szenie, silnik, skrzynia biegów, dach i inne. Dzierżoniów, tel. 
0502/614248
OPEL CORSA, ASTRA, VECTRA B : listwa dachowa lewa do 
Corsy, 3-drzwowego - 50 zł, korek wlewu paliwa - 40 zł, zaślep- 
ka na zderzak tylny - 30 zł, listwy drzwiowe boczne kpi. - 30 zł, 
kierunkowskazy do Vectry B, wkłady lamp tylnych, wyświetla
cze do radia- 50 zł. Wrocław, tel. 0605/4343-59 
OPEL CORSA, KADETT, 1987 r. •: części z rozbiórki. Trzebni
ca, tel. 071/312-5341
OPEL FRONTERA, 1995 r.: maska, drzwi prawe, lusterko pra
we. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
OPEL FRONTERA, MONTEREY: skrzynia biegów, w cenie od 
250 zł. Żmigród, tel. 0601/86-12-04 
OPEL KADETT, 1300 ccm : silnik ze skrzynią biegów, zawie
szenie - 700 zł.., tel. 0607/38-70-90 
OPEL KADETT, 1300 ccm : komplet foteli, stan b. dobry • 50 
zł/szt.., tel. 090/64-04-03
OPEL KADETT KOMBI : drzwi, maski, błotniki, klapy, fotele, 
zderzaki, lampy, koła, zawieszenia oraz konsole. Dzierżoniów, 
tel. 0604/39-03-23
OPEL KADETT .łezka" : zderzak tylny. Karpacz, tel. 
0605/22-02-22
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (F-16). Le
gnica, tel. 076/887-57-15,0603/45-7442 
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, 1300 ccm,: błotniki przednie • 50 zł/szt., dach, 
półosie, McPhersony, drzwi lewe, prawe, klapa tylna, reflektory 
- od 50 zł. Malczyce, tel. 0603/21-58-17 po godz. 18 
OPEL KADETT, 1300 ccm : silnik kompl., uzbrojony, stan b. 
dobry, - 500 zł. Malczyce, tel. 0607/57-86-21 
OPEL KADETT, 1600 ccm, benzyna, 1400,: mono wtryski, - 
150 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94

OPEL KADETT KOMBI, 1200 Qcm.: różne części. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
OPEL KADETT: różne części. Oleśnica, tel. 0604/64-38-01 
OPEL KADETT, 1300 ccm, OHC: głowica, wałek rozrządu, prze
guby, tarcze ham., zaciski, kolumny McPhersona, inne. Pogwiz- * 
dów, woj. legnickie, tel. 0605/20-67-73,0609/39-09-66 
OPEL KADETT, 1300 ccm: rozrusznik, gażnik. Stanowice, gm. 
Oława, tel. 0603/43-1340
OPEL KADETT : rozdzielacz do ABS, półosie z przegubami, 
lusterka, alternatory, gażniki, głowice, wałki rozrządu, aparaty 
zapłonowe, chłodnice, zbiornik, drzwi, lampy do wersji kombi. 
Środa Śląska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL KADETT: silnik 1300,1400,2000,1600 diesel, skrzynia 
biegów, zawiesz. i inne części. Wilkowice, tej. 065/534-11-53 
OPEL KADETT KOMBI: zderzak tylny, chłodnica. Wrocław, tel. 
0604/25-07-69
OPEL KADETT D : koła 13” 2 szt. -120 zł, błotniki przednie - 60 
zł/szt., pompa wody - 90 zł, szyby boczne • 50 zł/szt. i inne. 
Wrocław, tel. 071/365-15-05 do godz. 15 
OPEL KADETT, 1300 ccm: drzwi -150 zł, klapa tylna -150 zł, 
maska • 100 zł, alternator -150 zł, skrzynia biegów • 200 zł. 
Wrocław, tel. 0607/80-3947
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: różne części mechaniczne i 
blacharskie, z rozbiórki. Wrocław, tel. 071/322-19-85 
OPEL KADETT, benzyna, diesel: wszystkie części. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
OPEL KADETT: silnik 1300 ccm benz., skrzynia biegów, chłod
nica, teleskopy, półosie, drzwi, szyby, części zawieszenia przed
niego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wyposażenie wnę
trza, lampy, zderzaki, wzmocnienie przednie, błotniki tylne. 
Wrocław, tel. 322-2642 w g'odz.9-16 
OPEL KADETT E, 81 tys. km, 1600 ccm, diesel: skrzynia bie
gów, silnik. Złotoryja, tel. 076/878-79-13,0606/25-90-63 
OPEL KADETT, 1979 r.: lampa tylna lewa • 40 zł. Głuchołazy, 
tel. 0601/55-9947
OPEL KADETT, 1979/84 r., 1200 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie. Oława, tel. 071/313-86-76 
OPEL KADETT, 1981 r.: drzwi 4 szt., klapa bagażnika, skrzy
nia biegów /4/, części silnika, szyby boczne, kolumny McPher
sona, tylna oś z kołami. Jelenia Góra, tel. 075/75245-07 
OPEL KADETT, 1981 r., 1200 ccm, benzyna :wałek rozrządu, 
kolektory, zawieszenie, półosie, ukł. kierowniczy, stacyjka i inne. 
Kotowice, tel. 071/310-75-84
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 D, 1983 r.: różne części z demontażu, skrzynia 
biegów, silnik. Świdnica, tel. 074/62-54-35 
OPEL KADETT, 1984 r., 1200 ccm, benzyna: drzwi, 2 szt., bel
ka tylna, amortyzatory przednie i tylne, maska, klapa tylna, sie
dzenie, skrzynia biegów (4), inne. Sieniawka, tel.'071/393-81-13 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel: rozrusznik, półoś 
długa, lampy tylne, zbiorniki, poduszka skrzyni biegów. Wro
cław,' tel. 071/361-91-54
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, diesel: silnik, kompletna 
dokumentacja, • 300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-22 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, benzyna 4-drzwio- 
wy: drzwi prawe, półosie, skrzynia biegów /4/, stacyjka, zde
rzak tylny, belka tylna, przekł. kierownicy, lampa przednia lewa, 
tłumik, lusterka, szyby, - 200 zł. Rybnica, tel. 075/75145-85 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, diesel,: wszystkie części, 
głowica po regeneracji, gwarancja. Wrocław, teł. 071/355-61-19 
wieczorem, 0608/84-46-03
OPEL KADETT, 1985/91 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, reparatuki błot
ników tylnych. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm: różne części. Leszno, tel. 
0603/32-06-38
OPEL KADETT, 1986 r.: skrzynia biegów (4) -150 zł, reflektor 
lewy - 40 zł, kierunkowskazy, lampy tylne - 20 zł/szt. Malczyce, 
tel. 0603/21-58-17
OPEL KADETT E, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: różne części. 
Oleśnica, tel. 0501/71-39-96
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r.: z demontażu - drzwi uzbrojo
ne, klapa tylna, błotniki przednie, zderzak tylny, szyby przednie 
i tylne, częśći mechaniczne i inne - od 5 zł do 100 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-87
OPEL KADETT, 1986 r.: silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, 
mosty, belki, wały, karoseria, szyby, koła, inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-57
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r.: wszystkie części. Wrocław, 
tel. 0608/48-30-95
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm: różne części z demontażu. 
Jawor, tel. 0607/5542-83
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: konsola z zegara
mi, belka tylna, półoś, skrzynia biegów (4) oraz fotele (2 szt., 
popielate). Wrocław, tel. 071/35241-84 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 1800 ccm: różne części. Jelenia 
Góra, tel. 0606/88-97-66
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm: stacyjka, skrzynia biegów 
F10 - 350 zł, sprzęgło, gażnik, półosie, komputer, lampy, luster
ka, zderzaki, chłodnica, głowica. Bytom Odrzański, tel. 
0603/20-27-12
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm,: techn. sprawny silnik, zde
rzak tylny, drzwi, dach kombi, zawieszenie, przekładnia kierow
nicza, lusterka, listwy, nagrzewnica, wentylator, konsola z pe
dałami, itd. Wrocław, tel. 071/344-81-91,0503/78-88-26 
OPEL KADETT E, 1987/91 r.: silnik, skrzynia biegów, części 
nadwozia i inne. Modrzyca, tel. 068/355-0146 
OPEL KADETT, 1987/91 r., 1300 ccm: półosie z przegubami, 
zbiornik paliwa, szyby, drzwi, błotnik prawy, zderzaki tylne, lampy 
tylne, deska rozdz., rozrusznik, wahacze, piasty. Wrocław, tel. 
0502/9942-79
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm: maska, lampy, drzwi, szy
by, zderzaki, zawieszenia i inne z demontażu. Legnica, tel. 
0600/24-10-25,0603/67-61-05
OPEL KADETT, 1988 r.: maska, drzwi, zderzak przedni, chłod
nica wody (1.3,1.6), lampy przednie i tylne, kierunkowskazy 
przednie, lusterka, silnik 1.3E i 1 6D. z dokumentacją. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, benzyna : różne 
części. Brzeg, tel. 0603/50-03-16 po godz. 16 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (4), drzwi, szyby, zawieszenia i inne. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
OPEL KADETT, 1988 r.: półosie, lusterka, półka tylna, korek 
paliwa, chłodnica. Kępno, tel. 062/78144-74,0605/08-39-37 
OPEL KADETT E, 1988 r.: kolektory, kierunkowskazy, haloge
ny, dach, zderzak tylny, tapicerka, deska rozdz., półosie, sprę
żyny, ukł. kierowniczy i inne. Kotowice, tel. 071/310-75-84 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm: silnik, elementy blacharki. 
Lubin, tel. 0608/11-11-32
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm: silnik kompl., uzbrojony, •
1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 

>QPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: zawieszenie przed
nie • 120 zł, skrzynia biegów (4) • 80 zł, klapa tylna -120 zł. 
Namysłów, tel. 077/41049-10,0602/43-0941 
OPEL KADETT, 1988 r.: autom, skrzynia biegów, stan b. dobry,
• 1.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0606/95-02-81
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: drzwi, klapa tyl
na, lampy tylne, rozrusznik, licznik, nagrzewnica, dmuchawa, 
zbiornik i inne. Wałbrzych, tel. 074/841-97-19 
OPEL KADETT, 1988/91 r., 1400 ccm, 1600 ccm: monowtrysk, 
el. pompa paliwowa, podnośniki szyb, lampy, kierunkowskazy, 
drzwi, zderzak tylny z nakładką, fotele welurowe kpi., stan b. 
dobry. Wiązów, tel. 0605/62-69-98 
OPEL KADETT, 1989 r., 1400 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów, drzwi, klapy, zawieszenia i inne z demontażu. Jawor, tel. 
076/870-37-13
OPEL KADETT, 1989 r., 1400 ccm, benzyna : silnik, stan b. 
dobry, oclone, sprowadzony, • 750 zł. Jelenia Góra, teł. 
0602/29-62-08
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm: kolumny McPhersona kpi.
• 120 zł, skrzynia biegów z półosiami • 190 zl, lampy przednie - 
80 zł/szt., lampy tylne • 40 zł/szt., gażnik Piergurg 1P1 • 100 zł, 
maska przednia • 100 zł, drzwi • 70 zł, przekł. kierownicy - 80 zł, 
klapa tylna - 70 zł i inne. Oława, tel. 0602/59-tO-73

OPEL KADETT. 1989 r.: silnik 1600 ccm D. 1300 ccm E, 1800 
ccm E, skrzynia biegów F-16, drzwi przednie-, i tylne,' maska 
przednia, klapa tylna, chłodnica. 1600 ccm D, rozrusznik 1600 
ccm D, 1800 ccm E, zderzak tylny, lusterka prawe i lewe, waha
cze, amortyzatory. Prusice, tel. 071/312-60-25 po godz.20 
OPEL KADETT KOMBI, 1989r., 100 tys. km, 1600ccm, benzy-. 
na,: wszystkie części z rozbiórki. Ścięgny, tel. 075/761-83-65 
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., benzyna: silnik o poj. 1.8 ben
zyna, 1.8 wtrysk, skrzynia biegów (5), zderzaki, drzwi, klapa 
tylna, lampy, bak, dach, hak, rozrusznik, alternator, lusterka, 
listwa kierownicza, serwo i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
OPEL KADETT, 1990 r.: skrzynia biegów F16, sprężyny, szy
by, komputery, tylna część nadwozia i inne. Bolesławiec, tel. 
075/732-10-37
OPEL KADETT GSI, 1990 r.: konsola, podstawa pod konsolę, 
alternatoi Bosch, 45 A. Dzierżoniów, tel. 074/832-02-76 
OPEL KADETT, 1990 r. : zderzak tylny. Jelenia Góra, tel. 
075/642-93-31,0607/11-57-62
OPEL KADETT, 1990 r., 1300-1600 ccm: czerwone sprężyny 
jamex, silnik i części silnika, pas przedni i tylny, drzwi i szyby, 
klapa tylna, maska, lampy, błotniki, skrzynia biegów (5) i (4) 
oraz automat, dach, zawieszenia i inne. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0604/84-29-29
OPEL KADETT, 1990 r., 1300 ccm, 1.600: silnik oclony, skrzy
nia biegów, komputery, części różne. Lubań, tel. 075/721 -52-31, 
0604/56-15-28
OPEL KADETT, 1990 r .: skrzynia biegów (5) F-13, • 450 zł. 
Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
OPEL KADETT, 1990 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk: wszyst
kie części z rozbiórki. Opole, tel. 0603/99-73-26 
OPEL KADETT, 1990 r.: walki rozrządu, kolumny McPhersona, 
wahacze, sprężyny, amortyzatory, tylna oś, aparat zapłonu, ukł.

' kierowniczy, tarcze ham., drążki. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
OPEL KADETT, 1990 r.: drzwi tylne i przednie, zderzak tylny, 
szyby, sprężyny, zbiorniczek spryskiwaczy. Wrocław, tel. 
071/355-35-87 po godz. 18
OPEL KADETT, 1991 r. : skrzynia biegów (4). Złotoryja, tel. 
076/878-6942
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna sedan: skrzynia 
biegów, zawieszenia, układ wydechowy, lampy przednie i tylne, 
chłodnica, wzmocnienie czołowe, klapa tylna, drzwi, szyby, błot
niki, zbiornik paliwa, pompy, komputer, siedzenia, tapicerka, 
konsola, zamki, stacyjka, czujniki, przełączniki. Legnica, tel. 
0501/56-63-28
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm 3-drzwiowy: drzwi, błotniki 
tylne, skrzynia biegów, zawieszenie, elementy wnętrza, ćwiart
ki przednie, ścianka przednia. Wrocław, tel. 0601/56-61-28 
OPEL KADETT, ASTRA, VECTRA: zawieszenie, oblachowa
nie, silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54 -
OPEL KADETT, CORSA, OMEGA: różne części blacharskie i
mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
OPEL KADETT, VEKTRA, CORSA: skrzynia biegów, w cenie
od 250 zł. Żmigród, tel. 0601/86-12-04
OPEL MANTA: lampy tylne. Wrocław, teł. 372-22-86
OPEL MANTA, 1985 r., 2000 ccm: drzwi, stacyjka, klapa tylna,
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zderzak tylny, pompa paliwa, tylny most, wał napędowy, skrzy
nia biegów (automatic), przednie zawieszenie, amortyzatory 
przednie i tylne, serwo, tłumiki, konsola, kierownica, inne czę
ści. Żary, teł. 068/375-35-64 po godz. 20,0600/3248-63 
OPEL OMEGA B : drzwi przednie prawe z osprzętem. ., tel. 
0608/47-38-35
OPEL OMEGA B, C : lampy ksenonowe. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA B : sprężyny ncwe • 350 zł. Głogów, tel. 
076/833-59-10
OPEL OMEGA B : drzwi, zawieszenia, lampy, ABS, wahacze, 
poduszki pow., ukł. wydechowy, inne. Jelenia Góra, tel. 
0605/91-68-69
OPEL OMEGA, 2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów 151, - 650 
zł. Jelenia Góra, tel. 0602/29-62-08 
OPEL OMEGA B, C : reflektory ksenonowe • 2.000 zł/kpi. Nie
modlin, tel. 0604/82-52-39
OPEL OMEGA C : reflektory ksenonowe. Nowogrodziec, tel. 
0603/97-56-96
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, benzyna, V6: głowica, po regene
racji. Oleśnica, tel. 0501/71-39-96 
OPEL OMEGA A : różne części. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
OPEL OMEGA A : antrapa przednia. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
OPEL OMEGA: zawieszenie, silnik. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
OPEL OMEGA : wszystkie części. Świebodzice, tel. 
0501/44-98-38
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, TDS: pompa wtryskowa VER 515 
po przeglądzie (pisemna gwarancja sprawności), głowica po 
regeneracji (gwarancja szczelności), tłoki, korbowody, wał kor
bowy, turbina, blok i inne części silnika. Tyniec Mały, tel. 
071/311-91-24,0601/4149-39
OPEL OMEGA: drzwi tylne lewe! Wrocław, tel. 071/336-70-66 
wewn. 187
OPEL OMEGA : "silnik, zawieszenie, chłodnica, katalizator, 
chłodnica klimatyzacji, pompa do kliamtyzacji, grill, siedzenia, 
tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56̂ 81 
OPEL OMEGA : różne części silnika. Wrocław, tel. 
071/785-76-94,0604/71-66-24
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL OMEGA A, 1800 ccm: silnik, automatyczna skrzynia bie
gów, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
OPEL OMEGA A KOMBI : zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 
071/310-26-88,0607/6547-30
OPEL OMEGA B : drzwi, tapicerka, zawieszenie, komputery, 
plastiki, elementy klimatyzacji, poduszki pow. i inne. Wrocław, 
tel. 0605/11-26-18
OPEL OMEGA, 2300 ccm, turbo D : pompa wspomagania kie
rownicy, -400 zł. Wrocław, tel. 071/322-34-23.0601/73-26-06 
OPEL OMEGA B KOMBI: ćwiartki, drzwi, zawiesz., most tylny, 
poduszki pow. i inne. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
OPEL OMEGA B : błotniki przednie. Wrocław, tel. 0601/71-59-58
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OPEL OMEGA B : nowa roleta, siatka grodziowa • 500 zł, aku
mulator • 250 zł. Wschowa, tel. 065/540-24-78.0609/35-95-52 
OPEL OMEGA A : silniki kompletne 2.4D, 2.6 Dual Ram, skrzy
nie biegów manualna i automatyczna, zbiornik paliwa, tarcze i 
zaciski hamulcowe, podluźnice, pompa paliwa, komputery, 
drzwi, most, zawieszenie tylne, maska. Złotoryja, teł. 
076/878-79-13,0606/25-90-63
OPEL OMEGA A KOMBI, 1985/92 r.: lampy tylne, halogen lewy, 
felgi stalowe. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
OPEL OMEGA A KOMBI, 1987/93 r.: roleta bagażnika, siatka 
grodziowa, relingi dachowe. Trzebnica, tel. 071/312-32-91 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk : wszystkie 
części z demontażu oraz repąraturki tylnych nadkoli. Bogu- 
szów-Gorce, teł. 074/844-90-21 
OPEL OMEGA A, 1988 r., 2000 ccm sedan: silnik* 400 zł, silnik 
(uszk. głowica, dokumentacja) - 600 zł, głowica - 350 zł, pompa 
wody • 100 zł, wałek rozrządu • 100 zł, pokrywa bagażnika • 30 
zł, konsola - 30 zł, termostat - 50 zł, tarcza + docisk sprzęgła 
100 zł, szyberdach 30 zł. Dzierżoniów, tel. 0608/22-82-60 
OPEL OMEGA A, .1988 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna : 
części z rozbiórki, silnik, skrzynia biegów (5), instalacja elektr., 
stan b. dobry, dokumentacja. Jawor, tel. 0600/18-18-51 
OPEL OMEGA, 1988 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
OPEL OMEGA, 1988 r.: most, skrzynię biegów. Zgorzelec, tel. 
0609/63-27-15,0603/80-64-37
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm : silnik, dach, szyberdach, 
wentylator, centralny zamek, pompa wspomagania, podsufitka, 
wnętrze, pompa ABS-u, półosie, zaciski hamulców, wał napę
dowy, instalacja, zbiornik paliwa i inne. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49
OPEL OMEGA, 1989 r .: drzwi, lampy, • 300 zł. Wrocław, tel. 
36343-30
OPEL OMEGA, 1989 r., 2300 ćcm, diesel: silnik, głowica, kor- 
bowody, tłoki, szyberdach, drzwi, tapicerka, zawieszenie przed
nie i tylne, wspomaganie, rozrusznik, zderzaki, lampy, maska i 
Inne części. Lubin, tel. 0604/34-85-89 
OPEL OMEGA, 1989 r.: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, 
lampy, błotnik, zderzaki, mosty, belki, szyby, drzwi, chłodnica, 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk : skrzynia biegów, 
pompa wspomagania, drążki kierownicze, wał napędowy, tylny 
most, lusterka boczne, sprężarka tylnych teleskopów. Zielona 
Góra, tel. 0603/20-55-71
OPEL OMEGA, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk i poj. 2000 ccm: ma
ska, błotniki, lampy przednie i tylne, chodnice, nagrzewnice, 
drzwi, zderzaki, szyby, silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, 
sterowniki, przepływomierz, ABS, serwo i inne. Legnica, tel. 
0601/71-02-84,0605/13-16-60
OPEL OMEGA, 1990 r, 2000 ccm, wtrysk : wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r.: drzwi, tylna klapa, tylne lampy, 
lewy błotnik, tylne szyby. Legnica, tel. 0603/82-39-44 
OPEL OMEGA A, 1990/93 r. różne części: tapicerka, fotele, 
zawieszenia, części karoserii, koła, szyby, drzwi, dach. Stefa- 
nowice, tel. 074/858-50-02,0600/36-13-01 
OPEL OMEGA A, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk bordowy: karoseria 
do kombi, zarejestrowany, - 4.500 zł. Legnica, teł. 0601/844745 
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów (automat.), ukl. kierowniczy, maska, błotniki, lampy; drzwi, 
wzmocnienie czołowe, pompa wspomagania, klapa tylna, błot
niki tylne, dach ze słupkami i szyberdachem, szyby, chłodnica 
wody, inne. Prochowice, tel. 076/858-44-51 
OPEL OMEGA, 1991 r.: chłodnica, rozrusznik, kolumny McPher
sona, drzwi prawe przednie i tylne, klapa tylna, lampy przednie 
i tylne, fotel przedni prawy, inne części, • 1.000 zł. Chocianów, 
tel. 076/818-3441 *
OPEL OMEGA KOMBI, 1&1 r .: klapa tylna, szyba czołowa, 
klapy, przekładnia kierownicza, silniczek wycieraczek klapy, 
lusterko lewe podgrzewane elektrycznie lub zamienię na inne. 
Wałbrzych, tel. 074/843-10-21,0601/57-20-94 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2600 ccm: komputery, tapicer
ka, konsola, kierownica, licznik, linki, zamki, klamki, konwerter 
do automatycznej skrzyni, silniczek nagrzewnicy, zaciski, pla
stiki, uszczelki, kolumna kierownicy, zbiorniki, zawieszenie tyl
ne, przełączniki pod kierownicą i inne. Wrocław, tel. 
071/349-50-22
OPEL OMEGA A KOMBI, 1992 r.: wszyskie części z demonta
żu. Wrocław, tel. 0501/06-50-51 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna: kompletna klima
tyzacja, belka zawieszenia, amortyzatory, wahacze, łączniki, 
serwo, piasty z tarczami (wentylowane), zbiornik podciśnienio
wy, silnik wentylatora, sprężarka, chłodnica, dmuchawa, skra
placz, węże. Wrocław, tel. 0605/4240-59 
OPEL OMEGA, 1993 r., 2000 ccm i 2300 ccm: drzwi prawe, 
dach, chłodnica, most, wał, skrzynia, ABS, koło, rozrusznik, al
ternator, głowica 2000, kołyska silnika, komputer ABS, przekł. 
kierownicy. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 2000 ccm, 16V: osprzęt silnika, pod
zespoły kpi., McPhersony, wahacze, licznik, poduszki pow., 
sensor, kierownica, ukł. kierowniczy, lampy, klimatyzacja, wał, 
drzwi, plastiki, wzmocnienie, ukł. wydechowy, klamki, kompu
tery. Lubin, tel. 0601/18-90-99
OPEL OMEGA B, 1996 r .: drzwi, nagrzewnica, klimatyzacja, 
zawieszenie tylne do kombi, ukł. wydechowy. Lubań, tel. 
0603/60-36-74
OPEL OMEGA B, 1996 r.: nakładka zderzaka tylnego, lusterko 
lewe, amortyzator, silniczek wycieraczek, tarcze i zaciski ha
mulców, pasy, uszczelki drzwi podsufitka (do sedana), klamki, 
zamki i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/234 5 49 
OPEL OMEGA B KOMBI. 1996 r., 2500 ccm, V6: ćwiartki tyłne, 
drzwi, lusterka, błotniki, zderzak, zawieszenie, konsola, podusz
ki pow., skrzynia biegów, osprzęt silnika, serwo, instalacja, na
pinacze, ukł. kierowniczy, półosie, wał, most, fotele, tapicerki, 
felgi aluminiowe 17” i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL OMEGA B, 1998 r .: lampy tylne, drzwi. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08 .
OPEL OMEGA, 1999 r., 2500 ccm, TD : lampy przednie so
czewkowe i ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lampy. Bole
sławiec, teł. 0601/57-13-39
OPEL OMEGA C, 2000 r.: roleta bagażnika do kombi (czarna), 
- 400 zł. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
OPEL OMEGA, 2000 r.: mechanizm podnoszenia tylnej szyby 
oraz mechanizm podnoszenia szyb zsilniczkiem (lewa strona), 
centralny zamek (2 drzwi). Ratowice, gm. Czernica Wrocław
ska, tel. 0606/42-15-39
OPEL OMEGA A, 2000 r .: przepływomierz, półoś. Świdnica,
tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13
OPEL REKORD, 2000 ccm, benzyna: kolumna kierownicy - 50
zl, 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 skrzy
nia biegów. Kwietno, gm. Malczyce, tel. 071/795-12-77 
OPEL REKORD: silnik 2000 ccm benz., skrzynia biegów, chłod
nica, części zawieszenia, drzwi, szyby, pokrywa silnika i ba
gażnika, most tylny. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL REKORD : kierunkowskaz prawy, atrapa. Wrocław, tel. 
372-22-86
OPEL REKORD, 1984 r. 1.8,2.0,2.3: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, mosty, belki, chłodnica, szyby, drzwi, dach, ma
ska, koła, inne. Wafcrzych, tel. 074/84649-58 
OPEL REKORD, 1986 r., 2000 ccm, benzyna zielony metalic: 
drzwi, szyby, aktualna dokumentacją, podszybie, dach z szy- 
beradchem, lampa, lusterka elektr. kpl.'1 inne. Ziębice, tel. 
074/819-1946,819-25-10,0602/39-99-86 
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel: wszystkie części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL REKORD B, 1994/99 r.: części mecharticzne, wnętrze 
Multivana, zawieszenia, elementy blacharki, skrzynia biegów, 
elementy silnika, inne. Opole, tel. 0602/87-6145 
OPEL REKORD, KADETT, ASCONA, CORSA : lampy tylne, 
reflektory, cewka zapłonowa, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0605/4343-59
O  OPEL SENATOR, REKORD, MONZA, COMMODO- 

RE, skup i sprzedaż, wszystkie części, wymiana

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

OPEL SENATOR, 1983 r.: silnik z osprzętem, skrzynia biegów, 
zawieszenie, mosty, belki, chłodnica, szyby, drzwi, wały, pół
osie, maska, dach, koła, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
OPEL SENATOR, 1984 r.: różne części. Wrocław, tel. 328-99-61 
OPEL SENATOR, 1985 r., 2500 ccm. wtrysk : silnik • 750 zl, 
skrzynia biegów (5) • 300 zł, zawieszenie tylne • 330 zł, wspo
maganie z przekładnią kierowniczą- 350 zł, zawieszenie przed
nie • 330 zł, inne, • 40.500 zł. Syców, tel. 062/785-93-68, 
0605/06-91-00
OPEL SENATOR, 1989 r., 3000 ccm, 12V: dach, drzwi, zawie
szenia, mechanizm el. szyb, skórzane fotele, licznik Digital, kli
matyzacja, chłodnica, maska, szyby, felgi aluminiowe 205/65/15, 
most, skrzynia biegów automatyczna, osprzęt silnika, ABS, 
wspomaganie i inne. Wrocław, tel. 071/368-77-55, 
0602/74-84-24
OPEL SENATOR, 1990 r.: silnik 3.0, skrzynia biegów, wał, roz
rusznik, alternator, zawieszenie przednie, chłodnica, pompa 
wspomagania, serwo, pompa klimatyzacji, pompa ABS, osprzęt 
silnika, drążek kierowniczy. Nowa Ruda, tel. 0607/66-26-84 
OPEL SENATOR, MONZA : lampy tylne i przednie. Duszniki 
Zdrój. tel. 074/866-96-95
OPEL SINTRA: zderzak przedni. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
OPEL TIGRA, benzyna: silnik o poj. 1.4,1.6E, skrzynia biegów 
automatyczna (prod. japońskiej). Lubin, tel. 0601/18-90-99 
OPEL TIGRA: drzwi przednie prawe, klapa tylna z szybą, pół
osie, zwrotnice, wahacze, kolumny McPhersona. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
OPEL VECTRA A : tylna klapa, - 50 zł. Leszno, tel. 0603/05-84-80 
OPEL VECTRA, benzyna: silnik o poj. 1.4,1.6E, skrzynia bie
gów automatyczna (prod. japońskiej). Lubin, tel. 0601/18-90-99 
OPEL VECTRA A : skrzynia biegów 151, drzwi prawe przednie, 
klapy tylne (sedan), lampy tylne, halogeny, pompa wspomaga
nia, rozrusznik; lewarek zmiany biegów, tłumik z katalizatorem 
(kompletny), półoś długa i krótka, reflektory, inne części. Pola
nica Zdrój, tel. 074/869-0741,0608/18-83-59 
OPEL VECTRA : dach z szyberdachem i podsufitką - 600 zł, 
błotnik tylny z wlewem paliwa • 200 zł. Wrocław, tel. 
0604/2640-66
OPEL VECTRA A : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL VECTRA B : licznik -150 zl, zawieszenie tylne • 300 zł, 
relingi kombi • 200 zł, kaseta bezpieczników, zamki centralne, 
sterowniki na 2 poduszki, szyba tylna lewa, kierunkowskaz 
przedni prawy, plastiki, itd. Wrocław, teł. 0602/57-0949. 
OPEL VECTRA SEDAN, B : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0604/25-07-69
OPEL VECTRA B : siatka grodziowa bagażnika (nowa) • 150 zł. 
Wrocław, tel. 0605/94-72-27
OPEL VECTRA B KOMBI: roleta bagażnika, prowadnice, siat
ka grodziowa, relingi dachowe. Wrocław, tel. 0603/30-61 -42 
OPEL VECTRA, 1600 ccm, 16V: napinacz paska • 70 zł. Wro
cław, tel. 0601/73-20-98
OPEL VECTRA B : maska przednia. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPEL VECTRA, 1800 ccm: skrzynie biegów, uszkodzony me
chanizm różnicowy. Wrocław, tel. 0501/38-64-07,36443-24 
OPEL VECTRA, 1983 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
0605/62-04-64
OPEL VECTRA, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, różne czę
ści z demontażu. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
OPEL VECTRA, 1990 r., 1600 ccm: części mechaniczne i bla
charskie. Głuszyca, teł. 074/845-66-34,0602/29-1948 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm: silnik z osprzętem, lampy, 
zderzaki, części blacharskie, tapicerki, konsola, zawieszenie, 
inst. elektryczna, dach i inne. Kępno, tel. 0502/09-3946 
OPEL YECTRA,,1991 r., 140 tys. km. 2000 ccm: dach. drzwi, 
szyby, elementy wnętrza, silnik, skrzynia, zawieszenie sporto
we, deska rozdzielcza, słupki z progami, sportowa kierownica. 
Buszyce, tel. 077/412-83-65,0606/18-61-99 
OPEL VECTRA, 1991 r., 16V: ćwiartka lewa, zawieszenie tyl
ne, skrzynia biegów, most, ABS, deska, głowica, rozrusznik, 
alternator, piasty, wahacze, przekł. kierownicy, wkłady lusterek, 
koła. Wrocław, tel. 0503/77-75-23 
OPEL VECTRA, 1991/94 r. 1.6. 1.8. 2.0: moduły, kolumny 
McPhersona, skrzynia biegów F-16, silnik (1.6,2.0), .klapa tył-, 
na (sedan), drzwi tylne prawe, podłużnica prawa i lewa, błotnik, 
półosie, pompa hamulcowa, szyberdach, nagrzewnica oraz zde
rzak tylny (hatchback).., tel. 0604/13-37-05 
OPEL YECTRA, 1991/97 r. : części używane. Wrocław, tel. 
071/34842-16 f
OPEL VECTRA A, 1992 r.drzwi strony prawej, zderzak tylny, 
głowica, alternator, kolumna McPhersona, wahacze, plastiki 
wnętrza, zbiorniczki, szyby boczne, przełączniki, komputer oraz 
skrzynia biegów F-13. Wrocław, tel. 0503/6845-21 
OPEL VECTRA, 1992 r.: zawieszenie przednie, belka pod sil
nik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przednie lewe, 
reflektory, lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r.,: błotnik tylny prawy, błotnik 
przedni lewy, szyba tylna i szyby trójkątne, drzwi przednie, inst. 
elektryczna, klapa tylna. Kłodzko, tel. 074/647-03-11 
OPEL VECTRA, 1994 r.: przednie kolumny McPhersona, wa
hacze, ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, tarcze hamulcowe, 
sprężyny, amortyzatory. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
OPEL VECTRA B, 1997 r .: maska silnika (bordowy metalic). 
Przeworno, tel. 074/810-21-16
OPEL YECTRA, 1997 r., 29 tys. km, 1600 ccm: zwrotnica lewa 
- 80 zł, amortyzatory przednie i tylne -100 zł. Legnica, tel. 
0606/95-08-98
OPEL-VECTRA B. 1997 r.: reflektory, cena 100 zł/szt. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/81547-74
OPEL VECTRA, 1998 r., 75 tys. km, 2000 ccm, 16V: głowica, 
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0601/8744-26 
OPEL VECTRA B, 1998 r., 1800 ccm, 16V: różne części me
chaniczne i blacharskie. Legnica, tel. 0607/44-56-04 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r.: lusterka, lampy, elementy za
wieszenia, relingi, elem. tapicerki, komputery, liczniki, roleta, 
air-bagi, felgi aluminiowe, kolumna kierownicza. Lwówek Śl., 
tel. 0603/33-73-96
OPEL VECTRA, 1999 r., 1500 ccm, 12V, ECOTEC : skrzynia 
biegów (5), silnik, ukł. kierowniczy. Lubin, tel. 0600/32-06-85 
OPEL VECTRA, 1999 r.: przednie kolumny McPhersona, zwrot
nice i przekładnie, zaciski ham., ukł. kierowniczy ze wspoma
ganiem. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
OPEL VECTRA, ASTRA, KADETT, 1992 r., 1600 ccm, benzyna 
: silnik, stan b. dobry, zawieszenia, drzwi i inne części. Żary, tel. 
0605/59-03-89,0604/15-17-63 
OPELZAFIRA: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
OPEL ZAFIRA, 1998 r.: różne części mechaniczne i blachar
skie, • 15.000 zł. Drezdenko, tel. 095/76245-34,0602/18-44-65 
OPEL ZAFIRA, 1998 r . : felgi aluminiowe, klapa bagażnika, 
zderzak tylny, lampa tylna. Jelenia Góra, tel. 0502/39-33-63 
OPELZAFIRA, SINTRA, 1998 r.: różne części mechaniczne i 
blacharskie. Drezdenko, tel. 095/76245-34,0602/18-44-65 
OPEL, ISUZU, 1500 ccm, diesel: silnik, • 2.200 zł. Głogów, tel. 
076/831-71-14,0602/52-63-66
PEUGEOT 205,305,306,106, J5,505: głowice silników, wałki, 
stopki, pompy wacum, skrzynie (5), części silników, drzwi, bel
ka tylna, inne. Chojnów, tel. 076/817-21-15,0606/47-11-90 
PEUGEOT, 1900 ccm, diesel: stacyjka, kołyska pod silnik, czę
ści blacharskie i inne. Wrocław, tel. 372-61-32,0501/18-20-77 
PEUGEOT 104,1992 r. 1.0,1.4,1.6: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, mosty, belki, maski, osprzęt silnika, chłodnica, 
drzwi, szyby, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
PEUGEOT 106 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmocnie
nie, wahacze, zwrotnice, McPhersony, chłodnice, lusterka, kla
pa, światła, halogeny, kierunkowskazy. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT 106,1994 r., 1500 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26
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PEUGEOT 106,1996 r.: zderzaki, błotniki, wzmocnienie czoło
we. Lukaszowice, tel. 071/311-76-55 
PEUGEOT 106,1998 r .: klapa tylna z szybą, oś tylna. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
PEUGEOT 106,306: półki tylne. Wrocław, tel. 0603/30-6142 
PEUGEOT 205: lampy tylne, plastiki, szyby, wyposażenie wnę
trza, osprzęt silnika, inst. elektryczna. Kluczbork, tel. 
077/418-06-34 wieczorem
PEUGEOT 205: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, obu
dowa z 2 wentylatorami, chłodnica, reflektory. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT 205: wahacze -60 zł. Trzebnica, tel. 071/312-72-18 
PEUGEOT 205: pompa wodna • 35 zł, serwo z pedałami -130 
zł, kolumna kierownicy z zamkiem i kluczem -130 zł, tarcza 
sprzęgła z obudową - 70 zi, silnik wycieraczek • 50 zł, koło za
pasowe, hamulec ręczny. Wałbrzych, tel. 074/846-89-87 
PEUGEOT 205: lampa nowa, przekł. kierownicy, przełączniki 
świateł i wycieraczek, kolumna kierownicy, stacyjka, zaciski 
hamulcowe, wahacze, piasta, cylinderki, szczęki, pompa, pali
wa I inne. Wrocław, tel. 0503/4143-55 
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, błotniki, 
zderzak, chłodnica. Wrocław, tel. 0604/87-70-11 
PEUGEOT 205,1984 r. 1.0,1.4,1.6: silnik z osprzętem, skrzy
nia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, drzwi, maski, koła, 
belki, mosty, półosie, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
PEUGEOT 205,1986 r.: części z demontażu. Przemków, tel. 
076/831-90-77,0604/66-04-86 .
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 205,1990 r., 1400 ccm, 1.600: silnik odony, skrzy-
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nia biegów, kol. McPherson, półosie, światła, drzwi, lusterka, 
inne. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
PEUGEOT 205,1991 r., benzyna: maska, drzwi, alternator, kla
pa tylna, bak, belka pod silnik. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
PEUGEOT 205,1991 r.: różne części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, tel. 0603/6343-13 
PEUGEOT 205, 309, 405 : przełącznik świateł. Wrocław, tel. 
071/325-05-80
PEUGEOT 205,309,405,1990/94 r.: silniki 1.4,1.81, oclone, 
skrzynie biegów oraz inne części z demontażu. Brenno, tel. 
065/54942-72
PEUGEOT 205,405 różne roczniki: części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
PEUGEOT 205, 405, 605 : elem. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 206 : uzbrojenia drzwiowe, klamki, zamki, podno-
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śniki do szyb, tapicerka • od 30 zł. Ostrów Wlkp., tei. 
062/735-21-58,0601/85-94-23
PEUGEOT 206: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, wzmoc
nienie, lusterka, halogeny, światła przód i tylne, klapa, oś tylna, 
belka, wahacze, zwrotnice, McPhersony, chłodnice, obudowa z 
wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 206: wahacze, półosie, zwrotnice, kolumny McPher
sona, listwa kierownicza, oś tylna, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
PEUGEOT 206: lampa tylna lewa. Wrocław, tel. 071/336-70-66 
wewn. 187
PEUGEOT 206,1997/01 r.: kpi. lusterko boczne lewe, czarne, 
elektrycznie reg., z podgrzewaniem. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
PEUGEOT 206,1998/01 r.: ćwiartki, wózek pod silnik, drzwi 
lewe, szyba boczna prawa, zawieszenie tylne, ABS, nagrzew
nica, silnik, skrzynia biegów. Świdnica, tel. 0607/64-52-82, 
0604/82-66-90
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
PEUGEOT 206,1999 r.: kanapa, McPherson, ukł. kierowniczy, 
ABS, okular prawy, uszczelki, plastiki, serwo, boczki. Żmigród, 
tel. 0600/65-99-89
PEUGEOT 206,2000 r.: kpi. klapa. Milicz, tel. 071/384-00-62, 
0605/41-56-68
PEUGEOT 305: różne części. Jarocin, tel. 0603/83-87-23 
PEUGEOT 305,1982 r., 1548 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów 4-biegowa, uzbrojoną głowica, mechanizm wycieraczek, 
chłodnica, szyby przód i tył, drzwi przód i tył. Lubin, tel. 
076/74948-52
PEUGEOT 305,1984 r. 1.0,1.4,1.6: silnik z osprzętem, skrzy
nia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, drzwi, maski, koła, 
belki, mosty, półosie, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
PEUGEOT 306 : tylny zderzak, • 40 zł. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
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PEUGEOT 306: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, wzmoc
nienie, zwrotnice, wahacze, McPhersony, belka, reflektory, ha
logeny, klapa, chłodnice, obudowa z 2 wentylatorami, lusterka. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 306 : prawa lampa, tylna. Wrocław, tel. 336-70-66 
wewn. 187
PEUGEOT 306: lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
PEUGEOT 306,1994 r., 1400 ccm: skrzynie biegów • 800 zł. 
Lubin, tel. 0607/27-68-73
PEUGEOT 306,1996 r .: zderzaki, błotniki. Lukaszowice, tel. 
0602/8849-71
PEUGEOT 306,1997 r„ 1500 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, teł. 075/752-2609 i 0607/40-34-26 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r.: klapa tylna, wahacze, półosie, 
zwrotnice, kolumny McPhersona, listwa kierownicza, stabiliza
tor. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
PEUGEOT 306,1999 r.: przednie kolumny McPhersona i wa
hacze, zwrotnice, przeguby. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
PEUGEOT 306, 309 : silniki i inne części. WilkoWice, tel. 
065/534-13-39

PEUGEOT 309 nowszy model, 3-drzwiowy: ćwiartka tylna pfó- 
wa z kawałkiem podłogi i tyłem, • 90 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-72-18
PEUGEOT 309,1988 r., 110 tys. km, 1800 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 .: przednie kolumny McPhersona, wa
hacze i zwrotnice, tylne amortyzatory. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna: sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części, fary, tel. 
0606/34-99-77
PEUGEOT 309,1988/91 r., 1400 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów, drzwi, elementy zawieszenia, lampy, plastiki, koła i inne. 
Wrocław, tel. 0607/62-80-53
PEUGEOT 309,1989 r., 1900 ccm, diesel: różne części. Wro
cław, tel. 071/311-76-55
PEUGEOT 309,1990 r., 1400 ccm, 1.600; silnik oclony, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, światła, inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28
PEUGEOT 309,1992 r., 1900 ccm, diesel: pompa wtryskowa, 
wtryskiwacze, głowica, zawory, wałek rozrządu i inne. Lwówek 
Śląski, tel. 0603/74-73-17
PEUGEOT 309, 1992 r. 1.0,1.4,1.6: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, mosty, belki, maski, osprzęt silnika, chłodnica, 
drzwi, szyby, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
PEUGEOT 309, 1994 r. : komputer - 200 zł. Głuchołazy, tel.

• 0601/55-9947
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów 1,9 D na części. ., tel. 
0608/47-38-35
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PEUGEOT 405: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, wzmoc
nienie, wahacze, belka, zwrotnice, Mcphersony, klapa, chłodni
ce, światła, lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 405: zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa tylna 
(kombi). Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405: maska, błotniki, atrapa, kierunkowskazy, zde
rzak. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 405 : chłodnica 1.8 benzyna, klapa tylna, atrapa 
przednia. Wrocław, tel. 0604/25-07-69 
PEUGEOT 405,1800 ccm, turbo D : silnik, stan dobry, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 0608/30-89-63 
PEUGEOT 405,1988/92 r., 1900 ccm, benzyna: elementy za
wieszenia, skrzynia biegów, drzwi, silnik, plastiki, lampy i inne. 
Wrocław, tel. 0607/62-80-53
PEUGEOT 405, 1989 r .: drzwi tylne, lewe (do kombi), drzwi 
tylne (limuzyna), zawieszenie przednie, przekładnia kierowni
cza ze wspomaganiem, pompa wspomag., grill. Lwówek ślą
ski. teł. 075/782-57-01
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 : silnik z wielo- 
punktowym wtryskiem, • 800 zł. Polkowice, tel. 076/845-32-89, 
0601/58-2742
PEUGEOT 405,1992 r., 1600 ccm, benzyna: silnik kpi. z doku
mentacją, stan b. dobry • 1.050 zl, drzwi, klapa tylna, spoiler, 
hak oryg. ze zdejmowaną gałką koła, felgi, zderzak tylny i inne. 
Złotoryja, teł. 076/878-29-13,076/878-51-96 
PEUGEOT 405,1992 r., 1900 ccm, diesel: pompa wtryskowa, 
wtryskiwacze, głowica, zawory, wałek rozrządu i inne. Lwówek 
Śląski, tel. 0603/74-73-17
PEUGEOT 405,206: maska przednia, atrapa przodu do 206, 
reflektor prawy z listewką i migaczem do 405. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
PEUGEOT 405, 309, 205 : różne części. Chojnów, teł. 
076/818-70-01,819-17-56
PEUGEOT 405,406,1800 ccm: dach, błotniki, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, plastiki, drzwi kpł., komputer, konsola i 
inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
O  PEUGEOT 405, PARTNER: regeneracja tylnej osi, 

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

PEUGEOT 406 COUPE. SEDAN, KOMBI limuzyna: różne czę
ści blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57. 
0601/7246-69
PEUGEOT406: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, wzmoc
nienie, halogeny, wahacze, zwrotnice, belka, światła tylne, 
przednie, McPhersony, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
klapa, ścianka tylna, lusterka, półosie. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 406: maska silnika. Wrocław, tel. 0607/15-2642 
PEUGEOT 406: zderzak przedni i tylny, wózek pod silnik. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406 HDI KOMBI, 1999 r., 2000 ccm: błotniki, drzwi, 
chłodnice, klimatyzacja kpi., zawieszenia, ukł. kierowniczy, pół
osie, filtry, skrzynie biegów, dach, podluźnice, elementy tapi
cerki, ABS, części silnika i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
PEUGEOT 504: różne częfci. Jarocin, tel. 0603/83-87-23 
PEUGEOT 504,1990/94 r.,: kpi. prawe lusterko z ręczną regu
lacją stan idealny. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
PEUGEOT 505,1982 r.: drzwi z szybami, maska tylna, szyber
dach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 605,2100 ccm, TDi: skrzynia biegów, silnik, chłod
nica, zawieszenie przednie i inne. Dąbrowa, tel. 075/736-96-28 
PEUGEOT 605,20/0 r., 2100 ccm, diesel: części silnika. Kę- 
dzierzyn-Kożłe, tel. 077/483-11-72,0602/15-87-96 
PEUGEOT 605: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, wzmoc
nienie, wahacze, belka, Mcphersony, tylna ścianka, lusterka, 
światła, klapa, błotniki tylne, listwa pod światła. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT 6Ó5,2100 ccm, TD, 3000 benzyna: wszystkie ele
menty blacharki i części mechaniczne, lampy, szyby, grill, 
wzmocnienie czołowe, wentylatory. Strzelin, tel. 0600/32-69-05, 
0604/23-81-68
PEUGEOT 605 : różne części. Ścinawa, tel. 076/843-57-69, 
0603/31-5146
PEUGEOT 605 SRI, 1990 r., 2000 ccm, benzyna : komputer, 
bagażnik dachowy na narty. Wałbrzych, tel. 074/849-50-30 
PEUGEOT 605, 1990 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/8849-71
PEUGEOT 605, 1992 r., 3000 ccm, SV : same, błotnik lewy, 
nagrzewnica, klapa tylna, zderzak tylny, lampy tylne, tłumiki, 
konsola, nadkola, chłodnica, tapicerka, serwo, pompa ABS i 
wiele innych. Lubin, teł. 0602/82-76-55 
PEUGEOT 806 VAN: fotel pojedynczy wczepiany, wykładzina 
podłogowa, tapicerki boczne. Leszno, tel. 065/533-83-08 
PEUGEOT 806: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, wzmoc
nienie, chłodnice, obudowa z wentylatorami, klapa, belki pod 
silnik i pod chłodnicę, światła, lusterka, przekładnia kierowni
cza. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 806 : zderzaki, błotniki, drzwi, klapy. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
PEUGEOT 806,1996 r.: skrzynia biegów i nowy docisk, • 850 
zł. Wałbrzych, teł. 074/86742-70,0607/23-18-85 
PEUGEOT BOXER: części z rozbiórki, podwójna kabina, ma
ska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, wzmocnienie, chłodnice, 
obudowa z wentylatorami, światła, kierunkowskazy, belka, wa
hacze. Siechniće, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, turbo D : wahacze. Wrocław, 
tel. 0603/59-74-09
PEUGEOT BOXER, 1900 ccm, turbo D oraz 2500 ccm D, TD, 
TDi: głowice, różne modele, szczelne, splanowane, sprawdzo
ne, duży wybór, 10 szL -1.000 zł. Wrocław, tel. 324-81-08 do 
godz.18,0601/70-22-78 po godz.7 
PEUGEOT BOXER, 1995 r.: drzwi, siedzenia, zawieszenia, tyl
na oś, resory, nagrzewnice, przeł. świec żarowych, układ wyde
chowy, różne części, pompa wtryskowa, pompa wody. Wrocław, 
tel. 0601/79-08-31
PEUGEOT BOXER, 1995/01 r.: kpi. lusterka boczne, czarne, 
lewa i prawa strona, ręczna lub elektryczna regulacja z pod
grzewaniem. Wrocław, tel. 0604/94-65-21

PEUGEOT BOXER BUS, 1997 r.: przednie kolumny McPher
sona, wahacze, prawa długa półośka, poduszki na kolumny 
McPhersona. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
PEUGEOT BOXER, 1998 r.: drzwi przednie i tylne, wahacze, 
kolumny McPhersona, zwrotnice, stabilizatory, półosie. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51.314-38-54 
PEUGEOT EXPERT: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapć, 
wzmocnienie, chłodnice, obudowa z wentylatorami, światła, lu
sterka, belki silnika i chłodnic. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT J5 i wszystkie części. Nysa, tel. 077/435-96-92, 
0609/45-7441
PEUGEOT J 5 : silnik 2,5 TD, pełna dokumentacja, • 3.300 zł. 
Polanica, tel. 074/869-02-22
PEUGEOT J5 ,1988 r.,: nadwozie z kołami, oszklone, bez tyl
nych siedzeń, stan dobry. Lwówek śląski, tel. 0601/8347-60 
PEUGEOT J5 ,1992 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), 
kolumny McPhersona przód, serwo, kierownica + stacyjka, błot- 

‘ nik prawy, pompa wody, pompa wsp. i inne. Wrocław, tel. 
0502/53-16-85
PEUGEOT J5, 1992 r., 2500 ccm, diesel: różne części bla
charskie i inne. Wrocław, tei. 0602/68-90-83 
PEUGEOT PARTNER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atra
pa, wzmocnienie czołowe, wahacze, McPhersony, obudowa z 
wentylatorami, chłodnice, światła, kierunkowskazy, klapa, luster
ka, słupek drzwi. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT PARTNER : zderzaki, lampy. Wrocław, teł. 
0502/2943-24
POLONEZ: różne części z demontażu., tel. 068/352-35-16 
POLONEZ: silnik • 900 zł, skrzynia biegów (5) • 450 zł, most 
tylny - 300 zł, możliwość montażu. Domasław, teł. 071/311-98-33 
POLONEZ: głowice (1.5,1.6 ccm), koło kierownicy Caro (1994 
r.), cewka, aparat zapłonowy, moduł elektryczny i inne. Marci
szów, tel. 075/741-01-73,0607/50-9045 
POLONEZ: instalacja gazowa • 500 zł, drzwi - 40 zł/szL, klapa 
tylna Caro - 80 zł, skrzynia biegów - 50 zł. Przecławice, gm. 
Oborniki śląskie, tel. 0604/34-99-79 
POLONEZ, 10 tys. km, 1500 ccm : silnik, po remoncie i inne 
części, - 800 zł. Świdnica, teł. 074/852-54-04 po godz. 20 
POLONEZ: silnik (możliwość sprawdzenia) - 450 zł, skrzynia 
biegów (4) - 80 zł, skrzynia biegów (5) - 200 zł, kola • 40 zł/szL, 
alternator, rozrusznik, most, wał, szyby, drzwi oraz nadwozie 
na kołach kpi. (stan dobry) • 250 zl i inne. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
POLONEZ: skrzynia biegów (4), klapa tylna, drzwi, reflektory, 
hak. Wałbrzych, ul. Wrocławska 44/16 
POLONEZ: atrapa z halogenami, lewy przedni błotnik, lampy 
(stary model), wzmocnienie przednie. Wrocław, tel. 336-70-66 
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POLONEZ : atrapa z halogenami, lampy tylne, stary model, 
wzmocnienie przednie. Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
POLONEZ: resory klepane - 60 zł, nagrzewnica, stacyjka, tar
cza, docsik sprzęgła - 40 zł/szt., szyby • 40 zl, rura wydechowa 
- 20 zł, silnik z dokumentacją - 250 zł, zegary - 20 i 60 zł, tarcze 
hamulcowe • 10 zł/szL, zaciski hamulcowe • 20 zł/szt. i inne. 
Wrocław, tel. 0502/96-98-96
POLONEZ: silnik z możliwością sprawdzenia, skrzynia biegów 
(5), most, szyby, drzwi, maska, klapa, koła, akumulator, zaci
ski, amortyzatory, licznik, światła, fotele, kierownica, serwo, 
moduł, alternator, rozrusznik, gażnik i wiele innych. Wrocław, 
tel. 071/3444242,0608/75-16-34 
POLONEZ : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
POLONEZ, 1984 r.: silniczek wycieraczek, zderzak tylny. Brzeg, 
tel. 0605/64-68-86
POLONEZ, 1986 r.,: skrzynia biegów (4) -160 zł, pokrywa ba
gażnika z szybą ogrzewaną i gumowym spoilerem -110 zł, lampa

: “ D I S ”  D IA G N O S T Y K A  E L E K T R O N IK A ^

tylna prawa - 25 zł, reflektory przednie okrągłe • 5 zł/szt., zde
rzak tylny - 30 zł, kolumna kierownicy - 80 zł i inne. Świebodzi
ce, teł. 074/854-35-75
POLONEZ, 1988 r., 6 tys. km: silnik, skrzynia biegów (4), drzwi, 
szyby, maski, błotniki, kpi. siedzeń (welurowa tapicerka), nowa 
wykładzina podłogowa, wygłuszenie, tapicerka drzwi, chłodni
ca, nagrzewnica, alternator, tylny mosL przekładnia kierowni
cy, docisk, tarcza, pompa wody wahacze, tarcze, zaciski, pia
sty, przewody hamulcowe. Wrocław, tel. 33841-36 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm : silnik, skrzynia biegów, mosL 
szyby, fotele, chłodnica, maska, rozrusznik i inne. Grodków, tel. 
0608/09-37-02
POLONEZ, 1989 r.: silnik, most tylny, szyby, maska i inne. Nowa 
Sól, tel. 0502/65-55-77
POLONEZ,* 1991 r.: zderzak, atrapa, ramka reflektora, moduł, 
aparat, błotniki, rozrusznik, alternator, kierownica, półosie, gaż
nik, tłumik, skrzynia biegów (5), wahacze, przekładnia, chłodni
ca, grzejnik, fotele, zbiornik, zaciski, hak, koła 165x13. Wro
cław, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
POLONEZ, 1992 r.: aparat zapłonowy (1600 ccm), nowy - 80 
zł, gażnik, stan b. dobry • 70 zł, pompa paliwa (GLi) • 30 zl, 
wahacze • 30 zł/szt., drzwi tylne kompl. • 40 zł (do wymiany 
dolna rynienka). Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
POLONEZ, 1998 r.: drzwi tylne, skrzynia biegów, przekładnia 
kierownicy, most, zawieszenie przednie, chłodnica i inne czę
ści z rozbiórki. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
POLONEZ ATU, 1400 ccm, Rover: komputer, na gwarancji, - 
500 zł. Opole, tel. 0601/97-60-89 
POLONEZ ATU GSI, 1998 r., 42 tys. km, 1600 ccm : głowica, 
silnik, wtryski, maska, drzwi, most tylny, półosie i inne. Wro
cław, tel. 0600/85-25-96
POLONEZ CARO: most tylny Lucas kpł., różne części. Brzeg, 
tel. 0600/54-98-67
POLONEZ CARO: drzwi, błotniki, zawieszenie, drabinka, apa
rat zapłonu, wtrysk, sonda Lambda, monowtrysk, wał napędo
wy, rozrusznik, alternator, chłodnica, przekł. kierownicy, luster
ka i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-27-61,0603/83-75-08 
POLONEZ CARO : wał, siedzenia tylne, ścianka hamulcowa, 
resory, lampy tylne, rozrusznik, pasy, kolumna kierownicy, pom
pa serwo i serwo, małe szyby i inne części. Lubin, tel. 
0600/31-36-23
POLONEZ CARO: wal korbowy -120 zł, chłodnica, nagrzewni
ca, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tylne • 
20 zł/szt., miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zł i inne. 
Mrozów, woj. wrocławskie, teł. 0608/02-08-81 
POLONEZ CARO, 1600 ccm: silnik, kompletna dokumentacja. 
Nowe Skalmierzyce, tel. 062/762-19-55,0601/17-09-56 
POLONEZ CARO: klapa tylna, listwa tylna (nadzderzakowa). 
Oborniki śląskie, teł. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO PLUS : klapa tylna. Oborniki śląskie, tei. 
071/310-15-80
POLONEZ CARO, 1400 ccm, Rover: komputer, na gwarancji, - 
500 zł. Opole. tel. 0601/97-60-89 
POLONEZ CARO : zderzak przedni i tylny, nagrzewnica, mo
duł, szyby boczne, hydroregulatory lamp, konsola, deska roz
dzielcza z licznikami, wspomaganie. Wrocław, tel. 
0501/7943-50
POLONEZ CARO: klapa tylna, zderzak, lampy. Wrocław, tel. 
0502/2943-24
POLONEZ CARO GLI: moduł, sonda, komputer, silniczek kro
kowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, maska, zde
rzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i górny, progi, drzwi, 
katalizator, pompa paliwa, zbiornik, licznik, skrzynia biegów (5), 
rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ CARO, 24 tys. km, 1400 ccm, Rover: nadwozie, 
głowica, tłoki, tuleje, wal, wtryski, przepustnica, alternator, kom
puter, sonda, most, chłodnica, pompa paliwa, zbiornik, wydech, 
skrzynia biegów, filtr powietrza, akumulator, sprzęgło, zestaw
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wycieraczek, zawieszenie przednie, przekładnia silnik. Wrocław, 
tel.0601/80-99*18 m - -
POLONEZ CARO PLUS : stacyjka, Wamfcl,* listwy boczne,.de
ska rozdzielcza, nagrzewnica, hak, komputer, wspomaganie, 
klapa tylna, blenda, spoilery, zderzaki, lampy tylne, półka, fote
le, półoś Lucas, zbiornik, pompa paliwa, hak, serwo, zaciski 
Lucas, silniczek krokowy, wtrysk chłodnice, nadwozie uszko
dzone. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO : most szeroki, skrzynia biegów (5), półoś 
długa, tłoki 1.5 I szlif, tłoki 1.6 Ił szlif, nominał, wał korbowy, 
wałek rozrządu, głowica, pompa olejowa, przekładnia, fotele, 
wał napędowy. Wrocław, 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 : reflektory, kierunkowskazy, wzmocnienie 
czołowe, drabinka, maska, błotniki, atrapa, halogeny, skrzynia 
biegów, szyba tylna, zderzaki, pasy bezwł., docisk, tarcza sprzę
gła, wahacze, zaciski, lusterka, sonda lambda, części mecha
niczne i inne. Wrocław, tel. 0607/41-52*06 
POLONEZ CARO PLUS : pokrywa silnika, drzwi przednie pra
we i tylne prawe, drzwi tylne lewe, zderzak, reflektory przednie, 
zderzak tylny, błotniki przednie, chłodnica, atrapa przednia. 
Wrocław, tel. 0601/21*77*43
POLONEZ CARO: klapa tylna, zderzak tylny, błotniki przednie, 
chłodnica, listwa nadzderzakowa tylna. Wrocław, tel. 
0601/21-77*43
POLONEZ CARO : błotnik przedni lewy, • 50 zł. Wrocław, tel. 
0600/61-05-00
POLONEZ CARO : różne części używane. Wrocław, tel. 
0601/70-17*36
POLONEZ CARO 1500-1600 ccm: szyby, chłodnica, silnik z 
dokumentacją, drzwi tylne, felgi stalowe i aluminiowe, cewka, 
gażnik, lampy i inne. Wrocław, tel. 0602/21*31-94, 
0603/13*93*13
POLONEZ CARO,: używany tylny zderzak, - 200 zl. Wroniniec, 
gm. Góra Śl., tel. 065/543-65-95 po 20 
POLONEZ CARO, 1992 r.: most tylny kompl. -150 zł, wał na
pędowy • 50 zł, pulpit • 50 zł, resoiy • 25 zł/szt. Zawonia k. Trzeb
nicy, tel. 0608/16-25-78
0  POLONEZ CARO, 1992/99 r . : wszystkie drzwi, 

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

POLONEZ CARO, 1993 r .: silnik, stań dobry - 700 zł, po re
moncie, bez przebiegu • 1.300 zł, skrzynia fciegów (5) • 350 zł, 
most tylny • 300 zł, przekł. kierownicy • 100 zł. wał napędowy • 
100 zł, bezpłatny montaż, gwarancja. Wrocław, tel. 
0605/82*49*57
POLONEZ CARO, 1994 r.: pompa hamulcowa, rozrusznik, apa
rat zapłonu, resory, wał pędny, zawieszenie przednie, szyba 
tylna, uszczelki szyb, wentylator z obudową i inne. Mirków, tel. 
071/315-11-28 po godz. 18
POLONEZ CARO, 1994 r .: nadwozie nieuszkodzone z doku
mentacją. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO ROVER, 1994 r., 1400 ccm. 16V : silnik z 
dokumentacją rozrusznik, skrzynia biegów, komputer, przepust- 
nica, alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją most
1 inne. Wrocław, tel. 0603/43-97*73
POLONEZ CARO, 1995 r.: konsola bez liczników i wyłączni* 
ków • 70 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
POLONEZ CARO, 1996 r. : tapicerka kpi. (fioletowa), fotele 
kubełkowe twarde, - 200 zł. Lubin, tel. 0603/18*21-57 
POLONEZ CARO, 1996 r., 1600 ccm, benzyna: głowica silni
ka, wał korbowy, korbowody, tłoki, wałek rozrządu, pompa oleju 
i wody, sprzęgło, rozrusznik, alternator, wał pędny, inst. elek
tryczna, 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 z silnikiem Rovera: różne 
części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/44-33-17 po godz. 19 
POLONEZ CARO, 1996 r.: kolumna kierownicy z przełączni
kiem -100 zł, instalacja elektryczna z komputerem i zegarami • 
150 zł. Wrocław, tel. 071/787-26-87 
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, chłodnica, 
nagrzewnica, zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, wspo
maganie, skrzynia biegów, most, półoś, hak, resory, zbiornik, 
pompa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni biegów, tapi
cerki, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 071/37240*86 w godz. 9-17 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r„ 43 tys. km, 1600 ccm: silnik, 
kpl.dokumentacja, skrzynia biegów (5), drzwi, klapa tylna, zde
rzak tylny, pompa paliwa, siedzenia i inne. Wrocław, tel. 
0602/86-35-51
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r.: zderzak tylny (lakierowany), 
klapa tylna (nowa). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ TRUCK : drzwi, maski, błotniki, szyby, lampy, zde
rzaki, koła, nadbudówka, podłoga, wały, burty. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: silnik kpi., skrzynia bie
gów (5), rozrusznik, koła 14” oraz most tylny. Legnica, tel. 
0605/38-07-75
POLONEZ TRUCK: plastikowa obudowa dolnej części skrzyni 
ładunkowej, nowa, kompl., dł. 2 m, - 150 zł. Nysa, tel. 
077/433-09-20
POLONEZ TRUCK: skrzynia biegów (5), katalizator • 350 zł, 
nowe: monowtrysk - 550 zł, sonda lambda -180 zł, komputer • 
550 zł, rozrusznik - 280 zł, wiązki elektryczne, drążki kierowni
cze, amortyzatory tylne • 50 zł, filtr pow. • 25 zł, deska .Plus', 
itd. Otmuchów, tel. 077/431-58-05 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: silnik bez głowicy, most 
tylny, półosie, skrzynia biegów (5), zawieszenie, deska rozdz. i 
inne. Wrocław, tel. 0600/85-25-96 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: most, półosie długie, 
wał napędowy, lusterka, resory, przekaźnik świec żarowych, 
docisk sprzęgła, alternator, listwy drzwiowe, hak, lusterka, 
owiewki drzwiowe, lotka na maskę, instalacja elektryczna, dol
ne zabudowy 2 m elektryczna. Wrocław, tel. 071/372-̂ 40-86 w 
godz. 9-17
POLONEZ TRUCK . klapa tylna • 400 zł. Wrocław, tel. 
0501/58-81-24
POLONEZ TRUCK: resory 7-piórowe, skrzynia biegów (5), za
wieszenie przednie, kolumna kierownicy, wał napędowy, osło
ny plastikowe skrzyni ładunkowej, błotniki, fotel prawy, dywani
ki, układ wydechowy i inne. Wrocław, tel. 0501/52-06-10 
POLONEZ TRUCK: wał, resory. Wrocław, tel. 0503/84-95-13 
POLONEZ TRUCK 2000 r.: prawa burta aluminiowa dł. 2.5 m 
oraz tylna ♦ obudowy, kpi. ścianka tylna. Wrocław, tel. 341*64-61, 
0608/25-02-11
POLONEZ TRUCK. 2000 r., 18 tys. km, 1900 ccm, diesel,: za
budowa aluminiowa 2 m, (Atarex 3D), silnik kpi., z kpi. doku
mentacją wspomaganiem, most, blacharka, nadwozie. Grod
ków, tel. 0608/74-02-04,0606/97-56-82 
PONTIAC TRANS SPORT : błotniki przednie. Kłodzko, tel. 
0607/35-35-70
PONTIAC TRANS SPORT: lampy, lusterka, tapicerka, siedze
nia, drzwi kpi., klapa bagażnika, podłużnice, zawieszenie, szy
by, ukł. wydechowy kpi., zderzaki, plastiki, szyby i inne. Świdni
ca. tel. 974/853-14*46,0601/58-06-94 
PONTIAC TRANS SPORT, 3800 ccm: karoseria, silnik, zawie
szenia, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 0602/35-16-79 
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r. : maska silnika, błotniki, 
chłodnica, serwo, siedzenia, klapa tylna, drzwi przednie, szyba 
przednia + trójkąty, sprężyny tył. Wrocław, tel. 0502/53-16-85 
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r.: zawieszenia, drzwi, inne. 
Legnica, tel. 0601/73-42-70
PONTIAC TRANS SPORT. 1994 r.. 3800 ccm: drzwi lewe i pra-

- we, klapa tylna, chłodnica do klimatyzacji, chłodnica oleju, sil
nik z dokumentacją belka tylna,-zawieszanie przędnie, zde
rzak tylny, lampy.Wrocław, tel. 0603/13*93-13 . -
PORSCHE 911: lampy tylne! Wrocław, tel. 0603/98-15-57 - 
PORSCHE 944: klapka wlewu paliwa, żbiornik paliwa, amorty
zatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, zaciski przed
nie, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 - '
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50 : osie nowe. Wrocław, tel. 
0502/30-00-07
RENAULT 11: drzwi, pompa hamulcowa, konsola, dach, fotel, 
kanapa, alternator, mechanizm wycieraczek, stacyjka, linka 
ssania, linka hamulca ręcznego, kpi. koło 13x155 (3 szt.). Choj
nów, tel. 076/818-66-28,0606/93-38-79 
RENAULT 11, benzyna, diesel: różne części z demontażu, ele
menty blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodnica, ele
menty wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17*08 
RENAULT 11,19,1989 r., 1700 ccm,, 1700): 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: felgi aluminiowe, 3-otworowe, z oponami, drzwi, 
klapa tylna z szybą. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
RENAULT 18: maska, grill, drzwi uzbrojone, klapa tylna, deska 
rozdz. Oława, teł. 0604/75*27*83 
RENAULT 18 KOMBI, 1987 r., 110 tys. km, 2068 ccm, diesel: 
silnik oclony • 2.200 zł oraz różne części z demontażu. Wro
cław, tel. 0503/99-07*05
RENAULT 19,1900 ccm, turbo D : blok, wal, tłoki, pompa va- 
cum, pompa wtryskowa, wtryskiwacze. Niechlów, tel. 
065/543-5645,0605/12-71-19 
RENAULT 19: różne części. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
RENAULT 19,1900 ccm, TDi: silnik kompletny (uszkodzony), 
skrzynia biegów, części mechaniczne. Rawicz, tel. 
065/546-14-00,0603/97-03-17
RENAULT 19,1400 ccm i 1900 ccm diesel: maska silnika, kla
pa tylna, zawieszenie, lampy, sprzęgło, zderzak, skrzynia bie
gów (5), głowica. Rolantowice, tel. 071/370-01-15 
RENAULT 19: maska, błotniki, zderzaki, chłodnica, belka, atra
pa, drzwi, wahacze, McPhersony, zwrotnice, tylna półka, luster
ka, tylna ścianka, klapa, pompa hamulcowa. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
RENAULT 19 CHAMADE : klapa, błotniki tylne, zderzak tylny. 
Siechnice, tei. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 19 : silnik 1800, dach i inne części. Wilkowice, tel. 
065/534-11-53
RENAULT 19 : silnik, skrzynia biegów i inne części. Wrocław, 
tel. 0502/9949-37
RENAULT 19: belka tylna, elementy zawieszenia i wnętrza oraz 
inne. Wrocław, tel. 372-61-32,0501/18-20-77 
RENAULT 19, diesel: maska przednia • 230 zł, błotnik lewy • 
80 zł, zderzak tylny -100 zł, klapa tylna • 250 zł, reflektor lewy 

: - 150 zł, półosie (diesel) - 250 zł, chłodnica • 300 zł, piasty, 2 
szt. -150 zł, tarcze hamulcowe • 60 zł, filtr powietrza • 100 zł, 
świece. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
RENAULT 19: maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, kie
runkowskazy. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmucha
wa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm : silnik, skrzynia biegów (5), 
szyby, dach, 5 drzwi, zawieszenia i inne. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm lub 18: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, lampy, chłodnica, maska, szyby, mosty, bel
ki, dach, zderzaki, błotniki i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
RENAULT 19,1990 r.: tylne ćwiartki, drzwi, lampy, tylna klapa, 
zderzakij zbiornik paliwa, fotele, licznik, linki, kolumny McPher
sona, zwrotnice, ukł. hamulcowy, konsola, alternator, szyby, ele
menty plastikowe wnętrza, klamki, przełączniki i inne drobne 
części. Wrocław, tel. 071/354-36-81,0604/36-89-38 
RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, sprzę
gło, pompa wtryskowa, alternator, silnik na części. Wrocław, tel. 
0502/20-37-86
RENAULT 19,1991 r., 1721 ccm, wtrysk: silnik kpi., instalacja, 
skrzynia biegów, ćwiartki, nagrzewnica, półosie, piasty, kolum
ny McPhersona. Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
RENAULT 19,1991 r, 1800 ccm, 16V: klapa tylna kpi. ze spo- 
ilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tylne, ser
wo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, zbiornik spry* 
skiwacza, pasy bezpieczeństwa, lusterka, chłodnica (1.7), pod
sufitka, podnośniki szyb (elektryczne). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT 19,1991 r., 1721 ccm, benzyna: wszystkie części. 
Chojnów, tel. 076/818-70-01,819-17-56 
RENAULT 19,1991 r., 1200 ccm, 1.400,1.700 : silnik oclony, 
wahacze, drzwi, półosie, komputery, kol. McPhersona, inne. 
Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
RENAULT 19 HB, 1991 ,r.: drzwi, oś tylna, pompa wspomaga
nia, listwa, pokrywa bagażnika, nadkole, półosie, włącznik świa
teł, nagrzewnica, błotniki tylne i przednie, kierownica sportowa, 
szyby, sanki pod silnik, koła. Prochowice, tel. 076/85847-61, 
0605/43-54-20
RENAULT 19 GTX, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia 
biegów (pełna dokumentacja), oś tylna, drzwi, błotniki, plastiki, 
wnętrze, hak, zderzak, komputer, stacyjka z kluczykiem, elek
tryka, centralny zamek, McPherson. Prochowice, tel. 
076/85847-61,0605/43-54-20
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm : różne części. Wrocław, tel. 
071/311-76-55
RENAULT 19,1991 r. 4-drzwiowy: silnik, skrzynia biegów (5) 
do poj. 1.4, ćwiartki przednie, próg lewy, słupek środkowy lewy, 
chłodnica + wentylatory, ćwiartka tylna lewa, drzwi tylne lewe, 
drzwi przednie prawe kpi., błotnik przedni prawy, listwa podrę- 
flektorowa. Wrocław, tel. 0601/21-7743 
RENAULT 19, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 1900 : silnik, 
skrzynia biegów (5). Żary, tel. 068/374-69-19 
RENAULT 19,1992 r.: błotnik tylny prawy z nadkolem, do mo
delu 5-drzwiowego. Legnica, tel. 076/851-27-57 
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.: konsola, instalacja, licznik, plastiki i inne 
drobne. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
RENAULT 19,1993 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów * 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. 076/818-1745,818-12-27,0603/07-36-38 
RENAULT 19,1994 r.: maska silnika, zderzak przedni, lampa 
przednia prawa, grill. Oława, tel. 0604/75*27*83 
RENAULT 21: maska, błotniki, zderzaki, chłodnica, klapa, atra
pa .nosek'. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 21 KOMBI: komputer (monowtrysk), klapa tylna (se
dan), maska przednia, belka przednia, reflektor lewy. Wrocław, 
tel. 0501/81-36*18
RENAULT 21,1987 r .: błotniki tylne, zderzak, klapa, lampy i 
inne. Głogów, teł. 076/831*61*88,83142*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, silnik 
kompletny, alternator, rozrusznik i inne. Legnica, tel. 
076/86642-70 po godz. 20
RENAULT 21,1988/89 r., 1700 ccm, benzyna: części mecha
niczne i blacharskie, elementy wnętrza. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-10,0606/45-54-68
RENAULT 21 SEDAN, 1988/89 r., 1700 ccm, wtrysk: różne czę
ści z demontażu. Głuchołazy, tel. 0606/99-19-03 
RENAULT 21,1991 r., 1700 ccm, E : silnik z osprzętem, skrzy
nia biegów, zawieszenia, chłodnica, półosie, maglownica, błot
niki, drzwi, pokrywa silnika, lampy, ukł. wydechowy, koła kom
puter, grill, inne. Legnica, tel. 0600/3440-71 
RENAULT 25,2100 ccm, diesel: silnik. • 2.300 zł. Głogów, tel. 
076/831-71-14
RENAULT 25 : maska, błotnik, zderzak, chłodnica, reflektor. 
Siechnice, teł. 071/311*39*14,0602/71-26*65

RENAULT 25. zawieszenia, dach, drzwi kompl., maska, klapa 
tylna. Zgórżelecrt&r 6602/74-24-83.0049/17-21-50-56-51 

- RENAULT 25 GTX, 1985 r., 2200 ćcm, benzyna: różne części 
blacharskie i mechaniczne. Pogwizdów, woj. legnickie, tel. 
0605/20-67-73,0609/39-09-66
RENAULT 25,1986/90 r. 2100 diesel/2000/2200 ccm benzyna: 
różne części z demontażu. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie, teł. 
0606/36-01-64
RENAULT 25,1986/90 r. 2000/2200 benzyna/2100 diesel: skrzy
nie biegów, części blacharskie, silniki, zawieszenia, szyby, lam
py i inne z demontażu, RO Philips z osprzętem, zawieszenia, 
również sprowadzę na zamówienie. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzy
skie, tel. 0603/87-73-04
RENAULT 5: oryg. szyba boczna tylna (str. pasażera), • 200 zł. 
Ścinawa, tel. 0601/19-24-24 
RENAULT 5: lampy tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT 5,1983 r., 850 ccm: silnik na części ♦ skrzynia bie
gów (5) -120 zł, drzwi kpi. -100 zł/sztuka, błotnik lewy przedni. 
Domaniów. 97, woj. wrocławskie, tel. 0606/25-21-27 
RENAULT 5,1983 r.: zderzak przedni, szyba tylna ogrzewana, 
ogrzewanie samochodu, prawe lusterko. Wrocław, tel. 
071/36148-69
RENAULT 5,1984 r.: zderzaki, maska, lampy, szyby, nagrzewn- 
mice, deska rozdzielcza, półosie, siedzenia, tapicerka kremo
wa, skrzynia biegów (4). Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
RENAULT 5,1986 r., 120 tys. km, 1100 ccm: silnik ♦ skrzynia 
biegów (4) - 450 zł, części blacharki, części mechaniczne i inne. 
Domaniów 97, woj. wrocławskie, tel. 0606/25-21-27 
RENAULT 5, 1987 r. oraz 11 : silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, chłodnica, mosty, belki, szyby, drzwi, zderzaki, 
błotniki i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
RENAULT 5,1987 r.: błotniki, deska rozdzielcza z licznikiem, 
zbiornik paliwa, kaseta pedałów, felgi, instalacja elektryczna. 
Wrocław, tel. 071/363-82-32,0606/95-87-72 
RENAULT 5,1987/88 r., 1400 ccm: gażnik Weber, Sołex, alter
nator, kolektor, obudowa filtra pow., moduły, pompa ham. * ser
wo, amortyzatory tylne, aparat zapł., drzwi, dach, oś tylna, zbior
nik paliwa, lampy tylne i przednie, kierunkowskazy, elementy 
wnętrza i inne. Niechlów, tel. 065/543*5645,0605/12*71*19 
RENAULT 5,1988 r., 82 tys. km, 1100 ccm,: różne części bla
charki i mechaniczne. Bartoszów, gm. Pieszyce, tel. 
0606/30-1747
RENAULT 5,1989 r., 1100 ccm, benzyna, 3-drzwiowy: drzwi 
lewe • 70 zł, klapa tylna • 100 zł, skrzynia biegów (4) • 200 zł, 
chłodnica -100 zł, nagrzewnica - 80 zł, lampy tylne - 50 zł/szt., 
błotniki • 60 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/96*14*02

RENAULT!
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

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

teL 071/311-59-42,071/311-54-13,0604607719.

RENAULT 5,1990 r., 1200 ccm, 1.400: silnik oclony, światła, 
lusterka, belka tylna, kol. McPhersona, inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28
RENAULT 5,1992 r., 130 tys. km. 1600 ccm, diesel: silnik kpi. 
• 1.300 zł ♦ cło ok. 300 zł, skrzynia biegów - 300 zł, alternator, 
reflektory, półosie, rozrusznik. Lubin, tel. 0608/49-10*23 
RENAULT 5,19, FUEGO rok 90 • 92, części używane. Wro
cław, tel. 071/34842-16
RENAULT 5,9,1982/89 r.: różne części z demontażu. Bielany 
Wr., tel. 071/359-37-99
RENAULT 9: różne części. Legnica, tel. 076/721-55-74 
RENAULT 9, benzyna, diesel: różne części z demontażu, ele
menty blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodnica, ele
menty wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 9,1984 r.: części z rozbiórki. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-5341
RENAULT 9,11,1400 ccm: gaźniki (Weber, Solex), kolektory, 
obudowa filtra, alternator, pompa hamulcowa, pompa wody, 
kolumna kierownicy ♦ stacyjka, głowica, drzwi, klapa tylna, szy
by, moduł, aparat zapłonu, lampy tylne, reflektory (do Renaulta 
11,98 r.), elementy wnętrza i inne. Niechlów, tel. 065/543-5645, 
0605/12-71-19
RENAULT 9,11,1600 ccm, diesel: silnik, różne części. Oleśni
ca, tel. 071/31540-51
RENAULT 9,11: zaciski hamulcowe, sprzęgło, wahacze przed
nie, konsola, przewody hamulcowe, linka do klapy przedniej, 
zderzak tylny, kierownica, pasy bezwł., stabilizator, elementy 
tapicerki. Wałbrzych, tel. 074/844-82-17 
RENAULT 9,11,19: sinik, zawieszenie, oblachowanie. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
RENAULT 9,11,21: zaciski hamulcowe przednie, nowe. Mar
ciszów, tel. 075/741-01-73,0607/50-9045 
RENAULT BERLINGO: zawieszenie przednie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
O  RENAULT C-35,1991 r. 2.5 D, 2.1 D: silnik (2.1 D), 

części silnika (2.5 D), skrzynie biegów, zawiesze
nia, chłodnica, półosie, reflektory i inne. Choj
nów, tel. 076/818-12-27,0603/07-36-38 84014601 

RENAULT CLIO II: poduszka pow. kierowcy, -480 zł. Legnica, 
tel. 0607/77-93-76
RENAULT CLIO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmocnie
nie, belka, zwrotnice, McPhersony, lusterka, chłodnice, wenty* 
lator, reflektory, światła tylne, kierunkowskazy, klapa, wahacze, 
felgi, ścianka tylna i półka. Siechnice, tel. 071/311*39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT CLIO II : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
światła, zderzaki, atrapa, chłodnice, obudowa z wentylatorem, 
belka, drzwi, środkowe słupki, lusterka, ścianka tylna, klapa,

RENAULT
WARSZTAT - 8°°-17N ul. Paczkowska 26

tel. 071/36913 88 
SKLEP-8’°-17" u l. Kośc iuszk i 181

l tel. 071/372 46 58 J
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obudowa filtra powietrza. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT CLIO: ćwiartka przednia lewa - 650 zł, drzwi tylne 
do modelu 5*drzwiowego • 150 zł/szt. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58,0602/35-61-24
RENAULT CLIO : chłodnica z wentylatorem. Wrocław, tel. 
0600/39-08-71
RENAULT CLIO II: chłodnica, błotniki, zderzaki, lampy tylne, 
lusterka mechaniczne, wahacze, półosie, kolumny McPherso
na, drzwi (3), poduszki powietrzne, felgi stalowe 14* z opona
mi, nowe oraz inne części. Wrocław, tel. 0502/93*90-21 
RENAULT CLIO stary model : reflektor. Wrocław, tel. 
0601/21-7743
RENAULT CUO: zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71*59*58 
RENAULT CUO, 1991 r., 1200 ccm: monowtrysk. Wrocław, tel. 
0607/38-62-09
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm : głowica, silnik, rozrusz
nik, alternator, tarcze i zaciski hamulców, łapy silnika, kolektor, 
gażnik, inst. silnika, pompa wody, sprzęgło, piasta prawa, pom
pa paliwa i inne. Oleśnica, teł. 071/314*33-73,0603/234 5 49 
RENAULT CLIO. 1992 r., 1800 ccm, 16V: poduszka pod silnik, 
wahacz przedni, elem. deski rozdzielczej, pompa wspomaga
nia, deska rozdzielcza (górna część), podszybie plastikowe. 
Wrocław, tel. 0501/81*36*18
RENAULT CLIO 1,1997 r.: zderzak, guma pod zderzak, listwa 
pod reflektory 99 r. Radwanice, tel. 071/311-76-55 
RENAULT CLIO, 1999 r .: skrzynia biegów, półosie, kolumna 
kierownicza, lusterka, elem. zawieszenia, liczniki, tylny błotnik, 
fotele, przednia podłużnicą, plastiki. Lwówek śl., tel. 
0603/33-73-96

RENAULT CLIO II, 1999 r. : zawieszenie przednie, kolumny 
McPhersona, zwrotnice, wahacze, listwa kierownicza, stabili
zatory. półosie. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
•RENAULT CLIO, 2000 rl : chtodnica diesel. Wrocław, tel. 
0601/21-7743
RENAULT ESPACE: maska, drzwi, błotniki, atrapa, wzmocnie- 

' nie, chłodnice, obudowa z wentylatorami, klapa, światła, kie
runkowskazy, lusterka, błotniki tylne, fotel. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
RENAULT ESPACE, 1990 r., 160 tys. km, 2100 ccm, turbo D : 
silnik kompletny ze skrzynią biegów, sprowadzony z Niemiec, 
oclony, • 6.000 zł. Zgorzelec, tel. 0602/28-98-55 
RENAULT ESPACE, 1996 r.: lampa tylna lewa (nowa) - 220 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-54-13
RENAULT ESPACE, 1997 r.: drzwi lewe tylne lekko uszodzone 
• 100 zł, uszczelki drzwi lewych na ramki górne lewe - 30 zł, 
zderzak tylny - 300 zł. Głuchołazy, tel. 0601/55-9947 
RENAULT EXPRES: atrapa, zderzak, belka podsilnikowa, drzwi 
tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT EXPRESS : klapa tylna z szybą. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
RENAULT EXPRESS, 1987/93 r.: powypadkowe części. Gro- 
blice, tel. 071/321-58-31
RENAULT KANGOO : lampy tylne i przednie. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
RENAULT KANGOO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie, światła, wahacze, belka, McPhersony, lusterka, klapa, 
chłodnice, wentylator z obudową halogeny, światła tylne. Siech
nice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT KANGOO : drzwi przednie prawe. Trzebnica, tel. 
0606/40-03*11
RENAULT KANGOO: pokrywa silnika, reflektor lewy. Wrocław, 
tel. 0601/21-7743
RENAULT KANGOO: bok prawy, drzwi prawe, silniki, skrzynie, 
zawiesz. i inne. Wrocław, tel. 0503/74-80-58
0  RENAULT KANGOO, 1998/01 r . : tylny zderzak, 

tylne lampy, układ kierowniczy, tylne i przednie 
drzwi, tylne ćwiartki, deska, siedzenia, zawiesze
nie tylne, zwrotnice, wahacze, półosie, amorty
zatory, błotnik przedni lewy, siln ik 1.4, 1.9 D, 
skrzyn ia  biegów, p la stik i. Św idn ica , tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020211

RENAULT LAGUNA: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie, wahacze, zwrotnice, McPhersony, belka, reflek
tory, halogeny, kierunkowskazy, światła tylne, klapa, chłodnice, 
lusterka, ścianka tylna i błotniki, obudowa i 2 wentylatory. Siech
nice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT LAGUNA 5-drzwiowy: drzwi przednie prawe, klapa 
tylna zszybą oś tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
RENAULT LAGUNA: drzwi przednie i tylne lewa strona. Wał
brzych, tel. 074/664-84-31 po godz.18 
RENAULT LAGUNA: przednia belka zawieszenia. Wrocław, teL 
0501/5749-30
RENAULT LAGUNA: klapa tylna. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
RENAULT LAGUNA: zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
RENAULT LAGUNA, 3000 ccm, V6 : skrzynia biegów, szyby, 
półosie. Złotoryja, tel. 076/878-79-13,0606/25-90-63 
RENAULT LAGUNA, 1994/99 r.,: kpi. boczne lusterka, ręczna
1 el. regulacja. Wrocław, tel. 0604/94-65-21
O  RENAULT LAGUNA, 1995/99 r.: przednie ćwiart

ki oraz tylna prawa, dach, drzwi, lusterka, tylna 
klapa, poduszka pow., koła z  oponami, tapicer
ka, plastiki, deska, tylne lampy, tylny zderzak, 
półosie, elementy silnika, skrzynia biegów, łapy 
silnika, zbiorniczki, zamki, uszczelki i inne. Świd
nica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87020181

RENAULT LAGUNA, 1996 r. : dużo części. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
RENAULT LAGUNA, 1997 r.: zderzaki, wzmocnienie czołowe. 
Lukaszowice, tel. 0602/8849*71 
RENAULT LAGUNA, 1997/00 r., 2200 ccm, turbo D : sterowniki 
ABS, głowica, skrzynia biegów, silniczek nadmuchu pow., sprę
żarka, napinacze pasów i inne. Leszno, tel. 0605/82-85-18 
RENAULT LAGUNA, 1998 r., 35 tys. km, 1900 ccm, TDi: silnik, 
stan idealny • 2.000 zł. Wrocław, tel. 0502/20-37-86 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r.: silnik 16V, • 1.900 zł. Legnica, 
tel. 0607/77*93*76
RENAULT LAGUNA II KOMBI, 1999 r.: silnik z osprzętem, kom
puter, zawieszenia, półosie, ława, tył, dach, drzwi prawe, wnę
trze, hak, -1.900 zł. Legnica, tel. 0607/77-93-76 
RENAULT LAGUNA, 1999 r.: grill, maska, halogeny. Wrocław, 
tel. 0605/10-83-08
RENAULT LAGUNA, KANGOO : halogeny, - 200 zł (możliwa 
wysyłka). Wrocław, tel. 0501/61-01-37 
RENAULT LAGUNA, SAFRANE, 1998 r., 2200 ccm. turbo D : 
głowica, turbina, tłoki 2 szt., skrzynia biegów, przednia ćwiart
ka, pod. powietrzna, felga stalowa (5 śrub). Lubin, tel. 
076/842-36-18,0603/39-69-17
RENAULT LAGUNA, TWINGO, 1994/96 r.: części używane. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
RENAULT MASTER : tylne prawe drzwi do nowego typu, • 30 
zł. Leszno, tel. 0603/05-84*80
RENAULT MASTER: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie, chłodnice, światła, obudowa z wentylatorami, lu
sterka, halogeny. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MASTER : wałek sprzęgła, napęd prędkościomie
rza, wieniec koła zamachowego (nowy, do 2.5 D). Wrocław, tel. 
071/781-74-96 po godz. 20
O  RENAULT MASTER, 1991 r. 2.5 D i 2.1 D: silnik 

(2.1 O), części silnika (2.5 D), skrzynie biegów, 
zawieszenia, chłodnica, półosie, reflektory i inne. 
Chojnów, tel. 076/818-17-45, 0603/07-36-38 
84014611

RENAULT MEGANE KOMBI: tylna półka, • 80 zł. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
RENAULT MEGANE : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
RENAULT MEGANE: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie, wahacze, zwrotnice, McPhersony, przekładnia, 
halogeny, reflektory, lusterka, światła tył, kierunkowskazy, chłod
nice, belka, klapa, oś tylna, tylna ścianka, próg, wentylator. 
Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE COUPE, CLASSIC : klapa, światła tylne, 
zderzak tylny. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE COUPE : klapa tylna, lampy tylne. Wro
cław, tel. 0601/95*16*78
RENAULT MEGANE KOMBI: roleta bagażnika. Wrocław, tel. 
0603/30-6142
RENAULT MEGANE, 1900 ccm, diesel: części blacharskie, 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, plastiki i inne. Wrocław, 
tel. 0605/11-26*18
RENAULT MEGANE: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36*18 
RENAULT MEGANE, 1990 r.: chłodnica benzyna, drzwi tylne 
lewe. Wrocław, tel. 0601/21-7743 
RENAULT MEGANE, 1995/98 r. 98/01 r.: kpi. lusterka boczne, 
czarne, lewa i prawa strona, ręczna lub elektryczna regulacja. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
O  RENAULT MEGANE, 1996/00 r.: dach, tylne drzwi, 

amortyzatory, zwrotnice, wahacze, koła, klimaty
zacja, deska rozdzielcza, tapicerka, siln ik 1.4,1.6, 
1.9 D, skrzynia biegów, przednie ćwiartki, progi, 
uszczelki, tylne lampy, plastiki, filtr powietrza i 
inne. Świdnica, tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 
87020201

RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r.: pokrywa silnika. Le
gnica. tel. 076/851-27-57
RENAULT MEGANE, 1997 r.: zderzaki, błotnik, listwy pod re
flektory. Radwanice, tel. 071/311-76*55 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm : silnik, głowica, roz
rusznik, alternator, półoś lewa, tarcze hamulców, chłodnica, 
deska rozdz., szyby, końcówki drążków kierowniczych, pompa

hamulcowa, serwo, wahacz lewy, instalacja (do 1400 i 1600 
ccm), ćwiartka tylna lewa i inne. Oleśnica, tel. 07173^33*73, 
0603/234 549 ■ - ' <
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk : chłodnica, 
wiatrak, obudowa, zbiorniczek płynu, wspomaganie kier. Pro* 
chowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
RENAULT MEGANE, 1999 r., 1600 ccm, 16V: kołyska, skrzy
nia biegów, zwrotnice, kolumny McPhersona, rozrusznik, alter
nator, konsola, licznik, fotel z poduszką pow., dół silnika, inst. 
el., nagrzewnica, dmuchawa, chłodnica, półosie i inne drobne 
części. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r.: drzwi tylne lewe i prawe, 
klapa tylna, zawieszenie przednie. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
RENAULT MEGANE, LAGUNA: maski, błotniki, reflektory i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
RENAULT MEGANE, SCENIC: maska, błotniki, zderzaki, świa
tła, belka, drzwi, chłodnica, obudowa z wentylatorami, fotel pa
sażera z poduszką klapa. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT RAPID : blok silnika, stan b. dobry, zawieszenie, 
drzwi, skrzynia biegów (5), • 280 zł. Zębice, tel. 071/359-10-64 
RENAULT RAPID, 1992 r., 1600 ccm, diesel; silnik, skrzynia 
biegów + wszystkie części z demontażu. Legnica, tel. 
0605/85-584)0
RENAULT SAFRANE: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, atrapa, 
wzmocnienie, wahacze, zwrotnice, McPhersony, belka, chłod
nice, klapa, halogeny, reflektory, obudowa z wentylatorami, lu
sterka, światła tylne i błotniki, konsola blenda, fotele. Siechni
ce, tel. 071/311*39*14,0602/71*26*65 
RENAULT SAFRANE : lewa tylna ćwiartka. Wrocław, tel. 
336*70*66 wewn. 187
RENAULT SAFRANE, 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie tylne. Wrocław, tel. 0602/71-2442 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2200 ccm, benzyna. S i: silnik 
J7T z osprzętem (uszkodzony) i inne części. Żarów, tel. 
074/858-00-32 w godz. 10-18,0607/45-56-57 
RENAULT SCENIC : półka tylna, zbiorniczek spryskiwaczy, z 
pompką. Oława, teł. 0604/8540-04 
RENAULT SCENIC, 1997 r.: zawieszenie przednie, wahacze, 
kolumny McPhersona, zwrotnice, drzwi tylne prawe, plastiki, 
półosie. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
O  RENAULT SCENIC, 1997/01 r. f  maska, zderzak, 

lampy, grill, błotnik, nadkole, drzwi, lusterka, tyl
na klapa, prawa przednia ćwiartka, tylne ćwiart
ki, prawy próg, poduszki boczne, siedzenia, de
ska, amortyzatory, wahacze, półosie, zwrotnice, 
komputer z  kluczem, skrzynia biegów, silnik 1.6, 
2.0,1.9 D, łapy silnika, klimatyzacja, koła z. opo
nami, uszcze lk i,, p la stik i. Św idn ica , tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020191

RENAULT SCENIC, 1999 r. 5-drzwiowy : zawieszenie przed
nie, wahacze, półosie, zwrotnice, kolumny McPhersona, stabi
lizatory, listwa kierownicza, klapa tylna, drzwi. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
RENAULT SCENIC, 2000 r. : kpi. klapa. Milicz, tel: 
071/384-00-62,0605/41-56-68
RENAULT SCENIC, 2000 r.: drzwi tylne prawe. Smardzów, tel. 
071/398*33*51,314-38-54
RENAULT TRAFIĆ: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
RENAULT TRAFIĆ : zderzak przedni. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
RENAULT TRAFIĆ : maska, błotnik, zderzaki, drzwi prawe 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT TRAFIĆ, 2500 ccm, diesel: wieniec koła zamacho
wego, nowy. Wrocław, tel. 071/781^4-96 po godz. 20 
O  RENAULT TRAFIĆ, 1985/93 r . : maska, błotniki, 

komplet drzwi, belka przednia, atrapa, dach Maxi, 
prawa podłużnicą, lampy przód i tył, lusterka, 
wszystkie części mech., silnik 2068 ccm diesel 
(idealny), skrzynia biegów (5), silniki 2068 D, 2500 
D i skrzynia biegów (5) w częściach ukł. kierow
niczy ze wspomaganiem, plastiki i wiele innych. 
Legnica, tel. 0606/68-30-86 84014781

RENAULT TRAFIĆ, 1986 r. : różne, części. Wrocław, tel. 
071/312-5341
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r., 2100 ccm, diesel : po remoncie 
kapit. silnika kpi. z oprzyrządowaniem - 2.800 zł. Głuszyca, teł. 
074/845-62-98
O  RENAULT TRAFIĆ, 1991 r. 2.5 D, 2.1 D: silnik (2.1 

D), części silnika (2.5 D), skrzynie biegów, zawie
szenia, chłodnica, półosie, reflektory i inne. Choj
nów, tel. 076/818-17-45,0603/07-36-38 84014621 

RENAULT TRAFIĆ, 1991/92 r., 97 tys. km : skrzynia biegów
(5), - 1.700 zl. Zgorzelec, tel. 0602/74-24-83, 
0049/17-21-50-56-51
RENAULT TRAFIĆ, 1992 r., 2100 ccm, diesel: głowica kom
pletna - 500 zl, tuleje z tłokami • 200 zł. Gromadka, tel. 
076/817-20*73,0601/75-93-91
RENAULT TRAFIĆ, 1992/93 r., 2500 ccm, diesel: wał korbowy, 
koło zamachowe, sprzęgło, rozrusznik, wahacze, piasty, oś tyl
na, lampy przednie i tylne, maska, drzwi, błotniki, belka pod 
chłodnicę, plastiki, ukł. kierowniczy i inne. Legnica, tel. 
0602/23-11*56
RENAULT TWINGO: maska -150 zł. Jawor, tel. 0604/79-1648 
RENAULT TWINGO : maska, błotnik, zderzaki, wzmocnienie, 
reflektory, chłodnice, drzwi, belka, klapa, oś tylna, McPherso- 
ny, zwrotnice, wentylator. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT TWINGO : zderzak przedni • 40 zł, półoś - 50 zl, 
rozrusznik • 50 zł, głowica • 100 zł, belka tylna - 300 zł, kompu
ter łożyska - 40 zł,.chłodnica • 80 zł, skrzynia biegów - 200 zł, 
inst. elekt. • 70 zł. Wrocław, tel. 370-01-15 w godz. 8-16 
RENAULT TWINGO: oryg. el. podnośniki szyb • 320 zl, z mon
tażem • 450 zł. Wrocław, tel. 0902/03-85-95 
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT TWINGO: zderzaki. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
ROBUR: różne części. Bielany Wr., tel. 0601/91-27-21 
ROBUR, diesel: rozrusznik mało używany, - 500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/73-60-86
ROBUR, diesel: silnik po remoncie (możliwość sprawdzenia) 
kpi. ze sprzęgłem, skrzynia biegów • 250 zł, cały tylny most z 
resorami - 350 zł, pompa hamulcowa, seiwo, amortyzatory - 50 
zł/szt., szyby, drzwi, lampy, kabina • 250 zł, bębny, felgi. Wał
brzych, teł. 0601/81-32-12
ROBUR: różne części, nowe, • 10.000 zł lub zamienię na czę
ści do Kamaza. Wrocław, tel. 071/373*67*27 
ROBUR, 1986 r., diesel : różne części. Lukaszowice, tel. 
071/311-76-55
ROBUR, 1988 r., diesel: kompl. koła 650x20, stan b. dobry, 6 
szt., pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, 
przednie zawieszenie po regeneracji inne. Kobierzyce, tel. 
0603/94-97-53
O  ROBUR, IFA, FORTSCHRITT: agregaty, sprężar

ki, części zamienne, sprzedaż wysyłkowa, akce
soria, serwis na miejscu. Bielany Wrocławskie, 
ul. W rocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81009501

ROVER, 1992 r.: wzmocnienie boczne, lewe i prawe. Legnica, 
tel. 076/851-27-57
ROVER, 1992 r .: błotnik tylny prawy z nadkolem, do modelu
5-drzwiowego. Legnica, tel. 076/851-27-57 
ROVER 214,1400 ccm, 16V: głowica, silnik na części. Gostyń, 
tel. 0604/33-86-50
ROVER 214,1998 r.: skrzynia biegów, przednia ćwiartka, elem. 
zawieszenia, półosie, klimatyzacja, lampy, fotele, szyby, przed
nie belki. Lwówek śl., tel. 0603/33-73-96 
ROVER 214,216,1994 r.: McPherson przedni, zaciski hamul
cowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator przedni. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
ROVER 600: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0604/254)7-69 
ROVER 820 Tl, 1993 r., 2000 ccm, turbo : dach, podłużnicą.
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zawieszenie, skrzynia biegów; osprzęt sinika, drzwi, szyby, lu
sterka, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, półosie, felgi alu
miniowe, plastiki, ukł. kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
SAAB : włączniki podgrzewania siedzeń - 30 zt. Głuchołazy; 
teł. 0601/55-99-47
SAAB: spoiier tylny. Mirków, teł. 071/315-11-28 
SAAB 9000 CO: zderzak. Wrocław; teł. 0501/81-36-18 
SAAB 9000 CSE, 1998 r., 2300 ccm. turbo: części przodu i 
tyłu, zawieszenia, poduszki powietrzne. Wrocław, teł. 
0606/62-65-10
SAAB 93: zderzak przedni - 300 zł, błotnik prawy -170 zi. Wro
cław, teł. 0604/93-01-63
SAMOCHÓD CĘŹAROWY : kontener z windą załadowczą, 
wym. 6,10 x 2,45 x 2,30, udźwig windy 800 kg, 93r, kolor biały, 
stan b. dobry, -14.500 zł. Wrocław, teł. 349-13-24 
SCANIA 142 z klimatyzacją: silnik, skrzynia biegów, kabiny, 
mosty. Lubiąż, tei. 071/389-76-62 
SEAT CORDOBA: zderzak tylny. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
SEAT CORDOBA, BIZA: dach (vario), skrzynia biegów (1900 
ccm), różne części blacharskie i mechaniczne. Nysa, tel. 
0606/26-63-23
SEAT BIZA, 900 ccm : skrzynia biegów (5), rozrusznik, .po
duszka* skrzyni biegów. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
SEAT B IZA : silnik, oclony, skrzynia biegów, gażnik, - 250 zL 
Wysoka, tel. 071/329-26-61 wewn. 53 
SEAT IBIZA, 1988 r . : drzwi przednie prawe. Wrocław, teł. 
0501/81-36-18
SEAT BIZA, 1988 r.: drzwi kpL Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SEAT BIZA, 1989 r., 1500 ccm: silnik oclony; skrzynia biegów, 
zawieszenie, światła, chłodnica, półosie, błacharka. Lubań, teł. 
075/721-52-31,0604/56-15-28
SEAT BIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel: różne części Wrocław, 
teł. 0603/50-24-52
SEAT BIZA, 1990 r. : 4 drzwi, tylna ćwiartka, klapa, maska, 
tylne lampy, zbiornik paliwa, kpL ukł. kierowniczy nagrzewni
ca, tylne i przednie zawieszenie, amortyzatory, tapicerka, pół
osie. ., tel. 0606/24-21-68
SEAT BIZA, 1990 r .: amortyzatory tylne .Sachs*, używane, 
kompl, -150 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67,0606/72-29-95 
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
SEAT BIZA, 1991 r.: drzwi kpi., klapy tylne, zawieszenie i inne. 
Prusice, tei. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
SEAT BIZA, 1991 r., 900 ccm lub 1200 ccm, 1500 ccm: sinik, 
szyby, osprzęt sinika, maski, kola, ćwiarlki, wnętrze auta, skrzy
nia biegów i inne. Waferzych, teł. 074/846-49-57 
SEAT BIZA, 1991 r .: kpi. wahacze, amortyzatory, sprężyny, 
zwrotnice, tarcza ham. Wrocław, teł. 0603/55-31-83 
SEAT IBIZA, 1993 r. : maska, błotniki, tapicerka do modelu
3-drzwiowego, zawieszenia, części blacharki, szyby. Mapa tyl
na, lampy, zderzaki, silnik 1 9D, chłodnica, wzmocnienia, sinik
1.3E. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm : wszystkie części używane. 
Wrocław; teL 0601/70-17-36
SEAT BIZA, 1994/98 r.: kpi. lusterka boczne, czarne, lewa i 
prawa strona, ręczna regulacja, stan idealny. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
SEAT BIZA, 1998 r.. 1400 ccm 4-drzwiowy: tył nadwozia, słup
ki środkowe, zderzaki, fotele kompletne, maglownica, głowica, 
elementy sinica, tapicerka, półosie, zawieszenia, kola, nagrzew
nica i inne (możliwość wysyłki). Warszawa, tel. 0602/6066-24 
SEAT IBIZA, CORDOBA: felgi stalowe 13", cena od 30 zl/szL 
Złotoryja, tel. 076/878-29-13,076/878-51-96 
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1996/99 r.: reflektory, kierunkowska
zy, atrapa, zaślepki halogenów. Wrocław, lei. 0601/59-21-76 
SEAT MALAGA, 1988/92 r., 1500 ccm: wszystkie części. Mie
roszów, woj. wałbrzyskie, teł. 0605/40-97-55 
SEAT MALAGA, 1990 r.: różne części, szyby, skrzynia biegów. 
Krotoszyn, teł. 0608/53-18-58 po godz.17 
SEAT TOLEDO: pompa wspomagania kier., póioś długa, licz
nik. Prochowice, tei. 076/85047-61,0605/43-54-20 
SEAT TOLEDO: klimatyzacja kpi Wilkowice, teł. 065/534-11-53 
SEAT TOLEDO, 1800 ccm : wszystkie części używane. Wro
cław. teł. 0601/70-17-36
SEAT TOLEDO nowy model: maska przednia, tylna klapa, - 350 
zł. Zielona Góra, teł. 0601/56-57-30 
SEAT TOLEDO. 1991/97 r.,: kpi. boczne lusterka (lewa stro
na). ręczna regulacja, stan idealny. Wrocław, teł. 0604/94-65-21 
SEAT TOLEDO. 1992/98 r. 1.9 TDI, 1.6,2.0 E, 1.9 TD: części 
sinika, fitr powietrza, drzwi, klamki, podnośniki elektryczne, 
lampy tylne, nadkola, lusterka, konsola, Japy”, półosie, waha

cze, chłodnica, listwa pod gril, wzmocnienie czołowe, wspo
maganie, belki, poduszki pow. Wrocław, teł. 0602/26-76-79 
SEAT TOLEDO, 1993 r„ 1800 ccm 1600 i 2000 ccm: dach. po- 
dłużnice, ćwiartki tylne, klapa, drzwi, lampy, zegary, chłodnica, 
serwo, nagrzewnica, lusterka, hak, zbiorniczki, osprzęt sinika, 
skrzynia biegów, zawieszenie, plastiki, ukł. wydechowy i kie
rowniczy, kierownica i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
SEAT TOLEDO, 1994/98 r.: kpi. lusterka boczne, czarne, lewa 
i prawa strona, ręczna regulacja, stan idealny. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
SEAT TOLEDO, 1995 r. : półka bagażnika. Bolesławiec, teł. 
0608/18-83-69
SEAT TOLEDO, 1995 r.: klapa tylna z szybą. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
O  SEAT TOLEDO H, LEON, 2000 r. 1400,1600,1800, 

1900 ccm TDi: maska, drzwi, zderzaki, lampy, 
szyby, poduszki pow., fotele, plastiki wnętrza, kli
matyzacja, osprzęt silnika, zawieszenia, skrzynia 
biegów, głowice, chłodnice, dach z  podsufitką, 
błotniki tylne, koła 15", lusterka, ukł wydechowy 
i inne. Lubin, tel. 0603/04-19-15 84015021 

SILNIK LEYLAND, SW-400 : po remoncie kapitalnym, duża i 
mała obudowa sprzęgła, koło zamachowe, - 4.000 zł. Roztoka, 
gm. Dobromierz, teł. 074/850-91-12 
SILNIK PERK1NS 3P 3-cyiindrowy, do wózka widtowego, stan 
b. dobry. • 2.500 zł. Kłodzko, teł. 074/867-38-50,0601/56-29-10 
SILNIK SW-400, turbo: głowica nowa, -1.100 zL Głogów, teł. 
0501/62-27-65 po godz. 14
SILNIK SW-400 : alternator nowy, - 300 zł. Lubin, tel. 
0604/59-51-90
SILNIK SW-400 : tłoki do turbo, z pierścieniami i sworzniami, 
nowe, 6 szt., pompa olejowa, nowa, - 600 zł. Lubin, tel. 
0502/60-93-39
SILNIK SW-400: po remoncie (5.000 km), z osprzętem, - 3.500 
zL Oława, teł. 071/30304-78
SILNIK SW-400 turbo, Andrychów, nowy, bez gwarancji, • 13.000
zł. Świebodzice, tel. 074/8544946
SILNIK SW-400 do remontu, -1200 zł. Wielgie, gm. Micz, lei.
0604/66-82-51
SILNIK SW-400 po remoncie kapitalnym, na gwarancji lub wy
mienię na stary, z dopłatą. Zielona Góra, tel. 068/327-18-09 
SILNIK SW-680 : rozrusznik R-20, nowy, - 700 zł. Lubin, tel. 
0604/59-51-90
SKODA 120 L : zawieszenie przednie, nagrzewnica, deska 
rozdz., kierownica z wałem, stacyjką i. przełącznika mi, drzwi 
przednie i tylne prawe, zawieszenia tylne, hak, folgi, opony uży
wane i inne części z demontażu. Długołęka, teł. 071/315-23-68, 
0609/24-56-17
SKODA S-100: błotnik przedni prawy -100 zł, ściana tylna - 60 
zl, ściana przednie • 150 zł, błotnik tylny lewy - 40 zł, S-105: 
zawieszenie przednie kpi. - 200 zl, poszycie boku prawego - 50 
zł, nadkole przednie prawe, siedzenia kpi. Jelenia Góra, tei. 
0605/41-07-96
SKODA 120: maska przednia, alternator, głowica, prędkościo
mierz okrągły. Legnica, tel. 076/722-55-25,0603/84-41-71 
SKODA 110: drzwi 4 szt., nowe, kierownica, pierścienie nowe,

szyba przednia i tylna, belka zawieszenia. Legnica, tel. 
076/722-55-25,0603/84-41-71*
SKODA 105-: skrzynia biegów (4), drzwi kompl., chłodnica i 
inne części, tanio. Ligota Trzebnicka, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-33-38
SKODA MTS-24 : skrzynia biegów z półbiegami, - 700 zl. Lu
bawka, tel. 075/741-17-52
SKODA 105 -120: sinik na gwarancji, bez głowicy - 590 zł 
(zwrot starego), zestaw naprawczy sinika, głowica po remon
cie kapitalnym, rozrusznik oraz inne części, nowe i używane. 
Lubin. teł. 076/846-30-98,0604/66-62-68 
SKODA 105: gażnik - 40 zt, alternator - 40 zl, szyba tylna - 30 
zl, maska przednia, klapa tylna, tłoki + pierścienie, panewki 
nominalne. Rudno, woj. wrocławskie, teł. 0607/82-2445 
SKODA 105: ścianka tylna, światła pionowe - 40 zł, alternator
- 30 zl, stacyjka - 30 zł, pedał gazu -10 zl, przewód hamulcowy 
długi, nowy -10 zł. Wafcrzych, tel. 0608/31-29-54
SKODA 105,120,130: sinik, po remoncie kapitalnym, głowi
ce, wały, gaźnikl rozruszniki i inne części gwarancja, montaż 
u klienta. Wałbrzych, tel. 074/845-39-15 grzecznościowy, 
0608/13-24-80
SKODA 105,120 L : hak kpi., stan b. dobry - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/353-00-51
SKODA PICK-UP: drzwi tylne lewe, plastikowe, kompletne, z 
szybą. Wrocław, teł. 0601/21-77-43 
SKODA 105 : różne części blacharskie i mechaniczne. Wro
cław, teł. 0501/48-57-50
SKODA 105,120: różne części z demontażu. Domaslaw. tel. 
071/311-98-33
SKODA 105,120,1984 r.: różne części zdemontażu. Młyńsko,
gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41
SKODA FAYORIT,: grill (znaczek z boku), - 20 zl. Leszno, tel.
0601/8941-59
SKODA FAYORIT : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
SKODA FAVORIT, 1400 ccm: sinik, skrzynia biegów, rozrusz
nik, półosie. Oleśnica, tel. 0605/93-05-59 
SKODA FAVORTT: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
SKODA FAYORIT: drzwi, sinik w całości lub na części, alter
nator, zbiornik paliwa, licznik, nagrzewnica, aparat zapłonu, 
wiązka elektr. przednia, lampa lewa tylna, mechanizmy wycie
raczek, sprężyny, kolumny McPhersona, serwo, piasty przed
nie, zaciski ham., belka tylna flumiki, kolumna kierownicza, sta
cyjka. Wrocław, teł. 352-83-37 po godz. 18,0604/75-20-57 
SKODA FAVOR!T: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Wrocław; teL 0501/48-57-50
SKODA FAYORIT 135: komplet naprawczy - 400 zł, rozrusznik
- 250 zl, skrzynia biegów - 600 z l drzwi tylne lewe - 350 zł, 
sprężyny przednie - 40 zł, kpi. ogrzewanie - 250 zł, zaciski ha
mulcowe - 80 zl. Wrocław, teł. 357-29-52,0502/95-84-20 
SKODA FAYORIT Fełida, nowe: drzwi lampy, pas przedni (91 
r.), szkła, części elektr. i mechaniczne, wkl. zamków, paski ki
nowe gładkie, lakier groszkowy - spray, Fefida: oryg. hak tylny, 
niemiecki używany, reflektor przedni lewy, - 300 zł. Wrocław, 
tel 343-66-26
SKODA FAYORIT: skrzynia biegów, amortyzatory tylne, zega
ry, siniczki wycieraczek, lampy tylne, lusterka, plastiki i inne. 
Wrocław, teł. 51-50-31
SKODA FAYORIT: reflektor lewy, drzwi tylne lewe, klapa tylna. 
Wrocław, teł. 0601/21-7743
SKODA FAYORIT, 1990 r.: drzwi przednie i tylne, skrzynie bie
gów, tylne osie, amortyzatory przednie i tylne, konsola, sinik 
1300 ccm kpi., wahacze, przełączniki pod kierownicę, ukl. kie
rowniczy, łoże silnika, chłodnica, grill. Prusice, tel. 
071/312-60-25 po godz.20
SKODA FAVORIT, 1991 r.: sinik, skrzynia biegów, osprzęt s i
nika, mosty, belki drzwi, szyby, maski koła i inne. Wałbrzych, 
teł. 074/84649-57
SKODA FAYORIT, 1991 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
SKODA FAYORIT. 1992 r. : różne części. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-30
SKODA FAYORIT. 1993 r., 60 tys. km, 1300 ccm: różne części 
blacharskie i mechaniczne oraz tył nadwozia. Wrocław, tel. 
0502/45-1247
SKODA FELłCIA: błotnik lewy przedni, drzwi lewe przednie. 
Bolesławiec, teł. 0604/75-81-96 
SKODA FEUCIA:klimatyzacja kompletna, - 800 zl. Oława, tel. 
071/302-8544,0602/70-20-85
SKODA FELłCIA : półoś napędowa, prawa. Wrocław, tel. 
071/336-70-66 wewn. 187
SKODA FEUCIA: skrzynia biegów, amortyzatory tylne, zegary.

siniczki wycieraczek, lampy tylne, lusterka, plastiki i inne. Wro
cław, teł. 51-50-31
SKODA FEUCIA : atrapa przednia, zderzak przedni, zderzak 
tylny, drzwi tylne lewe. Wrocław, tel. 0601/21-77-43 
SKODA FEUCIA : różne części blacharskie i mechaniczne. 
Wrocław, tel. 0501/48-57-50
SKODA FEUCIA KOMBI: drzwi prawe, zderzak tylny, zbiornik 
paliwa, piasty kół, amortyzatory tylne, lampy tylne, silnik. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
SKODA FEUCIA: drzwi, błotnik przedni i tylny, zderzak, ścian
ka przednia i tylna, reflektory, pokrywa przednia i tylna, podłuż
nica, deska rozdz., nadbudówka pick-up, drzwi tylne, błotnik 
lewy tylny. Wrocław, tel. 372-84-62 
SKODA FELłCIA, 1995/99 r.,: lewe lusterka, ręcznie i el. regu
lowane. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
SKODA FELłCIA, 1998 r., 1300 ccm: fotele, zderzaki, szyby, 
tapicerka, skrzynia biegów, półosie, elementy silnika, komplet
na instalacja elektryczna, lusterka, słupki środkowe z progiem, 
ćwiartka tylna i inne (możliwość wysyłki). Warszawa, tel. 
0602/6066-24
SKODA FELłCIA, OCTAYIA : lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrocław, tei. 0606/40-03-11 
SKODA LIAZ MTS: most tylny, oś przednia i resory, chłodnica 
i inne części Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/814-79-81 
SKODA LIAZ: sinik, skrzynia biegów, most tylny, zawieszenie 
przednie, kabiny oraz inne, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11
SKODA OCTAYIA: maska sinika - 250 zł, zderzak przedni srebr
ny - 250 zł, atrapa przednia - 200 zł. Jelenia Góra, tel. 
0605/41-07-96
SKODA OCTAYIA, turbo D : pompa wtryskowa, skrzynia bie
gów, sinik, głowica, klimatyzacja, lampy, poduszka, deska 
rozdz., zawieszenie przednie, inst. el., sensory, felgi aluminio
we i inne. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
SKODA OCTAYIA : felgi aluminiowe 15”, wraz z oponami 
195/65/15, stan b. dobry. -1.400 zł. Legnica, tel. 0603/82-3944 
SKODA OCTAYIA, 1900 ccm, TDi, 110 KM: sinik w całości lub 
na częśa, wraz z osprzętem. Legnica, tel. 0607/404547 
SKODA OCTAYIA:maska przednia, błotnik lewy i prawy, inne 
elementy przodu. Oława, tel. 071/302-8544,0602/70-20-85 
SKODA OCTAYIA: zderzak przedni, chłodnica wody. Wrocław, 
teł. 071/336-70-66 wewn. 187
SKODA OCTAYIA KOMBI, 46 tys. km: sinik 1600 ccm SR, 100 
KM - 1.500 zl; skrzynia biegów oraz inne. Wrocław, tel. 
0603/21-1842
SKODA OCTAYIA : drzwi, zderzak przedni i tylny, reflektory, 
deska rozdz., poduszka powietrzna, dach, błotnik przedni i tyl
ny. próg, podłużnica, czołówka, pokrywa przednia i tylna, lu
sterko, chłodnica, wahacz. Wrocław, tel. 372-84-62 
SKODA OCTAYIA, 1998/99 r. 1600 ccm i 1900 ccm TDi: drzwi, 
szyby, klapa tylna z szybą, zderzaki, belki, kolumny McPherso
na, półosie, poduszki pow. * sensory, wahacze, osprzęt sinika, 
zbiorniczki i inne. Lubin, teł. 0605/57-87-37 
SKODA OCTAYIA TDI, 1999 r.. 1900 ccm: błotniki tylne, zde
rzak tylny, dach, zawieszenie tylne, lampy tylne, tapicerka. pod
sufitka, tłumik, szyby, plastiki, klapa tylna i inne. Lubin, tel. 
0602/82-21-98

SKODA OCTAYIA TDI, 1999 r., 1900 ccm: skrzynia biegów (5), 
sinik, zawieszenie przednie, podhiżnice przednie, dach, drzwi, 
konsola, ukl. wydechowy, lusterka i inne. Lubin, tel. 
0600/32-06-85
SKODA OCTAYIA, 1999 r.: zderzak przedni. Stronie śląskie, 
tel. 074/814-13-12
SKODA OCTAYIA, 2000 r. kpi. klimatyzacja, części blacharskie, 
przednie i tylne lampy, tylny zderzak, wzmocnienia przednie, 
tylne zawieszenie. Legnica, tel. 0603/82-3944 
SKODA OCTAYIA, FABIA, 1998/01 r . : poduszki powietrzne, 
taśmy, sensory, rozruszniki sondy lambda, gril, lusterka, świa
tła tylne do kombi, reg. wys. kierownicy, moduł zapłonu, kom
putery, pompa wspomagania, zamki. Wałbrzych, tel. 
074/841-05-83,0042/06-06-56-21-88 Czechy 
SKODA RTO: skrzynia biegów, rozrusznik, pompa wtryskowa, 
szyby i wiele innych. Lututów, tel. 043/87145-17 
SPYCHARKA DT 75,1969 r.: sinik, sprawny, -1500 zł. Wał
brzych, teł. 0605/32-93-63
SPYCHARKA DT-75: różne części. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
STAR, SW-400 : silnik kompletny, techn. sprawny, - 8.000 zł. 
Opole, tel. 077/455-08-11
STAR : zbiornik paliwa 150 I, • 160 zl. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-29-63,0502/89-68-04
STAR : półoś przednia z przegubem • 50 zł. Siekierczyn, tel. 
075/72442-52
STAR: blok sinika SW400, stan b. dobry, - 600 zł. Wołów, tel. 
071/389-92-79 po godz.18
STAR: różne części, nowe, -10.000 zł lub zamienię na części 
do Kamaza. Wrocław, tel. 071/373-67-27 
STAR: pompa wspomagania ukł. kierowniczego, nowa. Zawo
nia, tel. 071/312-90-73
STAR 28: kabina polakierowana, uzbrojona, konserwacja. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-50-84 
STAR 200, SW 400: most tylny, resory, skrzynie biegów i inne. 
Bielany Wrocławskie, tel. 0601/91-27-21 
STAR 200: pompa wody (nowa) - 200 z l rura wydechowa (nowa) 
- 60 zł. mechanizm różnicowy - 220 z l nagrzewnica, tarcza 
sprzęgła, amortyzator przedni (nowy) - 60 zł i inne. Długołęka, 
tel. 071/315-20-68
STAR 200: skrzynia ład. • 250 zł. kabina - 250 zL skrzynia bie
gów - 350 zł, resory tylne - 70 zł/szL, rozrusznik -150 zl, serwo, 
nowe -100 zł, alternator 12Y - 50 zł, most tylny- 200 zł. Głuszy
ca, tel. 074/845-68-20,0603/36-13-96 
STAR 200: kabina nowy typ kpł. - 550 zł, tylny most szybki • 
1350 zł, skrzynia biegów - 450 zł, oś przednia - 400 z l wały 
pędne • 450 zł, serwo • 150 zł, zaczep, zderzak, talerz + wałek 
.7”, piasty, resory, obudowy, sprzęgła, głowica, chłodnica i inne. 
Jaworzyna Śl.. lei. 074/85046-26. 0605/07-80-32 
STAR 200: zawieszenie przednie - kompletne, - 300 zł. Lubaw
ka, tel. 075/741-17-52
STAR 200 : kabina nowego typu, most tylny, belka przednia, 
resory, chłodnica, zderzak tylny, burty i inne. Lubin, tel. 
076/841-86-83,0603/51-53-20
STAR 200: rozrusznik, • 250 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-54-80 
STAR 200: sinik, w całości lub na części, - 800 zł. Nysa. tel. 
077/4354444
STAR 200: sinik SW 400 i SW 680, blok żeliwny i aluminiowy, 
stan b. dobry. Paszowice, tel. 0605/82-59-16,076/870-12-21 
STAR 200: szczęki ham. przednie 4 szt., wał napędowy, dugi 
do skrzyniowego, pompa wspomagania do SW400, obrotnica 
przyczepy D-55, siłowniki H-CA fi 125 mm, 4 szt., nowe części. 
Prusice, tei. 071/312-62-18
STAR 200: sinik - 2.800 zł. skrzynia biegów - 600 z l skrzynia 
ładunkowa - 600 zł, kabina nowego typu -1.500 zł, koła, aku
mulatory -150 ztfszt., skrzynia biegów -150 zł, chłodnica - 200 
zl. Ścinawa, tel. 076/843-69-96 
STAR 200: skrzynia biegów -1.000 zł, most -1.000 zL Trze
bień, gm. Bolesławiec, tei. 075/736-55-68 
STAR 200: most tylny, zbiornik paliwa, chłodnica wody, didsk 
sprzęgła + tarcza, bębny hamulcowe, resory, sprężarka powie
trza. pompa wtryskowa, wałek rozrządu do SW-400. Waferzych, 
tel. 074/843-82-03
STAR 200: kabina nowego typu kpi., po lakierowaniu, siedze
nia od samochodu osobowego. Wałbrzych, teł. 074/843-82-03 
STAR 200: most tylny, sinik SW-400 na części. Waferzych, tel. 
074/666-14-17
STAR 200: zestaw naprawczy osi przedniej, wspom. kierowni
cy, wkład mostu tylnego, skrzynia biegów, miska olejowa, kor
bowody, obudowa sprzęgła, piasta tylna nowa i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/840-01-13 po godz.17,0601/57-20-08 
STAR 200: skrzynia ładunkowa wywrotu o dł. 460 cm, blok że
liwny silnika, wał korbowy nominalny, skrzynia biegów, głowice 
i inne - od 200 zł. Waferzych, teł. 074/84646-50

STAR 200: zbiornik oleju do kipra -1.500 z l pompa wywrotu - 
200 zl, most tylny -1.000 zł, siłowniki hamulca ręcznego • 150 
zl/szt., piasty -100 zł/szt., głowice - 80 zł/szt., pompa oleju - 80 
zł, miska oleju - 70 zł, resory -100 zł i inne. Waferzych, tel. 
074/849-05-24,0606/81-26-16
STAR 200: wkład mostu (szybki) - 850 zł, resory -100 ztfszL, 
skrzynia biegów - 350 zł, zawieszenie przednie - 250 zł, zde
rzak z lampami -120 zł, chłodnica -120 zł, rama długa - 500 zł, 
alternator (24V) • 110 zł, głowice -100 zł/szt., serwo z pompą- 
200 zł oraz rozrusznik - 250 zł. Wrocław, tei. 071/387-82-95, 
0605/63-87-11
STAR 200 : kabina starego typu - 200 zł, most tylny - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/34549-72
STAR 200: sinik SW-400 po remoncie, skrzynia biegów, most
tylny Autosan, zawieszenie przednie, rama, zawory, szyby, inne.
Wrocław, tel. 071/338-2644,0604/34-79-86
STAR 200 : wały napędowe, głowice, dociski, serwo, pompy,
siodło, skrzynie biegów, półosie, resory, skrzynki akumulatora,
zderzaki, chłodnica, inne części. Wrocław, teł. 071/355-31-12
STAR 200: zbiornik pow. -100 zl. Zielęcice, tel. 077/411-36-21,
077/411-36-20 x ' -
STAR 200 3W, 1980 r.: sinik, skrzynia biegów - 2.000 zł, kiper
kpi. -1.500 zł, most tylny ♦ kola -1.500 zł. Duszniki Zdrój, tel.
0603/36-5646
STAR 200,244,28: kabina (nowa), most tylny i przedni, skrzy
nia biegów, skrzynia rozdzielcza, wał nominalny, zbiorniki, tło
k i tuleje, szyby, głowice, chłodnica, resory, rozrusznik, alterna
tor, opony, półosie, przystawki oraz pompy. Wrocław, tei. 
0601/76-37-70
STAR 28: pompa wody (nowa) - 200 zł, rura wydechowa (nowa) 
- 60 zł, mechanizm różnicowy • 220 zł, nagrzewnica, tarcza 
sprzęgła, amortyzator przedni (nowy) - 60 zł i inne. Długołęka, 
tel. 071/315-20-68
STAR 28: zawieszenie przednie, most tylny, skrzynia ład., pół
osie. Oleśnica, tel. 071/314-93-78 po godz. 20 
STAR 28 : różne części, sinik SW-400 (części). Opole, tel. 
077/457-00-79
STAR 28: wal korbowy - 350 zł, skrzynia biegów, most tylny - 
250 zl, alternator -100 zł, sprężarka • 150 zł, piasty, pompa 
wtryskowa -100 zł, hamulcowa - 70 zł, wody - 50 zł, rozrusznik 
• 150 zl, kolumna kierownicy -100 zł, resory kpi. -100 zl i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/8494)5-24,0606/81-26-16 
STAR 28 A : skrzynia biegów, tylny most, przednie zawiesze
nie, koła, wały, chłodnica, i inne. Wojcieszyce, tel. 
075/755-14-25,0606/89-30-70
STAR 28: wały napędowe, głowice, dociski, serwo, pompy, sio
dło, skrzynie biegów, półosie, resory, skrzynki akumulatora, 
zderzaki, chłodnica, inne części. Wrocław, tel. 071/355-31-12 
STAR 28,29 : tylny most skrzyniowy - 500 zl, wał napędowy 
przedni i tylny - 300 zł, półoś - 50 zł, resory tylne -150 z l resory 
przednie -150 zł. Zielęcice. tel. 077/411-36-21,077/411-36-20 
STAR 66,29: głowica z kolektorami i gażnik. docisk sprzęgła, 
rozrusznik nowy, koła 1200 x 18. bieżnik terenowy. -100 zl. 
Ostrów Wlkp., teł. 062/736-86-93 
STEYR: siłownik kipra niekompletny, tuleje kpi., brak kuli pod
stawy silnika, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/329-54-11, 
0602/39-27-94
STEYR 1491: wkłady mostu. Jelenia Góra, tel. 0602/42-35-80
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SUBARU FORESTER, 1999 r., 2000 ccm: kpi. pod. powietrzna 
(kierowca ♦ pasażer ♦ sensor+czujnik + pasy pirotechniczne), 
felgi aluminiowe 16* ♦ opony 225/60/16 ♦ zbiorniki spryskiwa- 
cza, i inne • od 50 zl. Raszyn, teł. 022/72042-53.0601/28-5243 
SUBARU IMPREZA : fotele kubełkowe rozkładane, welurowa 
tapicerka. sportowe zawieszenie HR do BMW-E30. Brzeg Opol
ski. tel. 077/412-67-06,0605/67-67-58 
SUBARU MPREZA KOMBI, 1997 r.: nagrzewnica z klimatyza
cją, wzmocnienie tylne boczne. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
SUBARU IMPREZA, 1997 r., 2000 ccm. turbo : kpi. maska z 
wlotami, kpi. przedni zderzak (halogeny * kierunkowskazy ♦ 
spryskhiracze reflektorów), reflektory, światła pozycyjne, białe 
zegary, chłodnica wody i klimatyzacji, pod. powietrzna, felgi alu
miniowe 15* • od 50 zł. Raszyn, tel. 022/720-42-53, 
0601/28-5243
SUBARU JUSTY : maska przednia i tylna, zderzak, błotniki.
atrapy, ukl. wydechowy, lampy. Oleśnica, tel. 071/31540-51
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r.: wszystkie części. Prusice.
woj. wrocławskie, tel. 071/312-5341
SUZUKI BALENO : błotnik przedni lewy (model 3-drzwiowy) -
60 zł. Leszno, teł. 0601/09-51-86
SUZUKI BALENO : maska przednia. Oleśnica, tel.
0601/72-56-81
SUZUKI BALENO : zderzak, maska przednia i tylna, lampy i
inne. Wrocław, tei. 0601/72-56-81
SUZUKI CARRY, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel.
0601/70-7645
SUZUKI MARUTI, 1993 r., 800 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, mosl belki, drzwi, szyby, półosie, inne. 
Wałbrzych, teł. 074/84649-57
SUZUKI R+ WAGON: drzwi, klapa tylna, maska, lusterka. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
SUZUKI SWIFT GLS: klapa tylna. Legnica, tel. 0601/7342-70 
SUZUKI SWIFT: drzwi pompa wspomagania, zawieszenie, lam
py, chłodnica i inne. Mojesz, teł. 0502/67-28-28

SUZUKI SWIFT, 1000 ccm: półoś duga, licznik, piasta, lampa 
tylna. Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
SUZUKI SWIFT: belka przednia dolna (nowa) - 300 zł. Wał
brzych, teł. 074/847-69-17
SUZUKI SWIFT: błotniki, zawieszenia, zderzaki, drzwi, klapy, 
lampy, tapicerka. ukł. wydechowy. Wrocław, teł. 0601/72-56-81 
SUZUKI SWIFT, 1987/92 r. : wszystkie części. Kowary, teł. 
075/718-27-30
SUZUKI SWIFT, 1993 r .: drzwi, chłodnica, zderzaki lampy 
pompa wspomagania, zawieszenie i inne. Mojesz 42, tel. 
0502/67-28-28
SUZUKI YITARA: szyba przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI YITARA: maska przednia, zderzaki, atrapa, koła. Wro
cław, tel. 0601/72-56-81
SUZUKI YITARA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk : sinik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, lampy, chłodnica, mosl belki, drzwi dach, 
ełem. wnętrza. Waferzych, teł. 074/84649-57 
ŚMIECIARKA UAZ: nadbudowa kompletna, • 8.000 zł. Klucz
bork, tel. 0604/23-67-03
TALBOT : różne części. Gronów woj. lubuskie, tel. 
0501/48-85-64
TALBOT HORIZON : lampa zespolona tylna prawa, zębatki i 
walki skrzyni biegów, reflektory. Wałbrzych, tel. 074/666-30-84 
TALBOT HORIZON, SOLARA: wszystkie części i blachy. Wro
cław, teł. 071/341-68-90,0501/47-52-60

TARPAN, diesel : zawieszenie przednie, skrzynia biegów, most 
tylny, karoseria. Oleśnica, tel. 071/314-93-78 po godz. 20 
TARPAN: błotnik lewy, tylny, zbiornik paliwa. Świebodzice, teł. 
074/85449-56
TATRA 138 pompa wtryskowa, pompa podająca, silnik wycie
raczek, sprężarka, cylinder wyłączający sprzęgło, sterowanie 
mechanizmu wywrotki, i inne, katalog, -1.000 zł. Mysłów, tel. 
075/741-23-23
TATRA 148 : prawie wszystkie części. Czarny Bór, tel. 
074/845-04-79,0604/85-66-53
TATRA 815: głowice kpi., skrzynia biegów, silnik 12V, wałek 
skrzyni biegów, elementy osi, kpi. naprawczy, turbo, docisk, si
łownik wywrotu i ham., serwo, rozrusznik, skrzynia rozdzielcza 
nowa i inne. Jelenia Góra, tei. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
TOYOTA: silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
TOYOTA AYENSIS: atrapa przednia, wykładzina wygłuszenia 
pokrywy sinika. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
TOYOTA AVENSIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA AVENSIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/504446 
TOYOTA AYENSIS : drzwi, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
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 AYENSIS, 1999 r.: zderzak, lampy, chłodnica z wen
tylatorami. Lubin, tel. 076/847-69-00,0601/73-63-11 
TOYOTA AYENSIS, 1999 r.: fotele z poduszkami pow., zawie
szenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwi ćwiarka 
przednia itp. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
TOYOTA AYENSIS, 2000 r., 2000 ccm. 16V limuzyna: klimaty
zacja kpi., tapicerka skórzana, drzwi, klapa tylna, lampy, za
wieszenia, skrzynia biegów, dach, uld. wydechowy, podhiżnice, 
ABS, części sinika, błotniki tylne i inne. Lubin, tel. 0605/13-3244 
TOYOTA CAMRY, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V: sinik -1.000 
z l skrzynia biegów (5) • 500 zł. Siekierczyn, tel. 075/72442-52 
TOYOTA CAMRY, 1992/96 r.. 3000 ccm, V6: lampy, klapa tyl
na, drzwi przednie, słupki środkowe, ława pod silnik, ćwiartki 
przednie, zawieszenia, elementy silnika, belka tylna, nagrzew
nica, konsola, fotele welurowe i inne (możliwość wysyłki). War
szawa. tel. 0602/60-66-24
TOYOTA CARINA E, 1600 ccm. 16V: osprzęt silnika, półosie. 
czujnik ABS, komputer, szyba przednia, reflektory, migacze, 
zderzaki, błotnik przedni lewy (nowy), błotniki tylne, zawiesze
nia, wnętrze, instalacja elektryczna, zawiasy, drzwi przwe tylne 
kpi. i inne. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
TOYOTA CARINA: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA CARINA: różne części. Wrocław, tel. 0502/5044-46 
TOYOTA CARINA E : drzwi, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
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TOYOTA CARINA E : klapa tylna • 100 zl. 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, kom
pletne -150 zł, rozrusznik - 300 zł, wahacze przednie, dolne • 
100 zł/szt, drzwi z szybami • 250 zł/szL, lampy tylne, zespolo
ne • 150 zl/szt. Namysłów, teł. 077/41049-10.0602/43-0941 
TOYOTA CARINA E. 1994/96 r.. 1600 ccm, 16V : kolektory, 
aparat zapłonu, rozrusznik, poduszki pow., silnik, konsola, bel
ka tylna i inne. Legnica, tel. 0601/844745 
TOYOTA CARINA II, COROLLA: zawieszenie, zderzaki, błot
niki, lampy, sinik 1400 ccm, 12V. Wrocław, tel. 0606/404)3-11 
TOYOTA CARINA, COROLLA: lampy, zderzaki i inne. Trzebni
ca, 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. 15,0601/79-30-54 
TOYOTA CEUCA, 1990/94 r.: błotniki, maski drzwi, ukl. kie
rowniczy, chłodnica i inne. Poznań, teł. 0603/71-87-22 
TOYOTA CEUCA, 1992 r.. 2000 ccm, Twin Spark : wszystkie 
części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA CEUCA 2000 r.: błotnik. Wrocław, tel. 0601/97-79-17 
TOYOTA COROLLA: atrapa przednia, lampa przednia. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
TOYOTA COROLLA: różne części Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA COROLLA: różne części. Wrocław, tel. 0502/504446 
TOYOTA COROLLA : drzwi, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
TOYOTA COROLLA COUPE. 1980 r., 1300 ccm: skrzynia bie

gów (4) do wersji z tylnym napędem, kolumna kierownicy i inne, 
- 350 zl. Droszków, woj. zielonogórskie. teL 0605/11-09-31 
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy: 
różne części, stan b. dobry. Gołaszyce, woj. wałbrzyskie, teł. 
0600/5546-94
TOYOTA COROLLA, 1986/89 r. 1300 ccm, 1800 ccm diesel: 
wszystkie części z demontażu, do modelu 3- i 5-drzwiowego. 
Świdnica, tei. 0601/55-97-11
TOYOTA COROLLA, 1987 r.: skrzynia biegów - 200 zł, roz
rusznik -100 zl, tapicerka, pasy bezpieczeństwa, siedzenia, 
plastiki, instalacja elektryczna, lampa tylna lewa, inne. Ciesz
ków, woj. wrocławskie, tel. 0603/10-59-35 
TOYOTA COROLLA, 1987/92 r. : półoś, sprężyna, krzyżak. 
Ostrów Wlkp.. tel. 062/735-62-25,0601/94-65-25 
TOYOTA COROLLA, 1988/92 r.: prawie wszystkie części. Stefa- 
nowice, tel. 074/858-50-02,0600/36-134)1 
TOYOTA COROLLA, 1990 r. liftback: zawieszenie, przekładnia 
kier., pokrywa bagażnika z szybą, klamki, błotniki tylne, szybki 
tylne. Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1990 r., 1600 ccm. 16V: lewe 
przednie drzwi, licznik, konsola, zwrotnice, tylna blenda, chłod
nica oleju, stacyjka, ukł. hamulcowy, klamki i inne drobne czę
ści. Wrocław, tel. 071/354-36-81.0604/36-89-38 
TOYOTA COROLLA. 1991 r. : maska silnika. Wrocław, tel. 
0604/25-07-69
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm : McPherson prawy.

pompa hamulcowa, komputer, uszczelki. Wrocław, tel. 
0502/31-64-28
TOYOTA COROLLA, 1992/96 r. : różne części. Ruszów, tel. 
075/771-45-56,0604/95-92-99
TOYOTA COROLLA, 1995 r. : szyba przednia. Wrocław, teł. 
0601/72-56-81
TOYOTA COROLLA, 19% r. 3-drzwiowy. zawieszenia, kpi. ta- 
picerek ♦ siedzenia, osprzęt silnika, głowica, półosie, kolumna 
kierownicy, serwo. Zielona Góra, tel. 0605/74-95-28 
TOYOTA COROLLA. 1997 r.: zderzak, lampy. Wrocław, teł. 
0502/2943-24
TOYOTA COROLLA, 1998 r. : maska silnika. Wrocław, tel. 
0604/25-07-69
TOYOTA COROLLA, CARINA, 1800 ccm, D oraz 2000 ccm TD: 
głowice, różne typy i modele, szczelne, sprawdzone, bez pęk
nięć, spłanowane, duży wybór głowic, 15 szt - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-22-78
TOYOTA HIACE, UTEACE, CARINA E : różne części mecha
niczne i blacharskie, silniki Liteace 1.3 E, skrzynie biegów, szy
by, mosty, drzwi, lampy, fotele, błacharka, felgi, części zawie
szeń, części silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika, części od Hiace 
do 1996 r., dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, teł. 
065/543-38-51.0601/5642-29
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r.: różne częściblacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69 
TOYOTA LITEACE, 1300 ccm: drzwi prawe i lewe, szyby bocz
ne. Wrocław, tel. 0601/19-24-24 
TOYOTA PREV1A: reflektory. Wrocław, tel. 0607/15-2642 
TOYOTA STARLET: różne części. Wrocław, tel. 0502/504446 
TOYOTA STARLET, 1997 r.: tapicerka drzwiowa i wnętrza, sie
dzenia przednie, larnoa tylna, prawa, szyby do drzwi, konsola, 
pasy bezp. Lwówek śląski, tel. 075/782-57r01 
TOYOTA TERCEL : różne części z rozbiórki. Wrocław, tel. 
0604/30-95-57
TOYOTA YARIS: różne części. Wrocław, teł. 0502/67-60-22 
TOYOTA YARIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/5044-46 
TOYOTA YARIS, 1999 r. 5-drzwiowy. drzwi lewe przednie (kie
rowcy) • 250 zł. Świdnica, tei. 074/640-77-99 
TOYOTA YARIS, 2000 r. 5-drzwiowy: drzwi przednie lewe i pra
we, lusterka, zawieszenie przednie, wahacze, kolumny McPher
sona, półosie, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
TRABANT: kpi. szyb, hak, siniczek wycieraczek. Brzeg, tel. 
0605/64-68-86
TRABANT 601 : elementy karoserii, lampy, reflektory, opony, 
szyby, przełączniki, linki, wahacze, gaźniki, zapłony, rozruszni
k i prądnice i inne oryginalne części oraz akcesoria. Wrocław, 
tel. 0501/74-73-71
TRABANT 601S, 1986 r.: różne części z demontażu. Młyńsko, 
gm. Gryfów śl., lei. 0601/57-22-41 
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm : różne części używane. 
Wrocław, teł. 0601/70-17-36 
UAZ: różne. Wrocław, tel. 0601/56-23-64 
UAZ 469 B : most przedni, techn. sprawny, - 400 zl. Robert Dzie
dzic, 59-970 Bierna 129, gm. Zawidów 
VOLVO : kpi. koła z oponami zimowymi. Wrocław, tel. 
0501/5749-30

Wrocław, ul. Lotnicza 37 
tel/fax 351 10 29

i f l  O d ( l  H A M U L C O W E  HURT'DETAL * montaż* ciśnieniowa wymiana płynu hamulcowego
n # * l w i w  b V V l l  E   ̂ * regeneracja klocków nietypowych * toczenie tarcz hamulcowych
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P IE R Ś C IE N IE - PA N E W K I T Ł O K I  
U SZ C Z E L K I ZAW ORY S IM E R IN G I  
POMPY WODNE PASKI ROZRZĄDU 
FILTRY SPRZĘGŁA GŁOWICE - DUŻY 
W Y B Ó R ,  W T R Y S K I W A C Z E  
I I N N E  C Z Ę Ś C I  S I L N I K O W E  

DO  AUT EUROPEJSKICH I JAPOŃSKICH 
OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH 

Fiat 2,5-2,8 D/TD - wały korbowe oraz kimm® iwe oraz korhowody_________

a a A l
Dorabianie uszczelek, pierścieni, panewek, również sprzedaż wysyłkowa. 
BIM ETEC, M O T O -C Z Ę Ś a , ul. Paryrin 4,51-215 Wrocfaw, tel. 3 1 5 M S 4 ,34-55-559, tel./fax 34-5068

VOlVO ::-wiri<JS Załadowcza, - 2.800 zł! Wrc&ląyu leV. 
071/339-03-93,0501/76-03-02-' '  S
V0LVD, 1977/01 r.: skrzynie bieg'6w, ręczne i automatyczne, 
części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 341-50-52 w godz. 9-15, 
0602/85-03-45 w godz. 9-18
VOLVO, 1992 r.: silnik 2,5 turbo ze skrzynią biegów. Leszno, 
tel. 0603/77-52-88
VOLVO 240 KOMBI, 1980/87 r.: wszystkie części. Kowary, tel. 
075/718-27-30
VOLVO 240,1985 r.: różne części. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/312-53-41
VOLVO 244: pompy, zderzaki, maski, lampy I inne. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
VOLVO 244, 1980 r.: różne części. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0601/88-14-62
VOLVO 340,360: nowe amortyzatory, części zawieszenia, tłu
miki, chłodnica, skrzynie biegów, pasy i wały napędowe, po
duszki silnikowe, światła, zderzaki, blachy, inne. Wrocław, tel. 
0501/60-$4-40
VOLVO 343/345,66DL: silnik benzynowy 1400 ccm, sprawny • 
290 zł lub z gażnikiem Solex • 350 zł. Wrocław, tel. 
071/781-98-30 wieczorem
VOLVO 345,1986 r., 1400 ccm, benzyna oraz model 343,360: 
silnik, stan dobry. Legnica, tel. 0603/43-24-13 
VOLVO 440 : zderzaki, maska, drzwi, błotniki, lampy, dach, 
hamulce, zawieszenie, fotele, skrzynia biegów, różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO 440,1700 ccm, wtrysk: głowica • 900 zł, aparat zapło
nowy - 350 zł. Wrocław, tel. 071/322-34-23,0601/73-26-06 
VOLVO 440, 460 : błotniki, lampy tylne i przednie, zderzaki, 
koła, felgi, wały, chłodnica i inne. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
VOLVO 440,460: lampy, zderzaki, maska, błotniki, klocki, lin
ki, szczęki, cylinderki, kołyska pod silnik, skrzynia biegów, pia
sty, półosie, wahacze, licznik, przełącznik świateł, tłumiki, itd. 
Wrocław, tel. 0501/60-8440
VOLVO 440,460,480: drzwi, błotniki, reflektory, McPhersony, 
pompy, komputery, liczniki, tarcze, sprężyny, poduszki, linki, 
półosie, szczęki, rozrusznik, szyby, słupek prawy z  progiem, 
alternator. Oleśnica, tel. 071/314-3249,0502/27-50-17 
VOLVO 440/460, 1988/93 r. : maska, szyby, drzwi, zderzaki, 
osprzęt silnika, skrzynia biegów 1,7 i inne. Bolesławiec, tel. 
0607/69-90-83 po gódz. 15
VOLVO 460, 1800 ccm, benzyna : wszystkie części mech. + 
koła, cała tylna część auta. Wrocław, tel. 0603/0949-91 
VOLVO 66 DL, 1979 r. (odpowiednik DAF • 66): wszystkie czę
ści bez silnika, tylko w całości, - 290 zł. Wrocław, tel. 
071/781-98-30 wieczorem
VOLVO 740: maska, błotniki, zderzak przedni * halogeny, szy
by boczne. Wrocław, tel. 0605/4342-50 
VOLVO 740 KOMBI, 1991 r„ 2300 ccm, DOHC: silnik, zbiornik 
paliwa, pompa ABS i klimatyzacji, zderzak tylny, mechanizm 
wycieraczek, pedały, McPhersony, szczęki, sterownik klimaty
zacji, zbiorniki, zamki, zawiasy, zaciski ham., wał, nadkola, do
cisk, serwo, przełączniki pod kierownicą i inne. Wrocław, tel. 
071/349-50-22
VOLVO 740,850: elementy blacharki i zawieszenia. Oleśnica, 
tel. 071/31540-51
VOLVO 740,940 KOMBI, 1990/97 r., 2300 ccm, benzyna: ob
lachowanie, błotniki przednie i tylne, dach, drzwi, zawieszenia 
przednie i tylne, skórzana tapicerka, części silnika i inne. Góra, 
tel. 0602/10-58-73
VOLVO 760,2400 ccm, turbo D : blok silnika, klapa do kombi 
kpi. i inne. Jedlina Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/36-01 -64 
VOLVO 850 : maska, błotniki, zderzaki, klapa tylna, lampy, ha
mulce, zawieszenia, szyby, koła, komputer, ABS, półosie, atra
pa, pas przedni. Wrocław, tel. 0605/4342-50 
VOLVO 850: szyba przednia. Wrocław, te). 0601/95-16-78 
VOLVO 850: kolumna kierownicy, pompa wspomagania, ćwiart
ka, klapa tylna, zawieszenia, zderzak tylny, komputery skrzyni i 
silnika, różne części. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
VOLVO 850,1996 r.: zderzak przedni kpi., stan idealny. Świd
nica, tel. 074/853-1446, 0601/58-06-94 
VOLVO 850, V70: dach, tyłne ćwiartki, prawy próg, drzwi, zde
rzaki tylne, piasty, zwrotnica, wahacze, boczne poduszki, prze
kaźniki, sprężyny, tarcze, zbiornik, pompy, podsufitka, światła 
tylne, plastiki, kolektory, inne. Oleśnica, tel. 071/314-3249, 
0502/27-50-17
VOLVO F i2 : kabina sypialna, 1986 r. Wrocław, tej. 
071/357-03-52
VOLVO S40: maska, zderzaki, błotniki, lampy, atrapy, pas przed
ni, listwy progowe, drzwi, zawieszenie, przekł. kierownicy ze 
wspomaganiem, klapa tylna, inne. Wrocław, teł. 0602/62-61-53 
VOLVO S40, S70, V40, V70,1998 r. 1.9-2.5 TDI: skrzynia bie
gów. Wrocław, teł. 0606/62-65-10 
VOLVO S40, V40, S70, V70 : maska. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
VOLVO S80 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 
0605/4342-50
VOLVO V40: maska, zderzaki, błotniki, lampy, atrapy, pas przed
ni, listwy progowe, drzwi, zawieszenie, przekł. kierownicy ze 
wspomaganiem, klapa tylna, inne. Wrocław, tel. 0602/62-61 -53 
VOLVO V40,1999 r., 1800 ccm, 16V: ukł. kierowniczy, zawie
szenie tylne, półosie, silnik, ABS, ukł. wydechowy, filtry, plastiki 
wnętrza. Lubin, tel. 0605/13-3244 
VOLVO V40, S40 : sprtowy tłumik Remus, nowy, - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/2348-00
VOLVO V40, S40, V70, 850 : oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO V40, V70,740,850: el. zawieszenia, silnik i inne. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
VOLVO V70 : lampy, maska, zderzaki, błotniki, klapa tylna + 
szyba, błotnik tylny, listwy progowe, inne. Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
VOLVÓ OTO, 2000 r. nowy model: maski, drzwi, zderzaki, felgi 
aluminiowe, lampy, zawieszenia, poduszki powietrzne. Wrocław, 
tel. 0606/62-65-10
VW: podłokietnik skórzany kpł., nowy rozdzielacz wtrysku, kom
putery, kostka stacyjki Sharan, liczniki Sharan, wtryski benz. i 
TDi 193 bar, zaślepki poduszki pow., katalizator, włącznik el. 
szyb, przepustnica 1.8 T, sworznie i inne. Dzierżoniów, tel. 
0604/3443-84
VW, 1600 ccm, benzyna: silnik, kompletna dokumentacja, • 500
zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-84-82
VW, 1500 ccm, diesel: silnik, w całości lub na części • 550 zł
oraz wał i tłoki z korbowodami • 190 zl. Namysłów, tel.
090/34-60-27
VW : chłodnica do klimatyzacji typu AW4. Wałbrzych, tel. 
074/84148-38
VW, 1600 ccm, diesel: silnik ze skrzynią biegów i osprzętem, 
do remontu i inne części do silnika, 4 koła zimowe 155x13 + 
jedna opona. Wrocław, tel. 071/357-03-52,0603/88-01-12*
VW, 1600 ccm, dieseK silnik; skrzynia biegów, oświetlenie, 
zawieszenie, oblachowanie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VW, 1500 ccm, diesel : głowica - 500 zł. Wrocław, tel. 
0602/17-27-14 . , / .

VW, 1990 r, 60 tys. km, 1800 ccm, benzyna: silnik, kompletna 
dokumentacja, oclony, • 700 zł. Kozów, woj. legnickie, tel. 
0606/16-95-59.'
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, te l. 071/318-30-86, 0601/58-24-14 
84014921

VW BORA: maska, błotniki, zderzaki, hak hol., reflektory. Wro
cław, tel. 0601/73-97-72
VW BORA: lampy, maska. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW BORA, 1998/01 r.: lusterka boczne kompletne, reguł. eł. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21

VW BORA, 1999 r., 1600ccm, wtrysk ł podłużnfcsrĆwiartkl tylne, 
drzwi, klapa, fotele, lampy, tapicerki, wzmocnienie, zawieszenie, 
ukł. wydechowy, ABS, ukł. kierowniczy, szyby, zegary,' skrzynia 
biegów, osprzęt silnika, silnik, plastiki, zbiorniczki, nagrzewnica, 
serwo, półosie, obudowa chłodnicy i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
O  VW BORA, 2000 r., 1900 ccm, TD i: maska, lampy, 

błotniki, drzwi, dach, ćwiartka, klapa, chłodnice, 
zawieszenia, szyby, skrzynie biegów, głowice TDi 
+ pompy, dużo elem. plastikowych, klimatyzacja. 
Polkowice, tel. 0607/74-57-60 84014581 

VW BORA, GOLF IV, 1998/00 r.: klimatyzacje klimatronic, kom
pletne, felgi aluminiowe, części blacharki i mechaniczne, luster
ka el., elementy tapicerki i inne. Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-86 
Niemiec, 0049/17-5740-99-22
VW CADDY: pokrycie przestrzeni ładunkowej (kompletne), oprócz 
podłogi, * plastiki - 300 zł. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
VW CADDY,: dach twardy, z laminatu, klapa tylna szklana z zam
kami, stan idealny, • 900 zł. Żary, tel. 0602/69-21-86 
VW CORRADO: pólka tylna (zestaw głośników USA). Wrocław, 
tel. 0503/84-95-13
VW CORRADO, 1990 r., 1800 ccm, G-60: drzwi, dach, podłużni- 
ca, lusterko, klapa, osprzęt silnika, zawieszenie, szyby, zbiornicz
ki, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW CORRADO G60,1992 r., 1800 ccm: turbina, klamki, alterna
tor, reflektory, błotniki przednie, drzwi, maska przednia i inne. 
Lubin, tel. 0601/42-28-54
VW DERBY: szyba przednia klejona -100 zł, klapa bagażnika -
50 zł. Legnica, tel. 0608/55-25-39
VW DERBY, 1977/81 r.: różne części z demontażu. Młyńsko,
gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-2241
VW DERBY, 1980 r.: pokrywa bagażnika, stan b. dobry, • 65 zł.
Wałbrzych, tel. 074/848-17-19
VW GARBUS: silniki, 2 sztuki, w częściach., tel 068/352-35-16 
VW GARBUS : różne części. Milicz, woj. wrocławskie, tel. 
0606/31-38-02
VW GARBUS: silnik 1300 ccm, stan b. dobry - 950 zł, skrzynia 
biegów i zawieszenie przednie do 1302, silnik z osprzętem, 85 r., 
stan idealny • 1.600 zl, rozrusznik, szyby, koła i inne. Świdnica, 
tel. 074/640-66-88,0607/35-30-69 
VW GARBUS : wszystkie części do modeli 1200,1300,1302, 
1303. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58,0602/35-61-24 
VW GARBUS: części blacharskie i mechaniczne, najchętniej w 
całości lub zamienię na sprzęt audio, inne propozycje. Wołczyn, 
tel. 0603/0349-57
VW GARBUS: szybkościomierz, szkło owalne reflektora do mo
delu z lat 50-tych. Wrocław, tel. 0604/73-65-24 
VW GOLF III: błotnik przedni prawy, nakładka słupka tylnego 
lewego, refl... tel. 0608/47-38-35 
VW GOLF I : błotniki przednie (nowe) i tylne, zderzak, ukł. kie
rowniczy. Bardo Śląskie, tel. 074/817-13-21,0607/42-55-08 
VW GOLF III: drzwi przednie lewe kpi. - 450 zł, drzwi tylne lewe
- 200 zł, lampy tylne • 150 zł/kpł. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 
0608/38-17-14
VW GOLF II: klapa, maska, oś tylna, drzwi, dach z szyberda
chem. Biskupice, gm. Oława, tel. 071/318-65-81 
VW GOLF I, II, III: podkładki dystansowe, oryginalne, prod. nie
mieckiej, gr. 25 mm, ze śrubami, - 120 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-66-98,0607/42-33-52
VW GOLF II, III: półka bagażnika. Bolesławiec, teł. 0608/18-83-69 
VW GOLF: silnik 1.1E, skrzynia biegów, stan dobry, kompletna 
dokumentacja, • 600 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-51-64 
VW GOLF I 3-drzwiowy: szyby, drzwi prawe i lewe uzbrojone, 
zawieszenie tylne kpi., kanapa, fotele, węże, zbiorniczki, dmu
chawa pow. i wiele innych. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 
0502/844847
VW GOLF GT III, 2000 ccm : części silnika. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
VW GOLF II: alternator, pompa klimatyzacji, atrapa przednia, 
opony 185/70/13 2 szL, 205/60/15 m2 szt. lub zamienię na 
185/65/14'. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/644-2148 
VW GOLF II: spoiler na tylną klapę, duży, z dodatkowym świa
tłem .stop". Chojnów, tel. 076/877-36-55 
VW GOLF I, II: szyby, części blacharskie, zawieszenia. Choj
nów, teł. 076/877-36-55 .
VW GOLF III 3-5-drzwiowy: drzwi. Czerna, tel. 075/736-34-59, 
0504/91-91-07
VW GOLF: dach, ćwiartki tylne, podsufitka, szyberdach, szyby, 
drzwi, lusterka, inne. Dzierżoniów, tel. 0604/43-07-16 
VW GOLF II 2-drzwiowy: błotnik tylny. Głogów, tel. 0502/68-08-15 
VW GOLF II : półka bezpiecznikowa. Głuchołazy, tel. 
0601/55-9947
VW GOLF I: aparat zapłonowy - 80 zł, kopułka - 20 zł, wentylator 
chłodnicy 1-biegowy - 70 zł, gażnik • 120 zł, guma pod gażnik - 
30 zł, pompa hamulcowa • 50 zł, kierunkowskaz przedni • 30 zł, 
pompa paliwa - 40 zł, alternator -120 zl. Głuchołazy, tel. 
0601/55-9947
VW GOLF II, diesel: dojazdówka, ukł. wydechowy kpi., wahacz 
lewy, półosie, szyby boczne, deska rodzielcza, fotele kpi. do 
modelu 3-drzwiowego, zwrotnice, dociski, skrzynia biegów (5) 
diesel, blok silnika, opony o wym. 13 x 70 x 175 - 50 zł/szt., alum. 
felgi 4 szL 13* - 250 zł, klapa tylna, zderzak tylny, lampy tylne, 
szyberdach, dach, drzwi do modelu 3-drzwiowego, amortyzatory, 
tapicerka do modelu 3-drzwiowego, silnik 1800 ccm benzyna na 
wtrysku, skrzynia biegów (5) + dokumentacja -1.000 zł. Głuszy
ca, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/95-10-15 
VW GOLF I : skrzynia biegów (4), różne części. Karpacz, tel. 
075/761-98-15,0605/22-02-22
VW GOLF I, II, 1600 ccm, diesel: wał, tłoki, korbowody, misa 
olejowa, pompa oleju, pompa wtryskowa • 200 zł. Legnica, tel. 
0608/55-25-39
VW GOLF I : szyba tylna + boczna, listwa McPherson -100 zł, 
alternatory • 100 zł/szt., silniczek wycieraczek - 40 zł, piasty przed
nie z łożyskami • 50 zł/szL, pompa hamulcowa • 40 zł, wahacze • 
50 zł/szt Legnica, tel. 0608/55-25-39 
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 IV, TDi: różne części. Leszno, tel. 0603/57-31-99 
VW GOLF III 5-drzwiowy: dach. Leszno, tel. 0602/18-36-93 
VWGOLF II, 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5) na części,
- 250 zł. Lubin, tel. 0608/3647-38
VW GOLF III 3-drzwiowy: ćwiartka prawa tylna. Nysa, tel. 
0502/65-01-26
VW GOLF III: lampy, zderzaki, szyby, drzwi, maski, lusterka, błot
niki, silniki 1.4,1.6,1.8,1.9 TD, 1.8 GTi, skrzynie biegów, pół
osie, zawieszenia, tapicerki, poduszki pow., sensory, dachy, 
ćwiartki, elem. klimatyzacji, .sanki", wzmocnienie. Obora k. Lubi
na, tel. 0607/04-26-96
VW GOLF II CABRIO : szyba przednia. Oleśnica, tel. 
0601/72-56i81
VW GOLF III, 1800 ccm, benzyna : silnik. Oława, tel. 
071/313-92-38
VW GOLF III: półka tylna, lampy tylne(zwykłą i czarne), haloge

ny przednie, filtr powietrza (TD), licznik (diesel), McPhersony 
przednie (diesel). Oława, tel. 071/303-89-80 
VW GOLF III: różne części. Opole, tei. 0503/6340-76 
VW GOLF III: kierownica kpi., poduszka pow. * sensor, mało 
używana, • 350 zł. Prochowice, tel. 076/85841-58 
VW GOLF: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW GOLF I : drzwi, 2 szt., maska, skrzynia biegów (4), rozrusz
nik, inst el., nagrzewnica. Sieniawka, tel. 071/393-81-13 
VW GOLF IV : klapa tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51. 
314-38-54
VW GOLF, 1600 ccm, dięsel: pompy wtryskowe, belka pod sil
nik, pompa vącum, sprzęgło do automatica, silnik oclony, skrzy
nia biegów (5). Środa Śląska, tel. 0601/8745-09

VW GOLF III : drzwi, klapa tylna do kombi. Świdnica, tel. 
0603/56-54-56
VW GOLF III: zderzak przedni. Świdnica, tel. 074/852-20-97 
VW GOLF II: zderzak tylny szeroki, kompletny, kierownica spor
towa skórzana czarno-czerwona, profilowana ♦ naba, stan ideal
ny. Świdnica, tel. 0502/4243-94 
VW GOLF II: pompy paliwa, elektr. Świdnica, teł. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
VW GOLF III, IV : półosie. Świdnica, tel. 074/845-32-80. 
0608/83-17-13
VW GOLF I, diesel: skrzynia biegów (5) do 1600 ccm i (4) w b. 
dobrym stanie, rozrusznik, alternator, chłodnica zawieszenia, 
przekładnia kierownicza, stacyjka i inne części z demontażu. 
Wałbrzych, tel. 0603/09-78-05
VW GOLF III: zawieszenie przednie, reflektory, obudowa filtra 
od turbo D. Wałbrzych, teł. 074/842-28-58,0602/35-61-24 
VW GOLF: silnik 1300,1600,1800, skrzynia biegów, zawiesz. i 
inne części. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
VW GOLF I, II: szyba tylna, lampy, reflektor. Wrocław, tel. 
372-22-86
VW GOLF IV : czujniki do foteli • 100 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/33349-53
VW GOLF: różne części, zderzak tylny, hak, szyberdach, luster
ka boczne, amortyzatory, sprężyny. Wrocław, teł. 51-50-31 
VW GOLF II: skrzynia biegów (5) do silnika 1.0-1.3, zderzak 
przedni, poduszki silnika. Wrocław, tel. 373-14-32 
VW GOLF I: maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, wzmoc
nienie czołowe, progi, reparaturki błotników tylnych. Wrocław, teł. 
0601/59-21-76
VW GOLF III: maska, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, za
ślepki halogenów, atrapa, nagrzewnica, nakładki błotników, pro
gi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27
VW GOLF III: wzmocnienie na jeden wentylator. Wrocław, teł. 
329-5842,326-2140
VW GOLF II: wszystkie części. Wrocław, teł. 0501/57-54-24 
VW GOLF II: błotnik tylny lewy (nowy) - 50 zł, drzwi tylne lewe 
(gołe) • 50 zł, drzwi tyłne prawe kpi. - 50 zł, głowica bez wałka 
rozrządu (1.3 E) - 50 zł, felga (1 szt.) • 10 zł oraz lampy przednie 
• 60 zł. Wrocław, tel. 071/34942-62 po godz. 21,0501/57-54-24 
VW GOLF I 2-drzwiowy : szyby. Wrocław, teł. 071/310-26-88,* 
0607/6547-30
VW GOLF III: szyberdach szklany kpł., pompa wspomagania, 
przekł. kierownicy, końcówki drążków, drobne plastiki wnętrza. 
Wrocław, tel. 0601/70-3747
VW GOLF III: zbiornik spryskiwaczy, zderzaki, błotnik przedni 
prawy, drzwi tylne lewe i prawe, chłodnica 1.4 ccm. Wrocław, teł. 
0604/25-07-69
VW GOLF I : maska, drzwi, błotnik, zawieszenia, dach, wzmoc
nienie przednie, głowica o poj. 1.6 benzyna, ukł. kierowniczy, 
zbiornik, fotele, tapicerka, sprzęgło, belka tylna i inne. Wrocław, 
tel. 0603/21-24-72
VW GOLF IV: lampy tylne fabrycznie nowe • 400 zł, zawieszenie 
(amortyzatory + sprężyny) -1 -500 zł. Wrocław, tel. 071/372-72-20
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VW GOLF, 1600 ccm, diesel oraz 1900 ccm D, TD, 2400 ccm D, 
VR6 2900 ccm E: głowice, różne modele i typy, bez pęknięć, 
szczelne, 20 szt. • 300-700 zł. Wrocław, tel. 324-81-08 po godz.8, 
0601/70-22-78 po godz.9
VW GOLF II, 89 tys. km, 1800 ccm, 16 V : silnik, udokumentowa
ne pochodzenie, gwarancja. Wrocław, tel. 071/322-34-23, 
0601/73-26-06
VW GOLF III: bok prawy, drzwi prawe, dach, zawiesz., silnik 1,4, 
skrzynia 1,9 TDi i inne. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
VW GOLF III: lampy tylne, • 140 zł. Wrocław, tel. 0502/83-55-00 
VW GOLF III, 1900 ccm, TDI: pas przedni, kompletny+wentyla
tory intercoolery. Wrocław, teł. 0606/62-65-10 
VW GOLF III: maska przednia, dach do wersji 3-drzwiowej, kla
pa tylna kpi. do kombi, błotnik lewy i prawy, drzwi. Wrocław, teł. 
0602/60-01-02
VW GOLF I11.6 TD, 1.8 E, 1.3 E: przekładnia kier., felgi aluminio
we i stalowe z oponami, skrzynia biegów, części silnika, zawie
szenie, maska, wahacze, komputer, Japy1, półosie, poduszki pow., 
wzmocnienie czołowe, belki. Wrocław, teł. 0602/26-76-79 
VW GOLF II11.9 TDI, VR6,1.9 TD, 2.0 E, 1.8 E: podnośniki elek
tryczne, części silnika, skrzynia biegów (VR6), halogeny, wzmoc
nienie czołowe, chłodnica z wentylatorami, zderzaki, felgi alumi
niowe i stalowe z oponami, wspomaganie, Japy", pompa paliwa. 
Wrocław, tel. 0602/26-76-79
VW GOLF IV : lampy, błotniki, nadkola. Wrdcław, tel. 
0602/26-76-79
VW GOLF II: McPherson, rozrusznik, wzmocnienie zderzaka 
przedniego, listewka pod lampy, listewka na lampy. Wrocław, teł. 
0601/73-20-98
VW GOLF III: linka sprzęgła (z samoregulacją). Wrocław, teł. 
0601/73-20-98
VW GOLF II : wszystkie części z demontażu. Wrocław, teł. 
0601/71-69-78
VW GOLF III KOMBI: klapa tylna z szybą • 470 zł. Wrocław, teł. 
0601/71-59-58
VW GOLF 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pompa wspomagania, 
głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, części silnika, skrzy
nią biegów. Wrocław, teł. 0501/22-24-85 
VW GOLF II GTI, 16V : silnik i inne części. Wrocław, teł. 
071/372-87-60
VW£OLF4k maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderzaki 
szerokie, atrapa z halogenami, reflektory, kierunkowskazy, progi, 
nagrzewnicą, nakładki błotników, listwy na drzwi. Wrocław, teł. 
0603/66-97-27
VW GOLF II, 1600 ccm, GTD: skrzynia biegów |5), uszkodzony 
V bieg, przegub wewnętrzny, elektroniczny Czujnik prędkościo
mierza. Zawidów, teł.'075/778-94-88 .
VW GOLF II, 1100 ccm, benzyna ; silnik. Zgorzelec, tel. 
075/778-73-73,0603/80-66-58
VW GOLF, 1977 r., 1500 ccm, diesel: silnik kpi. bez dokumenta
cji • 500 zł, skrzynia biegów • 200 żł. Lwówek śląski, tel. 
075/784-33-37
VW GOLF I GTI, 1979-83 r., 1600 ccm: wszystkie części z de
montażu, silnik, półosie, szyby, maska, drzwi, reperaturka błotni
ka lewego tylnego, chłodnica, zbiorniczki, deska rozdzielcza, 
zegary dodatkowe, wahacze, tylna belka, piasty z zaciskami, tar
cze wentylowane i inne. Bolesławiec, tel. 0606/3644-93 
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi, silnik komplet
ny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tylne, McPher- 
eony. Kobierzyce, tel, 071/31147-94,0607/48-86-73 
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, kompletna doku

mentacja, stan idealny, kpi. siedzeń z zagłówkami i pokrowcami, 
stan idealny, klapa tylna, szerokie lampy. Sobótka, tel. 
0600/13-71-05
VW GOLF I, II, 1980/86 r., 1100 ccm i poj. 1600 ccm: części silni
ka, alternator, rozrusznik, skrzynia biegów (5), drzwi, zawiesze
nia, kolo 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, 1981 r., benzyna : różne części. Oleśnica, tel. 
0.501/71-39-96
VW GOLF, 1982 r.: różne części z demontażu. Głuszyca, tel. 
074/845-62-98
VW GOLF 1,1982 r.: maska przednia - 20 zł, drzwi tylne • 20 zł,
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skrzynia biegów 1600 E -100 zł, rozrusznik - 50 zł, skrzynia bie
gów diesel -100 zł, fotele przednie • 40 zł. Siekierczyn, tel. 
075/72442-52
VW GOLF 1,1982 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów 
(4), półosie, zawieszenie, szyby, maska, czarne wnętrze, licznik 
z zegarem, konsola, felgi aluminiowe, światła. Zgorzelec, tel. 
0607/30-91-59
VW GOLF II, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk, 3-drzwiowy, szyberdach, 
alum. felgi, hamulce tarczowe 4 sztuki, kubełkowe fotele, białe 
tablice, - 2.150 zł. Świebodzice, tel. 0606/12-99-22 
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm,, 1800 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, części karoserii, części mechaniczne i wyposażenia elek
trycznego oraz do VW1800,88r: blok silnika. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26
VW GOLF, 1985/91 r. 1.3,1.6: silnik, osprzęt, skrzynia biegów, 
zawieszenie, chłodnica, lampy, fotele, bak, zderzaki, błotniki, 
mosty, belki, szyby, drzwi, dach. Wałbrzych, teł. 074/84649-57 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel czeiwony, 3-drzwiowy: 
drzwi prawe, dach ze słupkami, szyby, oś tylna, deska rozdz., 
podsufitka, inst elektryczna, silniczek wycieraczek, przełącznik 
świateł, lampa tylna prawa, kierownica oraz pompa oleju. Min- 
kowskie, gm. Namysłów, tel. 077/419-22-39 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm : silnik z osprzętem, skrzynia 
biegów (4). Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
VW GOLF II, 1986 r„ 67 tys. km, 1300 ccm : wszystkie części 
mechaniczne, w całości lub na części, po dachowaniu. Kowary, 
tel. 075/718-32-32,075/76143-88 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm: silnik z oprzyrządowaniem, skrzy
nia biegów (5), drzwi, lampy, tapicerka i inne. Łambinowice, tel. 
077/431-12-86,0608/73-51-62
VW GOLF, 1986 r., 1300 ccm: silnik w całości lub na części, stan 
dobry, - 500 zł. Niemcza, tel. 074/837-66-57,0607/73-58-09 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, 1600,: silnik, skrzynia 
biegów (5), maska, drzwi (3 szL), lampy i inne. Opole, tel. 
077/474-38-72
VW GOLF; 1986 r.: silnik 1600 ccm, stan dobry, Chłodnica, pół
osie, części zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, szyby, po
krywa silnika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie wnętrza, skrzy
nia biegów, lampy, ćwiartki przednie, błotniki tylne. Wrocław, teł. 
322-2642 w godz.9-16
VW GOLF II, 1987 r. 1300 i 1600 ccm benzyna, 3 oraz 4-drzwio- 
we: silnik (1300 ccm) - 350 zl, skrzynia biegów (4) • 200 zł, zawie
szenia, drzwi, maski, szyby, wnętrza, nadwozie do modelu
4-drzwiowego, dach z otworem na szyberdach, zbiorniki paliwa, 
stacyjki, plastiki, linki klamki i inne części z demontażu. Świdni
ca, tel. 074/852-18-28,0605/46-25-03 '
VW GOLF, 1987 r., 1800 ccm, 16V: silnik - 500 zł, rozdzielacz 
wtrysku • 140 zł, alternator -140 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-90-66
VW GOLF II, 1987 r.: drzwi, lampy tylne, zderzak przedni (wą
ski), belka przednia, pompka centralnego zamka. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW GOLF II, 1987 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna: zawiesze
nie, klapa tylna, drzwi prawe, silnik, w całości lub na części, na
grzewnica, szyby, kierownica, ukł. wydechowy, rozrusznik, alter
nator i inne. Głubczyce, tel. 0608/23-94-03 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm: silnik, zawieszenia sportowe, 
kpi. przód i inne. Jelenia Góra, tel. 075/755-9047,0608/79-71-92 
VW GOLF II, 1987 r.: belka przednia, zderzaki szerokie, pompa 
hamulcowa, seiwo. 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, wal, tłoki, pompa 
wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów (5), półosie, 
felgi, zderzaki, zbiornik paliwa, chłodnica, ukl. kierowniczy, ukł. 
hamulcowy, klamki, akumulator. Legnica, tel. 076/852-46-02 do 
godz. 23,0602/30-3249
VW GOLF, 1987 r.: atrapa na dwa otwory, błotniki tylne, kierun
kowskazy, lampa tylna lewa, zderzak tylny, reflektory, zderzak 
przedni, halogen, linka hamulcowa, listwy, łożysko koła, lusterko 
zewnętrzne, mechanizm szyb, pas bezpieczeństwa, zbiornik spry- 
skiwacza i inne. Wrocław, teł. 071/784-59-15 
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm : skrzynia biegów (4), stan b. 
dobry • 250 zl, docisk sprzęgła • 20 zł, tarcza sprzęgła - 30 zł, 
drążek długi z przegubem (nowy) - 40 zł, pompa hamulcowa + 
linka sprzęgła (1.6 D) - 30+20 zł. Złotoryja, tel. 076/878-3449 
VW GOLF II, 1987 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna: gażnik, 
oclony, • 900 zł. Żary, tel. 0602/44-3042 
VW GOLF II, 1987 r., 142 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, oclo
ny, stan techniczny dobry, gwarancja, - 1.600 zł. Żary, tel. 
0602/44-3042
VW GOLF, 1988 r.,.1300 ccm . jsilnik, skrzynia bieg., zawiesze
nia, części blaęharki, szyby i inne. Leśna, tel. 075/721-17-75 lub 
0609/44-33-28
VWGOLF, 1988 r., 1300 ccm, 1.600,1.800: silniki, oclone, skrzy
nia biegów, zawieszenie, szyby, blachy, inne. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bieg.,.za
wieszenia, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75 łub 0609/44-33-28 
VW GOLF II, 1989 r., 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk: silnik, stan 
b. dobry, oclone, sprowadzony, • 850 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/15-74-67
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm. 16VGTI: silnik udokumentowa
ny. Lubin, tel. 076/841-21-56.0601/42-28-18 
VW GOLF II, 1989 r.: różne Części z rozbiórki, środa Śląska, tel. 
071/317-53-32,0603/82-24-69
VW GOLF, 1990 r. 1.6 wtrysk, 1.8: głowice silnika benzyna. Wro
cław, tel. 0501/24-60-10
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, diesel, 4-drzwiowy: drzwi, na
grzewnica,'inne drobne: Wrocław, tel. 071/398-8041, 
0605/64-64-69

. yW-GCH»F’H,-1991~f.: Silnik (1800 ccm wtrysk i£)XŚKftynia 
biegów (5) i (4)cdrzwirmaśk'a, klapa, błotnik przedni i tylny, szy
by, podnośniki szyb, tapicerkŚ, Konsola, fotel, lampy, zderzaki, 
nagrzewnica, gażnik (1.6 E), półosie, zwrotnice, wahacz, luster
ka , listwy dachowe, atrapa z halogenami, wzmocnienie i inne 
Wrocław, tel. 071/357-50-70
VW GOLF II, III, 1991 r., benzyna : skrzynia biegów (5), uszy 
skrzyni, półoś długa. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm: zawieszenia, szyby, silnik, ele
menty wnętrza, tapicerka. Wrocław, tel. 0607/82-9745 
VW GOLF II, 1991 rx 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, DOHC: 
silnik, różne części. Żary, tel. 0606/34-99-77 
VW GOLF III, 1992 r.: pompa wspomagania kier. Prochowice, 
tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
VW GOLF III, 1992 r., 63 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik na 
części, lampy, klapa tylna, skrzynia biegów, chłodnica, drzwi. 
Wrocław, tel. 0609/2741-39 . '
VW GOLF II, 1992 r.: ukł. kierowniczy, zwrotnice, kpi. amortyza
torów, belka i kołyska pod silnik, skrzynia biegów, pompa wspo
magania. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
VW GOLF III, 1992/97 r., 1800 ccm, benzyna: głowica kpł. - 250 
zł, konsola • 200 zł, nagrzewnica • 100 zł, siedzenia kpł. • 350 zł, 
licznik z obrotomierzem -100 zł, dach z otworem na szyberdach 
(do modelu 5-drzwiowego) - 200 zł, piąstki oraz filtr powietrza. 
Rawicz, tel. 065/547-82-67,0607/16-36-34 
VW GOLF III, 1993 r.: drzwi tylne prawe, zderzak tylny, uszczelki 
drzwiowe, linka sprzęgła, zamki eł., silnik wycieraczek. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
VW GOLF III, 1993 r., 48 tys. km, 1800 ccm, benzyna : silnik, 
komputer, pompa wspomagania, pompa paliwa, alternator, sa
nie, tylna oś, piasty, aparat zapłonu, sondy, tłumik, kola pasowe, 
kpł. siedzeń/felgi aluminiowe BBS. Jelenia Góra, tel. 
0603/44-55-69
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm: silnik (oclony), osprzęt silnika, 
skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne, pas przedni, prze
kładnia kierownicza, zderzaki, maska, błotniki, chłodnica, wenty
lator, wzmocnienie czołowe, kolumna kier.' z kierownicą deska 
rozdz. Lwówek Śląski, tel. 075/782-57-01 
VW GOLF III, 1993 r., 1600 ccm 1800 i 2000 ccm: drzwi, maska, 
wzmocnienie czołowe, lampy tyłne, zderzak tylny, zbiornik pali
wa, komputer, szyby, koła, McPhersony, głowica (1600 ccm), 
amortyzatory tylne, fotele, nagrzewnica, skrzynia biegów (2000 
ccm). Wrocław, teł. 0503/77-75-23 
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, benzyna i poj. 1600 ccm, 1800 
ccm: skrzynia biegów, automatic, drzwi, klapa tyli\a do kombi, 
szyberdach, deska rozdz., fotele, plastiki wnętrza, zawieszenia. 
Lubań, tel. 0603/60-36-74
VW GOLF II, 1994 r., .1900 ccm, turbę D : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie przednie i tylne, drzwi, tapicerka, szyberdach, ukł. 
wydechowy, zbiornik paliwa i wiele innych. Lubin, tel. 
0602/88-75-75
VW GOLF III, 1994 r., 1.8 E, 1.9TD: maski, błotniki, atrapy, zde
rzaki, półosie, wahacze, szyby, drzwi, skrzynie biegów, kompute
ry, liczniki, podsufitki i wiele innych. Lubin, tel. 0603/22-60-56 
VWGOLF III, 1994 r., 1800 ccm: tylna oś, skrzynia biegów,drzwi 
kompl., błotniki, szyby, lampy, lusterka, dach z szyberdachem, 
przednie wzmocnienia, deska rozdz. Lwówek Śl., tel. 
0603/33-73-96
VW GOLF III, 1994 r.: wzmocnienie + chłodnica TD, poduszki 
pow., sensory, tapicerki, drzwi, klapa tylna, lampy. Opole, tel. 
0604/44-16-73
VW GOLF, 1994 r .: komplet siedzeń (czarne), skóropodobne, 
stan b. dobry, drewniana kierownica, mahoń, prod. włoskiej, kon
solę drążka zmiany biegów. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
VW GOLF III, 1995 r. 1800 i 1900 ccm, TDi: różne części. Wro
cław, tel. 0608/17-96-55
VW GOLF III, 1995 r.: belka i poduszki pod silnik, skrzynia bie
gów, kpi. kolumny McPhersona, pompa wspomagania', kierowni
ca, alternator (na szeroki pasek). Wrocław, teł. 0603/55-31 -83 
VW GOLF III, 1996 r., 1800 ccm, wtrysk: głowica, ukł. wydecho
wy, fotele i inne drobne części. Legnica, tel. 0601/844745 
VW GOLF III, 1997 r.: fotele przednie, tylna kanapa składana, do 
wersji 5-drzwiowej, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0608/45-18-80 
VW GOLF III, KOMBI, 1997 r., 1600 ccm: silnik, deska rozdziel
cza, zawieszenie przednie, układ wydechowy, klamki, kataliza
tor, poduszki silnika i inne. Wrocław, tel. 0601/57-7747 
VW GOLF III, 1997r.: tylna szyba ogrzew. - 100zł, zamek klapy 
bagażnika - 40zl, 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, TD i: rozrusznik, serwo, po
duszki pod silnik, dolna listwa zderzaka, zbiornik wyrównawczy. 
Jawor, teL 0601/74-62-22
VW GOLF IV, 1998 r.: części blacharki, szyby, skrzynia bieg., 
poduszki pow., zawieszenia, osprzęt silnika. Jelenia Góra, tel. 
0602/69-46-80
VW GOLF IV, 1998 r., 1900 ccm, TDi: skrzynia biegów (5), za
wieszenie przednie, belka tylna, intercooler i inne. Lubin, tel. 
0600/32-06-85
VW GOLF IV, 1998 r.: drzwi tylne kpi., tapicerka czarna, uszczel
ka do drzwi przednich. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
O  VW GOLF IV, 1998/00 r. 1400,1600, 1800 ccm: 

drzwi, błotniki, zderzaki, lusterka, lampy, tapicer
ka, fotele, konsola, poduszki pow., podłużnica pra
wa, klimatyzacja, osprzęt silnika, zawieszenie, 
skrzynia biegów, klapa tylna, ABS, EDS, sensory, 
kola 15", głowice i inne. Lubin, tel. 0603/70-02-17 
84015031

O  VW GOLF IV, 1998/00 r. 1.4,1.6, SR, SRi, 1.9 TDi,
3- i 5-drzwiowy, kombi: zderzaki, lampy, błotniki 
przednie i tylne, półosie, zawieszenia, drzwi, ele
menty tapicerki (kolor czamy i szary), podłokiet
nik, skrzynie biegów, osprzęt silnika, klapa, oś, 
maska, dach, szyby, ABS serwo, wspomaganie, 
poduszki, sensory i inne. Prochow ice, tel. 
0606/64-09-98 84015341

VW GOLF IV, 1998/01 r.: lusterka boczne kompletne, reguł. el. 
Wrocław, teł. 0604/94-65-21
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDI: silnik, skrzynia biegów, 
drzwi, maska, błotniki, zawieszenie, tapicerka, poduszka pow. 
Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06.
VW GOLF IV, 1999 r„ 1900 ccm, TDi 3-drzwiowy, 110 KM: drzwi, 
klapa tylna, chłodnice, klimatyzacja, tylna oś, McPhersony, ława, 
skrzynia biegów, błotniki, lampy, grill, konsola, poduszki pow., 
intercooler, ukł. wydechowy, układ kierowniczy, osprzęt silnika i 
inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, SDI: komputer silnika, osprzęt 
silnika, ława, wahacze, ukł. kierowniczy, felgi stalowe 14", ćwiart
ka prawa, klamki, plastiki, zderzak tylny, lampy tylne, drzwi pra
we przednie, piasty, zaciski, tarcze, zamki, stacyjka. Lubin, tel. 
0601/18-90-99. ..
VW GOLF IV, 1999 r.: klapa tylna z szybą • 250 zl. Lubin, teł. 
■076/844-72-81 po godz. 15
VW GOLF IV, 1999 r. kombi: kpi. klapa. MOicż. tel. 071/384-00-62. 
0605/41-56-68
VW GOLF IV. 1999 r.: wzmocnienie czołowe, przednie kolumny 
McPhersona, wahacze, drążki kierownicze. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
VW GOLF IV, 1999/00 r. 1.4 16V, 1.0 TDI (110 KM): komputer, 
klimatyzacja, błotnik przedni, intercooler, poduszki pow., sensor, 
napinacze pasów bezp., konsola, półosie, sanie pod silnik, tur- 
bona, drzwi i szyby, nawigacja satelitarna, felgi + opony. Lubin, 
tel. 0605/57-87-37
VW GOLF III, IV, 2000 r.: kompresor klimatyzacji. Złotoryja, tel. 
076/878-22-64
VW GOLF, PASSAT, JETTA, 1800 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów (5), oblachowanie, lampy, szyby, zawieszenia i inne. 
Lubin, teł. 0607/53-29-96
VW GOLF, POLO: silnik 1.3 i 1.6, oclony, skrzynia biegów (5), 
gażnik. • 160 zł. Wysoka, tel. 071/329-26-61 wewn. 53 
VW JETTA I : dach. tył karoserii, oś. Stoszowice, tel. 
074/818-11-39.
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VW JETTA: lewe przednie drzwi. Wrocław, tel. 336-70-66 wewn. 
187
VW JETTA, 1981 r., 1600 ccm,: drzwi z tapicerką, szyby, klapa 
tylna, lampy przednie i tylne, zderzak tytny, felgi, gażnik 2-gar- 
dzielowy, belka tylna, skrzynia biegów (4), pompa wtryskowa 1.6 
D -180 zl, wahacze, inne. Olszyna, woj. jeleniogórskie, tel. 
0604/81-72-02
VW JETTA, 1982 r.: reflekotry przednie (prostokątne). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
VW JETTA 1,1983 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna : silnik, 
stan b. dobry. Lwówek Śląski, tel. 075/782-59-24 po godz. 18 
VW JETTA, 1985/91 r. 1.3,1.6: sinik, osprzęt, skrzynia biegów, 
zawieszenie, chłodnica, lampy, fotele, bak, zderzaki, błotniki, 
mosty, belki, szyby, drzwi, dach. Wałbrzych, teł. 074/846-49-57 
VW JETTA, 1987 r. : drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-i8
VW JETTA, 1987 r., 1800 ccm, benzyna : sinik z osprzętem i 
skrzynią biegów (4) - 500 zł, zbiornik paliwa - 40 zł, instalacja 
elektryczna - 50 zł. Modlikowice, tel. 076/877-39-51 po godz.18 
VW JETTA II, 1989 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk : silnik, 
oclony, sprowadzony, stan b. dobry, - 850 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/15-74-67
VW JETTA, 1990 r., 1600 ccm, turbo D : skrzynia biegów (5), 
półosie, lampy, zderzak przedni, wzmocnienie czołowe, chłodni
ca, maska, stacyjka, Uamki, liczniki, koła, przekł. kierownicy i 
inne. Legnica, tel. 0601/71-02-84,0605/13-16-60 
VW LT, diesel: skrzynia biegów (5).., teł. 0604/48-20-18 
VW LT, 1983 r., 2400 ccm, diesel: różne części sinika. Wrocław, 
tel. 0602/68-90-83
VW LT. 1998 r.: wał pędny, dhigi. Wrocław, teł. 0602/68-90-83 
VW LT, 1999 r. : drzwi tylne. Smardzów, teł. 071/398-33-51, 
314-38-54
VW LT 28: szyba przednia. Bolesławiec, teł. 0604/75-81-96 
VW LT28: sinik 2,4 diesel z dokum. Leszno, teł. 0601/75-56-60 
VW LT 28.1981 r. 2.0,2.4: sinik, po remoncie, skrzynia biegów, 
zawieszenie, kola, osprzęt sinika. Wałbrzych, teł. 074/846-49-57 
VW LT 28,1988 r., 152 tys. km, 2400 ccm. diesel: sinik oclony, 
stan techn. b. dobry, - 3.000 zł. Żary, teł. 0602/44-30-42 
VW LT 28, LT 35: atrapa, zaciski ham., visco, resory, konsola, 
drzwi, piasty, pompa wtryskowa do turbo, ukł. wydechowy do tur
bo, pokrywa sinika i inne. Wrocław, teł. 0600/62-75-31 
VW LT 28, LT 45: podszybie, narożniki przednie i tylne, stopnie, 
błotniki przednie i tylne, poszycie drzwi, tylny pas, wszystko nowe, 
tanio. Wrocław, teł. 071/333-70-92,0601/56-17-22 
VW LT 35.2500 ccm, TDI: most tylny. Góra. tel. 0501/704)4-54 
VW LT 35: poduszki pneumatyczne na tylną oś, -1.690 zł * VAT 
(możl. wysl fakŁ VAT). Wrocław, teł. 071/785-96-42,785-96-43
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chłodnica, fotele, blok silnika, wał, tłoki z korbowodami, głowica, 
pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów, pół
osie, ukł. kierowniczy, zawieszenia i inn."Legnica, tel. 
076/852-464)2 do godz. 23,0602/30-32-49 
VW PASSAT, 1977/88 r .: tylne lampy, do wersji 5-drzwiowej i 
kombi, - 20 zł. Opole, tel. 0600/69-56-16 
VW PASSAT, 1979 r.: ćwiartka tylna - 40 zł, przekł. kierownicy • 
30 zł, fotele przedni i tylne • 40 zł, silnik wycieraczek • 10 zł, 
przełączniki przy kierownicy -10 zł, kierownica, szyby, głowica 
1600 E - 50 zl. Siekierczyn, tel. 075/724-42-52 
VW PASSAT KOMBI, 1980 r. : lampy tylne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r., benzyna, diesel: maska, błotni
ki. lampy, zderzaki, hak, atrapa, chłodnica, przekładnia, rozrusz- 
nik, alternator, sprzęgło, drzwi, tapicerka, klapa tylna, relingi, szyba 
przednia, zawieszenia, półosie, skrzynia biegów (4 i 5), kpi. kół, 
pulpit, zegary, pas przedni instalacja elektryczna. Wrocław, teł. 
071/355-51-86,0601/92-97-24
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm : rozrusznik, alternator, miska 
olejowa. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT KOMBI, 1982/86 r.: roleta bagażnika z prowadnica
mi. ., tel. 0608/47-38-35
VW PASSAT, 1982/87 r., 1600 ccm, diesel: elementy blacharki, 
szyby, lampy, blok sinika, wał, tłoki, głowica, pompa wtryskowa, 
rozrusznik, alternator, pompa wodna, skrzynia biegów, półosie. 
kolumny McPhersona, pas przedni, klamki, zamki, układ kierow
niczy i wydechowy, akumulator, stacyjka itd. Legnica, tel. 
076/852-464)2 do godz. 23,0602/30-32-49 
VW PASSAT, 1983/93 r. 1.9TD, VR6,1.8.1.6,2.0: maska, błotni
ki, lampy, grill, belki, poduszki pow., Japy”, półosie, zwrotnice, 
relingi, części sinika, felgi aluminiowe i stalowe, drzwi, zawie
szenia, wspomaganie, podnośniki elektryczne, lustarka, waha
cze, halogeny. Wrocław, teł. 0602/26-76-79 
YW PASSAT, 1983/93 r. 1.9 TD. VR6,1.8,1.6,2.0: nadkola, skrzy
nia b., oś tylna, zaciski, klamki, sprężyny, wahacze, pompa pali
wa. Wrocław, lei. 0602/26-76-79 
VW PASSAT KOMBI. 1984 r.. 1600 ccm. diesel: różne części. 
Goduszyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/63-96-19 
VW PASSAT, 1984 r., 1300 ccm: silnik w b. dobrym stanie. Wał
brzych, tel. 074/846-62-85
VW PASSAT, 1984 r.: skrzynia biegów (5), głowica, wtrysk, alter
nator, rozrusznik, turbosprężarka, pompa wtryskowa, docisk 
sprzęgła, tarcza, półosie i inne częśd z demontażu. Wrocław, teł. 
071/349-434)7.0503/94-24-88
VW PASSAT KOMBI, 1985 r.: poprzeczki relingów, drzwi tylne 
prawe, szyba tylna, grzejniki nagrzewnicy, korek wlewu paliwa. 
Wrodaw, tel. 071/361-91-54
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., benzyna: sinik o poj. 1.8 benzyna, 
1.8 wtrysk, skrzynia biegów (5), maska, drzwi, zderzaki, lusterka, 
rozrusznik, alternator, plastiki bagażnika, lampy, półosie, bak, 
stacyjka i inne. Wrocław, tel. 071/373-87-98,0606/49-34-97 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, benzyna: silnik z osprzę-

SZLIFIERNIA WAŁÓW, CYLINDRÓW, DORABIAM PANEWKI, NAPRAWA GŁOWIC.
Mirków, tel. 071/315-10-42 °P006691

VW LT 35: zaciski hamulcowe, piasty. Wrocław, tel. 0600/62-75-31 
VW NEW BEETLE, 1999 r., 2000 ccm, wtrysk : różne częśd. 
Wrodaw, teł. 0608/17-96-55
VW PASSAT KOMBI: lewe lusterko.., tel. 0606/24-21-68 
VW PASSAT B5: dach, ćwiartki tylne, podsufitka, szyberdach, 
szyby, drzwi, lusterka, inne. Dzierżoniów, teł. 0604/4347-16 
VW PASSAT KOMBI: drzwi, maski, szyby, fotele, griłlr, koła, błot
niki, lampy, zawieszenia oraz konsole. Dzierżoniów, tel. 
0604/394)3-23
VW PASSAT KOMBI : lampy tylne. Jelenia Góra, tel. 
075/642-93-31,0607/11-57-62
VW PASSAT, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów, półosie z prze
gubami. Nowa Ruda, teł. 074/872-10-64 
VW PASSAT B5,2500 ccm, TDi, V6: częśd mechaniczne, wnę
trza, częśd silnika, elementy dęte. Polkowice, tel. 0609/41-394)7 
VW PASSAT: szyba czołowa, kolumna kierownicy. Sieniawka, 
tel. 071/393-81-13
VW PASSAT : ćwiartka przednia i inne. Ścinawa, tel. 
076/843-57-69,0603/31-51-46
VW PASSAT, 1800 ccm : pompa paliwa, belka pod sinik, roz
rusznik, rozdzielacz wtrysku, sprzęgło do automatica. środa Ślą
ska, tel. 0601/8745-09
VW PASSAT: pompa paliwa, elektr. Świdnica, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
VW PASSAT: kpi. tylne zawieszenie z amortyzatorami. Wrodaw, 
tel. 336-70-66 wewn. 187
VW PASSAT: zawieszenie tylne z amortyzatorami, kpi. Wrodaw, 
tel. 0601/72-24-92
VW PASSAT, 1600 cdii, turbo D : głowica kompletna + turbo
sprężarka, stan b. dobry. Wrodaw, tel. 0605/934)6-69 
VW PASSAT, 2000 ccm: sinik, skrzynia biegów, drzwi, dach do 
kombi, komputery, klimatyzacja, poduszki pow., plastiki i inne. 
Wrodaw. tel. 0605/11-26-18
VW PASSAT B5: zawieszenia, poduszki pow., silnik, skrzynia 
biegów, drzwi, maski, klapy i inne. Wrodaw, tel. 0605/51-85-05 
VW PASSAT: silnik 1900 ccm TD lub D, kompletny, skrzynia bie
gów i przednie zawieszenie do modelu ’88 i '96. Wrocław, teł. 
0503/63-39-86
VW PASSAT: serwo. Wrocław, teł. 0601/73-20-98 
VW PASSAT: sinik 1600 ccm benz., stan dobry, skrzynia biegów 
(5), półosie, chłodnica, częśd zawieszenia przedniego i tylnego, 
szyby, pokrywa sinika i bagażnika, wyposażenie wnętrza, lam
py, drzwi, zderzaki, wzmocnienie przednie,-błotniki tylne. Wro
daw, tel. 322-2642 w godz.9-16 
VW PASSAT: docisk sprzęgła wraz z łożyskiem oporowym, stan 
b. dobry, - 50 zł. Złotoryja, lei. 076/878-34-49 
VW PASSAT, 1976/80 r., 1500 ccm, dieseł: elementy blacharki, 
szyby, lampy, kierunkowskazy, zbiornik paliwa, zderzaki, hak.
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kątna tylna lewa, nadkole przednie prawe, - 60 zł. Lubin, tel. 
076/844-72-81 po godz. 15
VW PASSAT, 1990 r., 1900 ccm, diesel i 2000 ccm benzyna: roz
rusznik, z możliwością montażu i demontażu, • 200 zl. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-13-78 wieczorem 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm : skrzynia biegów (5), osprzęt 
silnika, drzwi, klapa tylna (sedan), szyba tylna, lampy tylne, tapi
cerka i inne. Oleśnica, tel. 0604/28-12-13 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r.: drzwi prawe, tylna oś, belka przed
niego zawieszenia, deska rozdz., konsola. Polanica Zdrój, tel. 
0605/62̂ 89-47
VW PASSAT, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 16V, DOHC: silnik, 
udokumentowane pochodzenie + 2. na części, komputer, katali
zator, zderzak tylny do kombi, inst. el., pompa paliwa. Polanica 
Zdrój, tel. 074/867-50-14,868-29-03 
VW PASSAT, 1990 r.: drzwi lewe tylne, halogen lewy, kierunkow
skazy, reflektory, ścianka tylna, wzmocnienia boczne, listwy drzwi 
i błotników, drążek kierowniczy, osłony kierownicy, łożyska kół, 
klocki hamulcowe, nadkola plastikowe i inne częśd. Wrocław, tel. 
071/784-59-16
VW PASSAT, 1990 r .: zderzak tylny, drzwi tylne prawe, klapa 
tylna. Wrodaw, tel. 0604/254)7-69 
VW PASSAT, 1990 r.: kierunkowskaz lewy - 25 zł i inne części. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1991 r.: zderzak, reflektor, relingi dachowe. Ra
dwanice, tel. 0602/88-49-71

Wrocław, ul. Źródlana 31 (przed Leśnicą), tel./fax (071) 354-36-62,0603/ 04-94-73

skowa • 1.800 zł, prądnica - 750 zł, wtryskiwacze, nowy napi- 
nacz, tłoki, korbowody, sprzęgło. Zgorzelec, Niemcy, tel. 
075/771-99-87,0049/17-84-32-80-97 
VW PASSAT, 1994/96 r., 1900 ccm, TDI: filtr pow., półoś długa i 
krótka, agregat klimatyzacji, poduszki silnika z łapami, płyta na 
silnik i inne. Bolesławiec, tel. 0608/18-83-69 
VW PASSAT, 1994/96 r.: poduszka powietrzna pasażera. Oła
wa, teł. 071/303-89-80
VW PASSAT, 1994/96 r.: drzwi tylne lewe - 250 zl. Wrocław, tel. 
0606/34-04-71
VW PASSAT, 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, prawe i lewe 
-150 zł/szt., zderzak tylny -150 zł, silnik 2.0, zawieszenie przed
nie i tylne. Wrodaw, tel. 0602/80-01-02 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm 2000 ccm: podłużnice, 
drzwi, ćwiartki tylne, częśd zawieszenia, chłodnica, skrzynia bie
gów, osprzęt silnika, półosie, zbiorniczki, ABS, lampy. Legnica, 
tel. 0603/80-26-88
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TD: kpi. sinik z osprzętem, • 
3.200 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-33-33 wieczorem 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1900 ccm, TDI: szyby, zawiesze
nie, podłużnicą prawa. Wrodaw, teł. 0605/06-97-10 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDI: głowica -1.100 zl, rozrusz
nik - 300 zl. Wrodaw, teł. 071/322-34-23,0601/73-264)6 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r.: skrzynia biegów, półoś długa, drzwi 
prawe. Wrodaw, tel. 0601/79-08-31

TUPBOSPRĘZARKI 
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tem, oś tylna, ukł. kierowniczy, dach, szyby boczne i inne. Koto- 
wice, tel. 071/310-75-84
VW PASSAT. 1986 r., 1600 ccm, diesel: rozrusznik, - 200 zł. 
Leśna. tel. 075/721-17-73
VW PASSAT, 1986 r. 1.6,1.8: sinik, skizynia biegów, zawiesze
nie, lampy, chłodnica, drzwi, mosty, belki, szyby, dach, koła, inne. 
Wałbrzych, teł. 074/846-49-57
VW PASSAT, 1986 r.: tylne lampy, skrzynia biegów (5) do diesla, 
rozrusznik, rozrusznik do Golfa II diesla. Wrocław, tel. 
0609/39-74-55
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, 1800 ccm, E, D : siniki, skrzynia 
biegów (4 i 5), blok sinika i inne. Wrodaw, tel. 071/355-51-86, 
0601/92-97-24
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: kompletny silnik ♦ skrzy
nia (4), elementy zawieszenia i inne. Legnica, tel. 0607/43-59-56 
VW PASSAT, 1987 r.: pokrywa silnika z atrapą błotnik przedni 
prawy i lewy.., tel. 0608/47-38-35 
VW PASSAT, 1987 r., 1800 ccm, benzyna: sinik - 350 zl, skrzy
nia biegów (5) - 350 zł. Siekierczyn, tel. 075/724-42-52 
VW PASSAT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: półosie 2 sztuki, cena 
300 zł. Krasków, teł. 077/418-45-06 
VW PASSAT, 1988/00 r. 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pompa wspo
magania, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem (model B 
5), głowica sinika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, części silnika, 
skrzynia biegów. Wrodaw, tel. 0501/22-24-85 
VW PASSAT, 1988/93 r., 1800 ccm: głowica, osprzęt sinika, lampy 
halogenowe soczewki. Głuchołazy, teł. 0601/55-99-47 
VW PASSAT, 1988/93 r.: zderzak, wzmocnienie czołowe, atrapa, 
błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, progi. Wrocław, 
tel. 0603/66-97-27
VW PASSAT KOMBI, 1988/93 r., 1600 ccm, TDi: części mecha
niczne, elementy blacharki, elementy zawieszenia, skrzynia bie
gów. Wrocław, teł. 0604/29-9543 
VW PASSAT KOMBI, 1988/93 r., 1800 ccm: podszybie kpi., lam
py tylne na klapę do sedana, zawiasy klapy przedniej i tylnej, 
poduszki pod sinik, przełączniki świateł, zbiorniczek do chłodni
cy, przepływomierz pow., łapa aluminiowa do pompy wspomaga
nia * pompa (do modelu 94/96 r., 1800 ccm). Wrocław, teł. 
0605/4343-59
VW PASSAT, 1988/96 r.: silniki 1,8,2,0,1,816V, zawieszenia 
VR6, koła, dach, tytny lewy błotnik, kierownica z pod. pow., głowi
ca 1,9 TDi, klimatyzacja, zbiorniczek wspomagania, szyby bocz
ne, inne. Lubań, tel. 0608/25-36-94 
VW PASSAT, 1988/97 r.: częśd blach., dęte, mech. (VR6,2.0, 
1.8,1.9 D, 1.9 TD), lampy, lusterka, filtry, szyby, pompy i inne. 
Oleśnica, tel. 0602/15-35-30
VW PASSAT, 1989 r„ 1800 ccm: pompa wody, pompa wspoma
gania, głowica, inne. Zielona Góra, tel. 068/324455-78 
VW PASSAT, 1990 r.: szyba drzwi prawych tylnych, szyba trój-

VW PASSAT, 1991 r.: deska rozdzielcza 100 zł, pompa wspoma
gania 150 zł. Wrocław, tel. 0603/55-53-39 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.: drzwi, oś tylna, siedzenia, kompu
ter, osprzęt silnika, skrzynia biegów, półosie, pompy wodna, pali
wa, centralnego zamka, felgi, nagrzewnica i inne. Wrocław, tel. 
0502/93-97-27
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 2000 ccm. wtrysk: drzwi, lampy 
tylne, zawieszenie, chłodnica, osprzęt sinika, ćwiartki, dach, kom
puter, lusterka, kola, zawieszenie tylne, błotnik, chłodnica i inne. 
Wrodaw, tel. 0503/77-75-23
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1900 ccm. diesel: elementy zawie
szeń, dach, fotele, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 071/3644745 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 2000 ccm: sprężarka klimatyzacji, 
zaciski ham. tylne, kolektor, sinik wyderaczek. Wałbrzych, teł. 
074/842-53-68
VW PASSAT KOMBI, 19921 : zawieszenie tylne, drzwi tylne lewe, 
ćwiartka tylna lewa, deska rozdzielcza. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT, 1992 r.: skrzynia biegów diesel, lampy tylne, belka,
drzwi, klapa tylna do sedana, spoiler tylny, rozrusznik, głowica
2.0. Dzierżoniów, tel. 074/831-91-38
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów
151, zawieszenia, drzwi, klapa bagażnika, szyby i inne. Jelenia
Góra, tel. 075/755-9047,0608/79-71-92
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm: skrzynia biegów (5) -
380 zł, kolumny McPhersona przednie - 200 zł, sanki pod sinik z
wahaczami, stabilizator • 180 zł, belka tylna -100 zł. Legnica, tel.
0503/85-74-89
VW PASSAT, 1992 r., 1900 ccm, diesel: drzwi, zawieszenie, na
grzewnica, maska i inne. Legnica, tel. 0603/21-94-12 
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm, benzyna: belka tylna, wahacze, 
stabilizator, półoś krótka, pompa wspomagania, rozrusznik, kom
puter, tłumiki. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
VW PASSAT, 1992 r., 94 tys. km: sinik (benzyna), pełny wtrysk, 
stan b. dobry, do oclenia lub na części. Nowy Kisielin, tel. 
068/3254)4-69,0601/18-894)1
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm: sinik, skrzynia biegów (auto
matic). Prusice, teł. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: zderzak tylny • 50 zł. Siekierczyn, 
tel. 075/72442-52
VW PASSAT, 1992 r.: różne częśd. Świdnica, tel. 074/851-95-23, 
074/851-91-08
VW PASSAT, 1992 r .: lampy tylne, drzwi prawe 2 sztuki (100 
zł/szt). belka pod sinik, wahacze, nagrzewnica, plastiki wnętrza i 
inne. Świebodzice, tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
VW PASSAT, 1992 r., 2000 ccm, benzyna: ukł. wydechowy - 250 
zł. Wrocław, tel. 0606/6242-90
VW PASSAT, 1992 r., 2000 ccm, 16V: drzwi, zderzaki, szyby, 
kołyska, McPhersony, plastiki, lusterka, relingi, belka z ABS, kom
putery, skrzynia biegów, błotniki, grill, maska, konsola, ABS, klam
ki, filtr powietrza i inne. Wrocław, tel. 0603/50-67-63 
VW PASSAT, 1992 r.: drzwi, lampy, zawieszenia, chłodnica, skrzy
nia biegów, lusterka, filtr powietrza. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
VW PASSAT KOMBI. 1993 r .: klapa tylna, lampy tylne, klapa 
tylna, dach z szyberdachem, tapicerka, podsufitka, szyby bocz
ne, tłumiki, zawieszenie tylne, plastiki i inne. Lubin, tel. 
0607/82-21-98
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1800 ccm, benzyna: sinik, skrzy
nia biegów, zawieszenie tylne, maska, błotniki, reflektory, luster
ka, chłodnica, podłużnicą przednie, szyberdach, klapa bagażni
ka i inne. Lubin, tel. 0600/32-06-85 
VW PASSAT VR6,1994 r., 2000 ccm: skrzynia biegów. - 500 zl. 
Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65
VW PASSAT, 1994 r.: szyba tylna z pokrywy bagażnika (model 
kombi - przejściowy), -150 zł. Wałbrzych, tel. 0603/45-72-19 
VW PASSAT, 1994 r. 1.9 TDI, VR6,2.0 E: skrzynia biegów (VR6), 
drzwi, poduszki pow., podnośniki elektryczne, felgi, lampy, błot
niki, halogeny, Japy*, wspomaganie, nadkola, części sinika, prze
pływomierz, zaciski, oś tylna, lusterka, belki, centralny zamek, 
felgi ałuminiow sprężyny, wahacze, pompap ałiwa. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
VW PASSAT, 1994 r., 1900 ccm, TDI 1Z: częśd silnika (90 KM), 
głowica -1100 zł, wał z panewkami, kpi. -1.100 zł, pompa wtry-
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VW PASSAT, 1997 r.: częśd, tapicerkę, -1.000 zł. Rogaszyce, 
tel. 062/730-81-53
VW PASSAT SEDAN, 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm: drzwi kpi. z 
elektryką oś tylna kpi. z ABS-em, skrzynia biegów, podłużnicą 
przednia lewa i prawa, rozrusznik, nagrzewnica, błotnik tylny, 
zawieszenie kpi., katalizator, ttumiki. Zgorzelec, tel. 0604/44-30-62 
VW PASSAT B5,1998 r.: oryginalny zaczep z inst. elektryczną 
wyczepiana końcówka, 2 kluczyki, • 500 zl. Góra, tel. 
065/54349-60,0503/02-18-14
VW PASSAT, 1998 r., 1900 ccm, TDI: lampy ksenonowe, felgi 
aluminiowe 16', silnik, drzwi, zawieszenie i inne. Jelenia Góra, 
tel. 0607/34-30-13
VW PASSAT, 1998 r., 1600 ccm : zderzak tylny. Leszno, tel. 
065/520-35-55
VW PASSAT KOMBI, 1998 r. : klapa tylna, hak. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
VW PASSAT B5,1998 r., 2500 ccm, TDi: skrzynia biegów Tip-Tro- 
nic, półosie, częśd do sinika, turbiny, plastikowe elem. na silnik, 
zawieszenia, drzwi, tylne Idapy, komputery, lampy, elementy ta- 
picerek, podsufitki, zderzaki i inne. Lubin, tel. 0605/13-32-44 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r„ 1900 ccm, TDI: dach, skrzynia 
biegów, tapicerka, roleta bagażnika. Milicz, tel. 071/384-00-62, 
0605/41-56-68
VW PASSAT KOMBI, 1998 r .: czarna tapicerka, tylna belka z 
ABS, tapicerka drzwi, tylna prawa ćwiartka (długa), maglownica, 
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. : klapa tylna z szybą. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
VW PASSAT, 1998/00 r.: klimatyzacje kompletne klimatronic, felgi 
aluminiowe, opony 205/55 R16 (nowe), poduszki pow. sensory, 
części bałcharskie i mechaniczne, elementy tapicerki i inne. No
wogrodziec, tel. 0502/33-76-86 Niemcy, 0049/17-57-40-99-22 
VW PASSAT, 1998/99 r. 1.8E, 1.8T, 1.9TDI (110 KM): błotniki 
przednie, drzwi, klapa tylna do sedana, nagrzewnica, rurici + agre
gat klimatyzacji, osprzęt silnika, kdumny McPhersona, półosie, 
sanki pod sinik, napinacze pasów bezp., skrzynia biegów, po
duszki pow., łapy sinika. Lubin, teł. 0605/57-87-37 
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r., 2800 ccm, V6 SYNCRO: sinik 
kpi., skrzynia biegów Tiptronic, ława, wahacze, McPhersony, ukł. 
wydechowy, katalizator, półośki, zawieszenie tylne, wał, lampy 
tylne, kurtyny dachowe, instalacja, komputery, koło zapasowe 16", 
zbiorniczki, plastiki, chłodnica klimatyzacji. Lubin, tel. 
0601/18-90-99
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r.: błotniki tylne, szyba tylna do 
sedana, piasta lewa tylna, czujnik ABS-u. Lubin, teł. 0609/41-30-38 - 
VW PASSAT B5,1999 r., 1900 ccm, TDI: zawieszenia, układ 
kierowniczy, chłodnica, wzmocnienie przednie, lampy, intercode- 
ry, turbina, skrzynia biegów, drzwi, zderzaki, konsole, elementy 
tapicerki, ABS, tylne klapy, komputery i inne. Lubin, tel. 
0605/13-3244
VW PASSAT B5,1999 r.: ćwiartki prawe (przód i tył). Polkowice, 
tel. 0607/74-57-00
VW PASSAT, 1999 r.: błotniki tylne do kombi, nowe, maska sini
ka, reflektory, atrapa, zderzaki. Wrocław, td. 0601/73-97-72 
VW PASSAT, 1999 r.: klapa tylna -130 zł, zderzak tylny -100 zł. 
Wrodaw, tel. 071/302-72-09
VW PASSAT B5,1999 r., 1800 ccm, benzyna: silnik + skrzynia
biegów. Wrocław, tel. 0602/68-90-83
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDI: turbina, pompa wody, pompa
dejowa, kolektor ssący, koło pasowe, kółko napinacza; skrzynia
biegów. Wrocław, td. 0501/81-36-18
VW PASSAT B5,2000 r., 1900 ccm, TDi 115 KM: różne częśd.
Wrodaw. td. 0608/17-96-55
VW PASSAT, 2000 r.: kpi. ukł. kierowniczy, kpi. nowych waha
czy, zwrotnice, przednie kolumny McPhersona, tylne amortyza
tory. Wrodaw, teł. 0603/55-31-83 
VW PASSAT, 2000 r., 1900 ccm, TDI, 115 KM: skrzynia biegów 
(5), zawieszenie przednie i tylne, zderzak tylny. Wrodaw, td. 
0602/804)1-02
VW PASSAT, 2001 r.: reflektory ksenonowe nowego modelu ♦

instalacja + żyroskopy, drzwi tylne kpi. Oława, td. 0602/34-65-81. 
0603/36-30-26
VW PASSAT KOMBI, 2001 r., 1900 ccm, turbo D : części blach, i
mech. Wrodaw, td. 0503/74-80-58
VW PASSAT, SANTANA, 1985 r.: instalacja elektryczna • 50 zł,
drzwi, zbiornik paliwa - 20 zł, lampa tylna nowa -10 zł. szyba
tylna - 30 zł. Siekierczyn, tel. 075/72442-52
YWPOLO: zderzaki. Czema, tel. 075/736-34-59,0504/91-91-07
VW POLO I: szyba tylna - 50 zl, lampy tylne - 30 zł. Głuchołazy,
tel. 0601/55-9947
VW POLO : skrzynia biegów /4/ - 100 zł. Kluczbork, tel. 
0604/37-16-70
VW POLO: sprężyny sportowe (4 szt.), amortyzatory przednie. 
Marciszów, td. 075/741-01-73,0607/50-9045 
VW POLO: silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
VW POLO, 1300 ccm: aparat zapłonu. Wrodaw, td. 372-22-86 
VW POLO I, II, 1975/89 r., 1300 ccm: zbiornik pdiwa, tarcza ♦ 
docisk sprzęgła, częśd zawieszenia przedniego, głowica z za
worami hydraulicznymi, pompa hamulcowa, alternator, serwo i 
inne. Strzegom, td. 074/855-06-56 
VW POLO I, II, 1975/89 r.: kpi. fdg aluminiowych typ 6J x 13 
FHA, kpi. nowych siedzeń typu sportowego, sportowa kierowni
ca, atrapa przednia na prostokątne reflektory i reflektory prosto
kątne, rozrusznik. Strzegom, tel. 074/855-06-56 
VW POLO, 1978 r., 1100 ccm, żółty,: wszystkie częśd oprócz 
sinika. Jelcz-Laskowice, td. 0502/21-22-65 
VW POLO, 1981 r., 48 tys. km, 1300 ccm, benzyna: sinik kpi. z 
odprawą cełną - 750 zł. Modła, td. 076/817-22-19,0602/884)8-99 
VW POLO KOMBI, 1983/89 r.: drzwi, maska przednia, błotniki, 
szyby, kpi. siedzeń, lampy, serwo * pompa ham., fdgi, deska 
rozdzielcza, wykładzina podłogowa, zderzak przedni Brzeg, td. 
0502/52-09-54
VW POLO, 1985 r.: maska przednia, klapa tylna. Wrocław, td. 
0501/81-36-18
VW POLO II, 1988 r.: głowica 1050-1300 ccm, z zaworami hy
draulicznymi, stan b. dobry, - 250 zl. Strzegom, td. 074/855-06-56 
VW POLO, 1988 r.: sinik 1000 ccm, stan dobry, chłodnica, pół
osie, częśd zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, szyby, po
krywa sinika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie wnętrza, lam
py, wzmocnienie przednie. Wrodaw, td. 322-2642 w godz.9-16 
VW POLO, 1989 r., 1300 ccm: sinik oclony, światła, lusterka, 
skrzynia biegów, zawieszenia, częśd blacharki, inne. Lubań, td. 
075/721-52-31,0604/56-15-28
VW POLO, 1990 r., 1400 ccm, diesd: głowica, pompa wtrysko
wa, skrzynia biegów (5). Świebodzin, tel. 0605/92-96-50 
VW POLO, 1992 r.: różne częśd - sinik, fotele. Ostrów Wielko- 
pdski, td. 0601/88-14-62
VW POLO, 1992/94 r., 1300 ccm, GT: wszystkie z demontażu. 
Gołostowice 6, tel. 0608/86-27-66 
VW POLO FOX KOMBI, 1993 r., 1043 ccm: monowtrysk, skrzy
nia biegów, szyby, drzwi, komputer, lampy, zderzak, pótosie, prze
guby, felgi z oponami, błotnik przedni prawy, lusterko lewe, oś 
tylna, wahacze i inne. Oleśnica, td. 071/314-33-73,0603/234549 
VW POLO, 1993 r., 1400 ccm, diesel: pompa wtryskowa, - 300 
zl. Pieńsk, td. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
VW POLO, 1993 r.. 100 tys. km, 1400 ccm, diesel: silnik -1.300 
zł ♦ cło ok. 300 zł. Lubin. td. 0608/49-10-23 
VW POLO CLASSIC, 1994 r.: częśd mechaniczne. Wrodaw, td. 
0602/26-76-79
VW POLO III, 1994/99 r .: lusterka boczne kompletne, ręcznie 
lub el. reguł. Wrocław, td. 0604/94-65-21 
VW POLO, 1995 r. : kpi. klapa! Milicz, tel. 071/384-00-62, 
0605/41-56-68
VW POLO, 1995 r.: nakładka na zderzak - 70 zl. Złotoryja, td. 
076/878-37-54,0607/43-12-55
VW POLO, 1995/99 r., 1400 ccm 3-drzwiowy: lampy, szyby, zde
rzaki, drzwi, fotde, tapicerka, elementy sinika i zawieszenia, fd
gi aluminiowe BBS 15*, maska przednia, dach ze słupkami i inne 
(możliwa wysyłka). Warszawa, td. 0602/60-66-24 
VW POLO, 1996 r., 1100 ccm: zderzaki, sinik, zawieszenie tyl
ne, szyby, błotniki i inne. Legnica, td. 0607/37-55-56 
VW POLO, 1996 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna : silnik z 
osprzętem, sprawdzony z Francji, kompletna dokumentacja, stan 
b. dobry. Wrodaw. td. 0600/11-09-93 
VW POLO II, 1996 r.: nakładka na zderzak przedni, -100 zł. 
Złotoryja, td. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW POLO, 1997 r., 1400 ccm: sinik, kpi., oclony, konsola, na
grzewnica, zawieszenia przednie, podłużnice i inne. Rawicz, td. 
065/546-29-15,0603/63-13-56
VW POLO KOMBI, 1998 r., 1400 ccm: błotniki, lampy, chłodnice, 
drzwi, zderzaki, uld. kierowniczy ze wspomaganiem, klapa tylna, 
zawieszenia, półosie, dementy tapicerki, dach, błotniki tylne, fel
gi metalowe i inne. Lubin, td. 0601/18-90-99 
VW POLO, 2000 r.: drzwi prawe, 3-drzwiowy • 150 zł, Polo, 87 r.: 
drzwi L + P -100 zł/szL, klapa, McPhersony, inne. Chojnów, tel. 
0607/77-734)5
VW POLO, 2000 r. : kpi. klapa. Milicz, tel. 071/3844)0-62, 
0605/41-56-68
VW POLO, LUPO: deski rozdzidcze, 2 poduszki pow., napina
cze pasów bezp. Jelcz-Laskowice, td. 071/318-30-86 
VW SCIROCCO II, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk : częśd sinika, 
skrzyni biegów (5), chłodnica, maska przednia, reflektory przed
nie, grill, drzwi, klapa tylna, lampa lewa tylna, oś tylna i. inne. 
Byczyna, tel. 077/413-44-57
VW SCIROCCO, 1987 r., 1600 ccm, 1.800: dlnik oclony, drzwi, 
światła, zderzaki, inne. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
VW SCIROCCO, 1988 r., 127 tys. km, 1800 ccm, wtrysk: głowi
ca, aparat zapłonowy d. pompa paliwa, błotniki, nadkola, lampy, 
tanio. Wałbrzych, td. 074/666-69-99 do godz. 16
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• odszkodowania ubezpieczeń 

kom unikacyjnych OP012110
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T A N IE  C Z Ę Ś C IDP010624
H A M U L C A  I ZAW IESZEŃ  

DO SAMOCHODÓW NIEMIECKICH 
Wrocław, ul. Łęczycka 9, tel. 355-27-54 

DO AUT JAPOŃSKICH I KOREAŃSKICH 
Wrocław, ul. Łęczycka 20, tel. 373-47-87

PRZECZYTAJ!

NIE BĄDZ OKRADZIONY 
Z WŁASNEJ WINY

W jeżdżając na teren giełdy pamiętaj aby:

1 • pozamykać dokładnie samochód, uruchomić istniejące zabezpieczenia oraz sprawdzić 
prawidłowość ich działania,

2 . nie zostaw iać w  samochodzie, na w idocznym miejscu, dokumentów ani innych warto
ściowych przedmiotów (radiodtwarzacz, torebka, ubranie),

3- pieniądze i dokumenty trzymać w wewnętrznej kieszeni ubrania,
4- dokonując zakupów nie ujawniać ile posiadasz pieniędzy,
5. dysponując w iększą kwotąpieniędzy, przechowywać ją  podzielonąw  kilku kieszeniach, 
6- nie kupować przedmiotów po okazyjnie niskiej cenie,
7. nie uczestn iczyć w  grach organizowanych na terenie giełdy,
&• w  m iejscach zatłoczonych zw racać szczegó lną uwagę na to, co dzieje s ię  wokół, może 

to być tzw. "sztuczny tłok", wywołany przez przestępców,
9- o  zauważonym  przestępstw ie pow iadom ić natychmiast PO LICJĘ! Pod nr tel. 997, lub 

tel. kom. 112 albo osobiśc ie w  punkcie POLICJI na terenie giełdy,
10 - jeżeli stałeś s ię  ofiarą przestępstwa, zapamiętaj jak najwięcej szczegółów  z  wyglądu 

sprawcy oraz powiadom natychmiast o  tym policję.
Treść opracowano w Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie

N A P R A W A  S A M O C H O D O W
AMERYKAŃSKICH - EUROPEJSKICH - JAPOŃSKICH

Remonty kapitalne silników benzynowych i Diesla (gwarancja), naprawy głowic silnikowych 
Lubin, ul. Budziszyńska 10, tęl. kom. 0-601 42 28 18, tel. 076/841-21-56 

tel. do warsztatu 0-602 53 50 32, 0-607 20 93 83 ' opoo5883

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. Jelenia 
Góra, tel. 0604/4741-88
VW SHARAN VR6, TDI: lampy, blenda, konsola, błotniki tylne, 
dach, zegary, drzwi, szyby, plastiki, półosie, skrzynia biegów, 
wzmocnienie przednie, chłodnica wody, zbiornik spryskiwacza i 
inne. Lubin. tel. 0601/50-25-79 
VW SHARAN: atrapa przednia. Milicz, tel. 0603/28-82-19 
VW SHARAN: atrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81

VW SHARAN, 1998 r., 1900 ccm, TDi: elementy blacharki, po
duszki 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, półosie, wa
hacze, zawieszenie tylne, błotnik tylny prawy, osprzęt silnika, 
wzmocnienie czołowe, zderzak tylny, uszczelki, ABS, lampy przed
nie, serwo, teleskopy, licznik, rozrusznik, tłumiki, filtr powietrza, 
plastiki i inne. Ostrów Wlkp., teł. 0502/08-55-04

VW SHARAN, 2000 r.: szyba przednia, z przyciemnianym pa
sem, - 300 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-40-77 
VW TRANSPORTER T3: chłodnica z wentylatorem, nowa, stan 
b. dobry -150 zł, lampy, atrapy, poduszki, silnik 1.6 TD komplet
ny (uszkodzona tuleja), siedzenia pasażerów (I i II rząd) z pasa
mi. Borek Strzeliński, tel. 071/393-05-35 po godz. 16 
VW TRANSPORTER T4: drzwi boczne przesuwane, drzwi tylne, 
zderzaki. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
VW TRANSPORTER T4: chłodnica, grill, zderzak przedni, zde
rzak tylny, błotniki, tapicerka do Multivana, felgi aluminiowe, hak, 
szyba rozsuwana, bok lewy do wersji długiej, nagrzewnica, drzwi 
skrzydełkowe, drzwi do podwójnej kabiny i inne. Lubin, tel. 
0607/75-77-35,0607/75-76-76
VW TRANSPORTER T41900-2400 ccm, diesel i turbo D: głowi
ce. Lubin, tel. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
VW TRANSPORTER T4: półośki przednie + amortyzatory, prze
łączniki elektr. Nysa, tel. 077/433-56-31 
VW TRANSPORTER T2, diesel: blok silnika, głowica, pompa 
wtryskowa, wał korbowy, korbowody, szyby, drzwi, zawieszenia i 
inne. Nysa, tel. 0602/87-70-29
VW TRANSPORTER T4: lampy, maski, błotniki, zderzaki, luster
ka, szyby, drzwi, tylne klapy, chłodnice, zawieszenia, tapicerki, 
silniki 2.4 i 1.9 TD, skrzynie biegów, .sanie', półosie i inne. Obora 
k. Lubina, tel. 0607/04-26-96
VW TRANSPORTER T4 : błotnik tylny lewy. Wałbrzych, tel. 
074/664-84-31 po godz.18
VW TRANSPORTER T4: nowy, przedni błotnik -110 zł, koła 14', 
4 szt., stan b. dobry • 360 zł, kpi. napęd Syncro na 4 koła, siedze
nie pojedyncze do 3-go rzędu. Wałbrzych, tel. 0605/08-32-83 
VW TRANSPORTER T4, BUS : zawieszenie, listwa kier., zde
rzak tylny, szyby rozsuwane. Wrocław, teł. 0601/79-08-31

VW TRANSPORTER: rozrusznik, moduł (3 szt.), pompa paliwa. 
Wrocław, tel. 0603/5141-19
VW TRANSPORTER T4 : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0502/2943-24
VW TRANSPORTER T4 2.4 D, 1.9 TD: felgi aluminiowe, części 
silnika, osłona pod silnik, chłodnica z wentylatorami, lampy tyl
ne, felgi stalowe z oponami 195/70/15, stacyjka z kluczykiem. 
Wrocław, tel. 0602/26-76*79 / \
VW TRANSPORTER T4 : przekładnia kier. ze wspomaganiem. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
VW TRANSPORTER T4: bok prawy. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
VW TRANSPORTER, 1982 r.: różne części z demontażu. Głu
szyca, tel. 074/845-62-98
VW TRANSPORTER, 1986 r .: różne używane. Wrocław, tei. 
071/34842-16
VW TRANSPORTER. 1987 r. : różne części. Modła, tel. 
076/817-22-19,0602/88-08-99
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 30 tys. km, 2000 ccm, benzyna 
: zawieszenie przednie i tylne, drzwi tylne, drzwi suwane, szyby 
boczne, zbiornik. Dalków, woj. legnickie, tel. 0603/46-66-29 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm, diesel: tyina prawa 
ćwiartka, bębny, cylinderek tylny, pompa hamulcowa, klamki, zam
ki, podnośniki ręczne do szyb, lewarek zmiany biegów, zbiornik 
paliwa, drążki skrętne, węże gumowe, zawieszenie tylne. Wro
cław, tel. 071/349-50-22
VW TRANSPORTER T4,1992 r.: przekładnia kier. ze wspoma
ganiem, lusterka do izotermy. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
VW TRANSPORTER T4.1992 r., 2400 ccm, diesel: półosie, ele
menty klimatyzacji, drzwi przednie prawe, zawieszenie. Wrocław, 
tel. 0605/06-97-10
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm, diesel: skrzynia bie

gów, maska, drzwi, felgi, chłodnica, półosie, zawieszenie, zbior
niczki, szyby, lusterka, plastiki i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW TRANSPORTER T4, 1993 r .: drzwi, klapa tylna, plastiki, 
dmuchawa, części zawieszenia, amortyzatory, prawy bok i inne. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW TRANSPORTER T4, T5,1993/99 r.: części mechaniczne, 
wnętrze Multivana, zawieszenia, elementy blacharki, skrzynia 
biegów, elementy silnika, inne. Opole, tel. 0602/87-6145 
VW TRANSPORTER, 1994 r.: wózek kompletny z wahaczami, 
belka przednia, maska. Góra, tel. 065/54349-60,0503/02-18-14 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 1900 ccm: przednie zawiesze
nie, fotele, lusterka, lampy, chłodnica, zderzaki, dach, szyby, 
kompl. wspomaganie. Lwówek Śl., tel. 0603/33-73-96

S K L E P  - S P R Z E D A Ż  C Z Ę Ś C I  
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VW TRANSPORTER T4,1994 r., 2400 ccm, diesel: pompa wspo
magania, zbiorniczek wspomagania, chłodnica, wspomaganie, 
pompa oleju, głowica silnika 2.4 D, 1.9 D, TD, części silnika, skrzy
nia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 2400 ccm, diesel: vacum pom
pa, kierownica z poduszką, sensor, dolna rolka drzwi przesuw
nych, elementy wspomagania, hak, drzwi przednie i przesuwa
ne, maska, rozrusznik, filtr powietrza, webasto, łapy i poduszki 
silnika, klamki, zamki, nagrzewnica tylna, szyby i inne. Wrocław, 
tel. 0601/7345-35
VW TRANSPORTER, 1996/98 r. multivan: lampy, chłodnice, za
wieszenie, oblachowanie, środek, koła, części silnika 2.5 TDi, 
hak i inne części z demontażu. Lubin, tel. 0601/58-52-73 
VW TRANSPORTER T5.1997 r., 2500 ccm. TDI: pompa wtry
skowa, turbona, Vacum pompa, pompa wspomagania, kolektory, 
lampy, kierunkowskazy, komputery, skrzynia biegów, ława, wa
hacze, piasty, zaciski, zderzak, drzwi rozsuwane, szyba przed
nia, koła letnie i inne. Lubin, tel. 0601/18-90-99 
VW TRANSPORTER T4,1997 r.: koła, zawieszenia, drzwi, szy
by, webasto, chłodnice, reflektory, wzmocnienie i inne. Zielona 
Góra, teł. 0503/65-06-56
0  VW TRANSPORTER CARAVELLE, MULTIVAN, 

1997/00 r. 2.5 TDi, 1021150 PS: silnik 2.5 TDi, w 
całości lub na części, skrzynie biegów, klimatyza
cje, poduszki pow., konsole, tapicerki kpi., maski, 
błotniki, zderzaki, drzwi, klapy, felgi stalowe i alu
miniowe, ABS, komputery, ukł. kierowniczy, wa
hacze podłużnice i inne (do nowego modelu). Lu
bin, tel. 0601/34-41-73 84015091

VW VENTO, Seat: przełączniki kierunkowskazów, kierunkowska
zy. Bystrzyca Kłodzka, tei. 074/644-2148 
VW VENTO GT, i993 r., 2000 ccm : konsola, inst. elektryczna, 
licznik, drzwi tylne prawe, części silnika, zbiornik paliwa i inne. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39
VW VENTO, 1994 r.: klapa tylna, zderzak tylny, błotnik tylne, 
lampy, zawieszenie, tłumiki, szyby, tapicerka, konsola, podsufit
ka, plastiki i inne. Lubin, teł. 0600/34-00-82 
VW VENTO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : silnik, osprzęt silnika, 
skrzynia biegów, zawieszenie przednie, błotniki, zderzak, podłuż
nice, dach z szyberdaćhem, wiązka inst. elektr., drzwi, tapicerka 
welur, koła i inne. Lubin, teł. 0602/88-75-75 
VW VENTO, 1994 r., 1.8 E, 1.9 TD: maski, błotniki, atrapy, zde
rzaki, półosie, wahacze, szyby, drzwi, skrzynie biegów, kompute
ry, liczniki, podsufitki i wiele innych. Lubin, tel. 0603/22-60-56 
VW, AUDI A4, A6, A8: czujniki. Wrocław, tel. 071/33349-53 
WALEC DROGOWY: pompy i instalacja hydrauliczna, komplet
na, z demontażu, okazyjnie. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-86-93 
WARTBURGi blachy, szyby, skrzynie biegów, półosie. Procho
wice, tel. 0603/46-96-89
WARTBURG: silnik po remoncie • 200 zł, skrzynia biegów - 50 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-35-35 
WARTBURG 353: półosie, piasty, wahacze przednie i tylne, za
ciski, ukł. kierowniczy, przednia ścianka, drzwi nowe i używane, 
maska silnika i bagażnika, dźwignie biegów itp. Wrocław, tel. 
071/321-26-62
WARTBURG : rozrusznik, alternator, aparat zapłonu, gażnik,
chłodnica, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0501/48-57-50
WARTBURG 353,1982 r.: silnik do remontu, • 250 zł. Oleśnica,
tel. 0604/77-55-20,071/398-63-11
WARTBURG GOLF, 1300 ccm: dużo części. • 1.000 zł. Piaski,
woj. leszczyńskie, tel. 0601/73-92-95
WARTBURG GOLF, 1300 ccm: półosie, felgi, skrzynia biegów i
inne. Wałbrzych, tel. 074/812-65-73
WARTBURG GOLF, 1300 cćm : atrapa, chłodnica, reflektory,
maska, zderzak, błotnik, drzwi, rozrusznik, alternator, gażnik,
aparat zapłonowy, wahacz, przekł. kierownicy, skrzynia biegów,
półosie, lampy, sworznie, przełączniki - od 5 zł. Wrocław, tel.
071/345-77-31,0601/71-61-38
ZUK, NYSA 1991 r., 2120 ccm : skrzynia biegów (4) • 250 zl, 
most tylny z resorami -150 zł, zawieszenie przednie • 100 zł, 
silnik kpi., na części -150 zł (sprawny), zbiornik paliwa • 50 zł, 
nowe zwrotnice i piasty - 50 zł, nowy wal napędowy • 80 zł, chłod
nica - 60 zł i inne. Świdnica, tel. 074/853-66-08,0604/73-89-11 
ŻUK A-11B: koła kpi. terenowe tzw. .kostka’, stan idealny • 200 
zl/sL, gażnik z kolektorem Jkov • 30 zł, Weber • 50 zł, wał pędny 
- 50 zł, korbowody, łożyska, pierścienie, sworznie, zabezp. Bo
rów k. Strzelina, tel. 071/393-30-34 
ŻUKA-11: plandeka, chłodnica, komplet szyb, pompa wody, na
grzewnica, amortyzatory tylne, chłodnica - od 50 zł. Długołęka, 
tel. 071/315-20-68
ŻUK: silnik, stan b. dobry • 700 zl, most tylny - 250 zł, skrzynia 
biegów (4) - 300 zł i inne części. Domasław, tel. 071/311-98-33 
ŻUK: drzwi kpi. (2 szt.), pompa wody, pompa paliwa, prądnica, 
szyby, części silnika i inne. Głogów, teł. 076/833-90-70 
ŻUK: błotniki przednie • 25 zł. Głuchołazy, tel. 0601/55-9947 
ŻUK : skrzynia biegów, resory, rozrusznik, alternator, sprzęgło, 
kolumna kier., drzwi kabiny, kabina, stan dobry, opony. Jarocin, 
tel. 062/50541-58
ŻUK: chłodnica (nowa), lampy, pompa hamulcowa, tanio. Ligota 
Trzebnicka, gm. Trzebnica, tel. 071/312-33-38 
ŻUK : skrzynia ładunkowa ze stelażem, - 400 zł. Maniów, teł. 
071/316-82-05 po godz. 19
ŻUK: silnik, po remoncie kapitalnym, możl. uruchomienia, • 1.000 
zł lub zamienię na Simsona. Niedary, gm. Zawonia, tel. 
071/312-92-63
ŻUK: most tylny, hamulce • 300 zł, rozrusznik -150 zł, alternator
• 200 zl, resory. Nowa Ruda, teł. 074/872-54-80
ŻUK: rozrusznik, wał korbowy, kierownica gruba, przekładnia kier.,
skrzynia biegów (3). Trzebnica, tel. 071/312-63-61
ŻUK: zawieszenie przednie kompl., rama, zbiornik paliwa, 4 koła
z felgami kompl. Wrocław, tel. 0603/5141-19
ŻUK: skrzynia biegów (4) • 400 zł. Wrocław, tel. 0606/6242-90
ŻUK: alternator, prądnica, półoś, mechanizm różnicowy z kołem
1 wałkiem, docisk sprzęgła, gażnik, koła 15 cali z nowymi opona
mi. Wrocław, teł. 0603/85-13-62
ŻUK: szyby, skrzynie biegów (3), alternatory, rozruszniki, zawie
szenia, koła i inne, -100 zł. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
ŻUK: opony, 2 szt. ♦ felga. Zawonia, tel. 071/312-90-73 
ŻUK : podwozie na kołach 15*. Ziębice, tel. 074/819-90-62, 
0600/814548
ŻUK A-07H, 1996 r. nowe: łącznik stabilizatora - 20 zł, gniazda 
sprężyn • 60 zł/szt., kpi. łożysk przedniego zawieszenia • 60 zl. 
Karłowice, tel. 077/469-71-38
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UROR
INZERT1 OGŁOSZENIA • ANZEIGEN

f » O Ł S * T A  ♦ K ~ K ~ X ~ K »  C Z E C «  V  N t E M C r

n a s t ę p n y  n u m e r  

g a z e t y  

2 5 . 0 5 . 2 0 0 1  r .

D R O D Z Y  C Z Y T E L N I C Y  !
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

UW AG A! Nie zamieszczamy ogłoszeń dotyczących sprzedaży, kupna i zamiany samochodów, z w yjątkiem  aut z pozycji 300 i 340. 
informacja dotycząca ogłoszeń drobnych: te l. 071/342-70-70 zgłoszenia telefoniczne:

342-18-14, fax 372-50-54
Zapraszamy do reklam owania s ię  w  Euroregionie 

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani zamieszczeniem reklam w Euroregionie, prosimy o kontakt z Działem Reklamy tel. 342-67-27, fax 342-57-90

Ceny reklam: 1. strona......................... 2,50 EUR za 1 cm2, pozostałe strony ........... 2 EUR za 1 cm2

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 R U B R Y K A K R A J fpi-l ||cz| I I k u p ię  I I s p r z e d a m  □  z a m i e n i ę  .WŁAŚCIWĄ KRATKĘ ZAZNACZYĆ SYMBOLEM X
C z ę ś ć  w y tłu sz c z o n a  o g ło sze n ia

] [
(p ierw sze  słow o) (drugie  słow o)

][
(trzecie s łow o)

R o c z n ik m P rz e b ie g i P ° ie rn ^ ^ B S iln ik Kolor

W ypełn iać tylko d la  og łoszeń  d otyczących  pojazdów

tre ść og ło szen ia  (w ypełn iać w  Języku polskim ):.

Cena Zam ien ię  na  I

Im ię I nazw isko^ Miejscowość Kod

Gm ina -i-.. y ________________________
Dano oznaczone kolorem wyłgeznte do wiadomości redakcji

Powiat U lica

Kierunkowy

Kierunkowy

Kierunkowy

T e l .Q Uwagi | I ę z y k ko riw e r s a c j

T e l . L Uwagi Q
P L G B
Ó Z F

H I T e l .Q Uwagi Q D R U S

Nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny! Kupon prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literamil
Adres redakcji: Euroreg ion - Redakcja polska, ul. K o śc iu szk i 135, 50-440 W rocław
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Punkty przyjmowania 
reklam płatnych:

SAM OCHODY  
NA CZĘŚCI

ALFA ROMEO 33,1994 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
centralny zamek, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby, w 
całości lub na części, - 2.400 zl. Gromadka, woj. legnickie, 
tel. 0608/25-24-73
ARO, 1980 r., 2200 ccm, diesel, zielony, bez możliwości reje- 
stracji, -1.100 zl. Lwówek Śląski, lei. 0607/34-30-67 
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., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, stan dobry, w całości lub na części, - 700 zł lub za
mienię. Złotoryja, tel. 0606/16-95-59 
AUD1100 CC, 1983/84 r„ 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, w całości lub na części, bez prawa rejestracji, na bia
łych tablicach, -1.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
AUD1100 AVANT, 1986 r., 215 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
czarny, automatic, wspomaganie, stan b. dobry, na białych 
lablicach -1.250 DEM. Wrpciaw, tel. 0608/08-97-39 
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, tel. 0501/
05-37-23
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, wtrysk w całości lub na części, 
bez prawa rejestracji, -1.700 zł. Legnica, tel. 076/852-31-78, 
0602/24-93-01
AUDI 80 B3,1991 rM 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, radio, alum. felgi, szyberdach, wspomaganie, obniżo
ny, bez prawa rejestracji, stan b. dobry, - 6.500 zł. Opole, tel. 
0502/24-23-03
AUDI 80 B3,1991 r.( 180 tys. km. 1800 ccm, benzyna, czer
wony, radio, zadbany, bez prawa rejestracji, • 6.500 zł. Opo
le. tel. 0608/78-61-93
O AUDI. AUTA NA ZACHODNICH TABLICACH RE

JESTRACYJNYCH. Sprzedajemy auta osobowe 
i busy, roczniki od 1985 r. i młodsze (na eksport 
cłowy). Możliwość negocjacji cen, dostawy do 
nabywcy. Doradztwo techniczne. Realizujemy 
również zamówienia. Niemcy, Goerlitz k. Zgo
rzelca, tel. 0503/85-22-70 01026551

•  R E G E N E R A C JA  GŁOW IC DO SAM OCH OD ÓW  OP01 0 5 4 5  

CIĄGNIKÓW  I CZ ĘŚ C I M A SZYN
•  SPAW ANIE GŁOW IC, ALUM INIUM  I ŻELIW A  

SKUP, S P R ZED A Ż, W YMIANA
•  SZLIFOW ANIE W AŁÓW  KO R BO W YCH  I CYLINDRÓW  
55-012 Żerniki Wrocławskie, ul. Orla 12, tel./fax 071/311-33-60

(500 m za granicą Wrocławia w kierunku na Strzelin, 50 m za tablicą drogową 'Żerniki Wrocławskie* w prawo)

5-biegowy, pełna dokumentacja, - 450 zł. Bratoszów, tel. 074/ 
836-92-29
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, czer
wony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, .twar
dy" dowód, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 071/ 
348-34-78
DACIA, 1984 r., 1400 ccm, czerwony, kompletny, bez korozji, 
zespoły pełnosprawne, tylko w całości, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0607/63-23-05
DAIHATSU CUORE, 1987 r., 800 ccm, wrzosowy, 2-drzwio
wy, na białych tablicach • 900 DEM. Wrocław, tel. 0601/ 
87-26-24
FIAT 125p, 25 tys. km, 1500 ccm, zielony, po remoncie silni
ka i skrzyni biegów, całość na części, - 500 zł. Łazany, gm. 
Żarów, tel. 074/858-91-38

5-drzwiowy, 5-biegowy, sprawny technicznie, w całości lub 
na części, bez prawa rejestracji, - 2.000 zł. Gryfów śląski, tel. 
075/781-47-29
FIAT UNO, 1990 r., 120 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy,' 5-biegowy, stan dobry, na białych tablicach, • 
2.100 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
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, 1985 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan si[nika zawieszeń i 
karoserii idealny, bez rdzy, w całości lub na części, białe ta
blice, - 2.000 zł. Lubań, tel. 075/721-53-77,0604/85-99-93 
FORD ESCORr, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic,

POMOC DROGOWA - CAŁODOBOWA I
te l. 0-604 78 69 39, 071/318-53-22

FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, turkusowy, nowa deska rozdz., 
aktualny przegląd, RO, dod. światło .stop”, w całości lub na 
części, stan dobry, • 850 zł. Sienice, gm. Łagiewniki, tel. 071/ 
-393-98-82
FIAT 126p, 1992 r., 90 tys. km, 650 ccm, biały, całkowicie 
rozbity, - 800 zł. Legnica, tel. 0601/77-62-76 
FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm, turkusowy metalic, central
ny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., komputer, stan 
b. dobry, na zachodnich tablicach -1.400 DEM. Wrocław, tel. 
0608/66-22-21
FIAT DUCATO, 1991 r., 160 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
maks. długi i wysoki, przegroda celna, w całości lub na czę
ści, - 5.000 zł. Strzegom, tel. 0600/82-55-22 
FIAT RITMO, 1981 r., 1500 ccm, granatowy, do remontu bla-

P O M O C  D R O G O W A
opo12“ 3 CAŁODOBOWA
tel. 373-03-96, 0-603 194 251

O AUTA NA BIAŁYCH TABLICACH wszystkie mo- 
dele i roczniki, na zamówienie. Zgorzelec, tel. 
0503/89-92-39 81010601

AVIAA31 N, 1983 r., 3600 ccm, diesel, niebieski, stan techn. 
dobry, zatrzymany dowód rejestracyjny, • 3.300 zł. Wrocław, 
tel. 0608/16-68-52
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 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk na części, - 3.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,312-12-77 
CITROEN BX, 1986 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. otw. szy
berdach, hak, stan b. dobry, białe tablice, - 2.600 zł. Kalisz, 
tel. 0503/70-67-60
CITROEN GSA, 1982 r. w całości lub na części,;5-drzwiowy,

charka, silnik i podzespoły sprawne, zarejestrowany, - 600 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 
FIAT TIPO, 1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 90 
KM, el. otw. szyby, wspomaganie, deska digital, opony zimo
we + letnie, bez prawa rejestracji, - 2.900 zł. Wierzbno, tel. 
•0607/36-32-31
FIAT TIPO, 1991 r.i 120 tys.' km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan b. dobry, w całości lub na części • 1.500 DEM. 
Jasień, tel. 068/371-08-70
FIAT TIPO S, 1994 r., 41 tys. km, 1400 ccm, granatowy meta
lic, I właściciel, alarm, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, 
mocno uszkodzona dolna część przodu, w całości lub na czę
ści, - 5,500 zi. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, diesel, żółty, stan dobry,

5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, bez prawa rejestracji, - 2.000 zł. 
Zebrzydowa, tel. 075/736-20-34 
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm, niebieski metalic, na czę- 

. ści - 1400 DEM. Niemcy, tel. 0049/179-116-33-69 
FORD ESCORT, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nowy model, na białych ta
blicach, - 2.800 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
na białych tablicach, cena 2100 DEM. Świebodzice, tel. 0606/
12-99-22
FORD ESCORT, 1991. r., 145 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, szyberdach, stan idealny, bez prawa 
rejestracji -1.850 DEM. Zielona Góra, tel. 0604/27-91 -97 
FORD FIESTA, 1988/89 r., biały, na białych tablicach, -1.200 
zł. Brzeg. tel. 0501/07-34-57
FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm, wtrysk, czerwony, bez pra
wa rejestracji, 3-drzwiowy, stan dobry, • 1.500 zł. Niemodlin, 
tel. 077/460-99-91
FORD FIESTA, 1990 r., 135 tys. kmr 1100 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, nowy model, na białych ta
blicach, - 2.400 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15

ELEKTRONIKA
SAMOCHODOWA

OP010169
wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T 

Wrocław, tel. 0-602 318-411
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Informujemy, że  spośród kuponów ogło
szeniowych zbieranych na giełdach sa
mochodowych, pierwszeństwo druku 
będą miały ogłoszenia złożone na ku
ponach wyciętych z dwóch ostatnich 
numerów gazet (wtorkowego i piątkowego). 
Inne ogłoszenia (na kuponach ze  star
szych gazet) drukować będziem y w  mia
rę wolnego miejsca.

Chcielibyśm y także przestrzec Państwa 
przed kupowaniem na giełdach samocho
dowych sam ych kuponów  og ło szen io
wych, oferowanych po n iższej cenie i rze
komo wyciętych wcześniej z  gazety. Zde
cydowana w iększość z  nich to "podrób
ki", drukowane pokątnie i nie mające nic 
wspólnego z  Auto Giełdą. Takich ogłoszeń 
publikować nie będziemy, powędrują one 
do kosza.

następującymi zasadami

✓ w pierwszej ko le jności drukujem y 
ogłoszenia bezpłatne, złożone na ku
ponach w yc ię tych  z dw óch  
ostatnich numerów gazet,

✓ ogłoszenia bezpłatne o tej samej tre
ści drukujemy dwa razy w  tygodniu wy
łącznie wtedy, jeżeli oba ogłoszenia 
złożone s ą  na kuponach wyciętych z  
dwóch ostatnich numerów gazet

✓ nie zam ieszczamy ogłoszeń bez ceny, 
a w przypadku samochodów, bez ceny 
i roku produkcji,

✓ nie zam ieszczam y bezpłatnie ogło
szeń, których treść wskazuje, że  s ą  
one reklamą firm, osób prowadzących 
działalność gospodarczą,

✓ nie zam ieszczam y bezpłatnie drob
nych ogłoszeń autokomisów, firm zaj
mujących się handlem samochodami, 
częściam i samochodowymi, ofert biur 
nieruchomości itp.

R e d a kc ja

W Y P A D E K ! ! !
K O M U N I K A C Y J N Y  W  P O L S C E  L U B  Z A  G R A N IC Ą  

P O M O Ż E M Y  C l W  O D Z Y S K A N IU  J A K  N A JW IĘ K S Z E G O  
O D S Z K O D O W A N IA

Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w likwidacji szkód powypadkowych (odszkodowania osobowe 
i rzeczowe) - obsługa 24h. Współpracujemy z najlepszymi warsztatami, rzeczoznawcami, doradcami, prawni
kami, tłumaczami, dzięki czemu nasza usługa staje się solidna, profesjonalna i tania...
Poszukujemy współpracowników INTERLEX, Wrocław
Notfalls 24h Biuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych
+48 (602) 197 535 Biuro Windykacji Wierzytelności
+48 (603) 650 536 ul. Ostrowskiego 30

OPOH693 Tel. 071/339-07-56, fax 071/339-04-60

katalog_www

AUTO GIEŁDA W INTERNECIE
www.ogloszenia.pop.pl

Informujemy, że  począwszy od 25.03.1999 r za pośrednictwem Auto Giełdy Dolnośląskiej moż
na um ieszczać w  internecie zdjęcia samochodów, domów i innych obiektów, które ogłaszacie 
Państwo w naszej gazecie. Ogłoszenia bezpłatne osób, które wykupią opcję "ogłoszenie ze 
zdjęciami w  internecie" otizymająspecjalny numer katalogowy. Będzie on drukowany na końcu 
ogłoszenia. Numer ten oznaczał będzie, że  samochód, dom czy inny obiekt, którego ogłosze
nie dotyczy można obejrzeć w internecie na stronię: Wirtualny Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/ 
katalog. Do każdego ogłoszenia z  numerem dołączać będziemy w internecie 3 kolorowe zdję
cia obiektu, z  trzech różnych ujęć. Zdjęcia te można będzie obejrzeć po wpisaniu numeru 
z  ogłoszenia w  przeglądarce internetowej.
Koszt publikacji zdjęć wynosi 14 zł (z VAT) za 28 dni ekspozycji na serwerze internetowym. 
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonów: 071/781-71-22,781-71-23

Wrocław:
SAT TEC H  Computers, ul. Tęczowa 57, tel./fax 071 781-71-22, 781-71-23 
Auto Giełda Dolnośląska, ul. Kościuszki 135, tel. 071 372-56-54,341-54-02 
Agencja Reklamowa W OJTAS, ul. Zielińskiego 20, tel./fax 071/362-39-13 
Lubin:
A IN FO -PR ESS , Giełda Śamochodowa, tel. 0604 48-21-07, tel. 076 84-69-034 
oraz firma Korbut, tel. 0-601 56-94-92
Komis Auto Centrum M AZUR, ul. M. Curie-Skłodowskiej 97, tel. 076 844-39-32 
Leszno -
Jelenia 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 
Świdnica:
■RODWIL", ul. Saperów 3b, tel. 074/853-57-39,0602 70-43-46, e-mail: u2@box.pop.pl
7almrtnimy u/snrtłnraramnikrtw rin wirtualnego katalogu zdjęć z  Wałbrzycha. Opola i Zielonej Góry.

WROCŁAW:
A C E N C JA  RE K LA M O W A  "Echo '' 
ul. Świdnicka 19 (wcjścic od K. Wielkiego, 
przy przejściu podziemnym, 
lei. 341-06-28, lcl./fax 341-06-25 
lei. kom. 0-502 09J7  27 

mail: ccho@amnct.pl 
A G E N C JA  R EK LAM O W A  "Wojtas" 
ul, Zielińskiego 20 (wjazd od ul. Gwiaździstej) 
lcl./fax 071/362-39-13 
tel. kom. 0-601 07 77 13 
c-mail: woj(as@wojtas.homc.p! <
SKLEP , ul. Dokerska 4, lei. 373-96-56 
A G E N C JA  R EK LAM O W A  "P io tr" 
lei. 071/372-07*33, 0-501 03 65 53 
a c e n c j a  R e k l a m o w a  "Akard"
ul. Komandorska 147 (pawilon - 1 p.) 
tel. 07l/783-30-(33+34)
"D AM -W ID"
50-349 Wrocław, ul. Sienkiewicza 43
icl./fax 071/372-28-34,0-601 154 997, damwid@hol.pl
Agencja Reklamowa "DYZ.MEN"
ul. Krakowska 29d (teren spółdzielni "ZOAS")
tel. 071/343-21-57, 0-607 464 969
c-mail: igiclda@igicida.com
LUBIN, LEGNICA:
"A  Info - Press", Janusz Czajlta,
tel./fax 076/846-90-34, 0-604 48 21 07
BIURO, tcl./fax 076/841-52-30, 841-52-15 ,
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6, Dworzec PKP, I p.
pn.-pl. w godz. 900-1700 i na terenie giełdy
samochodowej Lubin (kasa nr 3)
sob. w godz. 6°̂ -14"11, niedz. w godz. 9°°-12“
II. Kupiński
lei. 0-605 359 428,076/844-75-88 
"K E N T E C H "
Legnica, ul. Libana 12, pok. 17 
lei. 076/855-32-06, 0-603 472 258 
KŁODZKO:
G. Święcicki, teren giełdy samochodowej
DZIERŻONIÓW:
os. Złote 5A/6.
tcł./fax 074/3 K27-51 (7®-21“ )
JELENIA GÓRA:
J. Majski. tel. 075/76-78-707, 9on-l4ou 
"ECO-POL" R. Kiljan, tel. 0-603 50 52 81 
OPOLE:
A. Picczonka, tel. 0-601 70 46 78, kom.
"MA" Opole, ul. Ozimska 40, pók. 33,' 
tel. 071/361-49-48, 077/442-72-40 
LESZNO:
L. Brctsznajdcr, tel.065/529-99-36,
0-606 234 258, 0-605 828 424 
TRZEBNICA:
ul. Kościelna 7, tel. 071/312-02-06 
BRZEG:
E. Truss, tei. 077/46-37-06, 
pon.-sob. w godz. 190n-22nn 
ŚRODA ŚLĄSKA:
"H-D-POL", ul. Malczycka 4, tel. 071/317-48-27 
"MART-MARK", Biuro Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, 
tel. 071/317-66-12 
ŚWIDNICA:
Biuro Usług Gospodarczych,.
ul. Konopnickiej 13, teł. 074/853-82-12,851-21-33
e-mail: bug_jj@wb.oncl.pl
OŁAWA:
"KA-KAW ", TEL. 071/J13-23-22, 0-602 46 72 32 
ZIELONA GÓRA:
Biuro Usług Gospodarczych "Koraz", ul. Miła 9 
lci./iax 068/327-02-75 
c-mail: koraz@go2.pl 
ŻARY:
MARDO, 68-200, ul. Rynek 8/9, 
tclyfax 068/375-99-93 
pon.-pt w godz. I0°°-I6m
Firma Handlowa, Żary, ul. Mieszka I 13 (budynek
Inkubatora), tel. 068/374-37-87 w. 406
BOLESŁAWIEC:
ul. Widok 23, tel. 0-601 88 45 65
WAŁBRZYCH:
Agencja Reklamowa DESSART
Dariusz Stachurski, tel. 0-602 781 868,0-501 615 511
WOŁÓW:
Firma Handlowo-Usługowa KLIK
56-160 Wińsko-Wołów, pl. Wolności 2
tel. 389-80-80 (wl., czw., pl.) w godz. ^ “ - ló 00
JAWOR:
Biuro Reklam i Ogłoszeń Prasowych 
ul. Strzegomska 6/3, pon.-pl. 10-18 
tel. 076/870-72-43, tcl./fax 076/870-72-44 
KALISZ:
CENTRUM OGŁOSZENIOWE "ARGUS" 
lel7fax 062/764-90-46 pon.-pl. 8-16 
oraz na terenie gicidy samochodowej (kiosk) 
RAWICZ:
PHU "TOSKA"
ui. Piłsudskiego I, tel. 065/546-11-02 
SZAMOTUŁY:
B.H.U. "Marians"
ul. Kapłańska 3, lei. 061/29-25-266 
w godz. S^-IS'"1 
POLKOWICE:
MARCUS, ul. 3-go Maja 18a 
lei. 076/749-88-18 
POZNAŃ:
GUERICA - R. Paszkiewicz 
tel. 0-501 590 007 
lcl./(ax 061/867-72-07 
OLEŚNICA:
MarMac
ul. 3 Maja 12, tel. 071/398-33-47 . 
NAMYSŁÓW:
Rynek Ratusz pok. 11 
lei. 077/410-02-96

P rz y jm o w a n ie  ogłoszeń  b e z p ła tn y c h  
pozśi re d a k c ją

ZIELONA GÓRA:
tel. 068/327-02-75 (pn.-pl. 10“ -18", sob. 8“ -l4 ” ) 
TRZEBNICA:
biuro współpracujące z Aulo Giełdą:

I lcl./fax 071/312-02-06
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Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ,  
TADEUSZ KRZYŻANOWSKI !

KIEŁCZÓW, UL. WROCŁAWSKA 132 o
Decyzja Wojewody Dolnośląskiego IIE/53/13/IK/KES/43/2001

P R Z Y J M U J E  P O J A Z D Y  D O  K A S A C J I
tel. 071/398-83-03, 0-604 32 79 29, 0-608 15 32 36

FORD ORION, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, 5-biegowy, szy: 
berdach, bez prawa rejestracji, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
27-49-17
FORD SIERRA, 1985 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
noniebieski, stan dobry, szyberdach, nowe opony, lekko 
uszkodzone drzwi kierowcy, - 1.500 zł. Jawor, tel. 076A 
870-16-60, 0503/79-21-98.
FORD SIERRA KOMBI. 1985 r., 2300 ccm, diesel, biały, szy
berdach, centralny zamek, 5-biegowy, zarejestrowany, opła
cony, po wymianie głowicy, w całości lub na części, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
FORD SIERRA, 1986 r. w całości lub na części, - 1.000 zł. 
Starczówek, tel. 074/819-12-74 po godz. 20 
FORD SIERRA, 1988 r. spalony przód, dokumentacja, - 2.500 
zł. Rybnik, tel. 0602/86-70-21
FORD SIERRA CLX, 1988 r., 165 tys. km, 2000 ccm, czamy, 
szyberdach, 5-drzwiowy, fotele Recaro, w całości lub na czę
ści, opony w b. dobrym stanie, - 2.900 zł. Sowiń, tel. 077/ 
431-13-84
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy. szyberdach, stan b. dobry, na zachodnich tablicach •
1.300 DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, szary metalic, 4-drzwio
wy, stan b. dobry, bez możliwości rejestracji - 850 DEM. Zie
lona Góra. tel. 0502/32-24-88
FORD SIERRA, 1990 r., 1600 ccm. niebieski, składak 90 r., 
5-drzwiowy. 5-biegowy, po wymianie silnika i skrzyni biegów, 
j ta chodzie’ , brak przeglądu i OC, w całości lub na części, • 
3.000 zł. Wrocław, tel. 346-53-94 
FORD SIERRA CLX KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 
W całości lub na części, mocno uszkodzony przód, zareje
strowany przód, - 4.400 zł. Wrocław, tei. 0601/70-17-36 
O  HONDA ACCORD, 1987 r., 2000 ccm, czerwony, 

sprzedam na części - duży wybór. Glinno, tel. 
065/518-84-26 po godz. 16 03002811

HONDA CMC, 1987 r., 150 tys. km, 1400 ccm, srebrny me
talic, stan dobry, bez prawa rejestracji, w całości lub na czę
ści, wspomaganie - 1.000 DEM. Jelenia Góra, tel. 0502/ 
11-98-85
HONDA CIYIC, 1987 r., 1300 ccm, 12V, czerwony, bez prawa 
rej., leko uszkodzony przód, brak reflektora, zderzaka i chłod
nicy, w całości lub na części • 600 DEM. Karpacz, tel. 06021 
27-73-56
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDI, srebrny meta- 

. lic, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, pełna 
dokumentacja, zarejestrowany, • 5:950 zł. Wrocław, teł. 0601/ 
70-17-36
HONDA CRX ED9,1991 r„ 1600 ccm, 16V, czamy, obniżony, 
ospoilerowany, sportowa kierownica, spoKowe pasy, wewn. 
rury wzmacniające, alum. felgi, na białych tablicach - 2.600 
DEM. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 
HONDA LEGEND. 1990 r., 2500 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, bogate wyposażenie, stan b. dobry, na białych tablicach - 
3.500 DEM. Wrocław, tel. 0503/89-92-39 
HONDA PRELUDE. 1986 r„ 2000 ccm, 16V, czerwony, po 
wypadku, w całości lub na części, uszkodzony przód, silnik 
techn. sprawny, - 5.000 zł. Lubin, tel. 076/847-61-79 
JELCZ 315 SKŁADAK, 1989 r. wywrót na boki, nowe burty, 
skrzynia b. od Kamaza, w całości lub na części, - 8.000 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-33-43,0603/09-99-43 
LADA 2106,1978/86 r., 1452 ccm, benzyna, czerwony, po 
remoncie kapitalnym silnika w 99 r., aktualny przegląd, w cią
głej eksploatacji, do drobnych poprawek blacharskich, w ca
łości lub na części, stan dobry, • 1.000 zł. Świdnica, tel. 0604/ 
22-19-34
LADA 2105,1983 r., 1294 ccm, jasny, po remoncie kapital
nym silnika, w całości lub ha części, -1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/364-11-44
UAZ, 1988 r. ciągnik siodłowy, hydraulika, poduszki + nacze
pa skrzyniowa, plandeka, 3-osiowa, resor, w całości lub na 
części, - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-01-13 po godz.17, 
0601/57-20-08
MAZDA 323, 1986 r., 1700 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 1.300 
DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
MAZDA 626,1980 r.. 160 tys. km, 1600 ccm, OHC, srebrny 
metaliĉ  technicznie sprawny,- na części, stan dobry - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/315-00-62
MAZDA 626 SEDAN, 1981 r., 2000 ccm, benzyna w całości 
lub na części. Wrocław, tęl. 0601/70-57-00 
MERCEDES 123 zarejestrowany, w całości lub na części, sil- 

• niki: 200 D, 220 D, 240 D. Wrocław, tel. 071/363-40-66 w 
godz. 10-16
MERCEDES 190 D, 1985 r., 2000 ccm, diesel, biały, w cało- 

. ści lub na części, .na chodzie", bez prawa rejestracji, • 2.600 
zł.Rybnica, tel. 075/751-45-85,
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 całości lub na części, - 3.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/404-61-61 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00506 www.autogieIda.com.pl) 
MERCEDES 190 E, 1990 r., 210 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, uszkodzony most, w całości lub na części, 
instalacja gazowa, obniżony, kubełkowe fotele, kierownica 
Momo, el. otwierane szyby i szyberdach, centralny zamek, 
aluminiowe felgi, sportowy wydech, -14.700 zt. Wieluń, woj. 
sieradzkie, tel. 0607/43-11-29
MERCEDES 200 123,1979 r., diesel, biały, w całości lub na 
części, po wypadku, zarejestrowany, .twardy” dowód rejestra
cyjny, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEpES 207 D, BUS, 1984 r., 2400 ccm, biały, uszko
dzony, na części, stan dobry, - 3.200 zł. Siechnice, Zacisze 
16, gm. Św. Katarzyna, tel. 071/311-54-14 
MERCEDES 207,307,1986 r., 2400 ccm, diesel długi, wyso
ki, w całości' lub na części, stan b. dobry. - 8.800 zł( Wrocław, 
tel. 0607/19-56-64
MERCEDES 220115 W, 1974 r. częściowo zdekompletowa
ny, dokumentacja, duży odzysk dobrych części, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-87-40
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 

; MITSUBISHI COLT, 1987 r., 133 tys. km, 1200 ccm. benzyna, 
biały, na białych tablicach, w całości iub na części, -1.500 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-25-44 
MITSUBISHI LANCER, 1988 r., 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, w całości lub na części, niesprawny, -1.500 zł. Kłodz- 

. ko, tel. 074/865-83-88,0608/04-84-62 
MOSKWICZ ALEKO, 1992 r., 1500 ccm, bordowy, w całości 
na części, - 700 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-24-68, 
0600/28-27-16
NISSAN CHERRY, 1983 r„ 200 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
zielony metalic, zarejestrowany, w całości lub na części, - 
2.300 zł. Turek, teł. 0604/93-55-89 
NISSAN MICRA K 10, 1987 r., 1000 ccm, benzyna, biały, 
2-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 600 DEM. Bo
gatynia, teł. 0602/81-23-32

NISSAN SUNNY, 1988 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.100 DEM. 
Wrocław, tel. 0608/66-22-21
NISSAN SUNNY B 12, 1990 r.. 1600 ccm, benzyna, biały, 
2-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 1.100 DEM. 
Bogatynia, tel. 0602/81*23-32
NYSA, 1981 r. zarejestrowany, w całości lub na części, - 300 
zł. Wrocław, tel. 0503/67-72-34 
OLTCIT CLUB, 1991 r.t 1100 cćm,.- 1.200 zł. Rogów Sob., 
tel. 071/390-40-63
OPEL ASCONA, 1981 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwoity,
4-drzwiowy, 115 KM, na części, silnik nie ma pełnej mocy, • 
2.000 zł. Wrocław, tel. 0604/09-59-69 
OPELASCONA C, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny me
talic, hatchback, 5-drzwiowy, szyberdach, po remoncie za
wieszenia, nowe amortyzatory, sten b. dobry, bez prawa reje
stracji, -1.100 zł. Zgorzelec, tel. 0607/30-91-59
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, siwy metalic, 
centr. zamek, tapicerka materiałowa, stan dobry - 350 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0603/44-75-82
OPEL CORSA, 1990 r., 1100 ccm stan dobry, - 1.000 zl. Lu
bin, tel. 0604/30-96-07
OPEL KADETT, 1979 r., 180 tys. km, 1300 ccm, diesel, czer
wony, bez silnika, w całości lub na części, zarejestrowany, 
bez przeglądu, -1.620 zł. Wrocław, tel. 336-10-17 
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm 3-drzwiowy, stan b. dobry, 
bez prawa rejestracji, -1.200 zł. Parowa, gm. Osiecznica, tel. 
075/732-18-67
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy meta
lic, szyberdach, 3-drzwiowy, bez prawa rejestracji, • 2.300 zł. 
Krotoszyn, tel. 0609/24-69-66
OPEL MONZA, 1978 r., 2000 ccm na części, - 1.500 zł. Kę- 
dzierzyn-Kożle, tel. 0604/84-29-29 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, serwisowany, stan b. dobry, na białych tablicach - 
2.300 DEM. Wrocław, tel. 0608/08-97-39 
OPEL REKORD, 1977 r., 1800 ccm, OHC welurowa tapicer
ka, alum. felgi, w całości lub na części. Głogów, tel. 076/ 
835-52-69
OPELVECTRA, 1991 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy, 4-drzwio
wy, uszkodzony przód, na białych tablicach, • 2.300 zł. Środa 
Śląska, tel. 0606/12-99-22
PEUGEOT 205, 1987 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy,
5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, na zachodnich tabli
cach - 900 DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
PEUGEOT 309,1989 r., 162 tys. km. 1300 ccm, biały, cen
tralny zamek, el. ótw. szyby, szyberdach, zderzaki w kolorze 
nadwozia, 3-drzwiowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach 
-1.300 DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21
PEUGEOT 405,1989 r., 1900 ccm, diesel, beżowy, w ca
łości lub na części, lekko uszkodzony, stan silnika b. do
bry, bez prawa rejestracji, - 2.500 zł. Lubawka, tel. 075/ 
746-74-07
PEUGEOT 405 KOMBI, 1989/90 r.,-180 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy, na białych tablicach -1.800 DEM. Sucha, tel. 0604/ 
69-32-00
POLONEZ SLE, 1990/92 r„ 100 tys. km, 1500 ccm, biały, 5- 
biegowy, błacharka do poprawek, stan dobry, bez rejestracji, 
po remoncie silnika, • 800 zl. Wrocław, tel. 071/357-74-00 
POLONEZ TRUCK, 1989 r. w całości lub na części, - 500 zł. 
Starczówek, tel. 074/819-12-74 po godz. 20 
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r., 160 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, biały, na części, .na chodzie’, bez prawa rejestra
cji, - 8.500 zł lub zamienię. Polkowice, tel. 0608/57-99-27 
RENAULT 19,1991 r„ 1800 ccm, 16V, czamy, 3-drzwiowy, 
zarejestrowany, po kradzieży, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
781-37-35 po godz. 17
RENAULT 5.1981Ś 1100 ccm, - 400 zl. Środa Śląska, lei. 
071/317-21-27
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r„ 97 tys. km, 1700 ccm. benzyna, 
biały, stan b. dobry, w całości lub na części - 3.200 DEM. Ja
sień, tel. 068/371-08-70
ROBUR, 1984 r., 88 tys. km, diesel, zielony, kontener, w cało
ści iub na części, techn. sprawny, dodatkowo 3 skrzynie bie
gów, tylny most, przednia belka i dużo innych części, • 2.000 
zi. Zatonie, tel. 068/327-57-03 
ROVER.213,1990 r.; 180 tys. km, 1300 ccm, granatowy me
dalik, uszkodzony przód, sprawny technicznie, zarejestrowa
ny, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 351-45-22 
SAAB 9000, 1988 r., 160 tys. km w całości lub na ezęści, 
techn: sprawny, - 2.000 zł. Marcinkowice, tel. 071/302-84-44, 
0501/49-84-09
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy" dowód rejestracyjny, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT MALAGA GLX, 1990 r., 142 tys. km, 1200 ccm, sza
ry metalic, el. otw. szyby, centralny zamek, alum. felgi, RO 
z głośnikami, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, stan b. do
bry • 900 DEM oraz inne na zamówienie. Słubice, tel. 0601/ 
19-77-31
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, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
SKODA 105L, 1981 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwony, kom
pletny, bez korozji, opony w stanie dobrym - tylko w całości, - 
300 zł. Wrocław, teł. 071/781-98-30 wieczorem 
SKODA 105 S, 1981 r., 1046 ccm, pomarańczowy, techn. 
sprawny, w całości lub na części, - 300 zł. Złotoryja, tel. 076/. 
878-79-97
SKODA 105S, 1989 r., 120 tys. km, biały, uszkodzona skrzy
nia biegów, -1.200 zL Wrocław, tel. 311-48-38 
SKODA FAVORIT PICK-UP, 1991 r., 76 tys, km, 1300 ccm, 
zielony, plastikowa nadbudówka, podwyższona, tył oszklony, 
zamykany, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 1.400 
DEM. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
SKODA RTS, 1968 r. wywrotka, brak akumulatorów, siłowni
ka wywrotu, zarejestrowany, bez przeglądu, w całości lub na 
części, - 3.000 zł lub zamienię. Stara Kamienica, tel. 075/ 
751-45-23
SUBARU LEGACY, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, stalowy, 
napęd na 4 koła, inst. el., uszkodzony błotnik i drzwi, na bia
łych tablicach, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0601/87-26-24 
SUZUKI SWIFT, 1987 r., 150 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
stan dobry, bez prawa rejestracji, w całości lub na części • 
900 DEM. Jelenia Góra, tel. 0604/39-65-39 
TALBOT HORIZON, 1984 r., 1900 ccm, diesel, zielony meta
lic, w całości lub na części. Oska Piła, tei. 062/785-68-66 
TALBOT SOLARA, 1983 r. uszkodzony, w całości lub na czę
ści, - 800 zł. Wrocław, tel. 351-89-14 
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 GL, 1986 r., 100 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, 5-drzwiowy, bez prawa rejestracji, .na cho
dzie", stan dobry, - 1.500 zł. Zagórzyce 18, gm. Wółów, tel. 
071/389-74-43
TOYOTA HIACE, 1982 r., 270 tys. km, 2200 ccm, diesel, czer
wony, po wypadku, uszkodzony lewy przód, 5-biegowy, 6-oso
bowy, oszklony, w całości lub na części, - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/310-71-36,0607/53-52-90,0607/30-63-71 
TRABANT 601 w całości lub na części, - 250 zł. Sulechów, 
tel. 068/385-54-00
TRABANT 601 S, 1988 r., 601 ccm, kość słoniowa, zareje
strowany, w całości lub na części, - 500 zł. Wrocław, teł. 
321-87-63,0605/93-36-66
VW DERBY, 1977 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan bla
charki dobry, silnik do naprawy, przegląd do 10.2001 r., za
rejestrowany + dużo części, - 600 zł. Wałbrzych, tel. 0600/ 
63-75-46
VW GARBUS 1303, 1972 r„ - 1.500 zł, Wrocław, tel. 071/ 
346-66-54
VW GOLF 1,1979 r., 170 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, zarejestrowany do 03.2002 r., dokumentacja, stan techn. 
dobry, w ciągłej eksploatacji, • 1.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
734-26-37, 0601/21-71-56
VW GOLF 1,1983 r., diesel, czerwony, 4-drzwiowy, szyber
dach, stan dobry, w całości lub na części -1.500 DEM. Klucz
bork, tel. 0607/19-07-88
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
automatic, 3-drzwiowy, stan idealny, na białych tablicach -
1.000 DEM. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32
VW GOLF li, 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 II, 1985 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, 5-drzwiowy, oryg. lakier, bez prawa rejestracji - 2.500 
zł, zamienię na inny, w podobnej cenie. Wrocław, tel. 0603/ 
77-90-48
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, bez prawa rejestracji, zadbany, stan b. dobry, • 1.500 źł. 
Wrocław, tel. 0502/43-24-70
VW GOLF II, 1988 r., 64 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, stan idealny, na białych tablicach - 1.600 DEM. 
Wrocław, tel. 0601/56-61-28
VW JETTA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, czamy, 2-drzwiowy, 
5-biegowy, bez prawa rejestracji, stan b. dobry, cena -1.000 
DEM. Wrocław, tel. 0608/16-27-27 
VW LT 28,1980 r. do kapit. remontu lub na części, zarejestro
wany, techn. sprawny, • 2.900 zł. Żagań, tel. 068/360-62-97, 
0602/83-81-67
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel 
relingi, RO, 5-biegowy, białe tablice, - 3.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-72-15
VW POLO, 1984 r., 900 ccm na części, stan silnika i skrzyni 
biegów dobry, uszkodzone nadwozie, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-41-84
VW POLO KOMBI, 1985 r„ 1300 ccm, zielony metalic, stan b. 
dobry, na zachodnich tablicach - 900 DEM. Wrocław, tel. 0608/ 
66-22-21
VW POLO KOMBI, 1986/87 r.( 37 tys. km, 100 ccm, E, czer
wony, stan techn. karoserii idealny, na białych tablicach, •
2.000 zł. Chojnów, tel. 0606/47-11-90
VW POLO COUPE, 1987 r., 1000 ccm bez prawa rejestracji, 
-1.400 zł. Kamienna Góra, tel. 0607/19-48-79 
VW POLO CADDY, 1990 r„ biały, bez wypadku, ład. 600 kg, 
w całości lub na części, -1.100 zł. Gryfów Śląski, tel. 075/ 
781-24-22
VW SCIROCCO, 1979 l, 1600 ccm w całości lub na części, - 
.800 zł. Karpacz, tel. 075/761-99-14 
VW TRANSPORTER, 1987 r., 87 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
niebieski, blaszak, na białych tablicach, 60 km od granicy, stan 
dobry - 900 DEM. Wrocław, tel. 0601/73-74-90 
WARTBURG 353 W, 1977 r. zarejestrowany, ważny przegląd 
do końca roku, hak, silnik w b. dobrym stanie, może być na 
części, lewarek biegów w podłodze, • 300 zł. Chojnów, tel. 
0600/12-26-85 x
WARTBURG 353,1985 r., 70 tys. km, 992ccm, żółty, w cało
ści lub na części, - 500 zł. Wrodaw, tel. 071/350-87-47,0501/ 
27-62-50
ZASTAWA 11 OOP. 1979 r., niebieski, w całości lub na części 
+ dużo części, - 300 zł. Oława, tel. 071/303-00-02 
ZIŁ 157, 1971 r., 150 tys. km, 6200 ccm, diesel, bordowy, 
3-osiowy, 3-osobowy, przystosowany do przewozu drewna 
stosowego i kłód, zarejestrowany, .na chodzie", możliwość 
montażu HDS-a, w całości lub na części, - 3.500 zł. Leszno, 
tel. 065/527-06-71 po godz. 20 
ŻUK, 1970 r., 1500 ccm, benzyna, szary, blaszak - 450 zł. 
Wrocław, teł. 071/341-49-31, 0502/02-51-33

STA R O C IE
CADILLAC DE VILLE SEDAN, 1972 r., 7800 ccm, V8, stan 
idealny, zarejestrowany w kraju, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, egzemplarz kolekcjonerski. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
CZĘŚCI DO GAZA: lampy tylne zespolone, okrągłe oraz ra
dio. Wrocław, tel. 0604/73-65-24 
CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20 : nowe ramki reflektorów, 
szkła kierunkowskazów, ceny od 10 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
73-65-24
FIAT 600,1969 r„ 600 ccm, nadwozie w dobrym stanie, silnik 
do remontu, dużo części, brak rejestracji, - 500 zł. Olszyna, 
tel. 075/721-25-24
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 TAUNUS17M, 1965 r., 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 63, silnik diesel z Mitsubishi Cantera, oryg! z napędami 
i reduktorem, metalowa duża skrzynia ładunkowa + części 
zapasowe, - 12.000 zł lub zamienię na busa (VW). Maniów, 
tel. 071/316-82-05
KUPIĘ SAMOCHÓD AMERYKAŃSKI najchętniej z dokumen
tami, krążownik szos, może być do remontu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MATRA 530,1972 r., 1500 ccm, stan b. dobry, uszkodzony 
silnik, unikatowy model auta sportowego, dla kolekcjonera, - 
25.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-99-94,0604/26-01-83 
MERCEDES 111,1962 r., wersja amerykańska, zarejestro
wany, techn. sprawny, szyberdach, • 9.200 zł lub zamienię. 
Milicz, tel. 071/383-07-18
OPEL REKORD, 197.4 r., 1700 ćcm, benzyna, unikalny mo
del, 4-drzwiowy, alum. felgi, zadbane wnętrze, w 100% orygi
nalny, RM,'stan blacharki i mechaniczny b. dobry, - 4.800 ił. 
Oława, tel. 071/313-86-76
WARTBURG 312 KOMBI, 1962 r.. 1000 ccm, otwierany dach, 
techn. sprawny, garażowany! części zamienne, - 3.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-19-76, 0609/25-94-37 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00514 
www.autogielda.com.pl)
WARTBURG 312,1963 r., + dużo części, • 1.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/640-43-46
ZASTAWA 750, 1967 r. ważny przegląd, * części, stan b. 
dobry, -1.300 zl. Wrocław, tel. 0608/88-07-24 
ZASTAWA 750,1967 r., 750 ccm, dodatkowy silnik i skrzynia 
biegów oraz inne części, - 1.500 zł. Ruda Śląska, tel. 032/ 
243-15-54

P O JA Z D Y
S P E C J A L N E

ASENIZACYJNY SKODA LIAZ MTS 27,1982/91 r. poj. beczki 
8.3001, -18.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER T4 WESTFALIA SYN- 
CRO, 1993 r„ 125 tys. km, 2400 ccm, diesel, 4x4,1 właściciel, 
bez wypadku, wspomaganie kier., el. lusterka podgrzewane, 
centralny zamek, alarm-pilot, aluminiowe felgi, oznakowany, 
5 łóżek, dach podnoszony, kanapa rozkładana, fotele obroto
we, stolik, lodówka, kuchnia gazowa z 2 palnikami, zlewo- 
zmy, - 57.000 zł lub zamiana na tańszy, tel. 0605/39-56-08 
AUTOLAWETA FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm', diesel 
zarejestrowany jako specjalistyczny, na kat. B, • 14.500 zł lub 
zamienię na osobowy. Świebodzice, tel. 0607/57-80-43 
AUTOSKLEP FIAT DUCATO, 1988 r. oryginalne wyposaże
nie, ścianka boczna otwierana, na białych tablicach - 6.000 
zł. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0600/35-98^92, 0604/ 
78-33-32
BETONOMIESZARKA ROMAN, 1980 r. poj. 5.5 m3, gotowa 
do pracy, - 20.000 zł. Jawor, tel. 076/870-57-13 po godz. 18 
BETONOMIESZARKA STAR A28,1986 r., 60 tys. km poj. 2 
m3, stan tecłin. dobry, mało używana, - 8.000 zł + VAT., tel. 
0602/83-03-15
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 JELCZ HYDROS, 1982 r. kratownica, udźwig 10 ton, 
stan dobry, brak dozoru techn, • 10.000 zł lub wynajmę. Strze
lin, tel. 071/392-09-60,0503/05-05-48 
DŹWIG JELCZ DS 101K, 1986 r., 10 tys. km, 11100 ccm, 
ważny dozór techn., do rozładunku wagonów, stan b. dobry, •
40.000 zi. Jelenia Góra, tel. 075/778-00-55
DŹWIG KRAZ udźwig 16 ton, cena 15.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-98-77,0603/3>96-46 
DŹWIG LECH ZK-101 udźwig 101, stan dobry, posiada książ
kę dozoru techn., samojezdny -'15.000 zł. Zielęcice, tel. 077/ 
411-36-21, 077/411-36-20
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 PALFINGER 80.9000 zakabinowy, wysięg 8 m udźwig 
na 4 m, 2 tony na 8 m, stan dobry, - 12.000 zł. Opole, tel. 
0606/63-35-67
DŹWIG POLAN ŹK-162 J988 r. samojezdny, I właściciel, stan 
b. dobry, - 32.000 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 
0601/56-39-28
DŹWIG TATRA 148,1975 r. 16 ton, bez dozoru, dokumenta
cja, - 40.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-55-38,0603/66-45-69 
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. udźwig 20 ton, dozór, stan 
b. dobry, - 48.000 zł + VAT. Nysa, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozowy, do sprowadzenia z Czech, -50.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r., stan b. dobry, udźwig 28 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, -110.000 zł ♦ 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, - 90.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29.0603/71-67-11 
KARETKA POGOTOWIA MERCEDES 310, 1992 r.. 2900 
ccm, diesel ABS, podwyższony, przedłużony, pełne wyposa
żenie, • 29.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-35-65, 0601/ 
67-22-09
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 1702 gąsienicowa, stan dobry, - 30.000 
zi. Brzeg, tel. 077/416-96-88

KOPARKA ATLAS 1202,1979 r. kołowa, łyżka chwytakowa, 
wyjście na młot pneumatyczny, nie eksploatowana w kraju, 
stan dobry, - 22.300 zł. Złotniki, gm. Prószków, tel. 0605/ 
27-44-86
KOPARKA ATLAS 1304 K, 1991 r., kołowa, stan techniczny 
b. dobry, pług, ramię 3 x łamane, chwytak, waga 161, - 65.000 
zł. Chojnów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 
KOPARKA BIAŁORUŚ, 1985 r budowlana, slan b. dobry, ■
9.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/87-8073 
KOPARKA DH-101,1986 r. poj. łyżki 1.6 kubika, - 40.000 zł. 
Kluczbork, tel. 077/418-93-47
KOPARKA DH-101,1986 r. łyżka 1.3 i 1.6 kubika, silnik Lia- 
za, stan b. dobry (tanie części), • 37.000 zł + VAT. Kudowa 
Zdrój, tei. 0602/69-90-51
KOPARKA DH-112,1992 r. kołowa, stan dobry, -18.500 zł ♦ 
VAT. Kalisz, tel. 062/764-77-38,0604/07-06-67 
KOPARKA FORTSCHRITT T-174,1989 r. mało eksploato
wana, idealna do załadunku węgla, duży chwytak 1-tłokowy - 
15.500 zł. Lubań ŚL, tel. 075/721-18-43.0602/43-77-12 
KOPARKA KASTOR P-603,1980 r. kołowa, sprawna tech
nicznie, gotowa do pracy, -15.500 zł. Lubań Śląski, tel. 075/ 
721-18-43, 0602/43-77-12
KOPARKA KM-251,1984 r. do głębokich wykopów, stan b. 
dobry, -18.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47 
KOPARKA KM-304,1986 r. linowa, do głębokich wykopów, •
16.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47,0608/51-35-97

WÓZKI WIDŁOWE - UŻYWANE 
SPRZEDAŻ - SERWIS

F.K.U. KOŁCIO 
Wojciech Kołcio 

59-700 Bolesławiec, ul. Tysiąclecia 48 
tet. 075/735-15-23,0-602 669110, 

telJhx 075/732-80-15

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 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. 076/818-74-00,0602/ 
30-50-52
KOPARKA NOBAS 623 diesel, dużo nowych części (2 silni
ki, siłowniki, węże, koło zębate), łyżka 0.6 m3, do sprowa
dzenia z Niemiec, 2 szt, - 28.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/ 
10-25-21
KOPARKA 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 1233, 1989 r. gąsienicowa, łyżka pod
siębierna 1,3 m3 - 55.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-00-34, 
049/f7-15-22-56-68
KOPARKA NOBAS 632.1990 r. gąsienicowa, łyżka podsię
bierna o poj. 0.6 m3, stan podwozia i techniczny b. dobry, 
gotowa do pracy, -18.000 zł + VAT. Gać, tel. 0607/32-97-88 
KOPARKA O&K MH CITY, 1988 r.t - 39.000 zł. Wołczyn, tel. 
077/469-81-57
KOPARKA O&K MH5,1993 r. kołowa, PMS, łyżka 1 m3, waga 
181, - 64.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00.0602/ 
30-50-52
KOPARKA PEL JBC, 1991 r., diesel, Perkins silnik 3-cyłin- 
drowy, gąsienicowa, po remoncie kapitalnym w Niemczech, 
serwisowana, od trzech lat nie eksploatowana, stan b. dobry, 
- 24.500 zł. Bierutów, tel. 071/314-64-17,0608/19-01-49 
KOPARKA PELIKAN, 1983 r. techn. sprawna, - 12.000 zł. 
Góra, tel. 065/543-21-95,0607/65-54-25 
KOPARKA POCLAIN NY 80, Deutz 26-cylindrowy czołowa, 
121, łyżka chwytakowa, -12.000 zł. Tuplice, woj. zielonogór
skie, tel. 0606/30-58-80
KOPARKA STAR 660 K-407 B, 1979 r„ 41 tys. km, diesel 
wojskowa, nowe siłowniki, nowy silnik, dużo części zamien
nych, dwa silniki do koparki i samochodu, kpi. nowych kół, 
przegląd do 11.2001 r., techn. sprawny, - 18.000 zł. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-60-35
KOPARKA WARYŃSKI K-406 na kołach, • 14.900 zł. ., tel. 
0605/10-17-58
KOPARKA WARYŃSKI K-406 kołowa, nowa hydraulika, 
techn. sprawna. - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-24-83 
KOPARKA WARYŃSKI K-406. 1979 r., Ursus, kołowa, w 
wyposażeniu chwytak, - 16.000 zł. Chojnów, tel. 076/ 
818-64-30,0601/78-78-15
KOPARKA WARYŃSKI K-407B, 1981 r. hydrauliczna, techn. 
sprawna, stan dobry, gotowa do pracy, - 8.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-29-91
KOPARKA WARYŃSKI K-406 A, 1982 r. sprowadzona, stan 
dobry, mało używana, -18.000 zł. Strzelin, tel. 071/796-11-95, 
393-13-40
KOPARKA WARYŃSKI K 606,1983 r., -19.500 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-96-10
KOPARKA WARYŃSKI K 606,1984 r. żółta, gąsienicowa, po 
remoncie, - 15.500 zł lub zamienię na samochód osobowy, 
dostawczy. Pokój, tel. 077/469-80-24,0604/56-09-37 
KOPARKA WARYŃSKI KM 251,1984 r. do głębokich wyko
pów, po remoncie, gwarancja, -18.500 zł. Kluczbork, tel. 0604/ 
21-49-30

KOPARKA WARYŃSKI K-408,1986 r., 160 tys. km gąsieni
cowa, - 16.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47. 0608/ 
51-35-97
KOPARKA WARYŃSKI K-408,1987 r. stan b. dobry, gąsieni
cowa, gotowa do pracy, - 23.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
752-15-31
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-611,1989 r.. - 49.000 zł. Wołczyn, 
tel. 077/469-81-57
KOPARKA WARYŃSKI K-611,1990 r.. stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 42.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 0603/71-67-11
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 
KOPARKOŁADOWARKA CAT. 1988 r., - 51.000 zł. Grodków, 
tel. 077/415-35-10,0604/10-90-38 
KOPARKOŁADOWARKA FORTSCHRITT T-174-2, 1989 r. 
♦ dodatkowe opony, -15.000 żł. Kożuchów, tel. 068/355-44-80, 
0602/57-66-59
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 1993 r.. stan technicz
ny b. dobry, 2000 mtg, teleskop, 2 łyżki do kopania, - 65.000 
zł. Chojnów, tel. 076/81*64-30,0601/78-78-15 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3 CX SłTEMASTER TURBO,
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Centrum Wózków 
Podnośnikowych

Wrocław, ni. Swojczycka 21, \t\M  348-04-94 do 96

serwis gwarancyjny, remonty 
SPRZEDAŻ WÓZKÓW, CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
BATERII TRAKCYJNYCH I AKUMULATORÓW, 

106UHIENIA • WCISKANIE OPON HA PRASIE^

FORTSCHRITT ) 
IFA • NOBAS 

AGREGATY (DDFt)'

A U T O - B O S
CZĘŚCI D O  SILNIKÓW  

Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266, S00-!?00

1995 r. przebieg 4.300 mtg, - 92.000 zł ♦ VAT. Kalisz, tel. 062/ 
764-77-38, 0604/07-06-67
KOPARKOŁADOWARKA LIPKĘ, 1980 r. gąsienicowa, stan 
b. dobry, - 21.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-33-21, 0603/ 
68-20-20
KOPARKOŁADOWARKA MASSEY-FERGUSON, 1992 r., 
3200 mtg, ME typ 50/956, teleskop 4x4, łyżka otwierana, wi
dły, stoi w Niemczech, pomoc w formalnościach, stan b. do
bry (posiadam różne maszyny). Wałbrzych, tel. 0606/40-11-39 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1982 r. techn. spraw
na. -14.000 zł. Góra, tel. 065/543-21-95, 0607/65-54-25 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1984 r„ -17.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/351 -00-64
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162,1986 r. stan 
b. dobry, - 28.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162,1987 r. 2 łyż
ki do kopania, - 24.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-96-88 
KOPARKOŁADOWARKA SCHAEFF S KB 900, 1992 r. stan 
techniczny b. dobry, przednia łyżka dzielona, łamany w poło
wie. widły, 3 łyżki do kopania, 4 x 4, na równych kdłach, • 
62.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15

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 FRISH-FAUN F 900L waga 9500 kg, silnik 
Dęutz 6-cylindrowy 105 KM, szerokie opony, rozmiary podob
ne do L-200, - 19.500 zł. Lubin, tel. 0501/22-20-28 
ŁADOWARKA HANOMAG, 1977 r. łyżka 1.5 m3, stan b. do
bry oraz inne ładowarki, cena od 18.000 zł. Sieradz, tel. 043/ 
829-33-21, 0603/68-20-20
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. 076/818-73-83,0605/28-37-66 
ŁADOWARKA HANOMAG 66,1987 r. łyżka 4 m3, czołowa, • 
66.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 0602/ 
30-50-52
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 KRAMER 312,1992 r., 3200 mtg, łyżka otwarta 
+ widły, 4x4, poj. łyżki 1,2 m3, w Niemczech blisko granicy, 
pomoc w transporcie* uszkodzona piasta tylna prawa, stan.b. 
dobry - 12.000 DEM. Wałbrzych, tel. 0606/40-11-39
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MASZYNY I URZĄDZENIA BUDOWLANE
ŹRÓDŁA 66, 55-330 Miękinia, tel. 071/317-81-97 

tel. kom. 0-603 134 628, 0-601 872 629, 0-502 433 939 
MASZYNY BUDOWLANE, CZĘŚCI ZAMIENNE, NAPRAWY - REMONTY

KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ stan dobry, -14.000 zl. 
Czernica, tel. 0609/45-54-46
KOPARKOSPYCHARKA 8IAŁORUŚ, 1979 r. budowl. - 5.000 
zł lub zamienię na osobowy. Sobótka, tel. 071/390-35-14 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1982 r. typu rolnicze- 
go, po remoncie silnika, dużo części, - 5.500 zł. Głębowice, 
tel. 071/389-06-35
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ. 1988 r., stan b. dobry, 
kwadratowa kabina, typ budowlany, stan opon dobry, stan 
techn. idealny, - 15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/ 
42-45-35
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK, 1973 r. techn. spraw
na, - 8.500 zł. Jawor, tel. 076/870-09-07 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK. 1974/99 r., 3600 ccm, 
po remoncie silnika i skrzyni biegów (gwarancja), stan opon i 
akumulatorów dobry, w ciągłej eksploatacji + części, - 8.000 
zł + VAT. Wałbrzych, tel. 074/666-27-72,0503/03-96-51 • 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK K-161, 1980 r., die
sel techn. sprawna, kabina C-411, • 6.200 zł. Bielawa, tel. 0608/ 
18-73-91

OBW IESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy, ul. 3 Maja 48, 
tel. 314-32-33, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.05.2001 r., o godz 11 
w miejscowości Brzeźnik 130 odbędzie się licytacja koparkoładow arki typ  
HANOMAG, poj. łyżki 2,25 m3, rok prod. 1978. Suma oszacowania 60.000 zł. 
Suma wywołania 45.000 zł. Ruchomośc można oglądać w dniu licytacji pod wyżej 
wymienionym adresem._________  0 P011873

O  KUPIĘ KOPARKĘ dużą, ok. 30 ton (lub wydzier
żawię). Wrocław, tel. 071/785-55-24, 0606/ 
16-37-88 02021741

KUPIĘ KOPARKĘ linową czerpakową, tzw. .wędkę’ , na gą
sienicach, stan dobry, lub do małego remontu. Trzciel, tel. 
0603/42-11-T5
KUPIĘ KOPARKOSPYCHARKĘ BIAŁORUŚ typ budowlany, 
sprawna w rozliczeniu Ifa L50, wywrotka. Głuszyca, tel. 074/ 
845-68-20, 0603/36-13-96
KUPIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA L-2,1-200,1-201 Stalowa 
Wola, L-34 i inny sprzęt budowlany. Szymanowo, tel. 065/ 
546-44-75/fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ PIASKARKĘ P3 do zimowego utrzymywania dróg. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-41-98,090/38-66750 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY P-183, P-184 oraz dźwig 
na podwoziu samochodowym od 16-40 t, mogą być do re
montu. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 18 m. Wrocław, tel. 
355-31-12, 0605/07-77-88
KUPIĘ POMOC DROGOWĄ w rozliczeniu może być samo
chód osobowy. Stęszew, tel. 061/813-47-02 
KUPIĘ POMOC DROGOWĄ do 7 lat, ład. 2.51, zarejestrowa
ną w kraju, chętnie z hydrauliką. Wrocław, tel. 0501/56-49-33 
KUPIĘ SKRAPIARKĘ DROGOWĄ do skrapiania drogi pod
czas jej budowy, zamontowana na Mercedesa lub Liaza. Opo
le, tel. 077/415-24-57
KUPIĘ ŚMIECIARKĘ MERCEDES, VOLVO, MAN, DAF na 
duże i małe pojemniki, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0501/ 
08-04-08 w gódz. 10-17
ŁADOWARKA CLARK 125B, 1979 r., diesel pomarańczowa, 
czołowa, silnik Perkinsa, w eksploatacji od 1984 r., sprawna
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Wrocław 
ul. Karmelkowa 66 
tel. 071/33-702-44 
fax 071/33-702-46

ŁADOWARKA O&K L5,1986 r. łyżka 0.7 m3. silnik Deutz, 
stan b. dobry, - 24.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/ 
483-11-72, 0602/15-87-96
ŁADOWARKA POCLAIN, 1970 r. szerokie gąsienice, -10.000 
zł. Sieradz, tel. 043/829-33-21,0603/68-20-20 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-32, 1974 r. sprawna, 
chwytak do drzewa, - 27.000 zł. Kowary, tel. 0601/86-01-09 
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 Ł-34, 1988 r., 11100 ccm 
drugi siewnik w zapasie, Chwytak do załadunku drewna oraz 
łyżka, • 30.000 zł. Małowice, tel. 071/389-62-33 C  
ŁADOWARKA TIH 445,1988 r., Perkins czołowa, chwytako
wa, • 7.200 zł. Opole, tel. 0501/35-91-25 
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

POMOC DROGOWA AVIA A 31,1984 r. po remoncie kapital
nym w 99 r., wciągarka el. wspom., kat. B - 10.000 zł. Góra, 
tel. 0603/77-50-41
POMOC DROGOWA BARKAS B 1000,1977 r., 2500 ccm, 
diesel 5-miejscowa kabina. Polkowice, tel. 076/845-32-89, 
0601/58-27-42
POMOC DROGOWA HENCHEL MATADOR, 1966 r„ 2000 
ccm, diesel żółty, niska platforma, najazdy o dł. 5 m, po na
prawie głównej silnika, może być na części, - 3.000 zł. Polko
wice, tel. 076/845-32-89 0̂601/58-27-42 
POMOC DROGOWA IVECO 35-08,1981 r., 208 tys. km, 2500 
ccm, diesel żółta, 3-osobowa kabina, 5-biegowy silnik, halo
geny, wspomaganie kier., wciągarka ręczna, bliźniacze koła, 
dużo części z 1991 r., kompletna dokumentacja, • 17.500 zł 
lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
POMOC DROGOWA IVECO MAGIRUS, 1978 r., 3800 ccm, 
diesel, hak, halogeny, pełna platforma, dł. 6 m, 2 koguty, ozna
kowany, wyciągarka, z pilotem, do przewozu aut osobowych 
i busów, najazdy wsuwane, stan b. dobry, - 13.500 zł. Ozi
mek, tel. 077/465-38-72,0606/76-15-01 
POMOC DROGOWA MAN, 1991 r., 94 tys. km dł. platformy 
5.3 m, z HDS, .motylek’ , wciągarka, 150 KM, stan b. dobry, 
do sprowadzenia z Niemiec, zdjęcia • 45.000 DEM + cło i trans
port. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
POMOC DROGOWA MERCEDES 206,1971 r.. 200 tys. km, 
2400 ccm, na prawo jazdy kat. B, opuszczana platforma, dwie 
wciągarki, belka świetlna, po remoncie, w ciągłej eksploata
cji, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 0601/57-69-95 
POMOC DROGOWA MERCEDES 206,1971 r., 20 tys. km, 
2400 ccm, diesel żółty, pełna platforma, całkowicie opuszcza
na, 2 wciągarki, w ciągłej eksploatacji, belka świetlna, -15.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/57-69-95 
POMOC DROGOWA MERCEDES 307 D, 1978 r., 3000 ccm, 
diesel, elektryczna wciągarka, 3-osobowy, ład. 1480 kg, ko
guty, halogeny, orurowany, RM, • 11.000 zł. Rawicz, tel. 0603/ 
39-34-77

KOPARKOŁADOWARKA 
CASSE CK 580 B §

1989 r„ stan dobry, cena 37.000 zł g  
tel. 0-605 304 901 O
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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, tel. 0601/52-78-94,075/736-98-49 
POMOC DROGOWA RENAULT MESENGER, 1993 r., 2500 
ccm, diesel, wciągarka elektryczna, na prawo jazdy kat. B, - 
19.000 zł. Wrocław, tel. 0601/06-29-94 
RÓWNIARKA DROGOWA BAUKEMA SHM-4, 1975 r. stan 
b. dobry, odbiór w Niemczech • 13.500 DEM. Tuplice, tel. 0604/ 
85-94-28
SPYCHARKA DT, 1982 r., diesel, 90 KM oraz Białoruś bu
dowlana 82 r, - 15.000 zł lub zamienię na KM 251. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/59142-10

SPYCHARKA STALINIEC S-100 gotowa do pracy, części 
zamienne, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SPYCHARKA STALINIEC T-130, 1986 r. gotowa do pracy, 
stan b. dobry, -18.500 zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47,0608/ 
51-35-97
SPYCHARKA STALINIEC T-130, T990 r. hydraulicznie sto
sowany lemiesz, zrywak i rozrusznik el., stan podwozia 80%, 
stan b. dobry, - 37.000 zł + VAT. Poniatowjce, woj. wrocław
skie, tel. 0501/36-23-28
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 25C, 1980/82 r. stan b. 
dobry, waga 361,320 KM, - 85.000 zł + VAT. Szymanowo, tel. 
065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 20 E, 1986 podwozie, 
zamiennik momentu, skrzynia biegów po remoncie kapital
nym, waga 221,220 KM, -160.000 zł + VAT. Szymanowo, tel. 
065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
ŚMIECIARKA, 1986 r., turbo D pomarańczowa, uniwersalna, 
bębnowa, sprawna, na duże i małe pojemniki, podnoszona
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Głębokość kopania - 2.1 m. Cena - 25.000 zł. Tel. 0-601 730 910

POMOC DROGOWA MERCEDES 608 LP, 1969 r„ 80 tys. km, 
3800 ccm, diesel, oryg., sprowadzony z Niemiec, po remon
cie silnika i blacharki, możliwość montażu plandeki, prawo 
jazdy kat. B, -11.000 zł lub zamienię na osobowy. Wałbrzych, 
tel. 074/842-69-69
POMOC DROGOWA MERCEDES 608, 1978 r. po odbudo
wie w 2000 r., pełna hydraulika, stan b. dobry, • 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/56-49-33
POMOC DROGOWA MERCEDES 608, 1981 r.; 3800 ccm, 
diesel pomarańczowy, płaska kabina, dł. 6.7 m, szer. 2.4 m, 
szybki most, 3-osobowa kabina, silnik nominalny, stan ideal
ny, - 23.700 zł. Legnica, tel. 0603/26-94-66 
POMOC DROGOWA MERCEDES 709 D, 1990 r., 4000 ccm, 
diesel żółto-biała, kabina 6-osobowa, webasto, wspomaga
nie kier., wciągarka elektryczna, • 39.000 zł. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-83-86,0601/45-99-84 
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, tei'. 0601/70-55-12

SPYCHARKA DT 75 techn. sprawna, kabina okrągła, silnik 
.nie bierze oleju’ , - 5.000 zł. Bobrowice, tel. 068/391-32-45 
SPYCHARKA DT 75, diesel, stan dobry oraz różne części z 
demontażu do DT 75, • 8.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/ 
483-20-08, 0605/25-59-60
SPYCHARKA DT 75 gąsienicowa, kwadratowa kabina, nowa 
hydraulika, -10.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-24-83 
SPYCHARKA DT 75,1980 r. nowe gąsienice po remoncie, 
stan b. dobry -10.000 zł + VAT. Wrocław, teł. 316-27-25,0603/ 
08-04-44
SPYCHARKA DT 75,1985 r., kwadratowa kabina, wspoma
ganie sprzęgła, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry ♦ części 
zamienne (druga sprycharka), faktura VAT, • 10.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-65-92,0602/71-27-09 
SPYCHARKA DT 75,1989 r. nastawny lemiesz, z tyłu rozry- 
wak, - 20.000 zl. Świdnica, tel. 074/852-96-10 
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 HANOMAG 700D, 1992 r. 3.100 mth, waga 26 
łonrStan b. dobry, -110.000 zł. Złotoryja, tel. 0603/19-43-20

kabina, -16.500 zł lub zamienię na samochód osobowy. Bie
rutów, tel. 071/314-64-17,0608/19-01-49 
ŚMIECIARKA LIAZ na kubły, - 17.000 zł. Grodków, tel. 077/ 
415-35-10,0604/10-90-38
WALEC DROGOWY 11.51, stan b. dobry, silnik Zetora, 2-cy- 
lindrowy, 2 płaskie koła do asfaltu, • 8.200 zł. Bielawa, tel. 
0608/18-73-91
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 
WÓZEK 4-kołowy, z dłużyczką, do transportu wewn. długich 
i ciężkich elementów, - 800 zł. Maniów, tel. 071/316-82-05 
WÓZEK AKUMULATOROWY MELEX bez akumulatorów, - 
2.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0602/83-17-51 
WÓZEK AKUMULATOROWY MELEX, 1976 r., osobowo-to
warowy, elektryczny, po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, - 
2.700 zł. Zduny, tel. 062/721-52-64 po godz. 15 
WÓZEK WIDŁOWY udźwig 2.51,3 szt., cena 5.000-7.000 zł. 
Kluczbork, tel. 077/418-93-47,0608/51-35-97

do drewna, stan opon dobry, napęd 4x4; * 32.000 zł + VAT. 
Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
ŁADOWARKA ZEPPEUN ZL6B, 1993 r. czołowa, łyżka 1 m3, 
widły, -42.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/ 
30-50-52
ŁADOWARKA ZETTELMAYER, 1984 r. łyżka 4 m3, stan do
bry, - 38.000 zł. Złotoryja, tel. 0603/19-43-20 
ŁADOWARKA ZETTELMAYER 40.1,1990 r., 7 tys. km', stoi w 
Niemczech, uszkodzona skrzynia biegów - 12.000 DEM. 
Wałbrzych, tel. 0606/40-11 -39 
O  NAPRAWA WÓZKÓW WIDŁOWYCH prod. pal- 

sklej I zachodniej. Remonty bieżące i kapitalne. 
Sprzedaż używanych i nowych wózków widło
wych. Naprawy wózków paletowych, pomp hy
draulicznych, rozdzielaczy. Naprawy koparek. 
Wrocław, tel. 0604/24-69-52,071/322-95-83,071/ 
329-73-09 80008061 

PODNOŚNIK KOSZOWY P-183,1984 r. po remoncie, stan 
idealny, - 25.000 zł. Opole, tel. 077/455-05-65,0603/34-47-07 
PODNOŚNIK KOSZOWY AVIA PM 0160,1988 r„ diesel techn. 
sprawny, aktualny przegląd i dozór techn., ekonomiczny, wy
sięg 16 m, sterowanie z kosza i platformy - 42.000 zł. Stronie 
Śląskie, tel. 074/814-16-80
PODNOŚNIK KOSZOWY MAN 81.50 WT-250 ciągnik siodło
wy, teleskopowy, książka dozoru technicznego, po remoncie 
w Niemczech, wys. podnoszenia 24 m, do sprowadzenia z 
Niemiec, - 88.000 DEM + cło i transport. Bolesławiec, tel. 0603/ 
10-25-21
PODNOŚNIK KOSZOWY SKODA MP-20,1982 r. stan b. do
bry, wys. podnoszenia 20 m, - 35.000 zł ♦ VAT. Radków, tel. 
0605/26-85-00
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Betonomieszarka Tatra T 148, napęd łańcuchowy, poj. 6 m3, 1980 r., 
1979 r.. 1977 r.
Ciągnik siodłowy MERCEDES 1948, ratarder, poduszki, webasto, wyjście 
do przystawki
Ciągnik siodtowy MAN, 372 KM, poduszki, duża kabina, webasto. 1991 r. 
Ciągnik siodłowy RENAULT 340,1987 r.. Globetrotter. resor paraboliczny, 
webasto
Gruszka do betong, kompletna, 6 m, 1981 r.
Kompresor Atlas ĆOPCO, 1991,4 wyjścia, ciśnienie 5.2 bar, wydajność 
4,8m3/min
Kompresor OICO, wydajność 240m3/h, 2 wyjścia 
Koparka gąsienicowa O&K, 121. odp. K 408.0,5 m3. łyżka chwyt, do zło
mu 5-ramienna, 1979 r.
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982 r. łyżka 1 m3, silnik DEUTZ. 
4 cylindry
Koparka gąsienicowa O&K RH6,181,1978 r.
Koparka gąsienicowa DH101, silnik Liaza, głębokość kopania 9 m, 1981 r 
Koparka gąsienicowa WARYŃSKI K606,1985 r„ błotniak 
Koparka gąsienicowa O&K. 1979 r., 121, sinik DEUTZ,
3 cylindry .
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982 r., silnik DEUTZ. 4-cyłindro> 
wy, łyżka 1m3
Minikoparka gąsienicowa SCHAEFF HR02,1992, masa 1370kg, (tan dobry 
Minikoparka gąsienicowa O&K RH1.1,1993, masa 1540kg, stan dobry 
Minikoparka gąsienicowa PEL JOB EB224,1993, masa 2324kg, stan dobry 
Koparka-ładowarka SCHAEFF SK8.906,1984 
Koparka-ładowarka JOHN DEERE 410-4,2 szt., 1984 
Koparka-ładowarka chwytakowa T188. podpory hydrauliczne i pług do pracy 
z łyżką podsiębierną 0,5 m3,1990 r.
Koparka-ładowarka OSTRÓWEK K 161, K -162, szt 12. rok pro*. 1976- 
1985
Koparka-ładowarka FAI 595 TORBO, 1992 r., silnik Perkins, 4 cylindry 
Koparka-ładowarka MECALAC11 CX, 1991 r., dodat. osprzęt 
Koparka-ładowarka MECALAC 11CX, 1985 r„ w komplecie 2 łyżki + widły 
Kopaika kołowa T177, doskonała na skład węgla, stan dobry 
Koparka kołowa WEIMAR M1000, 1990 r„ 2 podpory, pług. wyjście na 
młot łub chwytak, łyżka
Koparka kołowa LIEBHERR 921,1980 r., 2 podpory hydrauliczne, łyżka 
0.8 m3
Koparka kołowa ZEPPELIN 214,980r., miot hydrauliczny 
Koparka kołowa ATLAS 1004,1991 r., silnik Deutz, 4-cyłindrowy, łyżka 0,6 m3 
Laweta NIEWIADÓW A2001A. 1996 r.. ład. 1400 kg. dopuszczalna masa 
całkowita 2000 kg. dwie osie
Ładowarka czołowa LK 1. górnicza, poj. łyż. 2,5 m3,1986 r.

Ładowarka czołowa ZETTELMAYER ZL 401. łamana w połowie/łyżka kombi 
1 m3
Ładowarka czołowa FAUN, łamana w połowie, 2,5 m, 1979 r.
Ładowarka czołowa HANOMAG 55C, 1985 r., łyżka 2,5 m3. łamana w po
łowie
Ładowarka czołowa UN 053,1987 r., po remoncie 
Ładowarka czołowa ZETTELMAYER 2001.1984 r.. poj. łyżki 2.5 m3. ła
mana w połowie
Miniladowarka BOBCAT 443,1989, stan dobry, masa 1050kg, łyżka 0.2m3 
Miniładowarka CASE 1840; 1992-. stan b.dobty, 700mth. masa 2476kg, 
łyżka 0,4m3, widły.
Ładowarki czołowe L-200, Ł220
Maszyna do układania kostki brukowej ÓPTIMAS, 1990 r .
Młot VIBRARAM vrh100. masa 650 kg 
Młot hydrauliczny MPK, masa 1200 kg, do koparki 16-201 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER, 1981 r., stal/alum., 3 osie, 
obj. 19,8 m3, ład. 27,5t, poduszki, 3-stronny wywrót 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER. 1991, rama stalowa, góra 
aluminium, 3 osie, lad. 27,81, obj. 19,75 m3, poduszki, centralne smaro
wanie, podnoszona oś
Naczepa wywotka BLUMHARDT, 1978. stal, 3 osie, obj.
17,7 m3, ład. 28,51, resor
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1989,3 osie. obj. 21,4 m3. ład. 26.91,
3-stronny wywrót, poduszki, podnoszona oś
Naczepa wywrotka TRAILOR, 1992 r., 35 m3, podnoszona oś
Naczepa skrzyniowa, plandeka, VAN HOOL, 1992 r., 3 osie, obj. 82,4 m3,
ład. 28,32t, ABS, centralne smarowanie, poduszki
Naczepa skrzyniowa KRONE, 1992 r., stal/alum., burty dzielone, 3 osie, 2
osie podn., obj. 35m3, lad. 28,21, poduszki .

- Naczepa wywrotka TRAILOR 1991, stal/aluminium. 3 osie, obj. 61,5 m3, 
ład. 26,51, ABS, poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR. 1991 r., góra i rama aluminiowa, 3 osie. obj. 
32,75 m3, lad. 28,91, resor, ABS, centralne smarowanie, plandeka 
Naczepa niskopodwoziowa K0EGEL.1967 r., rama stalowa. 2 osie, lad. 
22,31. resor
Naczepa niskopodwoziowa GUŁIANE, 1991, rama stalowa. 3 osie, tylna 
oś skrętna, ład. 27,821
Nożyce do cięcia betonu i stali VIBRA- RAM AS 4000D. do Zamontowania 
na koparce
Nożyce do cięcia betonu, typ DR060 
Pługi do śniegu i piasku 
Płyta wibracyjna, 500 kg
Płyta wibracyjna DYNAPAC, 1991 r., masa 450 kg, szerokość płyty 75 cm 
Pompa do batonu PUTZMEISTER typ BSA 1002D-VW, masa 2000 kg.

1982 r. V
Przecinarka do asfaltu, średnica tarczy 800 mm, przód-tył, podnoszenie, 
pompa schładzająca
Przyczepka NIEWIADÓW B1400.1996 r.. lad. 1000 kg. dwie osie 
Przyczepa niskopodwoziowa 3 osie, najazdy, stan dobry 
Przyczepa wywrotka HL 161.11/D, lad.121,2 osie, bliźniacze kota, skrzy
nia 7 m. 1989 r.
Przyczepy-wywrotki BRANDYS, lad. 12 I, 2 osie, bezdętkowe, skrzynia 
lad. 5,20 m. ABS. 1992 r.. 1987 r.
Przyczepa skrzyniowa HL 61.02, ład. 6.51,1986r., burty dzielone ocynkowane
Przyczepa jednoosiowa, przedłużka do dłużycy z obrotnicą na samochód
Ręban CRAMER, 1992 r., masa 650 kg. diesel
Ręban HUSMANN, 1992 r.. dwa wloty, benzyna
Rozścielacz masy asfaltowej BAUKEMA 750 * drugi na części. 1983 r.
Równiarka drogowa FRISZ F 75,1979 r„ 3 osie, małe koła. 2 osie pędne,
zrywak hydr.
Równiarka drogowa SHM 3 BAUKEMA. małe koła, 2 osie pędne, 1978 r. 
Równiarka MBU G3. napęd na jedną oś, silnik DEUTZ, 3 cylindry 
Równiarka drogowa SHM 5 BAUKEMA. 1986 r.. dwie osie pędne, zrywak 
Silnik SW 266, mały. LEYLAND, fabrycznie nowy 
Skoczki, benzyna
Skoczki do zagęszczania gruntu. 2 szt.
Sprężarka powietrzna DIKO; 240 m/ h 
Spycharka-ładowarka HANOMAG. 1983 r„ gąsienice, łyżka, zrywak 
Walec stalowy STAVOSTROJ, samojezdny, masa 4 L 2 bębny, szer. rob. 
1.8 m. 1985 r.
Walec ogumiony GRW 20 HAMM, 5 kół gumowych z przodu i z tyłu
Walec drogowy wibracyjny, masa 1.11, typ VSH100 STAYOSTROJ, 1986 r.
Walec wibracyjny ciągany, masa 8 1
Walec wibracyjny prowadzany, BOMAG BW 75, masa 1050 kg
Wózek widłowy TARKAF, silnik IFA 4,4 cyt. udźwig 6.31
Wózek widłowy "BUŁGAR*, 1987 r., udźwig 3,51
Wózek widłowy RAK udźwig 11
Zagęszczarka DYNAPAC, masa 450 kg, silnik HATZ, 1-cylindrowy 
Używane częśd do samochodu IFA L 60. mosty, skrzynie biegów, silniki, 
bloki, głowice
Używane części zamienne do maszyn budowlanych, rolniczych, przyczep, 
naczep
Łyżki chwytakowe, rotory, chwytaki, łyżki, siłowniki, części do gąsienic, 
opony do koparek i ładowarek

NOWE CZĘŚCI DO MASZYN BUDOW LANYCH I SILNIKÓW. KRÓTKI TERMIN REALIZACJI. 
MIĘDZYNARODOW Y TRANSPORT NISKOPODWOZIOWY. GABARYTY. PILOTAŻE. ZEZW OLENIA. 

W YNAJEM SPRZĘTU BUDOW LANEGO W RAZ Z  OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ.

ZADZWOŃ - CENY DO UZGODNIENIAMI Na tyczenie klienta przesyłamy szczegółową ofertę ze zdjęciamilll 
Lokalizacja: Jadwisin 24 - tuż przy autostradzie A-4, zjazd Jadwisin - Witkówek k. Chojnowa. 
Całodobowo: parking strzeżony i niestrzeżony dla T/R-ów oraz restauracja. ____________
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-B A U -R S  -  M A S Z Y N Y  B U D O W L A N E  I R O LN IC Z E
1. Koparka-ładowarka HymacJCB, 1986 r. 26.000 z)
2. Ładowarka czołowa Caterpillar, 1986 r.,łamana, łyżka 2,2 m3, silnik 6-cylindrowy turbo 35.000 zł
3. Ładowarka czołowa HanomagB6,1987 r., łamana, 1m3 26.000 zł

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. 0P012069

te l. 0 -604 57  5 6  09 , fa x  071/33-97-960
Email: maszynybudowlane@kki.net.pl Internet: www.maszynybudowlane.hg.pl

WÓZEK WIDŁOWY, 1990 r.. diesel, -11.000 zł lub zamienię 
na ciągnik. Lubin, tel. 076/843-64-61 
WÓZEK WIDŁOWY ATLAS 4x4, udźwig 3 1, diesel, • 12.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR EV 7173372,1982 r„ aku
mulatorowy, udźwig 2 1, wys. podnoszenia 3 m, nowe akumu
latory, nowy prostownik, nowe opony, nowy lakier, stan ideal
ny, kompl. dokumentacja, sprowadzony z Niemiec w 2001 r, - 
6.500 zł. Żary, tel. 0602/69-21-86 
WÓZEK WIDŁOWY BUŁGAR maks. udźwig 3.21, wys. 3,8

11, wys. podnoszenia 3.20 m, stan b. dobry, • 6.500 zł. Paro
wa, tel. 075/732-18-45,0606/31-30-37 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, diesel udźwig 6.31, wys. pod
noszenia 3.20 m, krótkie i długie widły + urządzenie dźwigo
we, wspomaganie kier., stan b. dobry, -17.000 zł lub zamie
nię na koparko-ładowarkę. Węgliniec, tel. 075/732-18-45, 
0606/31-30-37
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1980 r. udźwig 3.51 - 9.000 zł 
+ VAT. Zimna Woda, tel. 076/818-73-83,0605/28-37-66 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1984 r. udźwig 3.200 kg, bliź

-r  ~V7. .-Jgf
W Y P R Z E D A Ż  U ŻY W A N EG O  
S P R Z Ę T U  B U D O W L A N E G O

IflPęl. S p r ę ż a r k i  C O M R  A I R  D S  3 0  
Wydajność - 3.2 m3/min. Cena -11.000 zl. Tei. 0-601 730 910

ni, po remoncie kapitalnym, na gwarancji, • 12.000 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-91-41 
WÓZEK WIDŁOWY BUŁGAR 1611, 1987 r. silnik Perkins. 
po remoncie kapitalnym, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
352-71-24
WÓZEK WIDŁOWY CLARK, 1980 r., diesel udźwig 2.51, - 
6.500 zł. Tuplice, tel. 0604/85-94-28 
WÓZEK WIDŁOWY CLARK, 1988 r., gaz udźwig 2,51. wys. 
podnoszenia 3,5 m, wspomaganie kier., hydrauliczny boczny 
przesuw wideł, silnik 4-cylindrowy, po remoncie kapitalnym, 
nie eksploatowany w kraju - 16.000 zł lub zamienię na cią
gnik siodłowy, lub naczepę 3 osiową, lub osobowy. Nysa, tel. 
077/439-81-13
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, benzyna udźwig 1600 kg, wys. 
podnoszenia 320 cm, nowe opony, stan idealny, wspomaga
nie ukł. kierowniczego, kabina. - 5.900 zł. Zduny, tel. 0602/ 
83-17-03
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 DESTA. 1988 r., po remoncie, udźwig 1.6 
t, wys. 3.2 m, stan dobry, - 6.000 zł. Zawonia, tei. 0607/ 
71-06-91
WÓZEK WIDŁOWY DV1661 , diesel udźwig 1.61, po remon
cie, -15.000 zł + VAT. Świdnica, tel. 0601/56-53-03 
WÓZEK WIDŁOWY DV 1702, 1988 r„ diesel udźwig 3.51, 
wysokość podnoszenia 330 cm, automat, po remoncie, • 
18.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 0602/22-99-02 
WÓZEK WIDŁOWY DV1733, diesel udźwig 3.21, • 12.000 zł. 
Świdnica, tel. 0601/56-53-03
WÓZEK WIDŁOWY DV1792,1988 r. udźwig 3.51, silnik Per
kins. 4-cylindrowy, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/351 -02-88 
WÓZEK WIDŁOWY GPW udźwig 21, bliźniacze koła, -10.500 
zł. Oława, tel. 071/301-54-78,0602/48-54-40 
WÓZEK WIDŁOWY GPW udźwig 2.51, -10.000 zł. Pokój. tel. 
077/469-81-57

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

WÓZEK WIDŁOWY GPW w ciągłej eksploatacji, -10.700 zl. 
Środa Śląska, tel. 0602/49-43-59 
WÓZEK WIDŁOWY GPW, 1984 r. udźwig 1250 kg. - 7.000 zl. 
Zawiść, gm. Pokój, tel. 077/469-81-57 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 200 koła bliźniacze, udźwig 2.51, 
stan b. dobry, - 8.400 zł. Wrocław, tel. 071/351-02-88 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2007, diesel udźwig 2 1, wysokość 
podnoszenia 330 cm, stan dobry, po przeglądzie, -10.000 zł. 
Św. Katarzyna, tel. 0602/22-99-02 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2009,1989 r. spalinowy, udźwig 2 
t, silnik Perkins, po remoncie, stan b. dobry, -12.500 zł. Wro
cław. tel. 372-48-80.0501/40-91-22 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 2010 E, 1996 r. instal. gazowa, 
udźwig 2 t, - 31.000 zł. Oława. tel. 071/301-54-78, 0602/ 
48-54-40
WÓZEK WIDŁOWY HEDEN, 1992 r. udźwig 2,51, hydrualicz- 
ny, - 17.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 0602/ 
30-50-52
WÓZEK WIDŁOWY KRAFT udźwig 3 1, bliźniacze koła, techn. 
sprawny, - 11.000 zł. Antonin, tel. 0603/27-83-65, 0607/ 
09-33-53
WÓZEK WIDŁOWY LINDE elektryczny, udźwig 1820 kg, - 
4.200 zł. Puszczykowo, tel. 061/813-35-39,0605/58-06-65 
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW udźwig 5 1 i drugi 101, - 8.000 zł. 
Oława, tel. 071/301-54-78,0602/48-54-40 
WÓZEK WIDŁOWY RAK udźwig 1.25 t, - 5.000 zł. Oława, 
tel. 071/301-54-78,0602/48-54-40 
WÓZEK WIDŁOWY RAK, 1987 r. po remoncie. - 9.000 zł. 
Wołów, tel. 071/389-36-95
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7B, 1988 r„ diesel udźwig 1.25t, 
wys. podnoszenia 230 cm, stan dobry, nowe akumulatory, - 
7.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 0602/22-99-02 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7B, 1989 r„ - 6.500 zł. Ziębice, tel. 
074/819-31-30
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS, 1997 r. udźwig 5 1, 
wys. podnoszenia 4 m, silnik Perkins (diesel), boczny, - 65.000 
zł + VAT. (do uzgodnienia)., tel. 0606/45-67-19 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, diesel silnik Multicara, udźwig
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TARPAN HONKER - LADA NIVA
USŁUGA TRANSPORTOWA 1.5 TONY

ISUZU TROOPER, 1991 r., 2800 ccm, TDi 5-drzwiowy, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., RM, 
aluminiowe felgi, relingi dachowe, spoilery, • 26.900 zł lub. 
zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
JEEP CHEROKEE, 1976 r., 106 tys. km, 4000 ccm, benzyna, 
automatic, wspomaganie kier., po całkowitej renowacji udo
kumentowanej zdjęciami, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
352-07-93,071/342-14-90 w godz. 9-17, 0603/41-67-47 
JEEP CHEROKEE LIMITED 4WD, 1990 r., 4000 ccm, benzy
na zielony metalic, dół samochodu i zderzaki popielate, pełne 
wyposażenie, klimatyzacja, skóra, duży bagażnik, kupiony w 
salonie, bez wypadku, stan b. dobry, - 27.000 zł lub zamienię 
na na cały lub uszkodzony. „ tel. 0607/04-21-23 
JEEP CHEROKEE LIMITED, 1992 r„ 145 tys. km, 4000 ccm, 
- 33.000 zł lub zamienię na Mercedesa 124 diesel, z dopłatą. 
Wałbrzych, tel. 074/847-68-78,0602/62-19-18 
JEEP CHEROKEE, 1995 r., 83 tys. km, 4000 ccm, benzyna 
aluminiowe felgi, relingi dachowe, alum. progi, jasna skóra, 
ABS, alarm. kpi. wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, RM 
+ 6 głośników, zadbany lub zamienię do 15 tys. zł. Poznań, 
tel. 0602/11-40-60
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995 r„ 176 tys. km, 4000 ccm,

aluminiowe felgi, orurowany, wersja Car Stop, prod. hiszpań
skiej, - 23.600 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0607/37-93-89 
NISSAN TERRANO, 1994 r., 2700 ccm, turbo D czerwony 
metalic, RO, el. otwierane szyby, 4WD, wspomaganie kier., 
hak, el. reguł, lusterka, centralny zamek, alarm, kompletna 
dokumentacja, sprowadzony w całości, atrakcyjny wygląd, - 
40.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-52-20, 0601/59-12-27 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0187www.autogielda.com.pl)
NISSAN TERRANO. 1997 r.. 2400 ccm, 4 WD, pełne wypo
sażenie el., blokada skrzyni biegów, • 49.000 zł. Poznań, tel. 
061/878-85-94
NISSAN TERRANO II, 1998 r., 98 tys. km, 2400 ccm, benzy
na, z salonu, PDW bez klimatyzacji, długi, orurowany, z sie
dzeniami, - 72.000 zł. Oborniki 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 internecie pod nu
merem - A00428 www.autogielda.com.pl)
OPEL FRONTERA, 1992 r., 150 tys. km, benzyna, 5-drzwio-

Wrocław, tel. 0403 393 956,071/315-12-97

bez wypadku, oclony w całości w 1996 r., 4WD, 5-drzwiowy, 
długi, twardy dach, stan b. dobry, - 35.000 zł lub zamienię. 
Oleśnica, tel. 071/398-31-35,0603/49-99-92 
SUZUKI WIARA SANTA, 1997 r., 59 tys. km, 1600 ccm, 16V. 
4 WD, wspomaganie kier., inst. gazowa, RO, alarm, immobi 
lizer w kluczyku, nowy akumulator, stan b. dobry, - 33.000 zł 
lub zamienię na większy. Wrocław, tel. 071/389-15-74,0604/ 
96-70-03
TARPAN HONKER, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, 8-osobowy, 
napęd 4 x 4, po remoncie kapitalnym blacharki, zawieszenia 
i napędu, po lakierowaniu, - 5.900 zł. Wronów, tel. 065/ 
543-54-27
TOYOTA 4RUNNER, 1989/97 r., 3000 ccm, mocno podwyż
szony, na dużych kołach, klimatyzacja, wspomaganie, el. przy
ciemniane szyby, el. otw. szyberdach, centr. zamek, hak, fel
gi ze stali chromo-niklowej, - 26.000 zl lub zamienię na VW 
T4, osobowy. Wrocław, tel. 0501/29-99-33 
TOYOTA 4RUNNER, 1992 r., 210 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
pełne wyposażenie elektryczne, aluminiowe felgi, el. dach, 
stan b. dobry, - 38.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/52-80-19 
TOYOTA LAND CRUISER, 1985 r„ 161 tys. km, 2350 ccm, 
benzyna, inst. gazowa, 4WD, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, el. szyberdach, nowe amortyzatory, ha
mulce, orurowany, welur, hak, nowszy model, stan b. dobry, 
zadbany, -12.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-15-57 
TOYOTA LAND CRUISER, 1997 r., 190 tys. km, 3000 ccm,

niacze koła, skrzynia biegów automatic, do sprowadzenia z 
Niemiec, stan b. dobry, - 9.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/ 
10-25-21 -
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1988 r„ diesel udźwig 3.51, 
bliźniacze koła, wspomaganie kier., chłodzony cieczą, stan 
b. dobry, - 9.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0602/83-17-51 
WÓZEK WIDŁOWY TCM FG 25N, 1989 r.. benzyna udźwig 
2.51, wys. podnoszenia 300 cm, bliźniacze koła, stan b. do
bry. - 20.000 zł. Św. Katarzyna, tel. 0602/22-99-02 
WÓZEK WIDŁOWY TOYOTA 6FG15,1998 r„ benzyna, inst. 
gaz. udźwig 1.51, na gwarancji 12 mies, • 44.000 zł + VAT. 
Świdnica, tel. 0601/56-53-03
O  WÓZKI WIDŁOWE RAK, GPW elektryczne I spa

linowe oraz części i maszty o udźwigu 1.2-2.51, 
do remontu i po remoncie • od 4.000 do 14.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-42-92, 0602/60-72-32 
01022011

T E R E N O W E
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, 
dostawcze, ciężarowe i vany. Jeżeli posiadasz 
takie auto dzwoń !!! Załatwiamy wszystkie for
malności i dojeżdżamy wszędzie, odbieramy 
auto własnym transportem. Gratis III NAJLEP
SZE CENY, III GOTÓWKA NATYCHMIAST, 24 H 
111 Wrocław, tel. 0601/21-7542 (non-stop), 0601/ 
77-61-54 81009531

ARO 243 D, 1986 r., 12 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 8-oso
bowy, napęd na 4 koła, po remoncie, aluminiowa podłoga, 
kubełkowe fotele, atrakcyjny wygląd + silnik po remoncie ze 
sprawną skrzynią biegów Mercedesa 200 D, - 4.700 zł. Cie
płowody, tel. 0605/38-17-60,074/810-34-93 wieczorem 
DAEWOO MUSSO VAN, 2000 r., 12 tys. km, 2900 ccm, TDi 4 
WD elektronie, ABS, ADC, TSC, klimatyzacja, centr. zamek, 
poduszka pow., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, 
drewno, wspomaganie, immobiiizer, RM i inne dodatki, 3 lata 
gwarancji, ekonomiczny, silnik Mercedesa, stan idealny, - 
48.000 zł + leasing EFL. Wałbrzych, tel. 074/832-38-88,0602/ 
62-00-93
DAIHATSU ROCKY, 1992 r., 2800 ccm. TDI wspomaganie 
kier., el. reguł, lusterka, welur, zadbane wnętrze, stan b. do-.. 
bry, -19.500 zł. Legnica, tel. 0601/99-31-09 
FORD BRONCO II. 1987 r., 2900 ccm, benzyna, orurowany, 
hak, bagażnik dachowy, klimatyzacja, welur, zadbany, wersja 
europejska, stan b. dobry, -14.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
642-93-31,0607/11-57-62
FORD EXPLORER, 1996 r., 170 tys. km, 4000 ccm kupiony 
w Niemczech, bez wypadku, pełny serwis (udokumentowany 
przez ASO Foid), 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 internecie pod numerem -A00494 www.autogielda.com.pl) 
FORD MAVERICK, 1995 r., 105 tys. km, 2700 ccm, diesel, 
7-osobowy, orurowany, chromowane progi, el. otw. szyby, 
centralny zamek, stan b. dobry, zarejestrowany jako osobo- 
wo-ciężarowy, faktura VAT, - 44.000 zł lub zamienię. Syców, 
tel. 062/785-31-42,0601/25-58-26 
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 internecie pod numerem • AG0185 www.autogiel- 
da.ćom.pl)
GAZ 69 M, 1962 r. silnik Mercedesa, stan b. dobry, - 4.500 zł. 
Opatówek, tel. 062/761-85-90 po godz. 20 
GAZ 53 A, 1980 r.. diesel skrzyniowy, lad. 4 1, - 2.000 zł. Wo- 
limierz, gm. Leśna, tel. 0603/41-05-50 
GAZ 53A, 1986 r., 60 tys. km, SW-400 skrzyniowy, 4 1, stan 
techn. b. dobry, - 5.000 zł. Ruszów, tel. 075/771 -45-56 
GAZ 69 M, 1961 r., 70 tys. km, 2120 ccm, silnik dolnozaworo- 
wy, 8-osobowy, 4x4, sprawne napędy, po remoncie kapital
nym i lakierowaniu, nowe opony terenowe, tapicerka, plan
deka, w 100% oryginalny, stan b. dobry, garażowany, • 8.600 
zł. Kościan, tel. 065/512-46-09 
GAZ 69,1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna czerwony, 4 x 
4, nowy silnik, opony, felgi, orurowana kabina, kierownica 
Suzuki, fotele VW, nowy przegląd do 04.2002 r. + części gra
tis, w rozliczeniu może być tur do C-360, przyczepa 1-osiowa 
z kiprem lub Mercedes 307, z silnikiem do remontu, • 5.700 
zł. Chojnów, tel. 0603/43-36-98 
GAZ 69 M, 1969 r., 2100 ccm, benzyna, .Comador", tzw. .ge
neralski’ , 4x4 (napędy sprawne), oryginalna plandeka, 2 kom
plety opon, garażowany, stan blacharki idealny, stan techn. b. 
dobry, - 5.500 zł. Kluczbork, tel. 0501/37-49-88 
HONDA CRX, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, el. 
otw. szyberdach, alarm + pilot, lotka, kpi. opon zimowych, przy
ciemnione szyby, garażowany, stan idealny, atrakc. wygląd, • 
14.500 zł. Lubin. tel. 076/844-25-60.0502/65-70-44 
ISUZU TROOPER, 1991 r„ 2800 ccm, TDI 5-drzwiowy, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., podg. 
siedzenia, aluminiowe felgi, relingi dachowe, spoilery, stan b. 
dobry, - 26.900 zł lub zamienię na tańszy motocykl, do 10.000 
zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0211 www.autogiel- 
da.com.pl)

KUPIE AUTOSKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA 
CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓWKĄ  
tel. 0-603 502 452

benzyna, wtrysk, katalizator, wspomaganie kier., centralny 
zamek, ABS, el. otwierane szyby, lusterka, fotele, klimatyza
cja, immobiiizer, komputer x 2, aluminiowe felgi, hak, kupiony 
nowy w salonie w USA i sprowadzony do kraju, II właściciel, 
bez wypadku, oryginalny lakie, • 43.500 zł. Wałbrzych, tei. 
074/843-14-23,0601/88-08-58 
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 immobiiizer • 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 internecie pod nu
merem - AG0198 www.autogielda.com.pl)
JEEP GRAND CHEROKEE, 1998 r„ 20 tys. km, 5200 ccm, 
V8, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 88.000 zł lub zamie
nię. Wałbrzych, tel. 0600/81-00-99 
KIA SPORTAGE GE, 1999 r.. 37 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
pełne wyposażenie, z salonu, bez wypadku, I właściciel. - 
46.500 zł lub zamienię na Mercedesa 220 CDi, 1997 r., z do
płatą. Ostrzeszów, tel. 062/731-00-28 wieczorem, 0603/ 
91-67-70

wy, orurowany, szyberdach, aluminiowe felgi, cena 25.900 zl 
lub zamienię na Audi 100 Avant lub Mercedesa 124. Stronie 
Śląskie, tel. 074/814-22-85
OPEL FRONTERA SPORT, 1993 r., 72 tys. km, 2000 ccm, 
orurowany, elektr. otw. szyby, elektrycznie reg. lusterka, cen
tralny zamek, wspomaganie, RO, hak, hardtop, - 33.000 zł. 
Rawicz, tel. 0606/39-70-09
OPEL FRONTERA, 1993 r., 116 tys. km, 2300 ccm, TDi, szy
berdach, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., obrotomierz, 
relingi dachowe, centralny zamek, alarm, stan idealny, spro
wadzony w całości, orurowany, - 33.700 zł. Wrocław, tel. 071/ 
354-00-82, 0607/62-50-88
OPEL FRONTERA SPORT, 1994 r., 148 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, zdejmowany dach, aluminiowe felgi, eł. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, orurowany, hak, 
ciemne szyby, inst. gazowa, stan idealny, blokada skrzyni bie
gów, relingi dachowe, - 35.300 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/ 
71-40-64
OPEL FRONTERA CABRIO, 1996 r., 93 tys. km, 2000 ccm, 
16V aluminiowe felgi, RO, el. otwierane szyby, alarm + immo
biiizer, stan b. dobry, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-52-53, 
0501/94-48-76
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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
MITSUBISHI L-200 MAGNUM, 1999 r., 45 tys. km, 2500 ccm, 
TDI czamo-srebmy, klimatyzacja, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, alarm, orurowany, progi, hardtop, homologa
cja, 2 poduszki pow, - 98.000 zł. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
MITSUBISHI PAJERO, 1984 r., 2600 ccm. gaz krótki, posze
rzany, podwyższone zawiesz. (crossowe), oryg. orurowanie 
z halogenami, atrakcyjny wygląd, aluminiowe felgi, szerokie 
opony, wspomaganie kier., inst. gazowa, napędy 4x4, stan 
silnika: karoserii idealny, nagłośnienie Pionieer - 13.900 zł. 
Jutrosin, tel. 065/547-11-30,0605/69-98-83 
MITSUBISHI PAJERO, 1985 r., 2300 ccm, turbo D 4WD, 
wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, RO, ciemne szyby, 
długi, wysoki, -15.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-99, 
0606/78-50-23
MITSUBISHI PAJERO, 1986/87 r., 2500 ccm, turbo D, krótki, 
regulowana kierownica, RO, wspomaganie kierownicy, hak, 
felgi chromowane, drugi komplet kół, -14.000 zł. Legnica, tel. 
076/856-30-24,0604/72-33-06 
MITSUBISHI PAJERO CABRIO. 1987 r.. 150 tys. km. 2500 
ccm, turbo D. model Canvas, ocieplany dach, 4x4, serwo, hak, 
zarejestrowany jako ciężarowo-osobowy, -13.500 zł. Strzel
ce Opolskie, tel. 077/461-21-84 
MITSUBISHI PAJERO, 1987 r., 2500 ccm, turbo D długi, dużo 
dodatków, 7-osobowy, kompletna dokumentacja, atrakcyjny 
wygląd, stan dobry, - 23.000 zł lub zamienię na inny, może 
być uszkodzony, terenowy. Świdnica, tel. 0606/34-26-15 
O  MITSUBISHI PAJERO, 1989 r., 3000 ccm, V6, błę

kitny metalic, przedłużony, inst. gazowa, wspo
maganie kier., centralny zamek, pełne wyposa
żenie elektr, - 19.800 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021931

MITSUBISHI PAJERO, 1989 r„ 194 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, krótki, wspomaganie kier., rury, progi, halogeny, szyber
dach, stan b. dobry, - 21.500 zł lub zamienię na Nissan Terra- 
no, Opel Frontera, może być. benzyna, Lubsko, tel. -068/ 
372-04-21
MITSUBISHI PAJERO, 1992 r.t 3000 ccm, V6 5-drzwiowy, 
długi, klimatyzacja, kupiony w salonie, orurowany, felgi, nowe 
opony, - 35.000 zł lub zamienię. Poznań, tel. 0601/71-76-67 
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, alumn- 
niowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 27.500 zł 
lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN PATROL, 1987 r., 3300 ccm, diesel długi, 7-osobo
wy, hak, wspomaganie kier, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 0600/ 
50-79-04
NISSAN PATROL, 1993 r., 2800 ccm, turbo D Czarny metalic,

OPEL FRONTERA, 1996 r., 71 tys. km, 2200 ccm, 16V zielo
ny metalic, 4WD, 5-drzwiowy, immobiiizer, centralny zamek, 
wspomaganie kier., relingi dachowe, orurowany, stan b. do
bry, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-13-29,0608/84-36-64 
OPEL FRONTERA, 1996/97 r.. 2800 ccm, TDi czamy meta
lic, klimatyzacja, ABS, szyberdach, centralny zamek, oruro
wany, inne dodatki, - 56.000 zi. Leszno, tel. 065/529-49-95, 
0603/13-95-16
OPEL FRONTERA TDS. 1998 r., 51 tys. km, 2500ccm 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. 1998 r., 2500 ccm, TDS, - 50.000 zł. Po
rajów, tel. 075/773-82-17
OPEL FRONTERA RS. 1999 r.. 50 tys. km. 2200 ccm. TDi 
niebieski metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., regulowa
na kierownica, centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, immobiiizer, aluminiowe felgi, szyberdach, hak, 
RM, I właściciel, halogeny, garażowany, - 75.000 zł., tel. 067/ 
255-92-06
OPEL FRONTERA, 1999 r., 2200 ccm, TDI 5-drzwiowy, kli
matyzacja, el. otwierane szyby, 2 poduszki pow., RO + CD, - 
79.000 zł. Wrocław, tel. 0606/37-46-36 
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/

7-osobowy, spłaconych 37 rat na 42 w WTL Poznań, pełne 
wyposażenie, dodatki - 80.000 zł, odstąpię leasing, w rozli
czeniu możliwy samochód dostawczy lub osobowy. Poznań, 
tel. 0601/74-10-51,0048/17-43-22-96-26 
TOYOTA RAV4,1994 r., 96 tys. km, 2000 ccm, benzyna zie
lony metalic, katalizator, bez wypadku, poduszka pow., wspo
maganie, regulowana kierownica, 4x4, szyberdach, RO, im
mobiiizer, rozkł. siedzenia, zadbany, - 43.000 zł lub zamienię 
na tańszy, kombi, bus, van. Radłów, tel. 062/735-63-13 
TOYOTA RAV4,1996 r., 36 tys. km, 2000 ccm, 16V, 3-drzwio
wy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, 2 szyberdachy, 
4x4, immobiiizer, udokumentowane pochodzenie, - 42.000 zł. 
Opole, tel. 077/456-21-40
TOYOTA RAV4,1996/97 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 16V zielo
ny metalic, el. otwierane szyby i reguł, lusterka, immobiiizer, 
orurowany, nakładka na tylne koło, ABS, klimatyzacja, RO, 
komputer, hak, zabezpieczenia, automatic, stan b. dobry, - 
44.000 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)
UAZ 469 B, 1978 r., 2400 ccm furgon, zielony, inst. gazowa, - 
7.500 zł. Cisew, tel. 063/278-32-47 
UAZ 469 C, 1981 r., diesel czerwony, silnik i skrzynia biegów 
Mercedesa z 87 r., po remoncie kapitalnym, podwyższony, 
orurowany, wygłuszony, - 7.800 zł. Nysa, tel. 0601/19-45-93 
UAZ 469 B, 1986 r., 35 tys. km, 2445 ccm, benzyna, techn. 
sprawny, nadbudowa plastikowa, zarejestrowany do 
15.12.2001, nowe: gażnik, pompa paliwa, aparat zapłonowy, 
po naprawie ukł. hamulcowego, stan opon dobry, - 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/27-40-25
UAZ 469 B, 1986 r., 14 tys. km, 2445 ccm, stan dobry, - 5.000
zł. Wrocław, tel. 0603/84-77-79
UAZ 469 B, 1991 r. nadbudówka plastkowa, techn. sprawny,
w ciągłej eksploatacji, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/362-14-10,
0601/56-23-64

USZKODZONE
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, 
dostawcze, ciężarowe i vany. Jeżeli posiadasz 
takie auto dzwoń III Załatwiamy wszystkie for
malności i dojeżdżamy wszędzie, odbieramy 
auto własnym transportem. Gratis Ul NAJLEP
SZE CENY, III GOTÓWKA NATYCHMIAST, 24 H 
II! Wrocław, tel. 0601/78-82-84 (non-stop), 0601/ 
70-76-45 81009541

ęa USJ P o  w y p a d k u  
lu b  d o  r e m o n tu

Wrocław, tel. 071/372-65-23, 0-90 399-660
311-52-97 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem - AG0193 www.autogielda.com.pl)
SUZUKI SAMURAI, 1989 r., 1000 ccm, benzyna, stan dobry, 
terenowe biegi, blokada tylnego mostu, dach, - 12.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/342-65-26, 0606/76-94:93 
SUZUKI WTARA, 1989 r., 1600 ccm, miękki dach, alarm ♦ 
pilot, hak, -15.000 zł lub zamienię na Mercedesa 190 D, w tej 
cenie. Piechowice, tel. 075/761-70-92,0603/23-51-60 
O  SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm, kolor grafi

towy metalic, spoilery w kolorze żółtym, 4x4, 
szerokie zderzaki, -19.900 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87021881

SUZUKI VITARA, 1994 r., 93 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
alarm + pilot, immobiiizer, dodatkowe progi, nadkola, central
ny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, aluminiowe 
felgi, atrakcyjny wygląd, • 24.000 zł lub zamienię na Daewoo 
Matiz. Wrocław, tel. 0600/50-79-04 
SUZUKI YITARA LONG, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm. 16V

AUTO • HANDEL „PALCARS”: sprzedaż-skup 
aut powypadkowych, uszkodzonych i całych. W 
ofercie na placu zawsze ponad 50 aut uszko
dzonych. CENY KONKURENCYJNE 111 Kupują
cy nie płaci podatku od kupna. Zapewniamy tani 
transport na terenie całego kraju. Prowadzimy 
również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH, CA
ŁODOBOWĄ 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 81009561 
CAŁE I POWYPADKOWE KUPIĘ po wypadku, 
całkowicie rozbite, spalone, płacę gotówką na
tychmiast, własny transport, fachowe doradz
two, auta osobowe, dostawcze, jeepy, vany, naj-

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH CZĘŚCI DO  AUT TERENOWYCH
P A J E R O  
P A T R O L  
T E R R A N O  
V I T A R A  
4  R U N N E R  
T R O O P E R
L A N O  C R U I S E R  i in n e

061 
813 07 03
0-605 300 300 
0-608 300 300
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AUTOHOLOWANIE 1 zł/km
Wyjazdy na place, tablice eksportowe 

formalności za  g ranicą i w  kraju
Je len ia  G óra  O P011747 

tel. 075/751-53-48,0-601 94 08 71

NAJLEPIEJ PŁACIMY!
0  6 0 1  7 7  6 1 5 4 '  

n p  o  6 0 1  2 1  7 5  4 2  
24h| tel./fax 071/348-34-78

e - m a i l : p a l c a r s @ w p . p l  i
PO M O C  D R O G O W A  2 4 h -P A R K IN G

lepsze ceny, aktualne non-stop. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78 81009911

O  0601/71-69-78, 0601/77-87-40 to numery telefo
nów, które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub 
po wypadku, natychmiastowa wypłata gotówki, 
transport gratis, wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81009931

O  „UNIWER AUTO” kupi zdecydowanie każdego 
Fiata Cinquecento, w b. dobrym stanie lub znisz
czonego, rozbitego. Posiadamy własny trans
port. Wypłata gotówki w 20 minut. Czynne całą 
dobę. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 01023781 

O „UNIWER AUTO” kupi każdego Fiata 126p, rok i 
stan techniczny obojętne, b. chętnie auto po wy
padku. Wydajemy zaświadczenia potrzebne do 
wyrejestrowania pojazdu. Posiadamy własny 
transport Uwaga • wypłata gotówki w 20 minutl 
Zadzwoń i sprawdzi 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 1 6 4 ,1992 r., 3000 cćm, V6, zielony metalic/ 
mstal. 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 ROME01 6 6 ,1999 r., 80 tys. km, 2500 ccm. V6,24V, 
seledynowy metalic, kiimatronic, 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 C4,1981 r., 180 tys. km, 2800 ccm, V6, bordowy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzony. Szczepanów, 
woj. wrocławskie, tel. 0605/60-30-20,0603/99-94-13 
AUDI 100, 1984 r., 1800 ccm, srebrny, instalacja gazowa,

WYJAZDY Z KLIENTEM 
PO SAMOCHODY s

BEZ POŚREDNIKÓW, BELGIA-HOLANDIA §  
duży wybór, formalności ce lne °  

tel. 076/834-48-38, 0-604 41 1515  °

uszkodzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zde
rzak), geometria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO, bez 
korozji, zadbane wnętrze, kpł. dokumentacja, • 4.000 zł lub 
bez inst. gazowej - 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11,0601/ 
21-75-42
AUD1100,1987 r., 390 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebieski 
metalic, 5-biegowy, welurowa tapicerka, RM Sony + 4 głośni
ki, szyberdach, reg. wys. pasów, centralny zamek, ocynko
wany, wszystkie dokumenty, uszkodzony silnik, maska i błot
nik lewy, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 0608/41-87-69 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm 4 x 4, mocno uszkodzo
ny przód lewy, sprowadzony w całości, silnik i skrzynia bie
gów nieuszkodzone, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
Audi 100 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 
AUD1100 C4, AVANT, 1991/92 r.. 170 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, kombi, czerwony, do lakierowania przedni zderzak, w 
pełni sprawny, sprowadzony w całości, II właściciel, ABS, RO, 
centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaganie, szy
berdach, oznakowany, udokumentowane pochodzenie, -
16.700 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
AUDI 80,1978 r., 1300 ccm, żółty, usżkodzone sprzęgło, za
rejestrowany, aktualny przegląd, -1.400 zł. Młyńsko, gm. Gry- 
fów Śl.. tel. 0601/57-22-41
AUDI 80,1987 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, mocno 
uszkodzony przód, kpi. dokumentacja, • 3.800 zł. Unisław Śl., 
tel. 074/845-15-59,0608/49-04-58 
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm całkowicie zniszczony, - 3.600 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-U3 
AUDI 80 B4,1992 r., 180 tys. km, 2000ćcm, benzyna, zielo
ny metalic, ABS, automatic, centralny zamek, Procon-Ten, 
alarm, Mul-T-Lock, szyberdach el., el. reg. lusterka, regula
cja świateł, foteli, wspomaganie, tył lekko uszkodzony, spraw
ny, w Polsce od 95'r, -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 AVANT, B4,1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, benzy* 
na, czamy metalic, ABS, wspom. kierownicy, alarm, central
ny zamek, el. otw. szyberdach, relingi dachowe, alum. felgi, 
hak, roleta bagażnika, sprowadzony w całości w 2001 r., lek
ko uszkodzony tylny błotnik i klapa, techn. sprawny, - 21.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/664-26-53,0603/55-83-41 
AUDI A3 ,1998/99 r., 40 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czamy 
metalic, uszkodzony, po remoncie blacharki, do lakierowa
nia, 4 poduszki pow., klimatyzacja, el. otwierane szyby, ABS, 
RO, centralny zamek + pilot, aluminiowe felgi, 3-drzwiowy, 
pełna dokumentacja, • 44.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/ 
815-43-36,0606/41-31-80
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., 
kiimatronic, komputer, ABS, el. reg. lusterka i światła, el. otw. 
szyby, wspomaganie centralny zamek - 31.900 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 
AUDI A6.1999 r., 78 tys. km, 1900 ccm, TDI, perłowograna- 
towy metaiic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 5-biegowy, 
alum. felgi, w kraju od 4 dni, koszt naprawy 2.000 zł, stan 

-idealny, - 77.000 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581 -04-18, 
0606/34-66-37
AUDI V8 OUATTRO, 1988 r., 3600 ccm mocno uszkodzony, -
4.800 zi. Karpacz, tel. 0503/86-27-80
BMW 316 i, 1989 r„ biały, po lakierowaniu, obniżony, skóra

na kierownicy, alum. felgi, el. reg. lusterka, po włamaniu, -
12.900 zł. Krapkowice, tel. 077/446-62-16,0606/91-45-90 
BMW 316 i, 1993 r.; 1600 cćm, 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, zarejestro
wany, kompletna dokumentacja, alufelgi, 2 x poduszka po
wietrzna, el.szyby, uszkodzony dach, na chodzie, • 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 071//34842-16
BMW 318 i, 1981 r., 1800 ccm, wtrysk kpi. zniszczony-1.400 
zł. Wrocław, tel. 071/330-03-81,0606/70-96-54 
BMW 320 E-36,1991 r., 180 tys. km, 2000 ccm, kolor grafito
wy, do drobnych poprawek, bogate wyposażenie, • 18.200 zł. 
Legnica, tel. 0603/30-48-23
BMW 320, 1993 r., 132 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 24V, 
granatowy metalic, poduszka pow., ABS, wspomaganie, tem
pomat, komputer, szyberdach, el. otw. szyby, immobiiizer, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, uszkodzone drzwi, słu
pek i dach, techn. sprawny, cena z częściami i remontem bla
charki, • 19.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-49-96, 0602/
80-21-58
BMW 328 COUPE, 1999 r., 20 tyś. km, 2800 ccm, V6, srebr
ny metalic, 6 poduszek powietrznych, klimatyzacja, RM ♦ CD, 
wszystkie el. dodatki, fotele Recaro, skórzana tapicerka, alum. 
felgi, koszt naprawy • 16.000 zł, - 74.800 zł. Wrocław, tel. 0503/
81-88-53
BMW 520,1980 r. uszkodzony silnik, • 600 zł. Szprotawa, tel. 
0606/26-81-92
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, • 4.500 zł: Wrocław, tel. 
•0502/39-99-02
BMW 523 E-39,1998 r., benzyna pełne wyposażenie oprócz 
skóry, 8 poduszek pow. (2 boczne wystrzelone), tiptronic, I 
właściciel, lampy ksenonowe, kupiony w Polsce, po mocnym 
dachowaniu, pełna dokumentacja, - 38.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
BMW 525,1987 r., 2500 ccm, granatowy metalic, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, uszkodzony, koszt naprawy 7.000 
zł. - 60.000 zł. Opole, tel. 0601/63-72-04 
BMW 525,1990 r., 2500 ccm, 24V, srebrny metalic, skóra, 
aluminiowe felgi, bogate wyposażenie, zaniedbany, lekko 
uszkodzony, .na chodzie’ , • 12.500 zł. Wrocław, tel. 0607/
82-53-59
BMW 525,1993 r., 2500 ccm, turbo D rozbity przód, • 15.000 
zł. Legnica, tel. 076/856-11-49
O  BMW 730,1992 r., V8, szary metalic, pełne wy

posażenie elektr., skóra czama, telefon, na sze
rokim grillu, brak przedniej szyby, obudowy fil
tra powietrza, przewodów paliwowych i hamul
cowych, • 23.000 zł lub zamienię na inny. Lubin, 
tel. 0608/81-94-54 84014491

BMW 735,1988 r., 160 tys. km, benzyna, niebieski metalic, 
automatic, pełne wyposażenie, odbiór w Goerłitz- 2.300 DEM. 
Lubin, tel. 0607/57-49-98
BMW 740,1995 r., szmaragdowy metalic, pełne wyposaże
nie, lekko uszkodzony - naprawa około 7 000 zł, - 30.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/70-15-80
BMW 850 CSI, 1992 r., 5000 ccm, bordowy metalic, pełne 
wyposażenie, climatronic, 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 
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, silnik 
na chodzie, -y3.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
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 BERLINGO, 1998 r., 1900 ccm, diesel bardzo 
mocno rozbity, kupiony w salonie, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/45-99-70 po godz. 15
CITROEN BERLINGO. 2000 r., 13 tys. km, 1900 ccm, 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 BX, 1983 r., 1400 ccm zarejestrowany, • 1.800 zł. 
Świebodzice, teł. 074/854-11-98 
CITROEN C25,1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, wysoki, czę
ściowo oszklony, po remoncie, drzwi boczne przesuwane, 
uszkodzona skrzynia biegów + druga na wymianę, stan do
bry, - 8.900 zł lub zamienię na mniejszy, może być po wypad
ku. Osiek 8, gm. Lubin, tel. 076/842-83-84 
CITROEN JUMPY, 1999 r., 1900 ccm, diesel, biały, 9-osobo- 
wy. lekko uszkodzony dach, techn. sprawny, - 31.500 zł. Ja
rocin, tel. 062/747-62-27,0601/14-32-69 
CITROEN XANTIA, 1994 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony meta
lic, sprowadzony w całości, klimatyzacja, wspomaganie, cen
tralny zamek, el. otw. szyby dwa elementy do lakierowania, -
15.500 zł. Wrocław, tel. 0606/60-13-92 
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, 1991 r., 3000 ccm, V6,24V, niebieski metalic, 
pełne wyposażenie elektryczne, skóra, klimatyzacja, wspo
maganie kierownicy, komputer, uszkodzony silnik, stan b. 
dobry, • 8.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-15-81,0606/
98-14-11 -
CITROEN XSARA, 1998 r., 70 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, uszkodzony prawy przód, ABS, 2 poduszki 
powietrzne, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, welurowa 
tapicerka, radioodtwarzacz, CD, • 22.000 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-14-78
CITROEN XSARA, 1999 r„ 65 tys. km, 2000 ccm, biały, cen
tralny zamek, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, 4 poduszki powietrzne, 3-drzwiowy, lek
ko uszkodzony, do sprowadzenia z Francji, • 22.900 zł. łu 
bin, tel. 076/842-72-85,0601/75-72-01 
CITROEN XSARA COMBI, 1999 r., 1600 ccm aluminiowe fel
gi, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, kupiony w kraju, kpi. do
kumentacja, po dachowaniu, • 17.900 zł. Wrocław, tel. 071/ 
348-42-16
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, czer-
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wony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, .twar
dy" dowód, kpf. dokumentacja, -f:400 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
21-75-42, 0601/70-17-36
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r., 49 tyś. km, 1500 ccm, 
wtrysk, DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach, zbite 
2 szyby, poobijane Ifcki, 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. - 7.950 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 
071/348-26-11
DAEWOO LANOS, 1999 r., 1500 ccm, biały, sedan, uszko
dzony przód, z salonu, I właściciel, - 12.500 zł. Opole, tel. 
0604/49-87-64
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, - 11.500 z ł , brutto. Wrocław, tel. 071/
348-34-78, 0601/70-17-36
DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, po da
chowaniu, sprawny, geometria zachowana, na gwarancji, I 
właściciel w kraju, -11.200 zł. Wrocław, tel. 0607/20-79-37 
DAEWOO NEXIA, 1997 r. bardzo mocno uszkodzony, - 3.200 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 
centralny zamek, el. lusterka, el. szyby, uszkodzone: prawy 
bok, próg, jeżdżąca, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
DAEWOO TICO, 1999 r., 28 tys. km, zielony metalic, uderzo
ny przód (zderzak, lampy, chłodnica, pokrywa silnika), silnik 
sprawny, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0606/70-22-73 
DAIHATSU CHARADE G-30/11,1984/85 r.. 993 ccm, benzy
na, diesel 3 szt., do poprawek rńechaniczno-blacharskich, 
3-drzwiowe i 5-drzwiowe, zarejestrowane, od 2.500-3.500 zł. 
Wrocław, teł. 0601/87-25-65
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, zielony metalic, po 
remoncie zawieszenia, hamulców, szyberdach, stan opon 

- dobry, dodatkowe światło „stop", tylna szyba ogrzewana, sil
nik i skrzynia biegów Poloneza, brak pompy wodnej i chłodni
cy, nowy tłumik i bak, - 390 zł. Wrocław, tel. 787-89-68 wie
czorem, 0603/55-70-31
FIAT 126p, 1979 r. do remontu, silnik sprawny, - 400 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, pomarańczowy, uszkodzone 
lewe drzwi, stan dobry, • 450 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, benzyna, zielony, nowe sprzę
gło, zawieszenie, amortyzatory, hamulce i inne części, po 
wymianie skrzyni b., tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotele, 
konserwacja, uszkodzony ukł. kierowniczy, - 2.100 zł. Lubin, 
tel. 076/846-74-19 po godz. 20 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, uszkodzone lewe 
drzwi, nowe opony, -1.200 zł. Głogów, teł. 0502/65-61-35 
FIAT 126p BIS, 1991 r. zdekompletowany, bez podzespołów, 
pełna dokumentacja, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT 126p elx, 1995/96 r., 44 tys. km, 650 ccm, zielony, uszko
dzony lewy przód, nowe opony, alternator, stan b. dobry, -
3.400 zł. Głogów, tel. 0608/52-48-56
0  FIAT 126p, 1997 r. zadbany, uszkodzony przód, 

silnik sprawny, okazjal, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78 81010821

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
1 uszkodzony lekko dach z lewej strony, sprawny, - 4.550 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 zł. 
Chojnów, teł. 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., 33 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, zadbany, radio, lekko uszkodzony prawy błotnik, koszt 
naprawy ok. 300 zł, - cena 7.500 zł. Opole, tel. 077/457-56-56, 
0501/19-12-33
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, zielony, uszkodzony 
przód, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 89 tys. km, 700 ccm, czamy, 
po wypadku, uszkodzony blok silnika, szyby przednie, zde
rzak, błotnik lewy, przetarte lewe drzwi, wahacz prawy do 
wymiany, 2 felgi do wymiany, • 2.600 zł. Bardo, tel. 074/ 
817-17-10, 0503/55-43-23
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 84 tys. km, 899 ccm, bor
dowy metalic, bogata wersja, lekko uszkodzone drzwi, pęk
nięty zderzak, atrakc. wygląd, -12.500 zł lub zamienię na inny, 
z dopłatą do 16 tys. zł. Wrocław, tel. 071/351-95-53 po 
godz. 12,0603/77-91-46
FIAT DUCATO MAXI, 1991 r., - 9.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 0607/
47-35-35
FIAT MAREA SX, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 16V central
ny zamek + pilot, immobiiizer, wspomaganie kier., radio, uszko
dzony przód, z salonu, koszt naprawy - 3.500 zł, - 17.500 zł. 
Opole, tel. 077/457-04-31,0604/65-15-75 
RAT MAREA WEEKEND, 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, B 
16V + instalacja-gazowa, model z grudnia, ABS, wspomaga
nie, ei. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, 2 
poduszki powietrzne, klimatyzacja, uszkodzony, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 27.000 zł. Odolanów, tel. 062/
733-30-51 w godz. 9-17, 0603/60-78-74
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 1600 ccm, niebieski meta
lic, po stłuczce, poduszka powietrzna cała, uszkodzony przód, 
podłuznice i błotniki całe, - 16.800 zł. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
FIAT PUNTO IIELX, 2000 r., 9 tys. km, 1200 ccm 5-drzwiowy, 
zarejestrowany, .na chodzie", uszkodzony, - 27.900 zł. Kudo
wa Zdrój. tel. 074/866-25-46
FIAT RITMO, 1985 r., 150 tys. km, 1700 ccm, diesel po re
moncie kapitalnym blacharki i nadwozia, do lakierowania, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 322-74-48 po godz. 18 
FIAT RITMO, 1989 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, składak, 
błacharka i zawieszenie po remoncie + kompletna karoseria, 
uszkodzony silnik, • 2.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0621
734-73-00, 062/734-73-23
FIAT SEICENTO, 2000/01 r., 2 tys. km, 900 ccm, błękitny, 
uszkodzony lekko przód i tył, techn. sprawny, stan idealny, •
14.800 zł. Bielawa, tel. 0603/22-55-40 .
FIAT SIENA el, 1998 r., 31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, immobiiizer, 
el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, kupiony w salonie, 
zarejestrowany w kraju, uszkodzony przód, -10.400 zł. Wro
cław, tel. 0602/12-51-35
FIAT SIENA, 2000 r., 12 tys. km, 1200 ccm, zielony metalic, 
poduszka pow., uszkodzony mocno lewy bok, układ napędo
wy sprawny, układ jezdny sprawny,'- 11.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/56-61-28
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm całkowicie zniszczony, -
2.800 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06
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, tel. 043/820-28-82,0601/
32-36-46, 0049/17-19-72-63-14 Niemęy - 
FIAT UNO, 1983 r., 1108 ccm, wiśniowy, uszkodzony lewy 
przód, po remoncie silnika, po remoncie blacharki, techn. 
sprawny, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0600/11-94-37 
FIAT UNO, 1989 r., 1300 ccm, diesel, granatowy, uszkodzo* 
ny silnik, przegląd i OC do 2002 r, - 4 .500 zl lub zamienię na 
Fiata 126p, 97 r.. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0604/88-67-16 
FIAT UNO, 1992 r., .111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szary, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, II właściciel, uszkodzony lewy bok, 
kupiony w salonie, zarejestrowany, - 4.600 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, 1993 r., 1000 ccm, czerwony, 3 drzwi, jeżdżący, 
uszkodzony prawy tył i dach, - 6.300 zl. Wrocław, tel. 071// 
372-87-60
FIAT UNO 45 S, 1993 r., 60 tys. km, 999 ccm, czerwony, uszko

dzony, garażowany, zadbany, - 5.000 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/815-78-17
FIAT UNO. 1995 r., 1000 ccm, benzyna, turkusowy, 5-drzwio- 
wy, pełna dokumentacja, silnik cały, mocno uszkodzona stro
na kierowcy, • 5.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT UNO, 1997 r„ 42 tys. km, 1000 ccm, biały, zadbany, nowe 
opony, I właściciel, uszkodzony przód, przedni pas, błotniki, 
lampy, zderzaki w kolorze nadwozia, - 6.300 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-84-63
FIAT UNO VAN, 1998 r., biały, uszkodzony przód, • 6.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/34842-16
FIAT UNO, 1999 r., 20 tys. km, 1100 ccm, FIRE, niebieski, 
mocno uszkodzony prawy przód i dach, silnik nie uszkodzo
ny, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, 5-drzwiowy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, • 7.700 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/ 
5042-03
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, 1981 r. blaszak, kpi. dokumentacja, znisz
czony, opłacony, • 500 zł. Głogów, tel. 0605/83-85-17 
FORD ESCORT, 1986 r., 1400 ccm, srebrny metalic, lekko 
uszkodzony, radio, ABS, • 4.500 zł. Kłodzko, tel. 074/
867-04-15,0502/85-75-80
FORD ESCORT, 1987 r., 205 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, nowy akumulator, spoiier, pompa po remoncie, nowe 
wtryski i świece, przedni zderzak do wymiany, nowe progi, 
nadwozie do drobnego remontu, • 6.000 zł. Ołobok, tel. 068/ 
476-97-71,0604/9342-52
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm bardzo mocno zniszczo
ny, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT, 1989 r., 116 tys. km, 1300 ccm, czamy, szy
berdach, aluminiowe felgi, akumulator na gwarancji, zderza

ki i lusterka w kolorze nadwozia, obrotomierz, spoiier, lakier 
do poprawek, - 5.500 zł. Opole, tel. 077/442-07-68, 0501/ 
60-57-39
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i silnik, 
- 3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT III, 1991 r., 1600 ccm, czamy, kombi, lekko 
uszkodzony lewy błotnik, .na chodzie", • 9.000 zł. Opole, teł:. 
077/457-53-57,0606/19-35-14 
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, 
07V348-34-78
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., 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, granatowy 
metalic, uszkodz. przód, układ jezdny działający, centralny 
zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, reg. kierownica, 
wspomaganie, zadbany, Mul-T-Lock, zarejestrowany w Pol
sce, 5-drzwiowy, - 9.700 zł. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
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„ 1300 ccm, wersja Bolero, 
po mocnym dachowaniu, • 7.400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-87-60
FORD ESCORT, 1995/96 r., 90tys. km, 1800 ccm, TDi, ciem
noniebieski metalic, ks. serwisowa, 5-drzwiowy, poduszka 
powietrzna, wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, 
ABS, lekko uszkodzony, .na chodzie", kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 18.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17, 0603/60-78-74
FORD ESCORT EXPRESS, 1996 r„ 52 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, granatowy, poduszka pow., wspomaganie, uszkodzo
ny przód, kpi. dokumentacja, faktura VAT, - 12.900 zł. Uni
ków, tel. 043/820-28-82,0601/32-3646,0049/17-19-72-63-14 
Niemcy
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(ciężarowe, osobowe, autobusy, dostawcze)

PRZEWOZY NA LAWECIE 
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FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r„ 115 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, 90 KM, granatowy, 2 poduszki pow., wspomaganie, cen
tralny zamek, welurowa tapicerka, lekko uszkodzony, .na cho
dzie" (koszt naprawy ok. 1.000 zł), - 20.900 zl. Kępno, teL 
062/781 -20-87,0604/9 -̂79-10 .
FORD ESCORT KOMBI, 2000 r., 1600 ccm, wtrysk 16V, ZE
TEC, srebrny metalic, homologacja na ciężarowo-osobowy, 
model Bolero 2, uszkodzony lewy bok, kupiony w salonie, ABS, 
klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. fotele, 
centralny zamek, książka serwisowa, alarm, halogeny, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 21.500 zł, możliwa fak
tura VAT. Wrocław, tel. 0601/70-7645,071/348-34-78 
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 XR21,1982 r., 1600 ccm, benzyna szyberdach, 
alum. felgi, obniżony, lekko uszkodzony, - 800 zł. Kopice, tel. 
077/415-13-49
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, 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
ospojlerowany, uszkodzony lewy i prawy bok, jeżdżący, - 7.800 
zł. Wrocław, tel. 071/34842-16

FORD FIESTA, 1995 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnowrzoso- 
wy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, w kraju od roku, karta 
pojazdu, uszkodzony lekko tył i prawy przód, .na chodzie", -
8.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FORD FIESTA, 1997 r., 52 tys. km, 1300 ccm, Enduro, zielo
ny metalic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, 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 RESTA, 1997 r., 1800 ccm, diesel, biały, wspomaga
nie, el. otw. szyby, centralny zamek, klimatyzacja, uszkodzo
ny przócL kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -18.000 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FORD FIESTA, 1997 r„ 1250 ccm, 16V, zielony metalic, 
3-drzwiowy, wspomaganie, pod. powietrzna, RO, lekko uszko
dzony, -18.000 zł. Oława, tel. 071/313-00-56,0601/5541-77 
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 GALAXY, 2000 r., 4 tys. km, turbo D, perłowoczamy 
metalic, uszkodz. • 23.000 DEM. Paczków, tel. 0602/68-80-66 
FORD GRANADA KOMBI, 1978/82 r., 2300 ccm uszk. przód 
lewy, silnik cały, • 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/71346-61 
FORD GRANADA, 1980 r., 2300 ccm, diesel, srebrny, .na 
chodzie", do remontu, silnik Sierry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-8740
FORD KA, 1997 r., 32 tys. km, 1200 ccm, granatowy metalic, 
lekko uszkodzony przód, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 0608/
59-57-32, 071/788-00-38
FORD MAVERICK, 1997 r., 2700 ccm, TDi, granatowy meta
lic, długi, 5-drzwiowy, klimatyzacja, poduszka powietrzna, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, c. zamek + pilot, 
alarm, alum. felgi, lekko uszkodzony, 100% sprawny, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, - 47.000 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89

FORD MONDEO. 1993 r„ 113 tys. km, 1800 ccm, 16V, grafi
towy metalic, do sprowadzenia z Niemiec, lekko uszkodzony 
tył, techn. sprawny, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. 
reguł, fotel kierowcy, ABS, klimatyzacja, szyberdach, 2 pod- 
łokietniki, poduszka powietrzna, 5-drzwiowy, • 16.300 zi. Lwó
wek Śląski, tel, 0607/06-07-44,0602/63-01-69 
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, DOHC, 16V, kolor grafi
towy metalic, uszkodzony lewy przód, podłużnica nie uszko
dzona, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, welur, centralny zamek, kpi. do
kumentacja, karta pojazdu, • 10.900 zł. Wrocław, tel. 0601/
78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 
FORD MONDEO, 1993/97 r., 94 tys. km, 1600 ccm, 16V, grana
towy metalic, uszkodzony przód, w ciągłej eksploatacji, bogate 
wyposażenie, - 11.500 zł lub zamienię na mniejszy może być 
nietypowy. Skęczniew, gm. Dobra, tel. 0603/36-64-00 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
klimatyzacja, ABS, centr. zamek, inst. gazowa, welurowa ta
picerka, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, RM, 
sprowadzony w całości, uszkodzony, silnik, • 14.400 zł lub 
zamienię. Bolesławiec, tel. 075/736-^2-32,0603/78-33-86
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P O W Y P A D K O W E
Naprawy na ubezpieczalnie i nie tylko.

. 10% wyceny. Zwrot dla klienta. ?
Wrocław, ul. Królew iecka 1 5  
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TR AN SPO R T SAM OCHODÓW  
1 - 2 sztu k i, od 0 ,90 gr/km

I Wrocław, tel. 0-603 89 89 46,071/ 363-15-341
F o rm a ln o śc i ce ln e ow#sj

P O M O C  D R O G O W A

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 ♦ cło i transport. Góra. tel. 065/543-32-41 
FORD MONDEO ZETEC, 1995 r.. 85 tys. km. 1800 ccm. 16V, 
wiśniowy metalic, ABS, szyberdach. 2 poduszki powietrzne, 
centr. zamek, wspomaganie, uszkodzony przód, (koszt na
prawy ok. 4.000 zł), -12.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/ 
739*13-05
FORD MONDEO, 2000 r., 14 tys. km, 1800 ccm, turbo D, czar-
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TeL/fax (074) 851 63 67, (074) 851 63 87 
0605 53 60 91, 0604 93 87 75 

w  godz. 7.00 20.00
* POSIADAMY DO SPRZEDAŻY SAMOCHODY 
UŻYWANE SPROWADZONE Z NIEMIEC.
OCLONE, Z  PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ 
OSOBOWE I DOSTAWCZE

* SPROWADZIMY KAŻDY SAMOCHÓD 
OSOBOWY I DOSTAWCZY
NA INDYW IDUALNE ZAMÓWIENIE 
ZGODNIE Z NOWYMI ZASADAMI IMPORTU g  
SAMOCHODÓW UŻYW ANYCH 5

g
* PRZY ZAKUPIE W  ROZLICZENIU MOŻE O 
BYĆ "STARY" SAMOCHÓD

* ZAWSZE N A  PLACU  KILKANAŚCIE AUT 
DO NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU

S P R Z E D A Ż  Z A  G O T Ó W K Ę , R A TY , L E A S IN G  
F A K T U R Y  VAT, B E Z  O P Ł A T Y  S K A R B O W E J  

CENY KONKURENCYJNE!

PROSTOWANIE RAM
sam. ciężarowych, terenowych 
naczep stalowych i aluminium.

- dokładny pomiar 
[ t e l .  071/318-16-01, 0-602 59 55 43

OGS82451

podwyższony, uszkodzony, -12.000 zł lub zamienię na inny. 
Cieszków, teł. 0600/62-72-52
FORD TRANSIT, 1990 r„ 240 tys. km, 2500 ccm. dieseł. bia
ły, oszklony, 9-osobowy, niski, krótki, hak, uszkodzony silnik, 
- 9.000 zł. Kędzierzyn-Koile, tel. 077/483-20-08, 0605/ 
25-59-60
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm. dieseł. biały. 9-osobowy. 
przeszklony, uszkodzony lewy przód pojazdu, - 8.000 zł. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-34-88 
FORD TRANSIT. 1993 r.. 2500 ccm. dieseł 8-osobowy. karo
seria mocno uszkodzona, zarejestrowany, w całości łub na 
części -12.000 zł lub zamienię na osobowy. Pietrzykowice. 
tel. 0606/50-99-68
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, 
teł. 043/820-28-82, 0601/32-36-46. 0049/17-19-72-63-14 
Niemcy
FORD TRANSIT. 1997 r., 138 tys. km. 2500 ccm. turbo D. 
biały, skrzyniowy, ABS, alum. burty + plandeka, dl. 3.3 kola 
16”, wspomaganie, lekko uszkodzony, .na chodzie*, - 32.900 
zł lub zamienię. Kępno. teł. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
FORD TRANSIT 350M, 2000/01 r.. 12 tys. km. 2400ccm. TDi, 
srebmy metafic, najnowszy model, b. mocno uszkodzony lewy 
przód, podwyższony, silnik, skrzynia biegów, most i wał nie 
uszkodzone, kupiony w salonie, faktura zakupu, książka ser-

W Y JA Z D Y  PO  TANIE A U TA  
N IEM C Y ■ H OLAN D IA  

T R A N S P O R T  N A LAW ECIE  
ZAŁATWIANIE FORMALNOŚCI CELNYCH 

Po lkow ice , tel. 076/845-35-67
0-601 67 22 09 0P 9 9 iż7

MAZDA 626,1981 r. zniszczony, dokumentacja, - 400 zł. Zło
toryja. teł. 076/878-50-31
MAZDA 626,1984 r., bordowy, bez przedniej części, - 500 zł. 
Złotoryja, teł. 076/878-50-31
O  MERCEDES Skup modeli 123,124,201,210,140 

i innych (cale lub po wypadku), natychmiasto
wa wyplata gotówki, transport gratis, satysfak
cja gwarantowana. Wrocław, tel. 0601/77-87-40, 
0605/62-00-14 81010741 

MERCEDES 123,1979 r. bez silnika, - 1.500 zł. Trzebnica, 
teł. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
MERCEDES 123,1982 r. zarejestrowany w kraju, bez silnika, 
do remontu kapitalnego, - 2.500 zł. Głogów, teł. 0502/68-08-15 
O  MERCEDES 180 C, 1996 r., 80 tys. km, 1800 ccm, 

S-Sprit, czamy, bogate wyposażenie, lekko 
uszkodzony, zdolny się do jazdy, na białych ta
blicach - 15.500 DEM. Wrocław, tel. 0503/ 
96-18-87 01026801

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. 0601/7842-84,071/348-26-11 
MERCEDES 190,1985 r., 2000 ccm, wtrysk, srebmy metalic, 
instal. gazowa, lekko uszkodzony błotnik, koło lewe tylne,

K U P IĘ  A U T O ™ ? H
za 60% ceny giełdow ej - po 1990 r.cp*»vŁ/ 0-601 82 22 34

no-fioletowy metalic, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, eł. 
reg. lusterka, eł. otwierane szyby, ABS, wspomaganie kier., 
radio, uszkodzone lewe drzwi, błotniki i pęknięty zderzak, .na 
chodzie’ , cena 15.600 DEM + cło. Wrocław, teł. 0607/04-07-55 
FORD ORION, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna uszkodzony 
mocno prawy przód, - 3.000 zł. Trzebnica, teł. 071/387-08-10, 
0602/68-90-83
FORD ORION, 1990/91 r.. 1600 ccm. kolor wiśniowy, całko
wicie rozbity, kpi. dokumentacja, nowy model, • 3.800 zł. Wro
cław. tel. 0501/23-01-19
FORD ORION, 1992 r., 1800 ccm, diesel mocno uszkodzony 
tył, - 3.000 zł. Ostrów Wlkp.. tel. 0602/44-54-35 
FORD SCORPIO. 1987 r.. 195 tys. km, 2400 ccm. V6, srebr
ny metalic, po spaleniu, komora silnika w całości lub na czę
ści, automatic, na gwarancji, zarejestrowany, - 3.500 zł. Wro
cław, tel. 0503/51-01-24
FORD SCORPIO Ghia, 1990 r., 180 tys. km, 2900 ccm. EFi. 
srebmy metalic, klimatyzacja, czarna skóra, podgrzewane 
siedzenia, el. reg. lusterka (podgrzewane), alum. felgi, ABS, 
szyberdach, el. otw. szyby (przyciemnione), el. tempomat. 
komputer, uszkodzony lewy bok, techn. sprawny, - 9.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/315-14-58
FORD SCORPIO KOMBI. 1992 r, 160 tys km. 2000 ccm. 
DOHC, srebmy metalic, centr. zamek, ABS, szyberdach, 
wspomaganie kier., przetarty prawy bok, do wymiany błotnik, 
2 lampy, 2 drzwi, koszt naprawy ok. 1.500 zł, kpi. dokumenta-

wisowa, karta pojazdu, kpi. dokumentacja, (cena nowego w 
salonie ok. 90.000 zł), - 28.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11 w godz. 8-18
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, wtrysk, srebmy 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. Wrocław, tel. 0601/70-76-45.071/348-26-11 
HONDA CMC, 1996 r., 35 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, c. zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, drewno, ABS, 
immobilizer, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, pełna dokumen
tacja. spoiler. welur, lekko uszkodzony przód, możliwość 
sprzedaży na raty, - 22.000 zł. Brata, teł. 062/781-29-65 w 
godz. 9-18,0603/13-97-64
HONDA CIYIC SEDAN. 1998 r.. 1400 ccm. zielony, ttmaty- 
zacja. uszkodzony tył i przód samochodu. -14.000 zł. Świd
nica. tel. 074/851-31-91.0602/74-36-62 
HONDA CONCERTO, 1995 r., 96 tys. km, 1800 ccm, TDI. 
srebmy 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. - 5.950 zł. 
Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
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. 1996r.,90tys. km. 2000ccm. 16V. srebr
ny metalic. sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, pełne 
wyposażenie, uszkodzone drzwi i szyba czołowa, -14.900 zł. 
Oborniki Śląskie, lei. 071/310-71-38

automatic, centralny zamek, przyciemniane tylne lampy. eł. 
reguł, światła, wspomaganie, kpi. dokumentacja, sprawny + 
nowy błotnik gratis, - 7.700 zł. Wrocław, teł. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11 w godz. 8-17
MERCEDES 190 D. 1986 r.. 268 tys. km. 2500 ccm. diesel, 
błękitny. 5-hegowy. el. otw. szyby. RO, hak, uszkodzony przód 
po lewej stronie. - 9200 zł. Głogów, teł. 076/835-60-50,0602/ 
88-10-00
MERCEDES 190 E. 1986/87 r.. 2000 ccm. benzyna, srebmy, 
stan dobry, sprowadzony w całości, bez wypadku, uszkodzo
ny silnik, - 7.500 zł lub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/ 
520-20-48.0502/61-39-54
MERCEDES 190,1989/90 r.. 120 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
bordowy metalic. do poprawek lakierniczych, wspomaganie 
kier., centralny zamek, -11.900 dłub zamienię. Jelenia Góra, 
lei. 0603/61-59-50.0609/26-96-78 
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, -1.600 zL Wrocław, lei. 0601/21-75-42,0601/77-61-54 
MERCEDES 200123 D. 1981 r., 2000 ccm. dieseł. czerwony, 
w ciągłej ekspłoatacp, blacharka do poprawek, - 3.700 zł. 
Łagiewniki, tel. 071/393-95-79 wieczorem. 0604/88-71-11 
MERCEDES 200 123.1981 r„ diesel, biały, blacharka do re
montu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, .na 
chodzie’ , - 2.450 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/
348-26-11
MERCEDES 210 W. 1997 r„ 28 tys. km. 3200 ccm lampy kse- 
nonowe. el. fotele, el. reg. kierownica, el. roleta, klimatyzacja, 
aluminiowe felgi, szyberdach, skóra, nawigacja, tempomat 4
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3-osobowy, hak, bliźniacze koła, lekko uszkodzony, - 4.400 zł 
♦ VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
MERCEDES 560 126 SEC, 1987 r„ 180 tys. km, 5600 ccm, 
V8, czamo-popielaty, pełne wyposażenie elektr., skóra, kli
matyzacja, tempomat, szyberdach, 2-drzwiowy, kpi. dokumen
tacja, uszk. przód, .na chodzie*, - 20.100 zł. Wrocław, tel.
352-76-01,0605/43-95-39. 352-70-81 
MERCEDES SPRINTER 312,1999 r., 63 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, biały, blaszak, podwyższony, bardzo lekko przetarty pra- -  
wy bok, do sprowadzenia, - 32.000 zł + cło i transport. Wał
brzych, tel. 0605/85-03-41
MERCEDE&SPRINTER, 1999 r., 2900 ccm, TDI uszkodzony 
bok, cena - 45.500 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/ 
387-87-62,0602/73-21-73
MITSUBISHI COLT, 1982 r. stan średni, pełna dokumentacja, 
do naprawy, - 900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MITSUBISHI CORDIA, 1984 r., 200 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebmy, uderzony na wysokości wlewu paliwa, stan 
techn. dobry, zarejestrowany do 08.2001 r, - 1.600 zł. Choj
nów. tel. 076/819-18-87
MITSUBISHI GALANT, 1981 r., turbo D silnik do złożenia, -
1.000 zł. Mojesz 42, fel. 0502/67-28-28 
MITSUBISHI GALANT, 1981 r., 240 tys. km, 2300 ccm, TDi, 
kolor groszkowy bez silnika, zarejestrowany, przegląd do
08.2001 r, - 800 zł. Wrocław, tel. 352-90-19 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 30 tys. km, 1800 ccm, TD, 
kolor grafitowy metalic, po kapitalnym remoncie silnika, po 
lakierowaniu, uszkodzony lewy błotnik, przednia szyba, zde
rzak nosek, żaluzja, - 3.800 zł. Wolbrom, tel. 035/641-85-31, 
0609/16-64-28
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm, turbo D uszkodzo
ny przód, zarejestrowany, st. silnika dobry, - 4.400 zł. Wro
cław, tel. 071//348-42-16
MITSUBISHI GALANT SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, benzyna 
całkowicie zniszczony, zarejestrowany, - 2.700 zł. Legnica, 
tel. 0607/37-55-76 ' *
MITSUBISHI GALANT. 1990 r.. 200 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy, uszkodzony, po dachowaniu, - 6.000 zł 
lub zamienię na busa, z dopłatą. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/ 
641-18-44 po godz. 20,0604/25-62-98 
MITSUBISHI L300, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, kremowy, 
uszkodzony prawy przód, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0608/
51-12-99
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1991 r., 160 tys. km,. 1800 
ccm, diesel, bordowy metalic, po dachowaniu, .na chodzie* 
silnik, zarejestrowany w kraju, przegląd do 01.2002 r. - 4.800 
zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1991 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, srebmy, uszkodzony prawy tył, 7-osobowy, klima
tyzacja, automatic, RO, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/
60-84-94
NISSAN 300 ZX, 1992 r., 131 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, 24V, 
srebmy, el. otw. szyby, el. fotele, el. reg. lusterka, klimatyza
cja, tempomat, skóra, dach Targa, alum. felgi, lotka tylna, Twin 
turbo, lekko uszkodzony, .na chodzie*, - 29.000 zł. Wrocław, 
'tel. 071/322-42-42,0503/86-72-68 
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 DATSUN CHERRY, 1981 r. uszkodzony silnik, • 500 
zł. Krotoszyn, teł. 062/725-07-14 
NISSAN PRAIRE VAN, 1991 r., 2000 ccm, brązowy, 4x4, 
wszystkie el. dodatki, tempomat, centr. zamek, wspomaga-
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gląd, do sprowadzenia z Niemiec - 3950 DEM. Pieńsk, tel.
075/778-62-81,0606/43-36-31
OPEL ASTRA, 1994 r., 94 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony,
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, uszkodzony tylny
błotnik i klapa. - 14.500 zł. Prochowice, tel. 0608/36-93-22,
076/858-51-97
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 16V 
pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzona uszczelka pod 
głowicą - 5 900 DEM. Bolesławiec, tel. 0603/97-56-96 lub 
Niemcy. 0049/17-46-66-67-69 
OPEL ASTRA, 1995 r., 83 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, szyberdach, uszkodzona lampa, grill, chłodni
ca, 5-drzwiowy, - 17.500 zł + naprawa 1.000 zł. Lubań, tel. 
075/722-59-98, 0606/11-35-80
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Wrocław, ul. Adamczewskich 8A 
tel. 071/349 26 61,0-502 269 444 

tel/fax 071/349 5111

OPEL ASTRA, 1995 r., 1600 ccm całkowicie zniszczony, -
6.000 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1995 r., benzyna mocno uszkodzo
ny, po dachowaniu, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1700 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, poduszka pow., 
relingi, uszkodzony, do lakierowania błotnik, drzwi, - 23.000 
zł lub zamienię. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, 16V, czarny meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia z Nie
miec, lekko uszkodzona lewa strona - 7.600 DEM. Nowogro
dziec. tel. 06p3/97-56-96
OPEL ASTRA 1.1997 r.. 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, wsj>omaganie, pod. powietrzna, el. otw. szy
by, centralny zamek, do sprowadzenia z Francji, lekko uszko
dzony, -19.500 zł. Oława. tel. 071/313-00-56,0601/55-41-77 
OPEL ASTRA KOMBI. 2000 r.. 20 tys. km. 2000 ccm, DTI,
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qa, sprowadzony w całości, • 10.000 zi. Wojcieszów, tel. 075/ 
751-23-11,0601/55-36-73
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm. granatowy, klimatyza
cja, automatic, skóra, lekko uszkodzony przód, na chodzie, -
8.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FORD SCORPIO. 1994 r., 80 tys. km. 2000 ccm. 16V. błękit
ny metalic, ABS, 2 x ASR, el. dach, aluminiowe felgi 16", uszko
dzony tył. -16.000 zł. Wrocław, tel. 0603/71-47-08 
FORD SCORPIO, 1998/90 r„ 2900 ccm, benzyna, błękitny 
metalic, klimatyzacja, skórzana tapicerka. ABS, lekko uszko
dzony przód, sprawny, zarejestrowany w kraju, - 6.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-23-05,0502/55-96-64 
FORD SIERRA, 1983 r., 2300 ccm, dieseł, brązowy, do re
montu blacharka, częściowo zdekompletowany, brak przeglą
du i OC. - 600 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72

IYECO 35-12 TURBOOAILY, 1993 r.. 150 tys. km. 2500 ccm. 
turbo D, biały, maxi, bliźniacze kola. webasto, el. reg. luster
ka, dużo nowych części, oryg. przebieg, hak, tachograf po 
legalizacji, uszkodzona strona lewa, jta chodzie’ , - 25.000 
zł. Nowogrodziec, teł. 075/731-68-61,0608/23-52-71 
!VECO 35-8,1996 r., 2500 ccm, dieseł. fioletowy, nowy mo
del, długi, niski, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otw 
szyby, lekko uszkodzony przód ♦ części. - 23.000 zł. Leszno, 
teł. 0605/08-92-81
JEEP CHEROKEE, 1990 r., 4000 ccm. metafic, po pożarze 
deski rozdziełczęj. -12.500 zł. Legnica, teł. 0603/26-94-66 
JEEP CHEROKEE, 1994 r., 125 tys. km. 4000 ccm. benzyna, 
biały, automatic, Idimatyzacja. uszkodzony rozrusznik. -
18.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-65-21 
JEEP GRAND CHEROKEE. 1996 r.. 53 tys. km. 5200 ccm

NIEM IECKI PRZYSIĘGŁY 
DOKUM ENTY SAMOCHODOW E

Poltegor, ul. Powst. Śl. 95.22 piętro. 
opout*; tel. 360-50-60, 363-38-00

FORD SIERRA, 1984 r.. biały, zdekompletowany, na kołach, 
pełna dokumentacja, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebmy metalic, bla
charka do poprawek, zniszczona tapicerka, fotele kubełko
we, 3-drzwiowy, zarejestrowany, j\a chodzie*, spoiler, spor
towa kierownicza, obrotomierz, - 2.350 zł. Wrocław, teł. 0601/ 
21-75-42,071/348-26-11 , '
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm. diesel, czerwony, 3 drzwi, 
uszkodzony silnik, - 2.200 zł. Wrocław, teł. 071/348-42-16 
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, moc
no rozbity przód, -1.100 zł. Wrocław, tel. 342-83-08 w godz. 8 
-17
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm. benzyna, srebmy meta
lic, uszkodzony, - 2.500 zł. Kamienna Góra, teł. 075/645-49-31, 
0607/32-36-54
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, cen-

kolor wiśniowy metalic. ABS. eL otwierane szyby, komputer, 
skórzana tapicerka. poduszki pow., alarm, centralny zamek, 
lekko uszkodzony przód. - 47.000 zł. Wrocław, teł. 0609/ 
6341-60
JEEP GRAND CHEROKEE. 2000 r.. 5 tys. km. 4700 ccm. 
V8, zloty metalic, pełne wyposażenie oprócz nawigacp, uszko
dzony, -100.000 zł lub zamienię. Leszno, lei. 065/529-71-78, 
0601/78-72-75
KIA CERES. 1997 r. doszczętnie zniszczony,-3.500 zł. Wro
cław. tel. 0601/71-69-78
O  KIA K2700,2000 r. po wypadku, uszkodzona ka

bina, kupiony w Polsce, skrzyniowy, faktura VAT, 
- 9.800 zł (brutto). Wrocław, teł. 071/330-30-32, 
071/325-15-76,0601/92-44-53 01027101

KIA PRIDE, 1999/00 r„ 44 tys. km. 1300 ccm. benzyna, gra-

KUPIĘ SAMOCHÓD PO WYPADKU LUB DO REMONTU
W ROCŁAW  tef.074/354-36-81 OG977487

tralny zamek, wspomaganie, szyberdach. uszkodzony przód, 
zarejestrowany w kraju, cena - 3.500 zł i drugi Ford Sierra 
Sedan z 89 r o poj. 2.0 benzyna, grafitowy metalik, uszkodzo
ny lewy bok, .na chodzie*, zarejestrowany w kraju, przegląd 
do 01.2002 r cena - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.. 1800 ccm, wtrysk. CU . moc
no uszkodzony przód (bardziej prawa strona), poszerzony tył, 
ciemne szyby, relingi dachowe, szyberdach. zarejestrowany, 
2 silniki z dokumentacją gratis, - 4.400 zł. Wrocław, teł. 0601/
78-82-84,071/348-26-11 f
FORD TRANSIT, 1985 r. całkowicie zniszczony, kpł. doku
mentacja, -1.350 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel przedłużony, po 
wypadku, kpi. uszkodzony, - 2.800 zł. Wrocław, teł. 071/
349-27-14,0608/07-97-34 •'
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel, pomarańczowy, 
uszkodzony lewy przód. - 7.000;zł. Słotwina. tel. 074/ 
852-20-75,074/850-18-14
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel maks. długi, 1 x

natowy, po dachowaniu, stoik, zawieszenie i płyta podłogo
wa nie uszkodzone, kupiony w salonie w Polsce, I rej. i zakup 
w 2000 r., karta pojazdu, .twardy* dowód rejestr. - 6.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-26-11 w godz. 8-18 
LADA 2107,1991 r., 1300 ccm lekko uszkodzony przód, do 
naprawy, posiadam także Ladę 2105,1987 r.. w dobrym sta
nie, -1.000 zL Wrocław, teł. 0601/71-69-78 
LANCIA DELTA HF, 1984 r.. 196 tys. km, 1600 ccm, turbo, 
biały. alum. felgi. 130 KM. el. otw. szyby. reg. kierownica, szy
berdach, fotele Recaro. uszkodzony przód. • 2.500 zł. tilicz. 
tel. 0608/02-47-69
LIAZ 100.471, 1979 r.. żółty, ciągnik siodłowy, uszkodzony 
blok silnika, opony bezdętkowe. hydraulika, wiele częśd za
miennych. zarejestrowany - 4.000 zł + VAT. Nowa Ruda. tei. 
074/872-37-89
MAZDA 323 F. 1996 r.. 14 tys. km. 1500 ccm, 16V wtrysk, 
pertowogranatowy. klimatyzacja, centralny zamek, poduszka 
powietrzna, po kradzieży (włamaniu). _na chodzie*, opłaco
ny. - 23.000 zł. Wrocław, tel. 346-494)2.0609/64-38-81

poduszki pow.. czujniki zbliżeniowe i inne. bez silnika i skrzy
ni biegów. - 56.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 220 115 W, 1974 r. lekko zdekompletowany, 
dokumentacja, duży odzysk dobrych części. -1.100 zł. Wro
cław. tel. 0601/77-87-40
O  MERCEDES 230123 E, 1984 r., 2300 ccm, ben

zyna + gaz centr. zamek, szyberdach, do lakie
rowania, uszkodzona uszczelka pod głowicą, 
sin ik nowego typu, • 4.100 zL Wrocław, teł. 0601/
77-87-40 81010801

MERCEDES 230124 E. 1987 r.. 220 tys. km. 2300 ccm. ben- 
zyna, niebieski metafic. inst. gazowa, centralny zamek, ei. otw. 
szyberdach, wspomaganie, alum. felgi, 5-biegowy, lekko 
uszkodzone 2 drzwi, w ciągłej eksploatacji. -13.800 zł. Świd
nica, teł. 0607/84-97-89
MERCEDES 230 ML. 1999 r.. 30 tys. km. 2300 ccm, benzy
na, srebmy, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, klimatro
nic. ABS, ASD, ASR, popielata skóra, lekko uszkodzony przód 
♦ części. -100.000 zł. Wrocław, teł. 0605/54-30-43
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MERCEDES 240 123 D. 1976 r., zielony, uszkodzony, bez 
sinika, kpi. dokumentacja, -1.000 zł. Lubin. tel. 0601/72-26-75 
MERCEDES 240123 D. 1982 r.. 2400 ccm. diesel kpi. doku
mentacja, zarej., po wypadu* - 2.000 zl. Bolesławiec, teł. 0603/
03-67-60
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 ELEGANCE. 1994 r, 2500 ccm. diesel, 20 
V, zielony metalic, ABS. EDC, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
alarm, immobilizer, wspomaganie, centralny zamek, el. za
główki. uszkodzony, poobijany, poduszka pow. cała, spraw
ny, 6 miesięcy w kraju, zarejestrowany, - 29.500 zł. Nowa 
Ruda. teł. 0605/55-55-53
MERCEDES 290 210.1996 r., 124 tys. km. 2900 ccm, TD. 
antracyt. Avangarde, E klasa, ksenony. pełne wyposażenie, 
skórzana tapicerka, mocno uszkodzony tyl, silnik i przód nie
uszkodzony, - 36.800 zł. Wrocław, teł. 071/348-42-16 
MERCEDES 300 D, 1981 r., kremowy, pełna dokumentacja, 
szyberdach, 4 zagłówki, uszkodzony silnik (panewka korbo- 
wodowa). nowe tablice, - 3.500 zł. Wrocław, lei. 0601/77-87-40 
MERCEDES 407 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, niebieski,
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nie, uszkodzony kierunkowskaz, zderzak, szyba tylna i bocz
na, - 7.500 zł. Lubin, tel. 0608/17-26-96 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, 16V po dachowaniu, geometria prawidłowa, alum. felgi, 
ospoilerowany, silnik sprawny, el. otw. szyby (4), el. reg. lu
sterka i szyberdach, welur, zarejestrowany, kpi. dokumenta
cja. - 6.700 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
NISSAN PRIMERA, 1993 r.. 2000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, lekko uszko
dzony przód + części, -15.000 zł. Leszno, teł. 065/527-12-86 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm, 16V ABS, wspoma
ganie, pełne wyposażenie elektryczne, -13.000 zł. Opole, tel. 
0608/72-44-12
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony metalic, klimatyzacja, przód prawy lekko uszkodzo
ny, sprawny, zarejestrowany, - 22.700 zł. Lubin, tel. 076/
846-73-14
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm, wtrysk automatic, po 
źle przeprowadzonej naprawie blacharskiej, silnik i skrzynia 
biegów b. dobre (pasuje do innych Nissanów), pełna doku
mentacja. - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
NISSAN SUNNY SLX, 1993/94 r., 1600 ccm. 16V, wtrysk, biały, 
uszkodzony dach i lekko przód, geometria prawidłowa, silnik 
jta chodzie*, I rejestracja w 1994 r„ ABS, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, wspomaganie, el. otw. szyby (4). eł. reg. lusterka, cen
tralny zamek, alarm, II właściciel, kpi. dokumentacja, - 7.950 
zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42.071/348-34-78 
OPEL AGILLA, 2000 r., 1 tys. km, 1200 ccm, niebieski meta-

16V, czamy metalic, relingi dachowe, ABS, pełne wyposaże
nie el., 4 poduszki pow., welurowa tapicerka, lekko uszko
dzony lewy przód, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 0601/56-61-28 
OPEL ASTRA KOMBI, CLASSIC. 2000 r.. 43 tys. km, 1600 
ccm, wtrysk, czerwony, lekko uszkodzony, homologacja na 
ciężarowy, kupiony w salonie, wspomaganie, blokada skrzy
ni biegów, centr. zamek, eł. reguł, szyby, światła, relingi da
chowe, roleta bagażnika, RO Blaupunkt, możl. faktura VAT, -
23.500 z ł, bfutto. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, centralny zamek, eL reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, alum. felgi, uszkodzona lampa, do sprowadzę; 
nia z Niemiec, stan b. dobry - 4.100 DEM lub na gotowo •
13.200 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-32,0602/29-71-47 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
ciemnofioletowy metalic, szyberdach, centralny zamek, el. reg. 
lusterka, ABS, wspomaganie, alum. felgi, RM, do sprowadze
nia z Niemiec, stan b. dobry, na gotowo -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 wy
padku (dachowanie), zawieszenie i silnik nie uszkodzone, •
7.300 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
OPEL COMMODORE, 1978 r., 2500 ccm, biały, uszkodzony 
silnik (panewka), stan nadwozia b. dobry, hak, na białych ta
blicach - 500 DEM. Nowy Tomyśl, tel. 0604/13-94-09 
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm, 12V, czarny metalic,
3-drzwiowy, uszkodzony mocno lewy przód, oclony, z pełną 
dokumentacją, -11.200 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21
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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. 1982 r.. 98 tys. km, 1600 ccm. biały, całko
wicie spalony, kpł. dokumentacja, -1.500 zł. Radwanice, tel. 
071/789-19-27
OPEL ASCONA SEDAN. 1983/84 r.. 1300 ccm, OHC, srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny. .na chodzie*, oryginalny lakier, blacharka do drobnych 
poprawek, pęknięta przednia szyba, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASTRA, 1985 r., 83 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem- 
nografitowy, 5-drzwiowy, 2 x poduszka, wspomaganie, cen
tralny zamek, szyberdach, uszkodzona lampa, grill i chłodni
ca, do sprowadzenia, cena 17.500 zł + naprawa. Lubań, tel. 
075/722-59-98,0606/11-35-80 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, wiśniowy metalic, uszko
dzony tył i lekko przód, - 6.800 zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, 
tel. 0603/97-31-96
OPEL ASTRA KOMBI. 1994r., 183 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie kier., poduszka pow., RO, lekko uszko
dzony klapa tylna i szyba, lakier do poprawek, ważny prze-
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OPEL CORSA, 1994 r., 83 tys. km, 1200 ccm, benzyna, ciem
noniebieski, 4-drzwiowy, szyberdach, poduszka pow., el. otw. 
szyby, uszkodzony błotnik, do sprowadzenia z Niemiec, -
14.500 zł. Wijewo, tel. 0603/58-00-07 
OPEL CORSA, 1998/99 r.,. 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
hak, 2 poduszki powietrzne, 5-biegoWy, mocno uszkodzony 
przód, - 12.700 z i Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0603/
23-45-49
OPEL CORSA B, 1999 r.. 27 tys. km. 1000 ccm. 12V, biały. 
5-drzwiowy, mocno uszkodzony przód, cło opłacone, • 12.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-74-90. .
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r. uszkodz. lewy tył z silnikiem 
lub bez, dużo nowych części -1.000 zł. Stanowice, tel. 0603/ 
43-13-40
OPEL KADETT, 1982 r., 1400 ccm 3-drzwiowy, uszkodzony, 
- 2.300 zł. Ostrzeszów, tel. 062/731-08-14 po godz. 20 
OPEL KADETT. 1982 r.. 1300 ccm, zielony, zarejestrowany, 
uszkodzony silnik, stan blacharki dobry, -1.100 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-76-72
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm. diesel po spale
niu. - 2.500 zł. Sobótka, tel. 0605/32-21-98 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
uszkodzona uszczelka pod głowicą, do poprawek blachar-
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sko-lakierniczych, - 4.600 zł. Zgorzelec', tel. 075/771-87-18 
po godz. 16
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, czer
wony, po dachowaniu, kpi. dokumentacja, .twardy1 dowód 
rejestracyjny, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 071/
348-26-11
O OPEL KADETT, 1986/96 r., 1300 ccm, benzyna 

po pożarze, 4-drzwiowy, „łezka”, zarejestrowa
ny w kraju, przegląd do 02.2002 r, • 2.900 zł. 
Wrocław, tel. 0602/12-51-35 01027231

OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, diesel bardzo 
mocno rozbity, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 1800 ccm, czamy metalic, de
ska digital, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, bla- 
charka do małych poprawek, kpł. dokumentacja, - 5.500 zł. 
Lubin, tel. 076/749-51-98,0600/38-49-43'
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
wtrysk, ABS, welurowa tapicerka, reguł, fotele, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, I właściciel w kraju, lakier do poprawek (koszt 300 
zł), - 6.600 zł lub zamienię na inny samochód. Opole, tel. 0604/ 
65-15-75
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm lekko rozbity, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 0600/34-49-06
OPEL KADETT FRISCO, 1991 r., 80 tys. km, 1600 ccm, bia
ły, uszkodzona przędna szyba, stan ogólny b. dobry, - 6.800 
zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
OPEL KADETT, 1994/1 r., 1600 ccm, wtrysk RO, uszkodzo
ny przód, wspomaganie, centralny zamek, alarm ♦ pilot, we
lurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, szyberdach, reguł, 
wys. siedzeń i pasów, - 6.500 zł. Oleśnica, tel. 0601/14-43-41 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 2300 ccm, diesel, biały, stan 
b. dobry, do wymiany prawy błotnik, składane tylne fotele (nie
symetryczne), reg. mocowania pasów, 5-biegowy, el. reguł, 
lusterka, kołpaki i inne, - 4.990 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL OMEGA SEDAN, 1987 r., 3000 ccm, srebrny, sprowa
dzony w całości, wszystkie el. dodatki, komputer, szyberdach, 
ABS, 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, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, do drobnych poprawek blacharskich 
tylny błotnik i drzwi, automatic, ABS, wspomaganie, kompu

ter, welur, tylny spoiier, hak, nowe opony, halogeny, sprowa
dzony w całości, zadbane wnętrze, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54,071/348-34-78
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, granatowy, uszkodzony 
prawy przód, centralny zamek, wspomaganie, .twardy" do
wód rejestr., zarejestrowny, - 4.200 zi. Wrocław, tel. 0601/ 
21-75-42, 071/348-34-78
OPEL OMEGA COMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, tur- 
bodiesel intercoołer,, centralny zamek, el. lusterka, wspoma
ganie, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, zadbane wnę
trze, hak, relingi, stuki w silniku, - 8.600 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-87-60
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy, lekko 
uszkodzony, zarejestrowany w kraju, koszt naprawy ok. 2.000 
zł, - 7.50Ó zł. Legnica, tel. 0601/55-24-52 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, benzyna lekko 
uszkodz. przód - 5.000 zł. Nysa, tel. 0504/81 -03-39 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, bordowy, ABS, 
wspomaganie, roleta, relingi, centralny zamek, inst. gazowa 
na gwarancji, uszkodzone drzwi i błotnik lewy, koło lewe, •
8.000 zł. Wrocław, tel. 0501/14-69-68

OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
alufelgi, nie składak, zarejestrowany, ważny przegląd, po da
chowaniu, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r„ 198 tys. km, 2300 ccm. turbo 
D, biały, uszk. przód, drzwi, silnik cały, pełna dokumentacja, -
9.500 zł lub zamienię. Kowary, tel. 075/761-44-89, 0608/
48-85-78
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r„ 75 tys. km, 2000 ccm; bordo
wy, relingi dachowe, ABS, wspomaganie, welurowa tapicer
ka, RO, uszkodzony tył i lekko przód, - 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/56-61-28
OPEL OMEGA, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, po wypadku, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 346-27-24,
346-27-25
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, 1995/96 t., 86 tys. km, srebrny meta
lic, bez silnika, klimatronik, komputer, szyberdach, el. otw. 
szyby, el. reg. fotele, welurowa tapicerka, drewniane dodatki, 
2 pod. powietrzne, ABS, ASC, centr. zamek + pilot, skórzana 
kierownica, oryg. RO, spalona komora silnika, • 18.500 zł. 
Bogatynia, tel..075/773-12-70
OPEL OMEGA B, 1996 r., 167 tys. km, 3000 ccm, MV6, srebr
ny metalic, kiimatronic, drewno, skóra, poduszki pow., sys
tem TC, pełne wyposażenie el., alum. felgi, lekko uszkodzo
ny przód, sprawny, pomoc przy ocleniu • 8.300 DEM. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39 lub Niemcy, 0049/17-46-66-67-69 
OPEL OMEGA KOMBI, 1998 r., 2000 ccm, 16V, granatowy 
metalic, klimatyzacja, poduszki pow., pełne wyposażenie eł., 
lekko uszkodzony lewy tył - 11.000 DEM + cło i transport. 
Wrocław, tel. 071/338-30-81
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel uszkodzony, bez 
silnika i skrzyni biegów, pełna dokumentacja, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
OPEL VECTRA, 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, po wypadku, uszkodzony lewy bok i tył, - 4.800 zł. 
Lubin, tel. 076/724-65-40
OPEL VECTRA, 1989 r., 1600 ccm inst. gaz., uszkodzony 
przód, przetarta lewa strona, silnik sprawny, - 5.500 zł. Gło
gów, tel. 0607/07-55-94
OPEL VECTRA GT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, uszkodzony silnik, - 6.900 zi. Wrocław, tel. 071/ 
387-80-57,0501/34-49-63
OPEL VECTRA, 1991/97 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
błękitny metalic, po wypadku, 5-drzwiowy, - 4.200 zł. Oborni
ki Śląskie, tel. 071/310-34-12,0603/41-85-89 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 145 tys. km, 1700 ccm, die
sel, kolor wiśniowy metalic, nieznacznie uszkodzony tylny

błotnik, atrakc. wygląd, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, -14.500 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-89,0605/78-94-65 
O  OPEL VECTRA, 1993 r., 2500 ccm, V6, złoty me

talic, miesiąc prod. listopad, model 1994 r., 
uszkodzony przód, pełne wyposażenie elektr., 
klimatyzacja, podgrz. fotele, • 9.000 z ł . ., tel. 
0602/32-10-79 02022531

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 VECTRA8 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, teł. 065/543-32-41 
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, 1992.r., 139 tys. km, 1124 ccm, zielony 
metalik, sprowadzony w całości, miesiąc w kraju, przeryso
wany, do malowania 4 elementy, elektr. otw. szyby, centralny 
zamek + pilot, tylne szyby uchylne, RO, alum. felgi, udoku
mentowany przebieg, -10.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-10-09, 
0606/97-61-63
PEUGEOT 206,1999 r., 1900 ccm, diesel, biały, poobijany, 
techn. sprawny - 21.000 FRF + cło i transport. Wałbrzych, tel. 
0604/77-39-30 Niemcy, 0049/17.-87-37-55-85 
PEUGEOT 206,2000 r., 1100 ccm, czamy, po dachowaniu, •
10.500 zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0603/97-31-96 
PEUGEOT 206,2000 r., 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
klimatyzacja, ABS, wspomaganie, do sprowadzenia z Fran

cji, lekko uszkodzony, • 28.000 zł. Oława, tel. 071/313-00-56, 
0601/55-41-77
PEUGEOT 206,2000 r., 12 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, lekko uszkodzony, 3-drzwiowy, do sprowadze
nia, -11.800 zł + cło i transport. Wałbrzych, tel. 0605/85-03-41 
PEUGEOT 305 GL, 1982 r., 1290 ccm, benzyna, bordowy, 
przegląd db 06.2001 r., stan opon dobry, garażowany, do po
prawek lakierniczych, uszkodzona głowica, - 1.000 zł lub za
mienię na Fiata 126p albo inne propozycje. Złoty Stok, tel. 
074/817-57-94
PEUGEOT 306,1997 r., 140 tys. km, benzyna, czerwony, lekko 
uszkodzony. Wałbrzych, tel. 0602/35-16-79 
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 -13.600 
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, .na chodzie*, - 18.900 zł (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 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna, szary metaiic, 
alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, szyber
dach, na chodzie, uszkodzone lewe drzwi i próg, lekko przód, 
- 4.600 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
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 spoiier przedniego zderzaka), tech
nicznie sprawny, - 6.950 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/
348-34-78 ,
PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm mocno rozbity, - 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/92-47-03
PEUGEOT 405 GRI, 1991 r., 140 tys. km, 1900 ccm, czerwo
ny, uszk. lewy tył, 2 szyby, belka, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
363-29-98
PEUGEOT 505,1983 r., 2300 ccm, turbo D, niebieski, zareje
strowany, wspom. kierownicy, centr. zamek, hak, el. otw. szy
by i szyberdach, uszkodzony silnik - obrócona panewka w 
korbowodzie, -1.700 zł. Wałbrzych, tel. 0606/31-07-43 
PEUGEOT 605,1990/92 r„ 3000 ccm, granatowy, rejestracja 
w kraju, pęknięta obudowa skrzyni biegów, - 6.000 zi. Gryfów 
Śl., tel. 0604/24-27-50 .
PEUGEOT 605,1993 r., 60 tys. km, 2000 ccm, zielony, pełne 
wyposażenie, do poprawek, - 10.900 zł. Legnica, tel. 0603/
30-48-23
PEUGEOT 607,2000 r., 2200 ccm. 16V, HDJ 133 KM, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, uszkodzone tylne zawieszenie i 
prawe drzwi • 28.000 DEM + cło i transport. Wałbrzych, tel. 
0609/26-31-23
PEUGEOT 806 VAN, 1998 r., 39 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, central
ny zamek, pełne wyposażenie el., techn. sprawny, książka 
serwisowa, RO, - 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 
PĘUGEOT EXPERT, 1999 r„ 80 tys. km, 1900 ccm, TD, biały, 
ciężarowy, 6-osobowy, wspomaganie, el. otw. szyby, central
ny zamek, uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 29.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0603/60-78-74
POLONEZ, 1987 r., 150 tys. km, 1500 ccm, czarny, do re

montu, 4 nowe opony, zatrzymany dowód rej., szyberdach, • 
350 zł. Lubin, teł. 0502/32-76-18 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, pełna dokumenta
cja, zdekompletowany, zniszczony, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
POLONEZ, 1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm uszkodzony (brak 
iskry), przegląd do 12.2001 r, -1.000 zi. Dzierżoniów, tel. 0502/
61-42-48
POLONEZ CARO, 1991 r., 75 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
wiśniowy, po wypadku, uszkodzony przód, techn. sprawny 
silnik, po remoncie, 2 nowe opony, nowy tłumik, - 900 zł. Żer- 
niki Wrocławskie, gm. św. Katarzyna, tel. 071/311-32-30 
POLONEZ CARO, 1992/94 r., 1600 ccm, benzyna, wiśniowy, 
uszk. prawe drzwi, inst. gazowa, - 2.600 zł lub zamienię na 
komputer. Kowary, tel. 075/761-44-89,0608/48-85-78 
POLONEZ CARO, 1993 r., 29 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
lekko uszkodzony, - 3.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-01-21 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r„ 1600 ccm alum. felgi, nowe 
opony, kubełkowe fotele, mocno rozbita strona kierowcy, tył i 
strona pasażera całe, silnik nienaruszony (500 km po kapi
talnym remoncie), - 2.200 zł (do uzgodnienia). Niedźwiedź, 
gm. Ziębice, tel. 0606/63-11 -28 po godz. 17 
POLONEZ CARO, 1994 r., 76 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, po wypadku uszkodzona karoseria (lewy i prawy 
bok, uszkodzony dach), sprawny, ważny przegląd technicz
ny, alarm, Mul-T-Lock + opony zimowe, - 2.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/846-45-79
POLONEZ CARO, 1995 r.‘, 1600 ccm, GLI, czerwony, mocno 
uszkodzony przód, cały silnik + części do naprawy, - 2.200 zł 
albo inne propozycje., tel. 0607/04-21-23’
POLONEZ CARO GLE, 1995 r„ 44 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy metalic, po wypadku, silnik sprawny, oryginalny przebieg,
1 właściciel, Mul-T-Lock, aktualny przegląd, oryginalny prze
bieg, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, - 2.400 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36
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, 1998/99 r., 1600 ccm, wtrysk LB mocno 
uszkodzony, niekompletny, zarejestrowany, .twardy* dowód 
rejestracyjny, długość 2.5 m, 2-osobowy, • 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-76-45, 0601/78-82-84 
PONTIAC FIREBIRD, 1991 r., 3100 ccm po wypadku, - 6.500 
zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
RENAULT 1 8 ,1981 r., diesel pełna dokumentacja, zniszczo
ny, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
RENAULT 18 KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, biały, centr. zamek, 
lekko poobijany, - 1.800 zł lub zamienię na kamerę. Maniów 
Wlk., gm. Mietków, tel. 0606/43-29-74 
RENAULT 19,1989 r., 200 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski metalic, uszkodz. przód, szyberdach, dzielone siedzenia, 
5-drzwiowy, zarejestrowany w Polsce, - 5.700 zł. Wrocław, 
tel .4)604/36-89-38
RENAULT 19 GTS, 1992 r„ 130 tyś. km, 1700 ccm, benzyna, 
biały, uszkodzony z boku, remont ok. 2.500 zł, 3-drzwiowy,
5-biegowy, centralny zamek, alarm, 10 miesięcy w kraju, kpi. 
dokumentacja, - 5.900 zł. Głogów, tel. 076/833-44-28,0502/
04-86-43
RENAULT 19 SKŁADAK, 1994 r., 1400 ccm uszkodzony, bez 
podzespołów, - 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
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, 1992 r., 100 tys. km, 1200 ccm. benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, szyberdach, halogeny, RM, bez wy
padku, stan idealny, do sprowadzenia z Niemiec, • 10.700 zł. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-38-50,0602/70-18-39 
RENAULT CLIO, 1999 r., 24 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, szy
berdach, wspomaganie, ABS, immobiiizer, radio, 4 pod. po
wietrzne, halogeny, zagłówki, książka pojazdu, uszkodzone
2 drzwi, sprawny, - 22.000 zł. Sapieżyn, tel. 062/721-82-90, 
0604/87-39-08
RENAULT Crfo II, 2000 r., 1200 ccm uszkodzony prawy 
przód, kupiony w salonie, - 18.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/482-38-14,0604/09-01-87 
O  RENAULT KANGOO, 2000 r. miesiąc prod. gru

dzień, po wypadku, 6-drzwiowy, 5-osobowy, ho
mologacja na ciężarowy, kupiony w kraju, tech
nicznie w pełni sprawny, naprawa około 2.500 
zł, centralny zamek, poduszka powietrzna, ser
wo, alarm, - 29.900 zł (brutto). Wrocław, tel. 071/ 
330-30-32, 071/325-15-76, 0601/92-44-53 
01027111

RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 106 tys. km,' 1800 ccm, 
benzyna, wiśniowy metalic, centralny zamek na pilota, wspo
maganie, relingi dachowe, roleta bagażnika, 2 poduszki po
wietrzne, lekko uszkodzony przód, 8.000 DM, - 25.000 zł na 
gotowo. Chojnów, tel. 0604/57-87-42 
RENAULT MEGANE RT, 1998 r., 31 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne OK, centr. za
mek, welurowa tapicerka, książka serwisowa, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, sprawny, • 22.000 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 0502/52-73-19 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny, po 
dachowaniu, kpi. dokumentacja, .twardy* dowód rej, - 6.900 
zł. Wrocław, tel. 0605/93-06-69 
RENAULT SAFRANE, 1995 r. uszkodzony przód, - 13.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-90-52,0503/36-78-18 
RENAULT SAFRANE, 1998 r., 90 tys. km, 2200 ccni, TDi, 
granatowy metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, kiimatronic, 
welur, alum. felgi, halogeny, lekko uszkodzony, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, • 36.000 zł. Odolanów, tel. 0621
733-30-51 w godz. 9-17, 0603/60-78-74 
RENAULT TRAFIĆ MAXI, 1991 f., 180 tys. km, 2500 cem, 
diesel, biały, uszkodzony lewy przód, stan silnika i skrzyni 
biegów dobry, - 7.750 zł. Legnica, teł. 0602/23-11-56 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r„ 2500 ccm, diesel maxi, po poża
rze, zarejestrowany, sprowadzony w całości, karta pojazdu, 
.twardy” dowód rejestracyjny, • 5.900 zł. 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, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0603/60 7̂8-74
ROVER 200,1998 r., 56 tys. km. 2000 ccm, TDi 105 PS, bor
dowy metalic, klimatyzacją, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. 
zamek + pilot, wspomaganie, alum. felgi, 5-drzwiowy, bardzo 
lekko uszkodzony przód, 2 dni w kraju, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 24.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/ 
592-03-79,0601/88-28-89
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
ROVER MONTEGO KOMBI, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
turbo D, czerwony, 7-osobowy, lekko uszkodzony lakier i tyl

ne zawieszenie, w ciągłej eksploatacji ♦ części, • 12.800 zł. 
Gostyń, tel. 0602/33-91-62
SEAT CORDOBA, 1995 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, wspomaganie, immobiiizer, el. otw. szy
by, reg. kierownica, alum. felgi, szyberdach, lekko uszkodzo
ny lewy bok, -16.500 zł. Twardocice, tel. 076/877-51-22,0601/ 
60-77-43
SEAT IBIZA, 1989 r„ 1200 ccm uszkodzony przód, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/92-37-03
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel całkowicie zniszczo
ny, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
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, immobiiizer, el. reg. reflek
tory, RM + CD, zarejestrowany, przegląd do 03.2002 r„ lekko 
przerysowany błotnik, stan techn. b. dobry, -17.900 zł. Wro
cław, tel. 0603/36-80-89
SEAT IBIZA, 1998 r., 18 tys. kmr1400 ccm, benzyna, niebie
ski, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, centralny za
mek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, lek
ko uszkodzony, - 23.000 zł. Syców, tel. 062/785-29-14,0601/
79-75-12
SEAT LEON, 2001 r., 2000 ccm, 16V, srebrny metalic, alum. 
felgi, 4 poduszki powietrzne, kiimatronic, ABS, wspomaganie 
kier., centralny zamek, uszkodzony prawy bok -12.000 DEM 
♦ cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
SEAT MARBELLA, 1992 r., 1000 ccm, benzyna pełna doku
mentacja, twardy dowód, mocno uszkodzony, - 3.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-87-40
SEAT TOLEDO, 1992 r., benzyna, niebieski, uszkodzony 
przód, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0607/20-79-37 
SEATTOLEDO SKŁADAK, 1992/95 r., 200 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, srebrny, ABS, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
pełna elektryka, RO Sony, uszkodzona klimatyzacja, zestaw 
głośno mówiący, -16.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-68-47 
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, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
SEATTOLEDO, 1994 r., 1900 ccm, diesel, czamy, b. uszko
dzony przód, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapicer
ka. - 8.900 zł. Złotoryja, tel. 0606/14-02-43 
SKODA 105,1981 r„ 54 tys. km, 1046 ccm, czerwony, kom
pletny, do remontu, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/781-98-30 wie
czorem
SKODA 120 L, 1989 r., 80 tys. km, 1174 ccm, szary, uszko
dzona skrzynia biegów (reszta sprawna), przegląd do 06.2001 
r., nowy akumulator, stan blacharki średni, -1.500 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/325-71-68,0604/21-72-22 
SKODA FEUCIA KOMBI LXI, 1997 r., 53 tys. km, 1300 cćm, 
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. 
071/317-81-19,0601/82-22-34 
O  SKODA FEUCIA, 1998 r. kupiony w salonie, cen

tralny zamek, alarm, immobiiizer, zadbany, 
uszkodzony przód, • 10.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78 81010811

SKODA FEUCIA, 1998/99 r., 40 tys. km, 1300 ccm, wtrysk 
nowy model, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, I właści
ciel, lekko uszkodzony, koszt naprawy około 2.500 zł, spraw
ny,-14.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-71-38 
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 1900 ccm, TDi, zielony metalic, 
alum. felgi, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, 2 x poduszka 
powietrzna, uszkodzony tył i lekko przód, na chodzie, zareje
strowany. - 27.300 zł. Wrocław, tel. 071//348-42-16 
SKODA OCTAVlA CLASSIC. 2000/01 r., 1 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, kupiony w salonie, lekko uszkodzony przód ( 
maska, dwa błotniki, lampy) na gwarancji, - 33.300 zł. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
STAR 200,1983 r. chłodnia bez agregatu, uszkodzony silnik, 
w całości lub na części. Nysa, tel. 077/433-75-83 
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r„ benzyna, czerwony, do 
małego remontu, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, - 2.600 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
TALBOT TAGORA, 1982 r., 250 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
zielony metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
lekko uszkodzona lewa tylna strona, nowy zestaw tłumików 
Walker oraz amortyzatorów Monroe, brak przeglądu, w cało
ści lub na części, -1.300 zł. Zielona Góra, tel. 068/327-01-91 
TOYOTA CARINA II, 1990 r., 130 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
czerwony, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie kie
rownicy, uszkodzony, - 7.200 zł. Wrocław, teł. 071/781-42-22 
TOYOTA CARINA II, 1991 r., 149 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, lekko 
uszkodzony tył, lampy całe, - 10.500 zł lub zamienię na inny, 
do 16.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/39-33-63 
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 132 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, lekko uszkodzony prawy przedni błotnik, zderzak, 
szyberdach, centralny zamek, wspomaganie, immobiiizer, RO, 
el. otw. szyby, alarm, garażowany, - 18.500 zł lub zamienię 
na tańszy. Jawor, tel. 076/870-04-89 
TOYOTA CARINA SEDAN, 1993/94 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, metalic, pełne wyposażenie elektryczne, nowy model, 
ekonomiczny, uszk. panewka korbowodowa, - 14.900 zł łub

zamienię na uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
TOYOTA CARINA E, 1995 r„ 110 tys. km, 1600 ccm, 16V 
uszkodzona lampa, chłodnica klimatyzacji, (lekko) maska, w 
ciągłej eksploatacji, klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie el., 
welurowa tapicerka, wspomaganie, centralny zamek * pilot, 
alarm, kpi. dokumentacja, -17.200 zł lub zamienię na Audi 80 
B4. Zielona Góra, tel. 068/325-04-69,0601/18-89-01 
TOYOTA CELICA, 1988 r., 170 tys,km, 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, automatic, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, alum. felgi, nowe opony, uszkodzony prawy przód, - 6.500 
zł. Wrocław, tel. 0608/64-13-80 
TOYOTA CELICA, 1990/91 r„ 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czarny, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, ABS, podgrze
wane lusterka, szyberdach, ospoilerowany, alum. felgi, blo
kada skrzyni biegów, seiwisowany, sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, lekko uszkodzony przód, koszt naprawy - 
1.50Ó zł, atrakcyjny wygląd, - 13.700 zł. Świdnica, tel. 0607/ 
43-34-62
TOYOTA CELICA, 1993 r., 2000 ccm, żółty, centralny zamek, 
wspomaganie, wszystkie el. dodatki, uszkodzony przód, za
rejestrowany. - 8.950 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1986 r„ 187 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, spoilery, alarm, RO Pioneer, do 
wymiany uszczelka pod głowicą, - 4.000 zł lub zamienię, chęt
nie na prod. japońskiej. Strzegom, tel. 074/649-16-23 wieczo
rem, 0604/70-10-52
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, czerwony, zareje
strowany, kompletna dokumentacja, uszkodzony lewy przód, 
silnik na chodzie, - 4.900 zl. 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 tylna nie uszkodzona, jia  chodzie*, II właści
ciel, kupiony w salonie w Polsce, obrotomierz, centralny za
mek, immobiiizer, 4-drzwiowy, 5-biegowy, - 15.700 zł. Wro
cław, tel. 0601/21-75-42. 071/348-34-78 
TOYOTA LANDCRUISER 90,2000 r., 3000 ccm. diesel, błę
kitny "metalic, turbo, pierwszy właściciel, kupiona w salonie, 
uszkodzony przód, lewa strona, • 56.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
79-30-14
TOYOTA LITEACE BUS, 1989 r„ 170 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, biały, 4 osoby t  1200 kg, uszkodzony silnik, nie .na 
chodzie’, stan dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-14-80 
TOYOTA RAV4,1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V, 
zielony metalic, szyberdach x2, centralny zamek, alum. felgi, 
poduszka pow., 4x4, brak szyby, uszkodzony, - 39.000 zł lub 
zamienię na tańszy, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/788-41-65, 
0605/51-54-25
TOYOTA TERCEL, 1982 r. po wypadku, .na chodzie’ , - 2.000 
zł. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 090/69-81-12 
TOYOTA YARIS, 2000 r., srebrny metalic, 3-drzwiowy, 
uszkodz. • 5.900 DEM. Paczków, tel. 0602/68-80-66 
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm, benzyna po wypadku, 
całkowicie zniszczony, zarej. w Polsce - 500 z ł.., tel. 0503/
06-69-30
UAZ, 1975 r., zielony, do remontu, - 1.500 zł. Wrocław, tel.
354-31-58 po godz. 18.0601/73-53-27 
VOLVO 244,1985 r., 2400 ccm, diesel, zielony, uszkodzony 
prawy przód, silnik ,na chodzie’ , szyba przednia cała, - 3.500 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 
VOLVO 245 KOMBI, 1984 r. zarejestrowany, po spaleniu, -
1.900 zł. Kowary, tel. 075/718-27-30 
VOLVO 343,1987 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, lekko uszkodzony przód, - 2.500 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-63-39
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, 
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, 
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 tylny zde
rzak, - 38.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., 
tel. 062/782-92-72,0601/56-10-47,0603/94-07-67 
VOLVO V40 T, 1998 r., 47 tys. km, 2000 ccm, czerwony, turbo 
intercoołer, model '99, ABS, ASR, DSA, klimatyzacja, el. otw. 
szyby i reg. lusterka, 160 KM, uszkodzony przód, - 32.900 zł 
lub zamienię. Lublin, tel. 0606/33-68-99 
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, niebieski metalic, wspomaga
nie, klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm + pilot, alum. felgi 16*, 
2 x poduszka powietrzna, kupiony w salonie, silnik na cho
dzie, lekko uszkodzony lewy przód, - 37.300 zł. Wrocław, tel. 
071//348-42-16
VW GARBUS 1300,1972 r., bordowy metalic, lotnicze fotele, 
aluminiowe progi, RO, uszkodzony silnik, do remontu, - 2.300 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-60-21,0605/78-22-00 
VW GARBUS 1300 LS, 1973 r., 1300 ccm, czerwony, do re-
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montu blacharka, po remoncie kapitalnym silnika, • 4.000 zł. 
Szczepanów, gm. Środa śląska, tel. 071/317-3 -̂82 
VW GOLF, 1977 r., 17 tys. km, 1500 ccm, diesel, Jtolor wi
śniowy, skorodowane błotniki przednie, zarejestrowany, w cią- 

-  głej eksploatacji. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-32-77,0605/
63-53-75
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, zniszczona 
karoseria, urwany wahacz, stan silnika i skrzyni biegów do
bry, kpi. dokumentacja, ważny przegląd, - 1.500 zł. Kędzie- 
rzyn-KoĄe,.tel. 077/484-51-13.0608/81-22-34.
VW GOLF 1,1979 r., 1100'ccm przegląd, doszczętnie rozbity,
- 1.400 zLLegnica, tel! 0605/37-78-63 5
VW GOLF, 1979 r., 245 tys. km, 145 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, wymieniony silnik w 94 r., kpi. dokumen
tacja, wymieniony ukł. hamulcowy i wydechowy, uszkodzone 
drzwi od strony kierowcy, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/ 
365-15-54
VW GOLF GTI, 1980 r., 20 tys. km, 1600 ccm, biały, 5-biego- 
wy, model przejściowy, uszkodzony przód, -1.500 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Kamieniec Ząbkowicki, tel, 074/ 
665-74-67 po godz. 18
VW GOLF SKŁADAK, 1982/91 r., 1300 ccm, biały, podwójne 
światła z przodu, alum. felgi, nowy akumulator (gwarancja), 
bez przeglądu, silnik do remontu, drugi dobry silnik z doku
mentacją, - 1.800 zł lub zamienię na Fiata 126p, z dopłatą. 
Grodków, tel. 077/415-47-81 .
VW GOLF GTI, 1989 r., 165 tys. km, granatowy metalik, uszko
dzony lewy przedni błotnik, zderzak, grill, - 7.300 zł. Lewin 
Brzeski, tel. 0501/07-34-57
VW GOLF ił, 1989 r., czamy, lekko uszkodzony tył, ciemne 
szyby, alarm, centralny zamek, - 7.500 zł. Pieńsk, Woj. jele
niogórskie, tek 0605/15-27-40
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan b. dobry, zadbany, mocno uszkodzony prawy przód, 
pełna dokumentacja, twardy dowód, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
VW GOLF III, 1992 r„ 1900 ccm, dieśel, czarny, po kradzieży,
- 7.000 zł. Legnica, tel. 0608/52-74-92
VW GOLF III, 1992 r., 83 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 1 rok 
w kraju, zarej., b. lekko uszkodz., (koszt naprawy 200 zł) -
14.900 zł, tel. 0605/05-89-95
VW GOLF III GTI, 1992 r., 2000 ccm, czamy 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 
O  VW GOLF III, 1993 r., 1800 ccm, benzyna po wy

padku, Klimatyzacja, alarm + pilot, centralny za
mek, częściowo uszkodzone nadwozie, • 9.000 
zł. Wrocław, tel. 071/373-90-18, 0602/23-02-99 
02022561

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, KOMBI, 1995/96 r., 130 tys. km, 1900 ccm. die
sel, fioletowy metalic, wspomaganie, roleta, centr. zamek, 
sprowadzony w całości, obrotomierz, w kraju od 3 dni, kpi. 
dokumentacja, książka serwisowa, 3 elementy do malowa
nia, w pełni sprawny, stan b. dobry, - 22.800 zł. Bralin, tel. 
062/781-25-19,0602/26-90-03 
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, 1997 r., 1900 ccm, turbo D 2 pod. powietrzne, 
klimatyzacja. ABS, centr. zamek, serwo, el. otw. szyby, video 
do wglądu, 4-drzwiowy, przetarta lewa strona - 11.100 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-35-06 po godz. 15,0604/93-32-21 
VW GOLF III, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, grafitowy meta
lic, 4 el. otw. szyby, centralny zamek, wspomaganie, ABS, 
alum. felgi, lekko uszkodzony lewy przedni błotnik, „na cho
dzie*, dokumentacja, welur, możliwość sprzedaży na raty, •
19.500 zł. Bralin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18, 0603/
13-97-64
VW GOLF IV, 1999 r., 1600 ccm, 16V, czamy, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, ABS, 2 x poduszka powietrzna, kompletna do
kumentacja, uszkodzona lewa lampa, prawy błotnik i drzwi, 
zarejestrowany, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071//348-42-16 
VW JETTA, 1981 r., 1600 ccm, diesel, biały, kompl. zniszczo-. 
ny, kpi. dokumentacja, - 520 zł. Legnica, tel. 0607/54-68-46 
VW JETTA, 1994 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel 5-biegowy, 
po spaleniu, zarejestrowany do 2002 r. - 3.000 zł. Wrocław, 
lei. 0603/09- 2̂-23
VW LT 28,1981 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, moc
no uszkodzony przód, w całości lub na części, zarejestrowa
ny, - 2.500 zł. Leszno, tel. 0607/49-22-85 
VW LT 35 MAXI, 1999 r., 2500 ccm, TDI uszkodzony, oclony -
39.000 zł. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW PASSAT KOMBI, 198.1 l, 1600 ccm, diesel, biały, bardzo 
mocno uszkodzony przód, ważny przegląd, >'1.800 zł. Wro
cław, tel. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1985/86 r„ 320 tys. km, 1600.ccm, turbo D, zło
ty metalic, blacharka dopoprawek, • 6.100 zł. Grodków, woj. 
opolskie, tel. 0608/09-17-97
O VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, benzyna po kra

dzieży, brak szyb, drzwi, tapicerki, maski, lam
py, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
• 6.100 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 81010791

VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, zadbany, przegląd, stan b. dobry, pęknięta 
przednia szyba, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
O  VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1900 ccm, diesel, 

biały, lekko uszkodzony, zdolny się do jazdy -
4.500 DEM. Wrocław, tel. 0503/96-18-87 
01026811

VW PASSAT KOMBI, 1994 r„ 154 tys. km, 1600 ccm, 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 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 KOMBI. 1996 r., 71 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. otw. szyberdach, RO, zde
rzaki w kolorze nadwozia, zarejestrowany, w kraju od 1.5 roku, 
uszkodzony lewy przód, - 22.000 zł. Lubin, teł. 0501/57-39-68 
VW PASSAT, 1997 r., 1600 ccm, benzyna limuzyna, po poża
rze, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, -16.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-76-45
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 110 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, uszkodz. 4 pod. pow.., klimatyzacja, el. otw. 
szyby, ABS, serwo, roleta, relingi, centralny zamek, b. lekko 
uszkodz. prawy błotnik, video do wglądu • 19.200 zł. Sobót
ka, tel. 071/390-35-06 po godz.15,0604/93-32-21 
VW POLO, 1976 r., 252 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, po wypadku, silnik sprawny, kpi. dokumentacja, - 750 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-44-73,0604/66-82-03 
VW POLO COUPE, 1987 r„ 85 tys. km, 1300 ccm, diesel, 
ĉzerwony, nowy akumulator, nowe amortyzatory, do lakiero
wania maska i prawy błotnik, - 5.500 zł. Głogów, tel. 076/ 
833-44-28,0502/04-86-43
VW POLO, 1993/95 r. mocno zniszczony, zarejestrowany, -
4.400 zł. OJeśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
VW POLO KOMBI, 1994 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnografi- 
towy, uszkodzony lewy przód, sprawny, 3-drzwiowy, zareje

strowany, udokumentowane pochodzeniey &5-.950-zł?AA/rocław, 
tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
VW POLO, 1996 r„ 78 tys. km, 1600 ccm, perłowoniebieski, - 
wspomaganie, centralny zamek, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, alarm, alum. felgi, szyberdach, sportowe 
zawieszenie z regulacją, sportowy ukł. wydechowy i kierow
nica, poobijany, -18.500 zł (kupujący nie płaci podatku). Ra
wicz, tel. 0603/94-57-43
VW POLO, 1997 r., 48 tys.-km, 1400 ccm, wtrysk, perłowo- 
zielony metalic, katalizator, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. 
zamek, 2 poduszki pow., RM, w kraju od 3 dni, lekko uszko* 
dzony, .na chodzie’  (koszt naprawy 600 zł), - 23.900 zł lub 
zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW POLO, 1999/00 r., 37 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, szyberdach, poduszki powietrzne, wspomaganie, 
centr. zamek, alum. felgi, w kraju od 3 dni, lekko uszkodzony 
tylny błotnik, techn. sprawny, - 27.900 zł. Kępno, tel. 062/ 
581.-04-18, 0606/34-66-37
VW POLO III, 2000 r., 1 tys. km, 1400 ccm, granatowy meta
lic, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, szyberdach, ABS, centralny zamek, uszkodzony 
bok - 7.500 DEM + cło i transport. Lubin, tel. 076/842-45-74, 
0603/32-19-50
VW POLO, 2000 r., 10 tys. km, 1400 ccm, MPi, granatowy 
metalic, nowy model, lekko uszkodzony lewy przedni naroż
nik, do sprowadzenia, 3-drzwiowy, - 13.500 zł + cło i trans
port. Wałbrzych, tel. 0605/85-03-41 
VW SANTANA, 1984 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 
uszkodzony przód, beż silnika, zarejestrowany, całe lampy i 
szyby, -1.000 zł. Lubin, tel. 076/749-79-68 
VW SHARAN, 1997/99 r., T900 ccm, TDI dobre wyposaże
nie, może-być mocno uszkodzony: Jelenia Góra, tel. 0604/ 
47*41-88
VW TRANSPORTER T4, BUS, 1994 r., 160 tys. km, 2400 ccm. 
diesel, zielony, długi, 5-biegowy, soczewkowe reflektory, hak, 
lewy przód lekko uszkodzony, welurowa tapicerka, do spro
wadzenia z Niemiec - 8.000 DEM. Chojnów, teł. 076/
817-21-15,0606/47-11 -̂90
VW TRANSPORTERBUS T-3, BUS, 1982 r., 1600 ccm, ben
zyna, biały, oszklony, uszkodzony silnik, • 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-31-58 po godz. 18,' 0601/73-53-27 
WARTBURG 353 W, 1982 r., 992 ccm po wypadku, całkowi
cie zniszczony, zarej. w Polsce - 250 zł.:, tel. 0503/06-69-30

P R Z Y C Z E P Y
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 
stan b. dobry, dł. przyczepy 4.20 m, po obwodzie 8 m. Gryfów 
Śląski, tel. 075/781-42-63
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 
Knaus Jet 380, obwód 765 cm. Wrocław, tel. 071/368-61-04 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowaną do napra
wy. Polanica Zdrój, tel. 0605/37-73-41 
KUPiĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ NIEWIADÓW dł. do 200 
cm, ład. do 750 kg, może być mniejsza, zarejestrowana bez- 
term., w dobrym stanie, otwierany tył, w cenie do 800 zł. Pro
chowice, tel. 0601/85-04-19
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM lub Niewiadów, za
rejestrowaną, z plandeką lub bez, do 750 kg. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
KUPIĘ PRZYCZEPĘ CYSTERNĘ do przewozu paliwa, poj.. 
10-20 tys. I-, 3- lub4-komorową. Wrocław, tel. 0601/58-05-70, 
071/344-55-88

WYPOŻYCZALNIA 
PRZYCZEP BAGAŻOWYCH

już od 19 zł/dobę 
Wrocław, ul. Robotnicza 22 

tel. 071/78-17-456
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KUPIĘ PRZYCZEPĘ DO PRZEWOZU KONI lekka, zareje
strowana. Wrocław, tel. 071/348-05-15 po godz. 20 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ DO PRZEWOZU SKUTERA WODNE
GO. Wrocław, tel. 071/785-76-94,0604/71-66-24 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ po spaleniu lub po wy
padku. Opole, tel. 077/474-31.-67 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ zarejestrowaną do na
prawy. Polanica Zdrój, tel. 0605/37-73-41 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ z prysznicem. Zielona 
Góra, tel. 0609/63-64-73
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ zarejestrowaną, do naprawy.
Polanica Zdrój, tel. 0605/37-73-41
KUPIĘ PRZYCZEPĘ PODŁODZIOWĄ. Wrocław, tel. 0601/
351-81-41
KUPIĘ PRZYCZEPĘ ROLNICZĄ jugosłowiańską - 3. Grodz- 
two, tel. 0602/18-16-74
KUPIĘ PRZYCZEPĘ ROLNICL\ 1 -osiową, z 3-stronnym 
wywrotem, prod. jugosłowiańskiej, na pojedynczych kołach. 
Kalisz, tel. 062/760-28-23
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ okazyjnie, 2-osiową, z 
najazdami lub bez, z pełną podłogą. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ do samochodu osobowe
go. Karłowice, tel. 077/469-71-38 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ D-47 ład. 4.51, na balo
nowych kołach, opony 11.5x15. Legnica, tel. 076/854 28-79 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ D-47 ład. 4.5 t, w rozli
czeniu Tarpan 3-osobowy, w b. dobrym stanie. Prudnik, tel. 
077/436-65-55
NACZEPA samowyładowcza, 2-osiowa, aluminiowa, wywrót
3-stronny,j 9.000 zł + VAT. Nowogrodziec, tel. 075/731 -66̂ 85 
NACZEPA wywrót do tyłu, na nowych resorach, 3-osiowa, 
nowe opony i okładziny hamulcowe, - 20.000 zł lub zamienię 
na busa. Wałbrzych, tel. 074/845 6̂3-38,0604/12-23-59 
NACZEPA, 1984 r. chłodnia (agregat SB-2), na 30 palet, dł. ;
12.6 m, 3-osiowa, stan dobry, -13.000 zł. Przewóz, tel. 068/ 
375-12-96
NACZEPA, 1989 r. skrzyniowa, oplandekowana, 30 europa
let, 2-osiowa, szeroki rozstaw osi, ład. 24 tony, z tyłu drzwi i 
druga naczepa Traillor o ład. 24 tony, oplandekowana na 30 
Europelet, 2-osiowa, cena • 6.800 zł. Jawor, tel. 076/ 
870-63-13.0605/53-27-42
NACZEPA, 1989 r. chłodnia, na poduszkach, 3-osiowa, na 
30 europalet, - 33.000 zł + VAT. Pieczyska, tel. 077/419-47-90 
NACZEPA, 1989 r. dł. 1.3.6 m, wys. 2.5 m, poduszki, plande
ka, w podłodze rolki, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0503/04-32-99 
NACZEPA, 1996 r. plandeka dł. 13.6 m, na poduszkach, ABS,
- 35.000 zł. Piotrowice k. Jawora, teł. 0604/32-13-29 
NACZEPA ACKERMANN, 1979 r. 3-osiowa, resor parabo
liczny, szeroki rozstaw, wywrotka na 3 strony, ład. 251, plan
deka 24 m3, - 21.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-72-88,0601/ 
91-18-18
NACZEPA BLUMHARDT, 1981 r. idealna do przewozu ma- 
ter. budowlanych i stali, wzmocniona rama na resorach, alum.
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burty, stelaż, plandeka, - 9.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
665-20-05
NACZEPA BODEX, 2000 r. wywrotka, góra aluminiowa 32 
m2, plandeka, 2 osie podnoszone, - 85.00P zł. Wrocław, tel. 
071/348-58-93
NACZEPA BRANDYS, 1988 r. wywrót 2-komorowy, 27 T ła
downości, -13.000 zł. Lubiąż, tel. 0601/33-52-94 
NACZEPA BRANDYS, 1990 r. 3-osiowa, lad. 27 ton, parabo
liczne resory, długość 12.2 m, oplandekowana, - 10.000 zł 
lub zamienię na dłuższą. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/
818-94-66. 0606/75-05r31
NACZEPA BRANDYS, 1991 r. dł. 12.60 m!, koła bezdętkowe, 
stan dobry, - 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/778-00-55 - 
NACZEPA FRUEHAUF ET-32,1983 r. dł. 13.60 m, ład. 25.2 
t, 3-osiowa, szeroki rozstaw, oplandekowana, nowa -12.500 
zł + VAT lub zamienię na samochód osobowy. Oława, tel. 071/
313-10-38
NACZEPA FUANFU, 1983 r. stan b. dobry, niskopodwozio
wa, oplandekowana, nowe ogumienie, ład. 251, - 15.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-17-42,0601/05-51-28 
NACZEPA H.P. HOLL NOCHF, 1980 r. 3-osiowa, masa wła
sna 6.6 t, ład. 27.4 t. -25.000 zł lub zamienię na wywrotkę. 
Chocianów, tel. 076/818-55-15,0602/39-89-77 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1981 r., 3-osiowa, ład. 26 t,
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oplandekowana, aluminiowe burty, wym. 12.2 x 2.5 m, szero
ki rozstaw osi, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 12.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-03-52,0601/71-51-65 
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. do przewozu kontene
rów, uniwersalna, na poduszkach, ładowność 241, w ciągłej 
eksploatacji, -12.000 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-49 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1996 r. 13,6 m. plandeka, na 
resorach, burty aluminiowe, - 31.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
NACZEPA KOEGEL, 1991 r. 3-osiowa, szeroki rozstaw, wy
wrotka, osie podnoszone, ABS, na poduszkach, waga 5.51, 
ład. 291, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 40.000 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-35-43,0601/89-63-02 
NACŻEPA KOŚCIAN CN 22,1988 r. cysterna, ważny dozór 
techn, - 12.000 zł + VAT. Borów, tel. 071/393-31-99, 0604/
24-34-24
NACZEPA KRONE, 1990 r. rozsuwany dach, plandeka, dł.
13.6 m, centralne smarowanie, wgłębienie do przewożenia 
materiałów okrągłych (koryto), osie BPW, na poduszkach -
3.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 316-27-25,0603/08-04-44 
NACZEPA LANGENDORF, 1988 r. waga 4.7 i, poj. 32 m3, 
paraboliczne resory, szeroki rozstaw, dół stalowy, góra alu
miniowa, niska, nowe opony, stan b. dobry, • 37.000 zł. Opo
le, tel. 0605/43-86-53
NACZEPA LANGENDORF, 1992 r. z aluminium, żebrowana,
25 m3 - 18.500 DEM. Sulechów, Tel. 068/385-00-31, 0049/
17-15-22-56-68
NACZEPA LANGENDORF, 1992 r., wywrotka, 3 osie, 1 pod
noszona, ABS, stalowo-aluminiowa, gładkie burty, zawiesze
nie pneumatyczne, nowe amortyzatory, opony i hamulce, ład. 
28 ton, stan b. dobry, - 60.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071// 
325-99-63 0601/84-48-03
NACZEPA SCHMITZ JUMBO, 1990 r. dług. 13.6 m, oplande
kowana, 3-osiowa, na poduszkach, I rejestracja w 1993 r, -
31.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-89-25
NACZEPA ZREMB SB-1, 1982 r. biała, chłerfniaM agregat. 
TK-SB1,2-osiowa, dł. chłodni 12.6 m, pój. 25 europalet, stan 
dobry, - 5.000 zł: Siciny, tel. 065/543-54-19,0605/06-95-40 
NACZEPA ZREMB NS-260,1985 dopuszczalna ładowność
26 ton, noweopony i plandeka, stan techniczny idealny, - 8.000 
zł. Wrocław, tel. 373-95-04,0602/63-94-34.
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NACZEPA ZREMB N-263,1997 r. aluminiowa, ABS, smaro
wanie centralne, burty aluminiowe, plandeka, ład. 26.700 kg, 
poduszki pow., ład. 88 m3, • 45.000 zł + VAT. Polkowice, tel. 
076/847-92-77 wewn.115
NACZEPA ZVALE, 1980 r. do ciągnika siodłowego, niebie
ska plandeka, 3-osiowa, na poduszkach, ład. 251, dł. 12,5 m, 
szer. 2,43 m, plandeka rozsuwana, stan b. dobry, -10.000 zł. 
Legnica, tel. 076/854-68-79
O  P.H. ELCAMPO sprzeda różne przyczepy kem

pingowe np. Adria, Burstner, Hobby, Knaus, 
ceny od 5.000 zł do 18.000 zł oraz nowe przed
sionki zachodnie, w cenie od 1.200 zł do 1.700 
zł, http://www.elcampo.clik.pl. ., tel. 062/. 
730-25-39,0603/13-69-59 01011951 

O  PRODUKCJA PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH I 
CIĘŻAROWYCH, naprawa przyczep (remonty ka
pitalne i bieżące). Wykonujemy zabudowy nad
wozi samochodowych, stelaże pod plandeki, 
izotermy, nadwozia, specjalne do przewozu po
jemników na paletach. Przebudowa i przeróbki 
przyczep (tandem), naczep, busów, izotermy 
skrzynie ładunkowe. Głogów, tel. 0501/62-29-25 
87019561

O  PRODUKCJA PRZYCZEP GASTRONOMICZ
NYCH, towarowych, autonadwozi • od 6.000 zł; 
urządzenia gastronomiczne gazowe, nowe i uży
wane (rożny na kurczaki • wsad od 6 do 66 szt,

grille, gyrosy, bemary, frytkownice, opiekacze, 
naleśnikarki, patelnie beztłuszczowe - od 1.300 
zł), krótkie terminy., tel. 077/412-39-78, 06021
72-19-40 01023981

PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM zarejestrowana beztermino
wo, nośność 270 kg, blacha aluminiowa, - 300 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-73-17
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM ład. 550 kg, wykonana z pro- 
fila zamkniętego, burty trapezowe, amortyzatory, resory, wym. 
208x130x40 cm, kompletna'dokumentacja, -1.200 zł. Łosiów, 
tel. 077/412-54-69
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM lekka, oplandekowana, oś 
Niewiadów, -1.600 zł. Sieradz, tef. 043/822-23-69 ' 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA 2 szt., cena 250 zł oraz 1450 zł, 
wym. 170 x 113, koła 13', aluminiowe burty. Syców, tel 062/
785-26-38 ^
PRZYCZEPA BAGAŻOWA oplahdekowana, nowa, zareje
strowana, wym. 2.70 x 1.70 m, - 2.000 zł. Śmigiel, tel. 065/ 
518-07-32
PRZYCZEPA BAGAŻOWA IBEBIAład. 250 kg, zarejestro
wana, opłacone ubezpieczenia, - 800 zł. Świdnica, tel. 0607/
52-53-99,074/852-14-00
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-250C biała, kla- 

• pa zamykana na kluczyk, zarejestrowana, opłacona, stan b. 
dobry, - 680 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-97-99 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA BLYSK-BIALYŚTOK skrzynia 
ocynkowana, - 180 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-12-90 po 
godz. 18
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-250C, klapa za
mykana na kluczyk, stan dobry, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
355-75-71,0501/80-46-25
PRZYCZEPA BAGAŻOWA nowa, na oryginalnej osi, ład. 750 
kg, wymiary 240x130 cm, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/
349-27,14, 071/349-37-65
PRZYCZEPA BAGAŻOWA ład. 550 kg, po kapitalnym remon
cie, zarej. bezterminowo, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/
40-31-35
PRZYCZEPA BAGAŻOWA do samochodu osobowego, prod. 
niemieckiej, ład. do 750 kg, nie eksploatowana w kraju, do 
małego remontu, • 600 zł. Żary, tel. 0606/16-81-92 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1980/93 r. samochodowe, 2 szt., 
zielona i szara, stan dobry, zarejestrowane - 550 zł/szt. Ja
wor, tel. 076/870-04-66
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1986 r. na oryginalnej osi skręt
nej, wym. 260 x 130 x 40 cm, zarejestrowana bezterminowo, 
stan b. dobry, możliwość uruchomienia hamulca najazdowe
go, -1.950 zł. Chojnów, tel. 076/877-34-37 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW, 1989 r. stan b. do
bry, zamykana, zarejestrowana bezterminowo, ład. 250 kg, - 
750 zł. Ruszów, tel. 075/771-45-98,0604/90-17-05 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA HP-400,1989 r. model 01/2, sza
ra, tylna burta otwierana, oplandekowana, zapasowe koło, 
zamykana na klucz, ładowność 310 kg, waga własna 90 kg, 
stan dobry, prod. niemieckiej,.- 1.500 zł. Legnica, tel. 0608/ 
25-91-58 %
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1989 r. zarej. beztermino
wo, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/373-18-40 po godz. 20 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1993 r. zarejestrowana, 
opłacona, dł. 210 cm, szer. 125 cm, otwierana burta przednia 
i tylna, -1.000 zł. Laski, tel. 074/817-78-11 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1998 r. zarejesrowana na 500 kg, 
zamykany dach, koła 15”, blacha ocynkowana, podłoga drew
niana, zakonserwowana, stan idealny, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-75-98
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r., na wzór Niewiado
wa, ład. 500 kg, rozbieralny stelaż, opończa celna, koło za
pasowe, podpórka zaczepu, perfekcyjnie wykonana, ocynko
wana, - 2.200 zł. Kępno, tel. 062/782-31-42 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. wym. 140 x 200 x 
40 cm, ład. 700 kg, koło zapasowe, resory, amortyzatory, od
boje, gotowa do rejestracji, • 800 zł lub zamienię na Tarpana
1.5 ccm, Fiata 126p i inne. Nowa Wieś Złotoryjska, gm. Złoto
ryja, tel. 076/878-12-22
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. wym. 250x125x130 
cm, zarej. bezterminowo, na resorach, amortyzatory olejowe 
i 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, żarej. bezterminowo, - 2.000 zł. Ścinawa, tel. 0.761
843-62-85
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW, 2000 r. wym. 
220x120x40 cm, prawie nowa, zarejestrowana beztermino
wo (mowe tablice rej.), ład. 750 kg, -1.800 zł. Wrocław, tel.
354-38-15
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r.. nowe opony, zare
jestrowana bezterminowo, wym. 200 x 115 x 35 cm, ład. 500 
kg, wykonana z profila zamkniętego, 2 otwierane burty, -1.600 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowa, wym. 200 x 
115 x 35 crrt, koła 13”, tylna burta otwierana, burty z blachy 
trapezowej, ocynkowanej, gotowa do rejestracji, - 800 zł. 
Radwanice, tel. 076/831-14-92,0502/17-72-07 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. atrakc. wygląd, bla
cha trapezowa, ocynkowana, wym. 170 x 120 x 35, do reje
stracji, - 650 zł. Strzegom, tel. 074/855-56-86 
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 DŁUŻYCOWA 2-kołowa, typ wojskowy, bliźnia
cze itoła, - 500 zł. Krakówkowice, gm. Otmuchów, tel. 077/ 
435-32-70,0608/64-33-33 wieczorem *
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA do sam. ciężarowego, 2-kołowa, 
sprawna - 1.800 zł. Zielęcice, tel 077/411-36-21, 077/ 
411-36-20
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI I BYDŁA. 1995 r. solid
na, ład. 11,2 szt., bez plandeki, oś Mercedesa, koło zapaso
we, zarejestrowana do sam. ciężarowego lub ciągnika, -1.200 . 
zł. Sulmierzyce, gm. Krotoszyn, tel. 062/722-31-96 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA lekka, przystosowana do 
ciągnięcia samoch, osobowym, wym. 3x2 m, wyposażona w 
rożen gazowy, na 30 kurczaków, lodówką, zamrażarka, grill . 
gazowy w ladzie, - 7.500 zł! Głuchołazy, tel. 0602/49-51-24 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 1-osiowa, biała, wymia
ry 2 x 3 x 2 m, atest Sanepidu, wyposażona w lodówkę, ter
mę, butlę gazową, meble, instalację wodno - kanalizacyjną,
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instalację elektryczną rożen gazowy na 20 kurczaków, - 9.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/399-40*08 . . .
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA mała, przygotowana do 
pieczenia kiełbasek, - 1.000 zł. Oława, tel. 071/313-99-72 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA rożen gazowy na 24 kur
czaki, 2 butle gazowe, lodówka, licznik energii, zlewozmywak, 
bojler, ocieplana, stan b. dobry, - 8.200 zł. Szczytna, tel. 074/
868-44-77
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA styl holenderski, atest 
sanepidu, wyposażenie, liczniki, - 8.500 zl. Wolsztyn, tel. 0607/ 

.41-75-06
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA rożen na 35 kurczaków, 
pełne wyposażenie, atest Sanepidu, faktura VAT, używana rok, 
-12.500 zł. Września, woj. wielkopolskie, tel. 0602/36-59-19 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1990 r. niemiecka, 4,2 
m, zamrażarka, 2 mikrofale, ekspresyjiczniki, szatki,- 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
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PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1992 r. 2-osiowa, dł. 4 
m, stan dobry, z szafkami, lodówką umywalkami, szafką ubra
niową, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-17-76 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA SAM, 1994 r. rożen na 
36 kur, mikrofalówka, waga, opiekacz, frytkownica, lodówka, 
zamrażarka, zlewozmywak, półki, licznik, atest sanepidu na 
cały kraj, zarejestrowana bezterminowo, • 7.900 zł lub zamie
nię na samochód, bus, diesel. 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, 1997 r. prod. holender
skiej, wym. 2.5 m x 3.5 m, 1-osiowa, 2 otwierane boki, ume
blowana, 2 grille gazowe ♦ butla, frytkownica, lodówka, mi
krofalówka, przyuczę do działalności, • 12.000 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-22-27, 0601/06-12-30 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP, 1998 r„ dł.
3.3 m, pełne wyposażenie, • 17.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
842-12-82
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA BYDGOSZCZ, 1999 r„ 
wym. 3 x 2 x 2 m, rożen na 30 kurczaków, ceramiczny, gazo
wy,woda, inst. elektr., otwierana z przodu, oszklona, -11.000. 
zł lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 0609/06-53-14 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2000 r. na samochodzie 
Żuk, pełne wyposażenie, gotowa do pracy, piec na 36 kur
czaków, atest Sanepidu, -18.500 zł. Kwilcz, woj. poznańskie, 
tel. 0603/20-25-07
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2000 r. wym. 4 x 2 x 2  
m, 1-osiowa, - 10.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/12-78-10 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 20Ó1 r. nowa, Z wypo
sażeniem, wym. 3,75 x 2 x 2 m- 7.500 zł. Góra Śl., tel. 0609/
16-23-06 i j  /  i
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r.̂ 200 x 200 x 200 
cm, 1-osiowa, hak, piec gazowy na 42 kurczaki, pełne wypo
sażenie, atest, - 15.000 zł. Praszka k. Olesna, tel. 0503/
50-24-22
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r. wym. 2x3x2 m - 
od 6.500 zi, wyposażenie: urządzenia gazowe, rożen na kur
czaki - 1.900 zł, gyros • 1.600 zł, frytkownica - 1.600 zł, grill •
1.000 zł. bemar 1.500 zł, opiekacz - 1.500 żł, patelnia bez
tłuszczowa - 2.000 zł, naleśnikarka, śr. 40 • 1.600 zł. Przyle
sie. tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA • różne modele, 

kompletne, zarejestrowane, importowane z Ho
landii, faktury VAT, raty, ceny od 3.000 do 18.000 
zł. Przedsionki do przyczep kempingowych, 
nowe i używane, oryginalne, kompletne - od
1.000 do 2.200 zł. Akcesoria. Wrocław, tel. 071/
343-21-68,0601/77-36-70 02015591

PRZYCZEPA KEMPINGOWA 6-osobowa, - 4.000 zł. Biela
wa, tel. 0606/73-38-32
PRZYCZEPA KEMPINGOWA prod. zachodniej. 3-, 4-osobo- 
wa, waga do 750 kg, dług. do 4 m - do 3.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-88-66
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY dł. 4 m, 5-osobowa, 
lodówka, kuchenka, ogrzewanie, przedsionek, stan b. dobry,
- 5.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-25-39.0603/13-69-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER LUX dł. 4.7 m, 
5-osobowa, zasuwane drzwi do jednej sypialni, rolety, lodów
ka, kuchenka, ogrzewanie nawiewowe, łazienka z pryszni
cem, antena TV, przedsionek, stan b. dobry, - 13.500 zł. 
Ostrzeszów, tel 062/730-25-39,0603/13-69-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-37-33
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, - 2.500 zł lub wynajmę -35 zł/ 
dzień. Wrocław, teł. 071/364-25-63,0602/50-63-84 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E po re
moncie kapitalnym, nowa tapicerka, gruba ciepła uszczelnio
na skorupa, okna uchylne, instalacja el. 12/220 V, - 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-93-42
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BEISE duży przedsionek, WC,
6 miejsc, 2 pokoje, zlewozmywak, umywalka, ogrzewanie, stan 
idealny, kuchenka gazowa, 220/12 V, oclona, po przeglądzie, 
w kraju nie używana - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-19-39, 
0603/78-92-88
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1970 r. kolor biały, 3-osobo
wa, kuchenka gazowa, zlewozmywak, nowy przedsionek, 
żółte tablice, stan dobry, • 2.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/ 
387-26-56 w godz. 8-16,356-26-51 pO godz. 17 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1970 r. dł. 6.5 m, waga 1.200 
kg, 2-osiowa, przedsionek, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, stan 
b. dobry, - 6.000 zł. Nowogrodziec,.tel. 075/731-61-94
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PRODUKCJA PRZYCZEP “GŁOWACZ" 
RAWICZ 0-602 790 212, 0-608 627 685 

Przyczepy skrzyniowe, oplandekowane f t
z homologacją i atestem PIMOT-u rt0 <§
dł. od 1,5 do 2,5 m . cr\0 l i n® 5
szer, od 1 do 1,45 m -u od '
wys. od 0,8 do 1,4 m
Przyczepy z hamulcem najazdowym . nevio
dl. od 2,5 do 3,5 m
szer. 1,4 m, wys. do 1,6 m cb"^

HAKI HOLOWNICZE
nowe, używane, polskie, zachodnie 

SPRZEDAŻ - MONTAŻ 
KRAFTPOL - Wrocław, ul. Ślężna 222 

tel. 071/367-92-14,0-607 093 810

Okazyjnie kupię przyczepkę 
dwuosiową, z najazdami lub bez, 

z pełną podłogą
O P012137

tel. 076/870-65-50,0-6061910 59

PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS JET 440,1973 r„ za- 
rejestrowany bezterminowo, 1-osiowa, dl. 5.5 m, 6-osobowa, 
2 sypialnie, lekka (440 kg), kuchenka gazowa, hamulec na
jazdowy, stan dobry +lusterka boczne do Poloneza, • 3.200 
zł. Wrocław, tel. 071/360-12-03,0609/07-06-09 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1974 r.tna 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 WILK, 1974 r., waga 800 kg, 
4-osobowa, ogrzewanie gazowe, woda, kuchenka gazowa, 
oclona, nie zarejestrowana, nowa tapicerka, • 2.700 zł. Ule- 
sie, gm. Miłkowice, tel. 076/850-22-03 - 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 380,1975 r. stan do
bry, zarej. bezterminowo, inst. 220 V * gaz, lodówka, ogrze
wanie, z przedsionkiem, hamulec najazdowy, - 4.200 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-53-18
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. 1-osiowa, dł. 6.5 
m, 4-osobowa, kuchnia, 2 pokoje, po remoncie, stan dobry, • 
7.900 zł. Wrocław, .tel. 316-27-25,0603/08-04-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, 1976 r. 1-osiowa, 
11,4/5-osobowa, oddzielna sypialnia, WC, łazienka, lodów
ka, kuchenka, zlew, ogrzewanie nadmuchowe, gaz, przed
sionek, koło zapasowe, czysta, zadbana, zarejestrowana, - 
4.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-71-59 
PRZYCZEPAKEMPINGOWA MAYER, 1976 r. prod. niemiec
kiej, ogrzewanie gazowe, WC, 2 sypialnie, - 4.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/593-07-33 
PRZYCZEPAKEMPINGOWA CAMPTOURIST 6-1B, 1977 r., 
rozkładana w namiot, z przedsionkiem, możl. gotowania (ku
chenka gazowa), spanie.dla 5 osób, -1.400 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-65-45
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 310,1977 r., 3-oso
bowa, 600 kg, dł. 320 cm, woda, gaz, elektryczność, stan b. 
dobry, hamulec najazdowy, • 2.800 zł. Prudnik, tel. 0771 
436-28-55
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER 360, 1977 r. ha
mulec najazdowy, przedsionek, zlewozmywak, kuchenka ga
zowa, lodówka, inst. 220/12V + gaz, ogrzewanie gazowe, 2 
sypialnie, podwójne szyby, stan b. dobry, • 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/ 
38848-19
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 CORSAR, 1978 r. biało-niebie- 
ska, 6-osobowa, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie, 
2-osiowa, stan b. dobry, kompl. dokumentacja, • 6.500 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/63-63-38 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1978/79 r., po remoncie, 
1-osiowa, hamulec najazdowy, inst. 220/12V + gaz, zareje
strowana, stan dobry, - 3.000 zł. Jelenia Góra, teł. 075/ 
783-36-67
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1979 r., 1-osiowa, 5 m, 
ogrzewanie, lodówka, zlewozmywak, 4-osobowa, hamulec 
najazdowy, - 4.500 zi. Wrocław, tel. 0502/59-51-80 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TRAWERS, 1979 r. dł. 4 m, lo
dówka, kuchenka gazowa, łazienka, hamulec najazdowy, - 
4.500 zł. Opole, tel. 077/457-21-17 
PRZYCZEPAKEMPINGOWA, 1979 r. prod. niemieckiej, ku
chenka gazowa, 220/12V, hamulec najazdowy, masa 400 kg, 
butla gazowa, 1-osiowa, stan idealny, bezterminowy przegląd,
- 3.000 zł. Poniec, tel. 0603/44-80-82 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1979 r. waga 850 kg, dł. 5 m, 
stan idealny, pełne wyposażenie, antena sat, - 6.950 zł. Wro
cław, tel. 0604/75-52-76
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 540, 1979 r. salon, za
mykana sypialnia, kuchnia, lodówka, łazienka, ogrzewanie, z 
przedsionkiem oraz WELT-BUMMLER, wyposażenie j.w., 
zarejestrowane - 6.500 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/80-73-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ACE EUROPA 10,1979 r., po 
remoncie kapitalnym, 5-6-osobowa, 2 pokoje, dł. 5 m, masa 
całkowita 680 kg, z przedsionkiem, stan b. dobry, • 7.300 zł. 
Wrocław, tel. 363-31-87 po godz.18,0604/29-62-46 
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. 068/388-4.8-19 
PRZYCZEPAKEMPINGOWA 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. 
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 NIEWIADÓW N-126,1980 r. I 
rejestracja w 1984 r., uchylne okna, stan techn. b. dobry, do
datkowo przedsionek, koło zapasowe, - 2.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-38-85,0608/45-14-02
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1980 r. dług. 6.7 mt 
ład. 1.2 tony, pełne wyposażenie, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-27-50 po godz. 18
PRZYCZEPAKEMPINGOWA, 1980 r. 1-osiowa, dł. 5.3 m, z 
łazienką i przystawką, - 6.500 zł. Wrocław, teł. 071/347-84-85 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ROLER, 1981 r. biało-beżowa, 
zarejestrowana, po przeglądzie techn., 220 V, antena TV, pie
cyk gazowy, zlewozmywak, szafki, nowe opony, przedsionek, 
wzmacniacz antenowy, dobrze utrzymany. - 3.500 zł. Rawicz, 
tel. 065/545-47-67
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.coni.pl)
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 460, 1981 

r. prod. niemieckiej, 5-osobowa, 2-pokojowa, 
1-osiowa, gaz, 220/12 V, stan dobry, • 6.500 zł. „

tel. 074/841-11-64 po godz. 16, 0601/97-15-01 
01027281

PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1981 r. 4-oso
bowa, kuchenka gazowa, lodówka, zlewozmywak, ogrzewa
nie z-nawiewem, instalacja, 220/12 V + gaz, WC, łazienka, 
przedsionek, radioędtwarzacz, z pełnym nagłośnieniem, I 
właściciel 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 NIEWIADÓW N-126E, 1981 r. 
na resorach, z teleskopami, koło zapasowe, 2 skrzynie z przo
du, okna uchylane, pełne wyposażenie, z przedsionkiem, za
rejestrowana bezterminowo, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
361-65-78
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HEIMSTOLZ HP 50183/1,1981/ 
91 r. zarejestrowana bezterminowo, masa całk. 500 kg, dł. 
3.90 m, 4-osobowa, kuchenka gazowa, inst. 220/12V + gaz, z 
przedsionkiem, - 5.000 zł. Wykroty, gm. Nowogrodziec, tel. 
0605/51 -95-84 po godz. 20
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 SAFARI, 1983 r., • 10.000 zł. 
Kobierzyce, tel. 071/311-11-22, 0604/73-66-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1983 r. kolor 
kremowy, dł. 5.8 m, waga 850 kg, nowy przedsionek dach 
przeciwsłoneczeny, namiot, pełne wyposażenie, w.c., łazien
ka, w kraju od tygodnia, oclona, stan idealny, • 9.200 zł. Cho
cianów, tel. 076/818-58-41,0608/01-77-13 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0205 
www.autogielda.com.pl)
PRZYCZEPAKEMPINGOWA IFAHP 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 zł. Lubin, tel. 076/842-16-40 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1983 r. 4-osobowa, z przed
sionkiem, ogrzewanie, inst. 220/12V, pełne wyposażenie, - 
6.500 zł. Opole, tel. 077/455-08-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1983 r. 3-osobowa, oclona, z 
przedsionkiem, ogrzewanie, kuchnia, lodówka, zlewozmywak, 
radio, hamulec najazdowy, amortyzatory, waga 525 kg, stan 
idealny, • 8.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-98-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 595,1983 r. 2 sypial
nie, łazienka, z przedsionkiem - 9.700 zł, Knaus 360, z 1980 
r., z przedsionkiem, ciężar własny 750 kg - 6.800 zł. Wrocław, 
tel. 0602/32-53-04

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP 
SERWIS 

OSIE I URZĄDZENIA 
NAJAZDOWE

Świdnica 
Slotwina 63 f 
tel. 074/853-24-59

o. Dzierżoniów 
ul. Kopernika 3 
tel. 074/832-05-00

PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126. 1983 r.
4-osobowa, stan dobry, - 3.500 zł. Zduny, tei. 0604/59-54-89 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1984 r. 4- lub
5-osobowa, nowy model, łazienka, w.c. chemiczne, kuchnia, 
zlewozmywak, moskitiery, ogrzewanie, nadmuch zimnego 
pow., inst. 12/220 V, przedsionek, rolety aluminiowe atermicz
ne, dł. 5 m, ciężar 750 kg, zarejestrowana bezterminowo, - 
9.000 zł. Lubin, tel. 076/847-80-95
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP450 K, 1984 r. prod. holen
derskiej, 4-5 osobowa, 2 przedsionki namiotowe, lodówka, 
ogrzew., aneks kuchenny, stan b. dobry - 8.250 zł. Bogatynia, 
tel. 075/773-82-21,0600/12-82-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1984 r. 
kuchenka gazowa, umywalka, stan b. dobry, zarejestrowana 
bezterminowo, - 2.400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-34-73 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LYUTON, 1984 r. po general
nym remoncie, 4-osobowa, zlewozmywak zintegrowany z 
kuchenką (2-palnikową), stan b. dobry, hamulec najazdowy, 
lodówka, zarejestrowana, bezterminowy przegląd, • 2.900 zł 
lub zamiana na samochód. Kalisz, tel. 062/757-46-36,0601/ 
65-26-78
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126. 1984 r. 
przegląd bezterminowy, kuchnia gazowa, -2.100 zł. Kłodzko, 
tel. 0501/31-48-13
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT-509,1985 r. biała + 
zdobienia, 2 osie, dł. 663 cm, 2 pomieszczenia + łazienka 
(prysznic, umywalka, wc), czysta i świeża i zadbana, stylo- 
wa-dąb i welur, wyp., lodówka, kuchenka, ogrzew. z rozpro
wadzeniem, antena ♦ wzmacniacz - 14.000 zł. Gubin, tel. 0606/ 
32-66-82
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 BURSTNER LUX,.1986 r. ko
lor kremowy, pełne wyposażenie, lodówka, ogrzewanie, w.c.,. 
łazienka, natrysk, przedsionek, rolety, TV SAT, moskitiery,. sty
lowe wykończenia, w kraju od tygodnia, oclona, dł. 7 m, waga 
1300 kg, stan idealny, -13.000 zł. Legnica, tel. 076/818-58-41, 
0608/01-77-13 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A60206 www.autogielda.com.pl) 
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 I 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1987 r. 
stan bardzo dobry, zarejestrowana bezterminowo, nowy
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przedsionek, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 341-90-75, 0602/ 
22-04-88
PRZYCZEPAKEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126N, 1987 r. 
duża, nowe opony, zarejestrowana bezterminowo, schowek 
na 2 butle, kuchenka gazowa, umywalka, zadbana, hamulec 
najazdowy, - 4.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-93-31,06071 
11-57-62
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 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126,1987 r. duża, I właści
ciel, stan b. dobry, - 4.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-44-20, 
074/666-10-34
PRZYCZEPAKEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1987 r. nie 
używana, na resorach, z przedsionkiem, - 3.800 zl. Wrocław, 
tel. 0601/70-50-00
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1987 r. dł. 6.80,. 5 
lub 6-osobówa, sypialnia, salon, kuchnia w kolorze gruszki, 
rzeźbiona łazienka, kuchenka 3-palnikowa, lodówka, inst. 121 
220 V, podłączenie do wody miejskiej, moskitiery, ogrzewa
nie gazowe, zlewozmywak, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
322-30-19,0501/46-50-87
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1987 r. 
szyby otwierane, stan b. dobry, - 3.250 zł lub wynajmę, w ce
nie 30 zł/dobę. Żarów, tel. 074/858-90-52 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1988 r. 
praktycznie nie używane, stan b. dobry, lodówka, - 3.600 zł. 
Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-55-62 
PRZYCZEPAKEMPINGOWA N-126 E NIEWIADÓW, 1988 r. 
resory, koło zapasowe, przedsionek + wyposażenie, I właści
ciel, transformator 12/220 V, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
345-31-26
PRZYCZEPAKEMPINGOWA CHATEAU, 1988 r„ ciężar przy
czepy 560 kg, dług. 5 ni, szer. 2.10 m, tropik, stan b. dobry, -
12.000 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/416-41-82,077/416-11-84 
PRZYCZEPAKEMPINGOWA, 1988 r. kompletnie wyposażo
na, ogrzewanie gazowe, prod. DFDR, 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 HOBBY PRESTIGE, 1989 r. 
1-osiowa, 1200 kg, dł. 530 cm, WC, brodzik, RM, antena TV, 
sypialnia dzielona, nowe Opony, pełne wyposażenie, meble 
dębowe (stylowe), obicie welurowe, przedsionek letnfi zimo
wy, stan idealny, zarejestrowana, • 20.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-71-59
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY PRESTIGE 42 ST, 1989 
r., pełne wyposażenie, łazienka, WC, ogrzewanie gazowe z 
nadmuchem, RO, maszt, moskitiery, rolety, duży przedsionek,
-13.000 zł. Legnica, tel. 076/854-46-96,0603/94-60-50 
PRZYCZEPAKEMPINGOWA. 1989 r. namiotowa, 5-osobo
wa, z przedsionkiem, kuchnia, waga 250 kg, stan b. dobry, - 
1.200 zł. Wrocław, tel. 0608/30-89-63 
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 TABBERT, 1992 r. 2-osiowa, 
w.c., sypialnia na 7 osób, ogrzewanie nadmuchowe, podgrze
wane łóżka, kuchenka, zlewozmywak, żaluzje przeciw koma
rom, barek, 3 szafy, • 22.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-37-27, 
0604/98-38-68 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0194 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TEC, 1992 r. 1-osiowa, 5-oso
bowa, piętrowe łóżka, toaleta, WC, prysznic, ciepła woda, 
ogrz. nadmuchowe, rolety, żaluzje przeciw komarom, nowy 
przedsionek, podłoga, stan idealny, - 25.000 zł. Bartosz Pi- 
skozub, 53-405 Wrocław, ul. Krucza 85/9 
PRZYCZEPAKEMPINGOWA. 1992 r. namiotowa, 5-osobo
wa, kuchnia gazowa, -1.700 zł. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT DIAMANT, 1994 r. dł. 
5.5 m, kuchnia, pochłaniacz, lodówka, sypialnia zamykana, 
meble drewniane, WC, salon, żaluzje, moskitiery, stan ideal
ny, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-84-16 
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 375, 

1997 r. 4-osobowa, stan idealny, nowy model, 
WC, łazienka, dwie butle gazowe, żaluzje, cena 
15.400 zł, możliwa faktura VAT lub zamiana na 
samochód diesel, w tej cenie. Wrocław, tel. 071/ 
351-63-22,0601/70-23-73 81010771

PRZYCZEPA KEMPINGOWA ELDDIS, 1999 r. dł. 4.20 m, 
3-osobowa, kuchnia, łazienka, przedsionek, - 25.000 zł. Wro
cław, tel. 071/368-12-85
PRZYCZEPA LAWETA prod. niemieckiej, oclona, - 2.500 zł. 
Jawor. tel. 076/870-54-88 1
PRZYCZEPA LAWETA aluminiowa, rfowe opony, pełna,'-
4.000 zł. Kraśnik Dolny, tel. 075/736-97-00 
PRZYCZEPA LAWETA szara, oryg., po remoncie kapitalnym, 
nowe najazdy, wyciągaika, koło podporowe, - 2.500 zł. Świd-' 
nica, tel. 0606/34-26-15
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1993 r. ład. 1480 kg, 2-osiowa, - 
wciągarka ręczna, ubezpieczona, zarejestrowana, -1.400 zł: 
Krotoszyn, tel. 0503/96-61-93
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1993 r., wąska, pełna podłoga, 
wyciągarka, po remoncie, stan b. dobry, - 2.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-18-20
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1994 r. osie firmy Knott, 
wyciągarka, nowe hamulce, zadbana, - 4.000 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/593-07-33
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW A 2001A, 1996 r., ory
ginalna, stan dobry, - 4.100 zł. Prochowice, tel. 076/858-41-58 
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL’ , 1998 r. do holowania sa
mochodów, na prawo jazdy kat. B, nie używana ♦ dodatkowy/ 
komplet opon ż dętkami, możl. faktura VAT, - 1.550 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45
PRZYCZEPA LAWETA .SAM’, 1999 r., 2-osiowa, hamulec 
najazdowy, wyciągarka, plandeka celna, rozbierany stelaż, 
nowe opony, zarejestrowana, 4.5 x 2.2 x 2 m, najazdy, - 4.500 
zł. Radwanice, tel. 076/831-14-06,0600/41-71-80 
PRZYCZEPA NAMIOTOWA CAMPTOURIST prod. niemiec
kiej, 4-osobowa, kuchenka gazowa, z tropikiem, kpi: doku
mentacja, oclona, • 2.200 zł. Wykroty, gm: Nowogrodziec, tel. 
0605/51-95-84 .po godz. 20 .
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA do przewozu koparek, 
spycharek, ład. 10 ton, -10.000zł. Kłodzko, tel. 074/867-36-91 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA, 1977 r. prod. zach., 
3-osiowa, najazdy, dł. 13.50, - 23.000 zł. Tuplice, tel. 068/ 
375-70-53
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA, 1992 r. ład. 40 t, -
12.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47,0608/51-35-97 
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotka, ład. 8 1 , 7.500 zł oraz 
druga, ład. 3.5 t, do remontu, • 480 zł. Góra śl., tel. 065/ 
544-75-93

HAKI HOLOWHICZE I
montaż - sprzedaż - serwis 

wszystkie modele osobowe i dostawcze
Wrocław, ul. Braniborska 82 (teren Centrostalu) 
tel. 359-56-45,0-607164 077, czynne 8-17, sob. 9-14

PRZYCZEPA ROLNICZA do ciągnika, 2-kołowa, ze światła
mi, - 700 zł. Węgry, tel. 0606/57-74-70 
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D 44B, 1977 r. po remon
cie kapitalnym, nowe burty, podłoga i układ hamulcowy, nowa 
instalacja elektryczna, opony w bardzo dobrym stanie, -1.600 
zł. Legnica, tel. 076/855-02-12 po godz. 18 
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-47,1980 r. wywrotka na 
3 strony, po remoncie kapitalnym burt, podłogi, ukł. pneuma
tycznego i inst. elektrycznej, ład. 4.51, stan b. dobry, - 3.000 
zł. Zagórzyce 18, gm. Wółów, tel. 071/389-74-43 
PRZYCZEPA ROLNICZA, 1988 r. ład. 7 ton, • 2.500 zł. Nysa, 
tel. 077/435-44-44
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA D-50,1986 r., po remoncie ha
mulców, nowa inst. i szczęki, felgi n. typu, stan b. dobry, • 
2.600 zł. Roztoka, gm. Dobromierz, tel. 074/850-91-12 
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA D-633,1988 r. 6 t, - 2.700 zł. 
Lękociny, gm. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-84-69 
O  PRZYCZEPA TOWAROWA nowa, 1-osiowa, wym. 

250x150x150 cm, oplandekowana, podwozie 
Knott, ład. 1400 kg, hamulec najazdowy, rama 
ocynkowana, do zarejestrowania wg potrzeb 
kupującego, - 4.000 zł + VAT. Świdnica, tel. 0741 
853-24-59 01026101

0  PRZYCZEPA TOWAROWA nowa, 1-osiowa, dług. 
308 cm, szer. 136 cm, wys. 185 cm, oplandeko
wana, hamulec najazdowy, rama ocynkowana, 
oś na wahaczach • 1300 kg, do zarejestrowania 
wg potrzeb kupującego, - 3.700 zł + VAT. Świd
nica, tel. 074/853-24-59 01026111

PRZYCZEPATOWAROWA prod. niemieckiej, pod plandekę, 
ładowność 2 1, nie rejestrowana w Polsce, oclona, nowe osie, 
opony i zaczep, pojemność 17 m3, - 5.000 zł. Bielawa, tel. 
0605/65*31-56
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50 po remoncie kapitalnym, 
burty wys. 75 cm, zarejestrowana, obrotnica od przyczepy 
D-83, - 5.000 zł. Jawor, tel. 076/870-10-90 
PRZYCZEPA TOWAROWA 2-osiowa, z podnoszoną nacze
pą aluminiową o pow. 3x1.5x0.9 m, zarej. bezterminowo, -
5.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-58-96 
PRZYCZEPA TOWAROWA HL ład. 8 1, nowa plandeka, stan 
opon dobry, przegląd do 02.2002 r., stan b. dobry, cena 4.000 
zł ♦ VAT. Ozimek, tel. 0606/98-54-25 
PRZYCZEPATOWAROWAGKB 8350 2 szt., do remontu, ład. 
101, brak burt, podłóg opon, - 800 zł. Wojciechów, tel. 076/ 
877-34-34
PRZYCZEPATOWAROWA SANOK składak, 425 x 190 x 200 
cm, 2 osie Knott, urządzenie najazdowe Knott (nowe), koła 
13", plandeka celna nowa, czerwona, biały pas na dachu, -
7.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-66-90,0607/31-53-90 
PRZYCZEPATOWAROWA wym. 320x200x170 cm, oś skręt
na, stan b. dobry, • 1.800 zł. Żary, tel. 0605/59-03-89 
PRZYCZEPATOWAROWA SANOK D-50.1978 r. po remon
cie kapitalnym, zmodernizowana, po wymianie burt, felg, bęb
nów, nowy skręt, - 3.500 zł lub zamienię. Rosochata, tel. 076/ 
722-97-28
PRZYCZEPATOWAROWA SANOK D-43,1980 r. szara, stan 
dobry, na wysokich kołach 825 x 20, • 1.650 zł. Jawor, tel. 
076/870-04-66
PRZYCZEPATOWAROWA D-50,1986 r. stan dobry, - 2.200 
zł. Żagań, tel. 068/477-17-32
PRZYCZEPA TOWAROWA DĘBICA MS 16 A, 1987 r. ład. 10 
t, bliźniacze koła (8 + 1 zapasowe), stan opon b. dobry (90%), 
nowy układ skrętu (z dyszlem i osią), poj. 13 europalet, stan 
ogólny b. dobry, ważny przegląd tech, - 5.500 zł. Wronów, tel. 
065/543-54-19,0605/06-95-40 
PRZYCZEPA TOWAROWA IFA HL 6102,1987 r. nowy stelaż
1 plandeka, 5.1 x 2.43 x 2.45, stan b. dobry, • 6.000 zł. Głucho
łazy, tel. 0604/52-75-12
PRZYCZEPA TOWAROWA D-55, 1988 r., - 4.000 zł. Wro
cław. tel. 0601/58-61-09
PRZYCZEPATOWAROWA SANOS D-83,1989 r. ład. 10 ton, 
po remoncie, plandeka, - 4.800 zł. Strzelce k. Oleśnicy, tel. 
071/314-18-46
PRZYCZEPATOWAROWA AUTOSAN P-4,1989 r. ład. 121. 
wys. burt 80 cm, zużycie opon 30%, bliźniacze koła, - 4.200 
zł. Wałbrzych, tel. 074/816-09-71 
PRZYCZEPATOWAROWA. 1990 r. sam., typ. WZGS, zarej.
- 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-42-22,0603/55-00-34 
PRZYCZEPATOWAROWA SAM, 1995 r. zamknięta, srebna. 
2-osiowa, hamulec najazdowy, nowe opony, aluminiowa, dł.
2 hi, szer. 2 m, otwierana z tyłu, - 4.900 Zł. Legnica, tel. 0605/ 
85-58-00
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
cław, tel. 341-64-61, 0608/25-02-11 
PRZYCZEPATOWAROWA, 1998 r. oplandekowana do busa
- 2.500 zł. Rawicz, tel. 0601/99-10-12 
PRZYCZEPATOWAROWA SAM, 1998 r. oplandekowana. 
wym. 800 x 310 x 225 cm, ład. 1.51, podzespoły KNOTT, ha
mulec najazdowy, koła 14”, stan b. dobry, -6.900 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-59-01,0502/59-52-01 
PRZYCZEPATOWAROWA P4,1999 r. ład. 12 T, plandeka, -
6.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-17-33 
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. Ścinawa, tel. 076/843-62-85,0601/72-61-59 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011 ładowność 8 t, - 4.800 
zł., tel. 0604/82-56-45
PRZYCZEPA WYWROTKA HK-8 ład. 7.4 t, stan b. dobry, - 
3.400 zł. Głuszyca, tel. 074/845-66-34,0602/29-19-48 
PRZYCZEPA WYWROTKA 1-osiowa, rolnicza, na kołach o 
wym. 825 x 20, • 1.000 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-53-95 
PRZYCZEPA WYWROTKA ład. 8 t, - 4.300 zł. Lubsza, tel. 
077/411 -86-40. 0602/36-57-42 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011 wywrót 2-stronny -
10.000 zł lub zamienię na Ursus U-912, C-385. Piętrzykowi- 
ce, tel. 0606/50-99-68
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 8 ton HL, wywrót 2-stronny, opo
ny 1200 • 4.300 zł lub zamienię na przyczepę B-735 z dopła
tą. Wrocław, tel. 0600/63-30-62 
PRZYCZEPAWYWROTKA AUTOSAN H-35,1968 r. 3.5 tony, 
dokumentacja, • 2.200 zł. Leszno, tel. 0607/08-77-14 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011, 1980 r. stan dobry, -
5.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-76-13 
PRZYCZEPAWYWROTKA BRANDYS BBS-12,1987 r. koła 
bezdętkowe, balony, po remoncie całej skrzyni ładunkowej, 
2-obwodowy układ hamulcowy, po regeneracji tłoczyska wy
wrotu, • 9.000 zł lub zamienię. Pielgrzymka, tel. 076/ 
877-55-23, 0603/46-59-56 -
PRZYCZEPA WYWROTKA D-636, ZASLAW, 1996 r. wywrót 
na 2 strony, wysokie burty, ład. 111, stan b. dobry, - 2.100 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-00-49
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM. 1990 r.. owym.

1,5 m x 1,0 m, zarejestrowana bezterminowo, lad. 300 kg • 
600 zł, na Fiatś 126p, inne. Wałbrzych, tel. 074/847-86-32 
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ, 1986 r. z wciągarką - 
1.800 zł, na przyczepę 1-osiową,owym. 165x170x280-300 
cm. Przemków, tel. 076/831-94-73 
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ SANOK D-47B, 1977 
r. koła 825x20 • na Stara 200, skrzyniowy, wywrotka lub przy-' 
czepę wywrotkę, 6 1. Kolsko, tel. 068/352-41-68

ZA M IA N A
AUD1100,1988 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, .cygaro’ , inst. gazowa, po remoncie kapitalnym, klamki 
kasetowe, w ciągłej eksploatacji, zamienię na Mercedesa 126 
E lub 124 E + inst. gazowa, z niedużą dopłatą. Wałbrzych, tel. 
074/843-26-94,0604/10-73-94 
AUD1100 C4, 1991 r., 160 tys. kni, 2000 ccm, granatowy, 
centr. zamek, stan b. dobry, w kraju od miesiąca - 22.000 zł, 
zamienię na tańszy. Syców, tel. 062/785-31-42,0601/25-58-26 
AUDI 80 GLS, 1981 r., 148 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, nowe opony, głowica, wydech i akumulator, hak, 
karoseria do małych poprawek, cena 2.900 zł, zamienię na 
Fiata 126p lub Trabanta Polo. Wschowa, tel. 065/540-22-89 
AUDI 80,1987/88 r., 230 tys. km, 1900 ccm, wtrysk, granato
wy, stan dobry, alarm + pilot, immobilizer, aluminiowe felgi, 
koła zimowe, po wymianie amortyzatory, łożyska -12.000 zł, 
zamienię na Audi 100, Forda Sierrę, z dopłatą. Jelenia Góra, 
tel. 0502/36-46-80
AUDI 80 B3,1989 r., 160 tys. km. 1800 ccm, benzyna, bordo
wy, aluminiowe felgi, atermiczne szyby, welurowa tapicerka, 
ciemne lampy, nowe amortyzatory, stan b. dobry -13.200 zł, 
zamienię na VW Golfa lub inny. Szklarska Poręba, tel. 0603/ 
31-23-11
AUDI 80 B4 COUPE, 1989 r., 120 tys. km, 2800 ccm, V6 24V, 
żółty, 200 KM, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, el. otwierane szyby i szyberdach, el. reguł, lusterka i 
reflektory, sportowa kierownica, pedały, tłumik, aluminiowe 
felgi, spoilery, stan b. dobry, -17.000 z ł , zamienię na tańszy 
samochód, do 8000 zł. Wambierzyce, tel. 074/871-90-53 
AUDI 80,1990 r., 152 tys. km, 1800 ccm stan b. dobry, -14.400 
zł, zamienię na inny. Trzebnica, tel. 0602/86-45-97 
AUDI 80 B4,1993 r., 139 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, wspomaganie, c. zamek + pilot, el. otw. szyberdach, 
el. reg. lusterka, welur, 2 alarmy, blokada skrzyni biegów, 
dodatki w drewnie, spoiler, radioodtwarzacz oryginalny, 4 za
główki. możliwość sprzedaży na raty, - 21.900 zł, zamiana na 
tańszy. Syców, tel. 062/785-35-03,062/786-90-05 
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. 0605/07-47-04 
AV1A A31 N, 1983 r., 3600 ccm, diesel, niebiesko-biały, kon
tener, cena - 3.300 zł, zamienię na osobowy np. Fiat 126p, 
Ford Sierra albo inne propozycje, możliwa dopłata. Wrocław, 
tel. 0608/16-68-52
BMW 316 E-36,1993 r., 1600 ccm, czamy, kupiony u Smora
wińskiego, książka serwisowa - 27.000 zł, zamienię na tere
nowy, Mercedes, VW Golf IV, diesel, chętnie z homologacją 
na ciężarowo - osobowy, w cenie do 40.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0604/60-91-32
BMW 320,1981 r., benzyna inst. gazowa • 2.000 zł, zamienię 
na dwa motocykle MZ ETZ 251 lub Crossa, mogą być na bia
łych tablicach albo bez dokumentacji. Wałbrzych, tel. 06021 
34-49-93
BMW 323,1977 r., 1600 ccm, czamy, alum. felgi, fotele Re- 
caro, zarej., stan dobry, oryg. szyberdach, zamienię na inny 
lub kupię silnik do 2300 ccm. Brzeg Opolski, tel. 077/416-75-98 
po godz.20
BMW 324 D, 1988 r., 220 tys. km, 2400 ccm, diesel, wiśnio
wy, sportowe zawieszenie i kierownica, sprow. w całości, el. 
reg. lusterka, atrakc. wygląd, spoilery, na BMW 5, 7, Audi, 
VW itp., po wypadku lub w całości, możliwa dopłata, -12.000 
zł, zamienię na inny. Legnica, tel. 0606/76-61-48 
BMW 520 i, 1984 r„ 206 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kie
rownica, komputer, stan b. dobry, właściciel niepalący, wspo
maganie, alum. felgi, - 6.800 z ł, zamiana na motocykl. Kalisz, 
tel. 062/763-85-04
BMW 524 E-28,1987 r., 125 tys. km, 2400 ccm, diesel, złoty 
metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, książka serwi
sowa, 5-biegowy, wspomaganie kier., centralny zamek, szy
berdach, aluminiowe felgi, zamienię z dopłatą na busa lub 
osobowy, kombi, diesel lub benzyna. Wrocław, tel. 0603/ 
85-23-25
BMW 525,1994 r., 2500 ccm, TDS pełne wyposażenie + skó
ra, zamienię na naczepę Jumbo lub inny sprzęt budowlany. 
Chojnów, tel. 076/8^-14-76,0602/30-72-49 
BMW 525 tds, 1994 r., 240 tys. km, 2500 ccm, bordowy, peł
ne wyposażenie - 40.000 zł, zamienię na kombi. Zielona Góra, 
tel. 0603/65-16-75
BMW E-30,1991 r., 137 tys. tćm, 1600 ccm, czerwony, szy
berdach, obniżony, sportowy ukł. wydechowy, el. reg. luster
ka, 2-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, -12.900 z ł, zamienię 
na uszkodzony albo na VW Golfa III TD. Oleśnica, tel. 071/ 
314-81-03
CHEVROLET CAMARO, 1988 r., 2800 ccm, benzyna + gaz, 
żółty, - 16.500 zł + Fiat Uno, z 1986 r., poj. 1.300 ccm TDi, 
grafitowy - 5.500 zł, zamienię na jeden duży samochód. Świę- 
toszów, gm. Osiecznica, tel; 075/731-12-27,0600/60-20-02 
CHRYSLER VOYAGER, 1992 r., 151 tys. km, 3300 ccm, V6, 
ciemnośliwkowy metalic, 7-osobowy, ciemne szyby, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, automatic, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, immobilizer, hak, RO, klimatyzacja, poduszka pow., 
atrakcyjny wygląd, zamienię na inny. Lubin, tel. 076/844-19-27, 
0607/71-42-56
CITROEN BX, 1984 r., 165 tys. km; 1400 ccm, RE, bordowy, 
techn. sprawny, hak, przegląd do 09.2001 r., zamienię na 
uszkodzony, powyżej 1986 r. Kłodzko, tel. 074/647-03-11 
CITROEN CX KOMBI, 1983 r., 2000 ccm, złoty metalic, hak, 
wspomaganie, klimatyzacja, 5-biegowy, el. otw. szyby, inst. 
gazowa, garażowany, zarejestrowany, zamienię na mniejszy 
diesel lub z instalacją gazową albo sprzedam. Nowa Sól, tel. 
068/387-30-27,0603/97-11-60 
CITROEN SAXO, 1998/99 r„ 6 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
żółty, 4-drzwiowy, RO, wspomaganie, nie składany - 24.000 
zł, zamienię na tańszy lub w tej cenie. Głogów, tel. 076/ 
835-22-50,0601/18-67-66
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny, klimaty
zacja, alum. felgi, wspomaganie, centralny zamek, skóra, 
zamienię na Poloneza z instalacją gazową. Wrocław, tel. 0608/ 
72-76-40
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tyś. km, -1600 ccm, wtrysk, 
srebmy 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 SEDAN, 1999 r., 30 tys. km, 1500 ccm, 2 
DOHC, srebmy metalic, • 25.900 z ł, zamienię na dostawczy, 
bus, terenowy, pick-up. Lubin, tel. 0607/26-34-44 
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 23 tys. km, 800 ccm, srebmy, - 
12.500 zł, zamienię na Opla Corsę lub sprzedam. Świdnica, 
tel. 074/852-69-57,853-80-08 
DAEWOO TICO, 2000 r. zamienię na VW Golfa lub Renaulta 
Megane. Kamienna Góra, tel. 075/645-54-28,0604/31-96-65 
FIAT 125p, 1983 r., 83 tys. km, 1500 ccm, stalowy, silnik Po
loneza, radioodtwarzacz, hak, lampy H4, garażowany, stan 
silnika dobry, blacharka dobra, w ciągłej eksploatacji • 1.200 
zł, zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. Bolesławiec, tel. 075/ 
736-96-82
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FIAT 125p, 1983 r., 821ys. km, czerwony, zarejestrowany, 
stan idealny, bez korozji, zamienię na Fiata 126p albo inny. 
Sobótka, tel. 071/346-10-38
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 125p KOMBI, 1988 r.j, 37 tys. km, 1500 ccm. benzyna, 
kolor - kość słoniowa, po remoncie/ zarejestrowany, opłaco- ■ 
ny, przegląd fechn. do 08.2001 r., - 1.400 zł - zamienię na 
Żuka blaszaka lub kontener (na gaz). Świeradów Zdrój, tel. 
075/784*52-28

v FIAT 126p, 1984 r:. ,19 tyś, km, 650 ccm, benży na, beżowy, 
po remoncie, zarejestrowany, opłacony przegląd do 05.2002 
r, - 1.600 zł - zamienię na Żuka blaszaka lub kontener (na 
gaz). Świeradów Zdrój, tel. 075/784-52-28 -• '
FIAT 126p, 1985 r., 650ćcm, czerwony, przegląd do 01.2002 
r., do małych poprawek lakierniczych - 850 zł, zamienię na 
Zastawę lub Fiata 127, ważny przegląd,-ód 80 r. Turów, tel. 
076/843-70-97, Q607/04:69-53 
FIAT 126p BIS, 1992 r„ 88 tys. km, 700 ccm, niebieski, stan 
dobry, sprawny, przegląd do 05.2002 r., 3-drzwiowy, lotnicze 
fotele, nowe opony, wydech, ukł. el., nowa kolumna kier. •
2.600 zł, zamienię na Audi 80,100, BMW 318, 320, Forda, 
Mazdę, VW Jettę. Kotla, tel. 0607/80-22-62 
FIAT 126p, 1992/93 r., 650 ccm, zielony, pełny lifting, nie wy- . 
maga napraw, stan dobry - 3.200 zł, zamienię na inny, może 
być uszkodzony, chętnie na Poloneza Caro. Wałbrzych, tel. 
074/848-11-28, 0605/74-73-41 
FIAT 126p, 1993 r., 48 tys. km, 650 ccm, Czerwony, pełny 
lifting, II właściciel, stan silnika i blacharki b. dobry, nowe opony 
♦ części i opony, na inny o poj. do 1500 ccm, możliwa dopła
ta, - 4.000 zł, zamienię na inny. Góra, tel. 0603/10-74-32 
FIAT 126p EL, 1996 r., 56 tys. km, 650 ccm, niebieski, oryg. 
lakier, welurowa tapicerka, konserwacja, pasy z przodu i z ' 
tyłu, odcięcie zapłonu, stan b. dobry, cena 6.000 zł • zamienię 
na Fiata Cinquecento, 93/95 r., 700 ccm, z dopłatą do 2.500 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-53-31 
FIAT 126p elx, 2000 r., 650 ccm, granatowy, katalizator, za
główki z tyłu, pasy z tyłu, faktura zakupu, stan b. dobry - na 
uszkodzony VW Vento, Golf III, Mercedesa 124, Audi.80 B4, 
sprawny, z dopłatą. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 80 tys. km, 900 ccm, czarny, 
alarm + pilot, tylne szyby uchylane, RM + głośniki -10.000 zł,

_ zamienię na TD, do 20.000 zL Jelenia Góra, tel. 06Q5/82-25-47 
RAT DUCATO, 1985 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
nowe opony, zarejestrowany na 9 osób + ład., 5-biegowy, stan 
dobry, - 7.000 z ł, zamienię na większy lub osobowy. Oborniki 
Śląskie, tel. 0604/72-19-48,0600/T9-88-10 - 
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 • zamienię na Opla Corsę, Fiata Punto, Forda Fiestę, Re
naulta Clio, Citroena Berlingo, 1.9 D, osobowego, inne pro
pozycje. Tuplice, tel. 0605/21 -07-76 
FIAT PUNTO, 1998 r., 33 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, immobiiizer, 
garażowany - na model 5-drzwiowy, po 1996 r., chętnie TD 
lub D, z możliwośćiądopłaty. Jelenia Góra, tel. 075/713-21-42 
po godz. 17
FIAT SEICENTO, 1999/00 r., 30 tys. km, 1100 ccm, czerwo
ny, poduszka powietrzna, centr. zamek, e|. otw. szyby, I wła
ściciel, pełna dokumentacja, serwisowany, stan b. dobry, •
19.300 z ł, zamiana na inny. Kalisz, tel. 062/767-33-42,0605/
41-02-73
FIAT SEICENTO YOUNG. 2000 r., 6 tys. km, 900 ccm, srebr
ny metalic, stan idealny,.blokada skrzyni biegów, nadkola, 
■ćhlapacze, zamienię największy, zbliżony rocznik, mały prze
bieg. Bolesławiec, tel. 075/732-47-22,732-72-54 
FIAT TIPO, 1993 r„ 87 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
ABS, wspomaganie, techn. sprawny • 10.500 zł, zamienię na 
VW Golfa IL itp. w tej cenie. .. tel. 0606/27-73-80 
FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, • 
5-drzwiowy, błotnik do lakierowania, - 11,500 z l, zamienię na 
diesla. Jugowiec, gm. Środa Śląska, tel. 071/795-13-00 
FORD AEROSTAR, 1993 r., 111 tyś. km, 3000 ccm, benzyna, 
czamo-srebrny, zamienię na Opla Combo albo podobny, może ■' 
być kombi. Wrocław, tel. 0601/17-87-08 
FORD ESCORT XR3i, 1985 r., 1600 ćcm, wtrysk, czamy, stan 
dobry, alarm, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, kubełkowe r  
fotele, Obniżony, zamienię za dopłatą z mojej strony na Audi, 
Audi kombi lub Mercedesa kombi, może być po wypadku. 
teł. 0602/71-47-06
FORD ESCORT, 1989 r.; 1600 ccm, diesel, szary metalic, * 
zadbane wnętrze, stan blacharki i silnika b. dobry, - 8.000 z ł,. 
zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 062/751-26-17 *
FORD ESCORT, 1989/96 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, J  
srebrny metalic, katalizator, po wymianie amortyzatorów i 
sprężyn (przednich i tylnych), nowa kopułka, palec i przewo-T 
dy, nowy olej i filtry, nowe opony, dwustopniowy szyberdach, ?  
5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, hak, - 9.500 Zł . zamienię 
na młodszego Forda, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/321-17-04, 
0501/76-70-75
FORD ESCORT, 1991/95 r., 115 tys; km, 1400 ccm; benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, Obiegowy, szyberdach,el. reg. reflek- ‘ 
tory, centralny zamek, reg. wys. pasów, pełna dokumentacja ; 
-11.500 zł, zamienię na VW Golfa II, TD, D, 5-drzwiowy, 5-bie- > 
gowy,. od 1990 r., możliwość dopłaty.. Niemodlin, teł.- 077/ * 
460-76-04,0608/20-97-62
FORD ESCORT KOMBI, 1992Ą 130 tys. km, 1400 ccm, ben-£  
zyna, biały, 5-drzwiowy, RM, blokada-skrzyni biegów, alarm, ’ 
reg. reflektory, zamienię z dopłatą na Mercedesa 190 D, 1988. - 

VW Passata kombi, TD, 1993 r. Wałbrzych, tel. 074/. .
844-97-83
FORD FIESTA, 1990 r., 10 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, pełna dokumentacja, stan b. dobry, •
9.000 z ł , zamiana -na Fiata Cinąuecento. Pleszew, tel. 062/ 
742-53-11
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 34 tys. km, 1800 cćm, TDi, 
seledynowy metalic, Ghia, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
centr. zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, - 39.900 z ł , za
miana na inny. Kalisz, tel. 062/766-47-64,0603/07-91 -83 
FORD GALAXY, 1999 r., 29 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
stalowoniebieski, 110 KM, klimatyzacja, ABS, centralny za
mek + pilot, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
podgrzewane szyby, dodatkowe ogrzewanie wnętrza, relingi 
dachowe, roleta bagażnika, halogeny, alum. felgi, kpi. doku
mentacja, - 65.000 z ł , zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/841-67-75
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bo
gata wersja, klimatyzacja, CD, el. otwierane szyby - 20.000 
zł, zamienię na większy, w tej cenie., Sieradz, tel. .043/ 
829-76-95,0608/18-83-67
FORD MONDEO, .1995 r:, 1800 cem,;16V, kolor wiśniowy 
metalic, klimatyzacja, ABS, immobfirzer, centr. zamek, RO, 
Wspomaganie, kupiony w salonie, serwisowany - 24.000 ż ł, 
zamienię na busa w tej cenie. Borek Wlkp. tel: 065/571-67-06- 
FORD MONDEO, 1995 r.,99 tys. km, 2500 ćcm, 24V, śrebfhy 
.metalic, kpi. wyposażenie elektryczne, automatic, -170 KM, 
klimatyzacja, ABS, dodatki drewniane , ząmienięna tańszy, 
np. uszkodzony BMW. Oława, tel. 0607/42-55-19 
FORD ORION, 1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, 
zamienię na inny samochód, diesel lub ciągnik rolniczy. Kol
sko, tel. 068/352-41-68 po godz. 19 
FORD ORION. 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, EFi, srebrny, 
szyberdach, welurowa tapicerka, centralny zamek, 4-drzwio
wy, reguł, pasów, ospoilerowany, dodatkowe światło .stop' • 
zamienię na Fiata 126p, 88/92 r., do 3J)00 zł. krosno Od
rzańskie, tel. 0605/64-46-57
FORD SCORPIO, 1986 r.; 2500̂ ccm, diesel, szary metalic. , 
stan b. dobry, orzeczenie rzeczoznawcy, - 8.000 z ł, zamienię 
na VW T2, T3 z dopłatą. Mostki, gm. Świebodzin, tel. 068/ 
381-12-25

FORD SCORPIO, 1986/87 r., 20 tys. km, 250(Tcćm, diesel, 
biały, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, ABS, centralny za- •’ 
mek, alarm, odcięcie zapłonu, szyberdach, po remoncie silni
ka i zawieszenia, stan b. dobry, zamienię na inny. Nysa, tel. 
077/433-08-46,0604/58-60-47 
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, DOHC, zamie
nię na inny, po wypadku, z inst. gazową. Wrocław, tel.
355-68-43 po godz. 21
FORD SCORPIO, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
grafitowy metalic, I właściciel, w kraju od 1995 r. • 10.500 zł, 
zamienię na inny model, z dopłatą. Kłodzko, tel. 074/647-66-15 
FORD SIERRA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, seledynowy,
5-drzwiowy, hak, - 2.600 zł zamienię na Fiata 126p. Świebo
dzin, tel. 0606/7142-92
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 cciti, diesel, szary metalic, szy
berdach, centralny zamek, hak, wspomaganie zamienię na 
Opla Omegę, Kadetta, Astrę lub inny kombi; diesel, z dopłatą. 
Przeworno, tel. 074/810-21-16 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, biały, ospoile
rowany, obniżony, alum. felgi, sportowy wygląd, RM z pane
lem - 5.500 zł, zamienię na VW Golfa II, poj. 1600/1800 ccm, 
z dopłatą. Świdnica, tel. 0608/18-68-20 
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r., 170 tys. km, 2000 ccm, bor
dowy, zamienię na VW T4, rok prod. 1992 - 1994, może być 
lekko uszkodzony, • 8.900 zł, zamienię na inny. Opole, tel. 
.0602/81-04-54
FORD SIERRA Ghia SEDAN, 1989 r., szary metalic, inst. 
gazowa, centralny zamek, alarm + pilot, szyberdach, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka • 8.200 zł, Zamienię na Fiata 
125p,zinst. gazową, z dopłatą. Miłkowice, woj. legnickie, tef. 
0603/17-86-00
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, srebrny metalic, 
inst. gazowa, szyberdach, hak, RM, spoiier i zderzaki w kolo
rze nadwozia, oclony w całości - 7.800 zł, zamienię na samo
chód do remontu. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60, 0605/
91-04-65
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 110 tys. km, 2000 ccm, bor
dowy, centralny zamek, alum. felgi, hak, garażowany, stan b. 
dobry - 11.000 zł, zamienię na Fiata Cinquecento lub sprze
dam. Strzegom, tel. 074/855-17-25 
FORD TRANSIT, 1985 r., 160 tys. km, 2200 ccm, diesel, bia
ły, stary model, blaszak, niski, krótki, RM, nowe opony • 2 
szt., silnik w stanie idealnym, kpi. dokumentacja, niskie opła
ty • 5.700 zł, zamienię na sam. osobowy, tańszy. Świdnica, 
Jeł. 0603/56-5446,074/852-08-09 po godz. 18 
FORD TRANSIT, 1988 r., 161 tys. km. 2500 ccm, diesel, czer
wony, przedłużony, podwyższony, blaszak, po wymianie pa
sków, olejów, hamulce, RM, alarm + pilot, stan b. dobry •
15.000 zł, zamienię na mniejszy, busa, osobowy. Jelenia Góra, 
tel. 075/762-12-95
FORD TRANSIT, 1989/90 r„ 286 tys. km, 2498 ccm, diesel,. 
czerwony, krótki, niski, 5-biegowy, hak, tapicerowany - 14.900. 
zł - zamienię na osobowy do 7.000 zł. Tarnów, teł. 0604/
27-11-02
FORD TRANSIT, 1992 r., 194 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, sprowadzony w całości, 9-osobowy, RO, alarm, bez wy
padku, zadbany, zamienię na Fiata Cinquecento z 1995/96 r„ 
o poj. 900 ccm. Bielawa, tef. 0602/59-95-82 
FORD TRANSIT, 1993 r., 20 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
zadbany, podwójnie podwyższony, przedłużony, ściana gro
dziowa, cena 25.000 zł, zamienię na osobowy, diesel lub ben
zyna + gaz, automatic, w cenie do 15.000 zł lub sprzedam. 
Zgorzelec, tel. 075/77544-42
HONDA CMC. 1987 r., 1300 ccm, 12V, czerwony, szyber
dach, odcięcie zapłonu, stan dobry, cena 6.500 zł, zamienię 
na Alfa Romeo 33 lub Forda Sierrę Sedan, może być do po
prawek, bez dopłaty. Legnica, tel. 076/854-36-79 
HONDA CMC, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 16V, 
niebieski metalic, • 14.900 z ł , zamienię na tańszy lub droż

szy. Lubin,'teł. 0608/12-17-35 
HONDA CIVIC, 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, eksploato
wany w Anglii, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, RO, kompu
ter, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobiiizer* alarm, centr. 
zamek, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, stan idealny,
- 31.000 zł, zamienię na inny. Dzierżoniów/teł. 0742645-90-00 
HONDA PRELUDE, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm; żółty, 
szyberdach, alum. felgi, radio z  RDS. stan dobry, .zamienię 
na Fiata Cinquecento, I26p, Poloneza Caro, tańszy. Leszno, 
tel. 065/520-20-48, 0$02/6V39-54 % *
HONDA PREtUDE, 1990 r̂  t53 tys km, 2000 ccm, DOHC, 
16V, ćfcefwonji ABS, katalizator, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi, RÓSońy + 4 głośniki, wspomaganie, reg. kierow
nica, pô wymiańie przegubów, końcówek drążka, tuneli, gum 
stabilizatora - 14,000 zł - zamienię na Daihatsu Charade, Ci
troen XM (diesel)-możliwa dopłata. Jelenia Góra, tel. 075/ 
764-98-68 Ł
JELCZ 315WE, t97lr.,pomarańczowy, wywrotka, skrzynio
wy, po wymianie kabiny ipb;remoncie silnika i skrzyniładun- 
kowej, zacienię ri'a Stara wywrotkę,•ski^nicn^ WoiciechÓW, 
tel. 076/877-34-3* ‘  , v  ć  i  -• -;-V .
JELCZ 315%^AQAK, 9̂89 r. skrzynia ład. 5.20 m, wywrot
na boki, nowe burty, skrzynia b. od Kamaza . zamienię na 
osobowy. Sobótka, tel. 071/390-3343,0603/09-99-32 
JELCZ 316, 1976 r. po remoncie, nowa podłoga + stelaż i . 
plandeka, - 3.000 zł V zamienię mosoboWylub dostawczy.; 
Bratoszów, gm. Pieszyce, tel. 074/836-92-16 po godz. 18 
LADA 2105,1983 r„ 1300 ccm, benzyna inst. gazowa, nowy ■ 
silnik, - 3.000 z ł , zamienię na VW LT. z’dopłatądó 3.000 zł.- 
Gryfów Śl., tel. 075/781-29-05 '  "
LADA 2105,1983 r„ 8 tys. km, 1300 ccm, zielono-szary, nowy 
silnik, inst. gazowa, po remoncie -3.000 zł, zamienię na VW 
Transportera, z dopłatą do 3.000 zł. Gryfów Śl., tel. 075/T 
781-29-05 ; |  . . .
LANCIA DELTA, 1991 r., 11Ó tys. km, 1600 ccm, zielony me
talic, et otw. szyby, el. otw. szyberdach, el. reg: światła, ozna
kowany, reg. kierownica, 5-drzwiowy, komputer, -11.000 zł, 
zamienię na samochód o mniejszej pojemności. Kotowice, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-73-57 
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 uszkodzo
nym silnikiem. Lubin, tel. 0607/20-79-59 
MAGIRUS 90 M7,1981 r., 360 tys. km, 4100 ccm', diesel, nie
bieski, skrzyniowy, 3,5 t + nowa plandeka 5,5 x 2,2 x 2,2, 
webasto, stan dobry - 18.000 zł, zamienię na wywrotkę Ka- 
maz, Kraz lub podobny. Nadólice, gm. Czernica, teł. 071/ 
318-96-87 wieczorem
MAZDA 121, 1992 r., 1400 ccm, 16V, grafitowy metalic, -
13.900 z ł , zamienię na inny. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
MAZDA 626, 1985 r., 2000 ccm, diesel, złoty metalic, cena
8.300 zł, zamienię na inny samochód, do 1400 ccm, benzy
na. Kolsko, tel. 068/352-41-68
MAZDA 626 GL, 1992 r„ 110 tys. km, 2000 ćcm,.benzyna, 
srebrny metalic, lirhuzyna,' 4.jdrzwiowy, sprowadzony w cało
ści, klimatyzacji serwisowany, alum. fęlgi, hak, ̂ tanb. dobry 
-•25.000 źł, zamienię na terenowy; Wrocław, tel- 071/ 
351 -98-36, 0601/75-46-14
MAZDA 929,1990 r., 130 tyś; km; 3000 ccm, czerwony, limu
zyna na dalekie trasy, dużododatków; - 18.000 zł; zamienię 
na terenowy, bus lub inne propozycje, ewentualnie sprzedam. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-60-42,0605/9145-57 '
MAZDA MX-6,1993 r„ 143 tys: km,- 2000 ccm. 16V, czerwo
ny, bogate wyposażenie, stan silnika i podzespołów dobry, 
nadwozie do kosmetyki, brak OC, ważny przegląd, nie uszko
dzony, - 16.700 zł, zamienię na samochód do 10.000 zł (go
tówką taniej, poniżej ceny giełdowfej). Poznań, tel. 0608/
47-88-39
MERCEDES 190 E, 1986/87 r.,~2000 ccm, bęnzyna, srebrny, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, stan dobry, uszkodzo
ny silnik, zamienię na-tańszy, Fiata 126p, Poloneza Caro. 
Leszno, teL 065/520-20-48,0502/61-39-54 
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., szary, II właściciel w kraju,

• hak, białe kierunkowskazy, zadbany, stan idealny - 4.800 zł,
, zamienię na Audi 80, coupe, dieśla, w tej cenie. Polkowice, 
tel. 076/749-36=03,076/749-76-04 
MERCEDES 2 0 0 123D, 1980 r., 247 tys. km, 2000 ccm, die
sel, czerwony, szyberdach, centr. zamek, nowe tłumiki, rocz
ny .akumulator, hak; rozruch w stacyjce, bez rdzy - 7.600 zł, 
zamienię na auto o poj. do 1.61. Brzeg, tel. 077/416-65-77, 
0603/10-33-27 pó 17
MERCEDES 2001240,1989 r., 329 tys, km, beżowy, szero
ka listwa, ABS, szyberdach, centralny zamek, alarm - 21.000 
zł, zamienię na Forda Transita do 8.000 zł. Wrocław, tel. 0605/
07-09-33
MERCEDES 2 0 0 124 E, 1990 r., 209 tys. km,2000 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, klimatyzacja, ABS, inst. gazowa, bu
tla w kole zapasowym, drewno, alarm, blokada skrzyni bie
gów, RM, alum. felgi, białe kierunkowskazy, ciemne lampy, 
stan b. dobry, - 23.900 z ł , zamienię na inny lub sprzedam. 
Oława. tel. 071/313-86-58,0604/70-38-66 
MERCEDES 207 D, 1983 r. zamienię na osobowy, możliwa 
dopłata. Wałbrzych, tel. 074/640-63-25 
MERCEDES 210 E-KLASSE, 1996 r., 75 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, 24V, fioletowy metalic, wersja Avangarde, reflektory 
ksenonowe, klimatyzacja, szyberdach, hak, spryskiwacze 
reflektorów, komputer i inne dodatki, zamienię na tańszy. Lu
bań, tel. 0604/69-28-77
MERCEDES 220 115 D, 1971 r., 2200 cćm, diesel, bordowy, 
w ciągłej eksploatacji ♦ drugi samochód na części, rok prod. 
1976 - 2.500 zł, zamienię na Fiata 126p. Lubsko, tel. 068/ 
372-11-76, 0608/45-23-26
MERCEDES 220,1993/94 r.. 143 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, czamy metalic, ABS, 2xSRS, RM. alum. felgi, el. otw. szy
by, szyberdach, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd • 36.000 
zł, zamienię na Mercedesa Sprintera, do 42.000 zł lub inny. 
dostawczy. Kamienna Góra, tel.075/744-78-84 
MERCEDES 230 124 E, 1985 r., czamy, szeroka listwa, hak, i  
szyberdach, stan b. dobry, • 16.000 z , zamienię na kombi 
albo Forda Transita busa, osobowego. Kostomłoty, tel. 071/
317-02-68
MERCEDES 240 123 D, 1979 r, 2400 ccm, diesel, granato
wy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, alum. 
felgi, hak, RM, garażowany, stan techn. b. dobry, • 5.800 z ł , 
zamienię na Mercedesa 207, Fiata 126p. Sobótka, tel. 071/
346-11-15, 0603/30-26-89
MERCEDES 250 124 D, 1986 r., 230 tys. km, 2500 ccm, die
sel, czamy metalic, stan b. dobry, osazczędny 7 1/100 km,
5-biegowy, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, el. 
reg. lusterka, zamienię na busa, VW T4, diesel lub kombi TDi, 
z dopłatą, lub inne propozycje. Wrocław, tel. 0607/81 -54-10 
MERCEDES 2 5 0 124 E, 1995 r.; 60 tys. km, 2500 ccm,O 20V, 
perłowoczamy, przyciemniane szyby, klimatyzacja; ABS, ra
dioodtwarzacz, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, manu
alna skrzynia biegów, el. reg. lusterka, stan idealny, - 55.000 
z ł, zamiana z dopłatą na Mercedesa do 1990 roku. Raszków, 
tel. 062/734-21-71,062/733-13:27,0605/5146-73 
MERCEDES 300 124,1991 r., 215 tys. km, 3000 ccm, turbo 
D, złoty metalic, ABS, alum. felgi, alarm, el. reg. lusterka, szy
berdach, webasto, drewno, szeroka listwa, termometr zewn.. 
blok. skrzyni biegów - 34.000 zł, zamienię na VWCaravelle
9-osobowy, z roku 94/95 diesla. Szklarska Poręba, tel. 075/
717-29-97, 0604/25-71-95
MERCEDES 307 D. 1979 r. cena - 8.000 zł, zamienię na oso
bowy w stanie dobrym. Świebodzice, tel. 0605/69-20-69 
MERCEDES 310 D. 1993 r., 2900 ccm, diesel, biały, kontener 
aluminiowy zamienię na mniejszy, dostawczy, może być Po
lonez Truck, 5-osobowy. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
MERCEDES SPRINTER 312,1996 r., 160 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, biały, lekko uszkodzony przód, w ciągłej eksploatacji, -
43.000 z ł, zamienię na VWT4, rok prod. 1992-1995. Opole, 
tel. 0602/64-61-72,077/460-70-59 
MITSUBISHI CARIŚMA. 1998/99 r„ 72 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, ciemnozielony, klimatyzacja, elektryka przód, alarm 
♦ pilot, centralny zamek, 4 x SRS, RO Pioneer + 4 głośniki, 
welurowa tapicerka, wspomaganie, garażowany, stan ideal- 

■ ńy, - 47.000 zł • zamienię na BMW 3 lub 5, benzyna. Jelenia 
Góra, tel, 0602/44-38-20
MITSUBISHI COLT, 1982 r., 1200 ccm, benzyna, biały, stan 
dobry, 3-drzwiowy, boczne szyby uchylane, RO, - 2.000 zł, 
zamienię na Fiata 126p, Fiata Fiorino, Poloneza Trucka, Awię 
lub inny. Grodków, tel. 077/415-57-99 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r„ 278 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna inst. gazowa, centralny zamek, wspomaganie, hak, alum.c 
felgi - 8.500 zł, zamienię na droższy. Świeradów Zdr., tel. 073?
781-74-01,0606/16-39-18 ''
MITSUBISHI L300,1986 r„ 1600 ccm, benzyna; biały stań; 
dobry, zamienię na Poloneza Caro 1995-1996, z inst. gazo
wą** 5.000 zł, zamienię na inny. Ostrów Wlkp., tel. 0621 

_ 591=14,20,0604/15-49-43 
MITSUBISHI L300, 1993 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, 

u iiały, kupjony w salonie w kraju, serwisowany, bez wypadku,
: oszklony, 6-osobowy + 850 kg ładunku lub 9-osobowy, I wła

ściciel, stan b' dobry, zamienię na większy. Wolsztyn, woj. 
.ozieiońó^rskie, tel. 0608/32-38-30 
'MITSUBISHI LANCER, 1984 r„ diesel, zamienię na kompl. 
deskę windsurfingową lub inne propozycje. Gostyń, tel. 0501/ 
40-69-48
NISSAN PRIMERA, 1994/95 r., 148 tys. km, 2000 ccm, die
sel, bordowy metalic, centralny zamek + pilot, el. otw. szyby, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, podlokietniki, immobiiizer, 
alum. felgi gwiazdy 15", el. reg. lusterka i podgrzew., oszczęd
ny 51/100 km, stan b. dobry, atrakc. wygląd r 23.000 zł, za
mienię na innego w tej samej cenie. Rudna, tel: 076/749-39-12, 
0601/58-68-15
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 81 tys: km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, 
centralny zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica i pasy,
4-drzwiowy, - 28.000 zł, zamienię na TD z podobnym wypo
sażeniem, W tej cenie. Wałbrzych, teł. 074/84249-68 
NISSAN TERRANO, 1992 r., 80 tys. km, 270.0 ccm, turbo D, 
szary, 4x4, stan idealny • 32.000 zł, zamienię na Mercedesa 
po 1997 r. Kluczbork, tel. 077/418-93-47,0608/51-35-97 
NISSAN TRADE, 1995 r., 157 tys. km, 2800 ccm, diesel, czer
wony, wspomaganie, hak, radio, lusterka regulowane, pod
wyższony, przedłużony, oszklony, tapicerka, 5 osób lub 1.51 
ład. - 22.700 zł, zamienię na mniejszy osobowy. Wałbrzych, 
tel. 074/664-94-20
OPEL COMBO, 1995 r., 1700 ccm, diesel, biały, zamienię na 
kombajn zbożowy Bizon, ciągnik Massey-Ferguson 235,255, 
Ursus-C-330. Ursus z przednim napędem turbo, Zetor 7211. 
Gorzupia, gm. Kobierno, tel. 0607/72-13-07,062/722-11 -23 
OPEL COMBO, 1995 r., 82 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
zamienię na osobowy, diesel lub benzyna o małej poj\, ew. 
może być bus, uszkodzony. Krotoszyn, tel. 062/722-11-23, 
0607/72-13-07
OPEL CORSA, 1995 r., 40 tys. km, 1400 ccm, srebrny, 2 pod. 
.powietrzne, el. reg. światła, szyberdach, obrotomierz, kubeł
kowe fotele, I właściciel, stan b. dobry lub zamienię na inny. 
T rzebnića, tel. 0602/83-88-33
OPEL CORSA, 1999 r., 9 tys. km, 1000 ccm, 12V, wiśniowy 
metalic, poduszka powietrzna, centr. zamek, pełne wyp. 
elektr., 3-drzwiowy; - 20.400 z ł , zamianajia Opla Corsę lub 
Astrę, 5-drzwiowy, diesel. Masanów, tel. 062/739-02-92 wie
czorem '
OPEL FRONTERA, 1992 r:, 150 tys. km, benzyna, ciemno
niebieski, 5-drzwiowy, orurowany, szyberdach, aluminiowe 
felgi - 25.900 zł, zamienię na Audi 100 (avant) albo na Mer
cedesa 124. Stronie ŚL, tel. 074/814-22-85 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, granatowy metalic, centr. 
zamek * pilot, alarm, alum. felgi, szyberdach, radioodtwa
rzacz, - 8.000 zł, zamiana na inny. Pleszew, tel. 062/742-6343 
OPEL KADETT, 1989 r., 170 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
radiodotwarzacz, szyberdach, stan techniczny dobry, - 8.500 
z ł , zamiana na inny, diesel. Pleszew, tel. 062/741 -99-22 po 
godz. 19
OPEL KADETT KOMBI, 1990r„ 216 tys. km, 1700 ccm, dier

-set, biały, 3-drzwiowy, centralny zamek, silnik b. oszczędny 
(od Opla Astry)  ̂sprawny, dokumentacja celna, stan dobry -
8.500 zł, zamienię ha Mecedesa 207 lub CW Transportera, 
tylko diesel, towarowy, bez dopłaty. Głuszyca, tel. 074/
845-69-55
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, czerwony, zamie
nię na dostawczy, najlepiej automatic, np. Ford Transit. Lesz-.. 
no, tel. 0603/95-16-04
OPEL MANTA, 1979 r., 2000 ccm, granatowy, - 3.000 z ł, za
miana na inny. Kalisz, tel. 0502/36-07-76 
OPEL MONTEREY, 1993 r., V6, - 40.000 z ł, zamienię na inny. 
Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 0602/71-17-74 
OPEL OMEGA, 1991/97 r.' 23 tys. km, 300Ó ccm, 24V, czar
ny metalic, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, alum. felgi, 
centralny zamek, klimatyzacja, skóra, podgrzewane fotele, •
16.000 zł', zamienię na inny. Wrocław, tel. 0603/22-86-04 
OPEL OMEGA KOMBI B, 1994/95 r., 97 tys. km, 2000 ccm, 
biały, ABS, poduszka pow., centralny zamek, el. otw. szyber
dach,. lusterka i szyby, serwo, relingi dachowe, RM, roleta, 
stan b. dobry, nie składak - 24.500 zł, zamienię na mniejszy. 
Oława, fel. 071/313-86-58,0604/70-38-66
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 108 tys. km, 2500 ccm, V6, 
grafitowy, wersja CD, pełne wyposażenie oprócz skóry -
33.000 zł; zamienię fia Audi, VW Passata B5TDW Jelenia Góra, 
teł, 075/75244-07
OPEL REKORD, 1986 r., 2000 ccm, srebrny, alum. felgi, we
lurowa tapicerka, ciemne szyby, - 5.500 z ł ,"zamienię na VW 

; LT. Gryfów ŚI.Łtel. 075/781-29-05 
OPEL REKORD, 1986 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzynâ  
srebrny metalic, aluminiowe felgi, ciemne szyby, stan opon 
dobry, zamienię na busa. Gryfów śl., tel. 075/781-29-05 
OPEL SINTRA, 1997 r., 90 tys. km, 2200 ccm, 16V. DOHC, 
ciemnogranatowy metalic, kpi. dokumentacja, 7-osobowy, kli
matyzacja, centralny zamek * pilot, alarm; ABS, RM z CD. 
obrotowe fotele/wspomaganie, el. ótw. szyberdach i szyby, 
zamienię na inny. Otmuchów, tel. 077/431-57-91, 0601/ 

-.94-57-91
OPEL VECTRA, 1989 r., 1600 ccm inst. gazowa, stan dobry, 
centralny zamek, szyberdach, wspomaganie - 12.000 zł, za- 
mienie na busa.'Wrocław, tel. 0603/21-97-47 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 135 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy metalic, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapi
cerka, zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie, stan b. 
dobry, zamienię na inny, małolitrażowy D lub E. -Wschowa, 
tel. 065/540-1346, 0603/25-31-02 
OPEL VECTRA, 1991/98 r., 2000 cćm, 16V, DOHC, perłowo- 
czarny, 150 KM, ABS, wspom. kierownicy, centralny zamek, 
el. reg. lusterka i szyberdach, welurowa tapicerka, fabrycznie 
obniżony, alum. felgi + kpi. opon zimowych - 14.500 zł, za
mienię na mniejszy. Wałbrzych, tel. 074/666-10-65, 0600/ 
87-13-34
OPEL VECTRA B, 1997/98 r., 66 tys. km, 1600 ccm, 16 V, 
perłowogranatowy, dużo wyposażenia, stan b. dobry - 35.000 
zł, zamienię na auto ż silnikiem dó 1.100 ccm. Wrocław, tel. 
071/362-62-31 j
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995r., 70 tys. km, l400ccm, czer
wony, kupiony w salonie w Polsce, centralny zamek + pilot, 
ałarm, immobiiizer, blokada skrzyni biegów, możliwość sprze
daży na raty, -18.000 z ł , zamiana na inny. Kalisz, tel. 0604/
78-54-02
PEUGEOT 5 0 5 ,1985 r. 2 szL diesel i benzyna, zamienię na 
inny.Wałbrzych, tel. 074/845-3347 
PEUGEOT 5 0 5 ,1987 r., 200 tys. km, 2100 ccm, monowtrysk, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kierow
nicy, el. otw. szyby, hak, stan b. dobry, • 5.500 z ł, zamienię na 
inny. Paczków, tel. 0777431 -71 -56 
POLONEZ, 1984 r., 36 tys. km, 1500 ccm po remoncie silni
ka, nowe opony i klocki hamulcowe, szyberdach, kubełkowe 
fotele^dużo części zapasowych -1.400 zł, zamienię na Opla 
Asconę, uszkodzoną lub po spaleniu, inne propozycje. Pod
górzyn, tel. 075/761-02-15,0604/95-31-34 
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm, benzyna + gaz, pomarańczo
wy, po lakierowaniu, po remoncie silnika, .nosek’  z przodu, 
szybki tylne, czama tapicerka, hak, halogeny, stan b. dobry -
2.200 2ł, zamienię na inny, zachodni, może być do remontu,
W podobnej cenie. .Gracze, tel. 077/460-98-07 
POLONEZ, 1988 r. z inst, gazowa, zamienię na Audi 80, die- 
sel lub inne propozycje. Skórógoszcz, tel. 0608/06-19-74 
POLONEZ CARO GLE. 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm/zielo
ny metalic, oryg. lakier, centralny zamek,-alarm, oznakowa
ny, radio, garażowany, okrągłe zegary - 6.500 żł, zamienię na 
Forda Transita albo VW Transportera T2. Świdnica, tel.̂ 0602/ 
5.140*00. , a  1 h  : ; ^  1 y f
POLONEZ CARO Gil, 1995/96 r., 1600 ccm, Wtrysk, pielony 
metalic, alum. felgi, RM, alarm +.pilot, Mul-T-Lock, ceńtralny' 
zamek, ospoilerowapy, zderzaki w koforze'nadwozia; listwy; 
szerokie - 8.500 zł, zamienię na inny. Dobroszyce, te); 071/ i
315-01 -33,0607/32-36-54', . . |
POLONEZ TRUCKA 1990 rT,'1600 ćcm, benzyna 2-osobowy, i  
nadbudówka, w ciągłej eksploatacji,, zamienię na samochód; 
osobowy prod. zachodniej, najchętniej kórtibi albo z hakiem i '
5-biegową skrzynią biegów, ewent. niewielka dopłata: Wro
cław, tel. O6O3/08:57-'O7 ■
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm;. biały. '  
inst. gazowa, 2-ośóbowy, zabudowany,-aluminiowa paka - ’ 
zamienię na 5-osobowy, bez zabudowy, możi. dopłata. Sule-' 
chów, tel. 068/352-92-08 wieczorem „ .
RENAULT 21 NEYADA, 1991/97 r., 140 tys. km, 1700-ccm, I 
benzyna, grafitowy metalic, radio z komputerem i panelem, '  
po przeglądzie w 02.br, - 8.900 z ł, zamienię na samochód z ; 
dużym skrętem. Lubin, tel. 076/846-54-66,076/749-5/^67 
RENAULT 5,1985 r, 119 tysl km, 1100 ćcm, biały, zadbany,; 
garażowany.howe opony, akumulator, rozrusznik, gażnik, RM
* głośniki, osźczędny, stan b. dobry - 4.000 zł, zamienię na 
Fiata 126p. Świebodzice, tel. 074/854-33-22
RENAULT ESPACE VAN, 1994r.r170tys. km, 2900 ccm, 6V, 
kolor wiśniowy, zamienię na dostawczy, np. Reanult Kangoo 
lub osobowy. Wałbrzych, tel. 0604/48-20-18 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 1800 ccm, perłowogranatowy, 
centralny zamek + pilot, el. otw. szyby, RM sterowane w kie
rów., zamienię na Lagunę 1998 r. lub Peugeota 406,1,8-2,0 z • 
klimatyzacją. Poznań, tel. 061/852-72-66,0601/7743-21 
RENAULT MASTER, 1996 r., 84 tyś. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, furgon, wspomaganie, ład. do 2 ton, - 30.000 z ł, zamia
na na busa (chłodnię). Ostrów Wielkopolski, tel. 062/ 
738-24-20,0606/63-11-70
RENAULT TRAFiC, 1990 r., 115 tys. km, 1700 ccm, benzy
na, biały, inst. gazowa, zadbany, mało używany, stan b. dobry
• 9.500'zł, zamienię na Poloneza Trucka, Żuka; inny tańszy 
lub sprzedam. Legnica, tel. 076/855-36-89 po godz. 18 
ROVER 214 i, 1993/94 r., 125 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, w kraju ód 03.2001 t, bez wypadku, zareje
strowany, centralny zamek, reg. kierownica, szyberdach, RM, 
immobiiizer,. stan b. dobry - 14.800 zł, zamienię na tańszy. 
Gostyń, tel. 065/572^5-71,0604/33-86-50 .
SEAT IBIZA, 1991 r., 900 ccm, niebieski, stan b. dobry, - 8.500 
zł . zamienię na Audi 80, Opla Vectrę, Renaulta 19, zdopłatą. . 
Kępno, tel. 062/782-21-24
SEAT TOLEDO, 1991 r., 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, szyberdach, RO, alarm, ukł. wydechowy nowe
go typu, stan b. dobry - 12.500 zł, zamienię na tańszy. Wał
brzych, tel. 074/664-70-17
SKODA 105 LUX, 1988 r., 50 tys. km, 1050 ccm, czerwony, 
oryg. lakier, RM, w ciągłej eksploatacji, stan dobry • 2.600 zł, 
zamienię na dostawczy lub BMW. Wałbrzych, tel. 074/ 
665-74-67 po godz.18
SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm, biały, - zamienię na 
Poloneza z inst. gazową albo diesla, z dopłatą. Stare Boga
czowice, teL 074/845-24-40
SKODA FAVORIT 1&L.1991 r„ 120 tys. km, 1300 ccm, bor
dowy, 4 zagłówki, listwy boczne, nowe-opony i akumulator, 
rozrząd «(rachunki), elementy zawieszenia, przegląd do
12.2001 r. - 5.850 zł, zamienię na inny, w tej cenie np. Fiat

Cinquecentó z 1992/1993?:, Poloneza z 1996 r. Wałbrzych, 
tel. 074/842-56-91
SKODA FEUCIA, 1995/96 r., 58 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, stan b. dobry, zadbany, konserwacja, pla
stikowe nadkola, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
immobiiizer, garażowany -16.000 zł - zamienię na rozbity lub 
nie uszkodzony, tańszy, z dopłatą. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-59-28 po godz. 18,0603/10-17-64 
SKODA OCTAVIA, 1997/98 r., 38 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, udokumentowany przebieg, ABS, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, pełne wyposażenie elektryczne, RO , zamie-1 
nię na mniejszy. Nysa, teł. 077/433-2046 
SKODA OCTAVIA, 1997/98 r., 38 tys. km, 1600 cćm, srebrny 
metalic, kpi. dokumentacja, 2 pod. powietrzne, ABS, wspo
maganie, wszystkie el. dodatki, RM, zamienię na mniejszy. 
Opole, tel. 077/433-2046
SKODA RTS, 1968 r. wywrotka, brak akumulatorów, siłowni
ka wywrotu, zarejestrowany, bez przeglądu, w całości lub na 
części - 3.000 zł, zamienię na ciągnik rolniczy. Stara Kamie
nica, tel. 075/75145-23
STAR 2 0 0 ,1977 r., S-359, diesel, siwy, skrzyniowy, silnik na 
dotarciu, zamienię na nowszy, ze wspomaganiem, skrzynio
wy, wywrotkę lub ciągnik. Kolsko, tel. 068/35241-68 
TOYOTA COROLLA, 1991/., 1300 cćm; 12V, biały, liftback. -
11.000 z ł , zamienię na tańszy albo droższy. Polkowice, tel. 
0604/89-03-20
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 175 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
ciemny metalic, 5-biegowy, szyberdach el. otwierany, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry -12.500 zł, zamienię na tańszy 
samochód ciężarowy (Avia, Star, Mercedes). Opole, tel. 077/ 
474-89-95 po godz. 20
VOLVO 343,1976 r., 175 tys. km, 1100 ccm, benzyna/czer
wony, automatic, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany, 50% 
zniżki na OC, stan techn. dobry, -1:150 z ł, zamienię na ko
siarkę samojezdną traktorek. Wrocław, tel. 071/329-15-54 
wieczorem
VOLVO 440 GL, 1992 r., 95 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, bez wypadku, el. otw. szyberdach, wspomaga
nie, centr. zamek, RO -14.000 zł, zamienię na inny, w cenie 
do 5.000 zł. Gostyń, teł. 065/5724948 
VOLVO 850 GLT, 1993/94 r., 2500 ccm, 170 KM, czerwony, 
automatic, stan b. dobry, - 26.000 z ł, zamienię na inny, może 
być droższy. Głogów, tel. 076/833-4744,0602/55-19-42 
VW CORRADO G-60,1990 r., 190 tys. km, 1800 ccm, czar
ny, sprowadzony w całości, bez wypadku, zadbany, pełne 
wyposażenie, ciemne szyby, alum. felgi, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry - 19.500 zł,-zamienię na inny osobowy, tań
szy lub inne propozycje. Lwówek Śląski, tel. 0604/93-8249 
VW GOLF, 1980 r., 130 tys. km, 1300ccm, benzyna, zielony, 
cena - 1.900 zł, zamienię na Fiata 126p. Nowa Kuźnia, gm. 
Radwanice, tel. 076/831-15-96 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, alum. 
felgi 14", przegląd do końca roku, szerokie zderzaki, szyber
dach, szeroka lotka-ze'światłem .stop’ z tyłu, stan dobry -
7.200 zł, zamienię na Audi, Opla, Forda, beż dopłaty. Wał
brzych, teł. 074/848-33-17
VW GOLF H, 1987/97 r., 160 tys. km, .1800 ccm. DOHC, 16V, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, Szyberdach, wspomaga
nie kierownicy, centralny zamek, komputer, fotele kubełko
we, stan b. dobry • 9.500 zł, zamienię na Forda Transita, z 
dopłatą do 2.000 zi. Wałbrzych, tel. 074/664-28-08 
VW GOLF, 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny, cena - 7.800 zł, zamienię na diesel. Nowa Kuźnia, 
gm. Radwanice, tel. 076/831-15-96 
VWGOLFII, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czamy, 
wspomaganie, alum. felgi, szyberdach -13.500 zł, zamienię 
na Fiata 126p, powyżej 94 r. Leszno, tel. 065/529-24-65 
VW GOLF III, 1992 r., 143 tys. km, 1800 ccm, ciemnofioleto- 
wy metalic, 75 KM, 3-drzwiowy, centralny zamek, wspoma
ganie kierownicy, katalizator, RM + 6 głośników, el. otw. szy
berdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory z 
nakładkami, halogeny, alum. felgi 14* * 2 opony letnie, spro
wadzony w całości, • 18.300 z ł, zamienię na tańszy do 8.000 
zł. Wałbrzych, teł. 0606/26-35-79 
VW GOLF III, 1994 r., 86 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan 
b. dobry • 23.000 zł, zamienię na diesla, Citroen XM, VW Golfa 
II, HI. Jelenia Góra, tel. 075/641-96̂ 52 wieczorem 
VW GOLF III, 1994 r., 88 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
wspomaganie, I właściciel, centr.-zamek; el. otw. szyber
dach, alum. felgi 16”, obniżony, ciemne szyby, białe zega
ry, sportowy tłumik; czarne lampy, alarm, wersja .Pink 
Floyd”, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry, zamienię na TDi, 
110 KM, z klimatyzacją. Świdnica, teł. 0601/73-55-88,1)604/
93-24-51
VW GOLF III MÓVfE, 499Ś i^ 1 lV iys: km, 1600 ccm, 
Wtrysk,-niebieski metalic, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., e l 
otw. szyberdach, wspomaganie kier., kubełkowe fdteie, nie 
eksploatowany w kraju, • 24.800 zk  zamienię na benzynę, 
z inst. gazową, poj. 2.51.'Głogów, tel. 0503/0045-62,06021 
6547-99’ ' §  * '
VW GOLF III, 1996 r.: 1800 cęm, benzyną, Gzerwony metalic, 
Wersja Rolling Stones, 5-drzwiowy,'5-biegoVy, Jcatalizator, 
wspomaganie kier., oryginalny 2-stopniowy el. szyberdach, 
centralny zamek, zegary, obrotomierz,.4 zagłówki, reg. fote- 
le, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, dzielona kanapa, 
pełna dokum, - 25.400 ź ł , zamienię na tańszy, osobowy. 
Wschowa, teł. 065/6404247 - ;  -IX •• Ą ;  7 '
VW JETTA II, f9Ś6 f., 1800 ccm, wtryśk;'srebfńy metalic,
4-drzwiowy, szyberdach, centralny zamek, alarm, ROv stan 
dobry, zamienię na młodszy. Wrocław, teł. 071/368-12-76 
VW PASSAT.1976 r,,-1600:ccm, benzyna po remoncie bla
charki i malowaniu (z dopłatą), zamienię”na inny. Wałbrzychy 
tel; 074/666-23-03
VW PASSAT SKŁADAK, 1989/96'r;, 1600 ccm, bordowy me
talic, dużo nowych części, mały przebieg, alarm * pilot, szy
berdach, centralny zamek, oszczędny * Fiat 126p, 1993 r., 
stan b. dobry, lotnicze fotele, zamienię na busa. Mysłakowi
ce, tel. 075/713-80-53
VW PASSAT VR6,1991 fe 145 tys. km, 2800 ccm, benzyna, 
perłowoczamy metalic, pełne wyp. elektr., radioodtwarzacz, 
alum. felgi, komputer, ABS, oznakowany, kupiony w salonie, 
wspomaganie, alarm, -15.000 z ł , zamiana na inny. Turek, 
tel. 063/289-1148 .
VW PASSAT, 1995 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, welur, pełne wyp- elektr., wspomaganie, centr. za
mek, radioodtwarzacz, • 32.500 z ł , zamiana na mniejszy. 
Kalisz, tel. 062/766-16-25,0602/83-25-62 
VW POLO KOMBI, 1985/94 r„ 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, alarm, szyberdach, pełna dokumentacja, stan b. dobry -
5.500 zł, zamienię na tańszy. Kowary, tel. 0601/19-30-28 
VW POLO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perło
wogranatowy metalic, ABS, centralny zamek, wspomaga
nie, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne (całe), el. reg. 
świateł, szeroki zderzak, 5-drzwiowy, dzielona kanapa, koła 
14”, opony Michelin (Pilote), ks. serwisowa, - 25.000 z ł , 
zamiana na inny, wceniedo 10.000 zł. Witaszyce, tel.062/ 
740-15-01
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1992 r., 165 tys. km, 1900ccm, 
diesel, biały, CARAVELLE, sprowadzony w całości, stan b. 
dobry - 26.500 zł, zamienię na osobowy. Legnica, tel. 076/ 
854-63-1 \  .
ŻUK A-.11B, 1976 r., 50 tys. km, 2200 ccm, diesel, zielony, + 
części, stan dobry - 1.200 zł, zamienię na Fiata 126p, inny. 
Wałbrzych, tel. 074/665-74-67 po godz.18 
ŻUK A-T6B, 1979 r„ 100 tys. km, 2120 ccm, benzyna, zielo
ny, inst. gazowa, 5 osób * 500 kg, techn. sprawny, brak prze
glądu, - 1.500 z ł , zamienię na Poloneza, w tej cenie.-Wro
cław, tel. 071/322-88-01 wieczorem 
ŻUK, 1986 r. kontener - zamienię na przyczepę do samocho
du osobowego. Wrocław, teł. 0600/52-1248 
ŻUK, 1992 r., 123 tys. km, 2400 ccm, diesel, szary, bla
szak, dodatkowo 2 opony zimowe, przegląd do 03.2002 r., 
stan dobry - zamienię na osobowy. Wałbrzych, tel. 05021
55-00-65
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A K C E S O R IA
SAMOCHODOWE

AKUMULATOR CENTRA PLUS 61 Ah,.z 2000 r. -100 zł, Wro
cław, tei. 0603/85-13-62
AKUMULATORY 190 A, 6 V (2szt.) • 100 zł. Głuszyca, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0606/95-10-15 
AKUMULATORY 2 x 200 Ah~-150 zł/szt., 4 x 165 Ah -140 zł/szt., 

. 2 x 135 Ah -120 zł/szt., 2 x 100 Ah -100 zł/szt. oraz akumulato
ry o innej pojemności, możl sprawdzenia. Prusice, tel. 
071/312-61-90,0609/49-86-62
AKUMULATORY 50 - 100 Ah, używane, 2-4-łelnie - od 50 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
O  ALARM SAMOCHODOWY, immobilizery, central

ne zamki, z montażem, tanio i solidnie. Wałbrzych, 
tel. 074/843-12-35, 0604/91-42-72

TR O STO ffA M E FEŁfl>
ALUMINIOWYCH, REGENERACJA 

OPONY UŻYWANE, MONTAŻ, WYWAŻANIE I 
Ŵrodaw, ul. Grota-Rowedtiego 55, tel. 364-41-57 J 

w godz. 8°°-17“, sob. do godz. 14°°

usztywnianych tarcz zegarowych, tłumików baso
wych ze stali nierdzewnej typ DTM, gałki zmiany 
biegów, okleiny do kokpitów, magnetyzery pali
wa Maksor, świece zapłonowe Brisk Splitfire, fil
try powietrza • 140 zł, napisy na samochody, spor
towe chlapacze, Rabaty dla firm, tel. 074/641-22-65 
(oraz fax), 0604/51-44-59 01018621
AUTO TUNING PANTHALER przyciemnianie szyb 
samochodowych z certyfikatem i homologacją, 
tłumiki „basowe” ze stali nierdzewnej, produkcja 
tarcz zegarowych podświetlanych, spoilery, alu-

F E L G I
PROSTOWANIE, PIASKOWANIE 

LAKIEROWANIE. WULKANIZACJA

n M O T O  C E N T R U M  M R O Z IŃ S K I ”  W R O C Ł A W  /hurt-det»l/

m cm BA G A ŻN IK I ..THULE
/na rower, na narty,na surfing,owiewki, .pokrowce, haki holownicze, 

foteliki, maty bagażnika./ 
N a j w i ę k s z y  na Dolnym Śląsku 
salon przy stacji paliw SHELL ul. Ślężna 146-148 

oraz ul. Legnicka 62
ul. Powstańców Śl. 122 

..Gdzie kupić bagażniki? Wiem ! W “mcm

Wrocław, ul. A le i P racy 2 
(wjazd od ul GRABISZYŃSKIEJ) 

Vtel/fax 071/339 00 23, 0-601 786 288Jo p o i i  3 7 4 ^

BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna • 150
zł, Wrocław, tel. 0601/80-99-18
BLOKADA ZAPŁONU sensorowa, samouzbrojenie po 8 s, 30A,
antynapad + antyporwanie, instrukcja, • 40 zł. Wrocław, teł.
0601773-75-30
O  CENTRALNE ZAMKI od 70 zł, alarmy: „Gepard" • 

75 zł, „Patriot” • 125 zł, „Legendford” -160 zł, 
„Scorpion" • 168 zł oraz czujniki, syreny, immo
bilizery, blokady sensorowe, sterowniki zamków, 
antyradary • ceny od 20 zł. Montaż lub wysyłka 
pocztą, rachunki, gwarancje pomoc techn., opi
sy instalacji. NEGOCJACJA CEN. ZAWSZE NAJ-

FELGI ALUMINIOWE BBS, model RX, 16*; kupione w 2000 r, 
'.do VW Golfa IV, - 2.700 zl., tel. 0601/72-72-20 
FELGI ALUMINIOWE 5 sztuk, 100/4 z oponami, rozmiar 
195/60/15, - 1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-91-11 ~
FELGI ALUMINIOWE 13', 4 x 108 mm, oryginalne do Forda 
Eskorta, do 1990 r„ po regeneracji, stan b. dobry + kpi. nakrę
tek - 400zl, lub zamienię na felgi aluminiowe 13“ do Forda Escor- 
ta po 1990 r. lub telefon komórkowy. Bogatynia, tel. 
0503/02-33-79
FELGI ALUMINIOWE 6Jx14 CH, łyp B 614, do Forda Scorpio, 
z oponami 195/65 R15 91T, na 5 śrub. Bolesławiec, lei. 
075/734-66-35
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Audi lub Mercedesa, 15”, 
5-otworowe, -1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
FELGI ALUMINIOWE RIAL15", opony Dunlop 195/50/15.5-ra
mienne gwiazdy, z rantem, • 1.300 zł oraz 15', oryginalne, do 
Audi, rozstaw 108,5 szt, - 750 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
lub Niemcy, 0049/17-47-71-21-78 
FELGI ALUMINIOWE ATIWE 5-ramienna gwiazda, 7j15, z opo- 
namil95/50, rozstaw 4x100 mm, • 500 zl. Bolesławiec, tel. 
0606/36-44-93
FELGI ALUMINIOWE 13”, uniwersalne, z oponami, 185 x 70 x 
13, stan idealny, - 900 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-21-72, 
0605/95-17-36

W-w, ul. J. Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-601 75 02 6 0 '
O P O N Y  - NOWE. UŻYWANE i  BIEŻNIKOWANE - duż

TANIEJ!, Wrocław (e-mail:im r@go2.pl), 
071/343-48-14,0601/73-75-30 01025231

tel.

ALARMY „Aligator", „Tar”, „Cassini”, „Sęka", „Le
gendford”, „Lampart”, „Scorpion” • kpi. zestawy 
z syrenami oraz czujniki udarowe, ultradźwięko
we, radarowe, ciśnienia przechyłowe, radiopowia- 
domienia, centralne zamki, antyradary^sterowni- 
ki zamków. Profesjonalny montaż lub wysyłka, 
detal i hurt. Opisy, schematy, instr. montażu. NAJ
NIŻSZE CENY, SPRAWDŹI Wrocław (e-ma- 
il:imr@go2.pl), tel. 071/343-48-14, 0601/73-75-30 
01025251

miniowe felgi, zawieszenia, świece sportowe 
Brisk i Splitfire, filtry sportowe, fot. kubełkowe 
siatki aluminiowe. Tuning od A do Z, montaż, raty, 
wysyłka, poszukujemy dystrybutorów, Wałbrzych 
(sklep), ul. A. Krajowej 64b, tel. 074/846-90-96, 
0600/12-98-58,0503/57-02-17 01018611
AUTOALARMY „Gepard" • 75 zl, „Gepard 2" - 87 
zł, „Patriot” (zmienny kod, immobiiizer, sterowa
nie zamkiem) • 125 zł, „Legendford” (atest, zmień-

ul,Boya-Żeleńskiego 55
W r o c ł a w

ALARMY W OBIEKTACH 9dh.P0M0C WYJAZDOWA
AUTOALARMY, RARIA. GSM
ELEKTRYKA SAMOCHODOWA tel.0502-038-595

O  ALARMY SAMOCHODOWE: Gepard 2, Legenford, 
Lampart, Skorpion, Alfa • od 100 zł, centralne zam
ki • od 75 zł, czujniki • od 20 zł, syreny • od 25 zł, 
blokady elektroniczne • od 35 zł, blokady skrzyń 
biegów Tytan-Dipol • od 260 zł, haki hol., atesto
wane, odkręcane kule, z kompletem montażowym 
- od 160 zł, montaż, sprzedaż,, naprawa, wysył
ka,, faktury VAT, Legnica, ul. Kręta 10 (na lewo od 
Realu), tel. 0602/43-01-75 84014941

ANTYRADAR ULTRA LIMITED model 2001 r., szerokopasmo
wy, profesjonalny, cyfrowy, na wszystkie typy radarów, stan do
bry, nowy, - 950 zl. Wrocław, tel. 071/336-23-51,0603/91-54-12 
ANTYRADAR UNIDEN prod: USA, najnowszy model, 360 st., 
pasma X, K, Kn, laser, radary pistoletowe, impulsowe, stacjo
narne, video, układ VG-2, - 530 zł. Wrocław, tel. 343-48-14 
ANTYRADAR UNIDEN model 2001 r., 6-pasmowy, na foto-vi- 
deo kamery, pistolety, laser, nowy, • 450 zl. Wrocław, tel. 
071/336-23-51,0603/91-54-12
O  AUTO TUNING • profesjonale przyciemnianie szyb 

(z homologacją), produkcja białych i kolorowych

B agażniki T H U L E  
Wszystkie modele aut - montaż gratis 

do każdego bagażnika dwóch osób
w Polsce. Czechach, slowadl lub Austrii 

gratisl
AUTO CENTRUM o p o h w o  

ul Ritom 16, tel 071/325-38-30,6502569265,0607241 »«6

CENTRALNY ZAMEK do każdego samochodu 4-drzwiowego - 
150 zł + pilot -150 zł (zmienny kod). Opole, tel. 0604/35-01-80 
wieczorem
CENTRALNY ZAMEK do Fiata Punto, Cinquecento, kpi. zestaw, 
okablowanie, sterownik, • 70 zł. Wrocław, tel. 343-48-14 
CIŚNIENIOMIERZ OO KÓŁ DIGITAL elektroniczny, cyfrowy, la- 
brycznie nowy, b. dokładny, do 8 atm, wyświetla dużymi cyfra
mi, akustyczne sygnały, sprowadzony z Niemiec, • 45 zł. Ząb
kowice śląskie, tel. 074/641-15-75 
CZASOPISMA o oldtimerach, w jęz. niemieckim, .Oldlimer 
Markt* • roczniki '93-'96, .Marki* • roczniki ’91-'95, dla kolekcjo
nera, • 150 zł. Wrocław, tel. 071/357-51-03,0602/15-51-03

OPONY CIŻYWfłNE
CO TYDZIEŃ NOWA DOSTAWA
Wrocław, uL Opatowicka 67 
t a l .  0 7 1 / 3 4 1 -5 6 -S a ,  O -S O I 2 8 6  1 3 «

OP004509

FELGI 5,1 x 2J x 14, H1 x 34.4 szt, • 100 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/642-23-19,0502/33-72-97
FELGI niklowane, prod. USA, opony, do Chryslera, rozm. 15* x 
6, na 6 śrub, rozstaw 114 mm, - 1.700 zl. Milicz, tel. 
071/384-07-26
FELGI do przyczepy, 20", 4 szt. Świątniki, gm. Trzebnića, teł.
071/387-01-40 rano lub wieczorem
FELGI na 5 śrub, do Forda, 6Jx14x47.5, • 250 zł. Trzebnica, tel.
071/312-83-38

' M A K S O R ^

- oszczędność paliwa do 15%
- większa móc silnika
MOCNE magnetyzery 
MOCNE efekty

Aktualna informacje

www.maksor.pl
www.magnetyzery.pl

Punkty sprzedaży I montażu : 
WROCŁAW

Dolnośląska Hurtownia Motoryzacyjna,
Karkonoska 45. tal. (071) 36S-20-02,339-93-82 

MTK DESIGN, Swojczycka 99. lei. 0601 75-72-95 
D&D sp. z o.o. Karkonoska 45. tal. (071) 33-99-349 

ELCAR sp. Z o.o. Grunwaldzka 49-51, tal. (071) 328-09-21 
PPHU JACKY, Pełczyńska 6. tal. (071) 372-67-21 

PUH ARDA, Bogusławskiego 31, tel. (071) 362-79-53 
SPARKO AUTOGAZ, Bogusławskiego 27, tal. (071) 361-80-30 

PUHP PaiSczymzyn Tomasz, św. Wincentego 39. tel. (071) 372-21-23 
LAJERPOWER. Strachowskiego 2. tel. (071) 368-16-02

JELENIA GÓRA
PH SKLEP Motoryzacyjny. Sudecka 30. tel. (075) 753-43-26 

AUTO HALE. Plsudskiego 47. tel. (075) 764-72-58 
GRABOWSKI sp. z o.o , Wolnośd 133, tel. (075) 76-78-678 
JEL-CAR sp. z o.o.. Spółdzielcza 38. tel. (075) 76-48-555

NOWA RUDA
DANMOT Sklep Motoryzacyjny. Słupłecka 5. teł. (074) 872-33-79 

PHU KAS Serwis Ogumienia, Niepodległości 9. tel. (074) 872-4549

WAŁBRZYCH
BUCAR, Ann! Krajowej 54. teł. (074) 84745-77 

MALUCH art Motoryzacyjne, 11-go Istopada 16, tel. (074)84-78442

ŚWIDNICA
MARKO sc. Komunardów 7. tel. (074) 852-27-09

KŁODZKO
SKLEP MOTORYZACYJNY. Lutycfca U. laL (074) 867-27-77

DZIERŻONIÓW
PHU AUTO-MOTEX, Przedmieście 38. teł. (074) 831-49-47 
PHU AUTOLOB S.C.. Daszyńskiego 1. tal. (074) 831-38-91

BOLESŁAWIEC
PPHU ALPA. ai. 1000 lada 17s, tał- (075) 732-82-46

LEGNICA
SKLEP JOTA. Cmentarna 2. (076) 854-4<M7

JAWOR
PHU MAL-POL. Kolejowa 1. tał. (076) 870-72-06

LUBIN
Mechanika Pojazdowa R Korga, J. Zygadk), Rzeźnicza 2. (076) 842-61-99

ŻARY
ZUH K.Mazurklewicz. Warsztatowa 1, tal. (068) 374-20-34 

PRODUCENT MAKSOR S.C. WAŁBRZYCH, Chrobrego 41

Kupując 4 opony
otrzymasz w prezencie jeden 
z upominków:
*notes elektroniczny 
*zegarek
*aparat fotograficzny 
*4. oponę za 50%

D ĘBICA,GO O DYEAR, DUNLOP,
SAVA,KORMORAN, M ICH ELIN , 
BFG O O D RICH r PIRELLI, FIRESTO NE  
i inne.

Regionalny Skład Opon i Serwisy

Wrocław
Popielskiego 7 
342-10-33

Brucknera 52 
325-19-94

ny kod, czujnik wstrząsowy, ster. zamka, progra
mowany) -160 zł, „Scorpion” (wszystkie możliwe 
funkcje, immobiiizer, atest) • 168 zl oraz radiopo- 
wiadom., czujniki, syreny, anteny e l., antyradary 
• od 20 zł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. Najniższe 
ceny, tel. 071/343-48-14, 0601/73-75-30 Wrocław 
01025241

O  AUTOZABEZPIECZENIA • autoaląrmy, centralne 
zamki, immobilizery, blokady skrzyń biegów, an- 
tynapady, zniżki w ubezpieczeniach, dodatkowe 
promocje, informacja w autoryzowanym serwisie, 
także montaż audio!. Wrocław, ul. Grota. Rowec
k iego 75, tel. 071/373-03-36, 0501/33-00-74, 
0601/83-53-19 01027571

BAGAŻNIK DACHOWY na rynienki, czarne belki poprzeczne • 
20 zł oraz belki poprzeczne na relingi dachowe do samochodu 
kombi, czarne • 50 zl. Krotoszyn, tel. 0502/37-22-59 
BAGAŻNIK DACHOWY do Opla Astry, Corsy, Calibry, Kadetta 
+ 2 kluczyki, oryginalny - 90 zł oraz bagażnik dachowy na relin
gi, uniwersalny - 90 zł. Leszno, tel. 0601/89-41-59 
BAGAŻNIK DACHOWY (baza), do Opla Vectry • 80 zł. Wro
cław, teł; 071/341-28-92
BAGAŻNIK DACHOWY Inter-Pack, do Golfa III, na kluczyk, z 
uchwytami na narty i rowery, • 200 zl. Wrocław, tel. 
071/368-12-99
BAGAŻNIK DACHOWY BOX do Opla (sport), wym. 50x30x220 
cm, oryginalny, - 800 zl. Wrocław, tel. 0601/70-36-00 
BAGAŻNIK DACHOWY do Audi 100 CC .cygaro', dwie belki - 
70 zł. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55 
BAGAŻNIK DACHOWY mocowany na rynienkach, uniwersal
ny • 50 zł. Złotoryja, tel. 076/878-21-14 
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW Mul-T-Lock. uniwersalny, wraz 
z mocowaniem, mało używany, stan dobry, * 150 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/666-25-48, 0503/74-15-11

FELGI do Seata i Opla, 13”, stan b. dobry, -100 zl. Twardogóra, 
tel. 0607/74-03-26
FELGI chromowane, (4 szt.), z oponami lub bez, 5-otworowe, 
rozm. 15x7 - 600 zl/kpi. Żary, tel. 0687375-74-48 
O  FELGI ALUMINIOWE Skup • sprzedaż • zamiana, 

nowe i używane, realizuję zamówienia na nowe 
felgi z katalogu na 2001 r., w superatrakcyjnej 
cenie, krótkie terminy realizacji. Kupię opony uży
wane, 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 nowe i używane, atrakcyjne 
wzory i ceny; opony nowe i używane, sprzedaż, 
montaż; felgi stalowe. Kotowice 58 k. Obornik Ślą
skich, tel. 071/310-75-60 01023411

O  FELGI ALUMINIOWE 13,14,15,16,17", do wszyst
kich typów samochodów, atrakcyjne wzory i ceny, 
od 900 do 1.300 zł, komplety nowe i po fabrycz
nym odnowieniu, duży wybór oraz prostowanie, 
spawanie, wypełnianie ubytków, odnowienia fa
bryczne. Wrocław, tel. 0603/16-31-97 81010251

O  FELGI ALUMINIOWE do Renaulta, 16", do Merce- 
desa, 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 nowe i używane, 13-17", firm 
AEZ, ARTEC, ATS, AZEV, BBS, BORBET, RH, do 
wszystkich modeli aut, atrakcyjne wzory, zamó
wienia indywidualne. PROMOCYJNA CENA KOM- 

przyz 
j). Żai

0604/79-52-93 87022141

(2 sztuki) oraz 245/65 R16 (2 szt.), • 1.800 zl. Karpacz, tel. 
0605/32-18-75
FELGI ALUMINIOWE 15" opony 225x 15. do lakierowania, 
5-otworowe, - 280 zi. Kłodzko, tel. 0605/65-80-72 
FELGI ALUMINIOWE 15', do Opla i BMW. Kłodzko, tei. 
0607/74-90-98
FELGI ALUMINIOWE z oponami, 175/50/13, stan dobry, do VW 
Golfa II. pasują również do Fiata 126p. Kłodzko, tel. 
0606/16-85-80
FELGI ALUMINIOWE z oponami 195x50x15 do Fiata, Lanci,v 
Alfy Valbrem, 4 szt., używane 1 rok, stan idealny, • 1.270 zł. 
Kudowa Zdrój, tel. 074/865-56-20, 0603/79-81-21 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, rozm. 15, na 4 śruby, do VW,
- 600 zł. Legnica, tel. 0603/53-26-42

(promar) l

FELGI ALUMINIOWE 15" oraz 3 opony, odległość między otwo
rami 4 x 100 mm, pasują do VW Golfa I, II, III, Opla, BMW, wzór 
.czarna szprycha', szeroki srebrny rani, stan b. dobry, • 550 zł. 
Bolesławiec, tel. 0604/88-32-89,090/65-73-41 
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 gwiazda, 7Jx15H2E11. 
ze śrubami - 550 zi. Brzeg. tel. 077/404-61-61 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0505 
www.autogielda.com.pl)
FELGI ALUMINIOWE do Nissana, Hondy, 16', rozstaw 114.3 
mm, 7.5J x 16H2,5-ramienna gwiazda, stan idealny, • 1.380 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-20-09,0502/67-24-96 
FELGI ALUMINIOWE 14". oryginalne do VW. Opla, fotel kubeł
kowy Konig, stan idealny, tłumik sportowy, kierownica Momo. 
Chojnów, teł. 076/877-36-55
FELGI ALUMINIOWE 4 szt., opony, śruby, do.Mercedesa, - 2.100 
zl. Głogów, tel. 076/831-12-44 wieczorem 
FELGI ALUMINIOWE do VW, oryginalne 14', 5-ramienne gwiaz
dy * dekle, opony Michalin 195/55/14. śruby, - 2.100 zi. Gło
gów. tel. 0502/17-72-16
FELGI ALUMINIOWE z oponami 14*. nowy typ, stan idealny, 
do VW Golfa. Passata.'Jawor, tel. 076/870-04-77 
FELGI ALUMINIOWE duży wybór. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50.0609/26-96-78
FELGI ALUMINIOWE z oponami. 195 x 50 x 15. Jelenia Góra. 
lei. 0606/42-02-82
FELGI ALUMINIOWE BBS do VW, 15’ - 600 zł/kompl. Jugowi- 
ce. tel. 0606/38-04-43
FELGI ALUMINIOWE RH rozstaw 108 nim. do Audi. Forda, - 
Peugeota, 4 szt. ♦ kpi. opon letnich i zimowych 196/65/R15, 
stan b. dobry, • 800 zl. Kamienna Góra, tel. 0604/26-12-31 
FELGI ALUMINIOWE 13', do VW Golfa, Audi. • 250 zl. Kar- - 
pacz. tel. 0605/22-02-22
FELGI ALUMINIOWE 16', 5-otworowe, z oponami 275/65 R16

STOMIL-KLEBER-DĘBICA
(montaż zakupionych opon gratis^

(OPONY UŻYWANI
duży wybór auta osobowe i busy

J*RÓSTOWANIE FELG)
alu. i stalowych

WUsługi wykonujemy w ciągu jednego dniallli

^/V-w, T ę c z o w a  5 Tj 
Je l.  341-16-74-

FELGI ALUMINIOWE MELBER 7J/1SHZ, ET 35, do Mercedesa 
.okularnika", 4 szt, • 1.100 zł. Legnica, tel. 076/858-21-37 
FELGI ALUMINIOWE do Poloneza Caro. 5 szt.. 5J x 13. wło
skie - 350 zł. Legnica, teł. 076/856-32-87 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 215/55 R16, stan idealny, do 
Mercedesa .okularnika* lub 124, • 1.700 zl. Legnica, tel. 
0607/16-88-52
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Forda. 185/60/14. • 800 
zł. Luba/i, tel. 0604/13-82-96
FELGI ALUMINIOWE do Forda 5.5614HZ + opony Firestone o 
wym. 185 x 55 R 1479 H • 190 zl/szt. Lubawka, tel. 
075/741-14-19
FELGI ALUMINIOWE 14* do Renault, rozstaw 100.5-ramienne 
gwiazdy, z oponami Sport Jet, rozm. 185/60/14, stan b. dobry, - 
1.600 zl. Lubin, tel. 0502/61-47-13 
FELGI ALUMINIOWE AEZ, 7x16 nowe. 4x100. 5-ramienna 
gwiazda + szpilki -1400 zł. AEZ, 7x15 nowe, 5x112,3-ramien- 
na gwiazda - 1300 zł. Lubin, tel. 0606/24-82-80 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 15', z oponami, po regeneracji, 
-1.100 zł. Lubin, tel. 0603/04-19-15

A U T O T U N I N G
SKLEP Z AKCESORIAMI TUNINGOWYMI 

Jelenia Góra, ul. Tuwima 8b ? 
tel. 075/753-21-29, 0-502 297 240^

FELGI ALUMINIOWE OZ 7.5 x 16, odl. między otworami 5 x 
112 mm, ET 41, pasują do: Mercedesa, Audi, VW Passata B5, 
nowe, komplet śrub, 6-ramienne gwiazdy, efektowne, 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 zl. Lubin. tel. 0604/75-68-25 
FELGI ALUMINIOWE do Chryslera, wzmacniane, prod. USA, 
na 6 śrub, rozstaw 114 mm, rozm. 15* x 6, - 800 zł. Milicz, tel. 
071/384-07-26
FELGI ALUMINIOWE 6 x 13", z rantem, szprychy, z oponami 
185/70/13*, stan b. dobry, do Opla, VW, - 550 zł. Nadolice Małe, 
gm. Czernica Wrocł., tel. 071/318-96-08

Haki holownicze
europejski standard - wszystkie modele aut 

AUTO CENTRUM opo11|1s 
Wrocław, ul. Rakowa 16 

tel. 071/325-38-30,0502 569 265,0607 241 866

FELGI ALUMINIOWE 17”, rozstaw 108 mm, 4 śruby, Audi, Ci
troen, Ford, Peugeot, stan idealny, • 1.000 zł. Opole, tel. 
0603/06-86-19
FELGI ALUMINIOWE 15', 4x100, z oponami, • 300 zł. Paszo
wice. tel. 076/870-14-79
FELGI ALUMINIOWE 6J x 14. oryginalne, do VW, z rantem, - 
500 zł. Przemków, tel. 0608/09-42-98 
FELGI ALUMINIOWE gwiazda, do Mitsubishi, Nissana. 6J/14, 
rozstaw otworów 114.3, stan b. dobry, - 550 zł. Strzelce Opol
skie, tel 0600/52-29-89
FELGI ALUMINIOWE nowe, z oponami Continental 185/65/14, 
do Forda Focus, Escort, stan idealny - 1.590 zi/kpL Szklarska 
Poręba, tel. 075/717-45-00,0601/79-94-86 .
FELGI ALUMINIOWE OZ Racing, 7J x 15* ET - 35. H2, na 5 
śrub, z 1998 r., z oponami 195 x 50 x 15" - otwór piasty koła 57 
cm, do VW Golfa III, IV, Bora, Passat, Skoda Octavia, Fabia, • 
1.000 zl. Świdnica, lei. 074/852-20-97 
FELGI ALUMINIOWE 15* 5-otworowe, rozstaw śrub 110 mm, 
stan b. dobry, • 600 zl. Świdnica, tel. 0605/69-21-28 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, nowe, do Citroena Xsary, ze 
śrubami, 5 1/2J x 14CHH-24, • 1.100 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-49-56
FELGI ALUMINIOWE BORBET 15*. wzór .A', rozstaw 108 mm, 
kompletne * dekielki i klucz, do Forda, Audi, stan b. dobry, • 
670 zl. Wałbrzych, tel. 0604/21-14-48 
FELGI ALUMINIOWE ♦ opony o wym. 195x60x^14 + pierście
nie odsuwające,, pasują do Poloneza, VW Golfa. Hondy, Re
nault, felgi 5-ramienne, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-̂ 7-55 
FELGI ALUMINIOWE ATS 14', 5 szt. do Opla Kadetta, - 300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/849-13-46,0604/92-64-39 
FELGI ALUMINIOWE EXIP14*, z oponami TOYO o wym. 195 x 
65 x 14, do Nissana, Mitsubishi, Hyundai - 4 szl - 620 zł/kpi.

' Wałbrzych, tel. 074/843-32-48 
FELGI ALUMINIOWE 15'. 7J, gwiazda 5-ramienna, stan b. do
bry, rozstaw 4 x 100 do VW, bez opon, - 650 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-24-45
FELGI ALUMINIOWE 6J x 15, 4 x 100, 5-ramienne, z deklem 
na śruby, do VW, Opla, Fiata, • 450 zl. Wołczyn, tel. 
0603/03-49-57
FELGI ALUMINIOWE ATS 14* rozstaw 100 mm, pasują do VW, 
Hondy, Renault, Audi 80, zadbane, stan b. dobry, cena • 450 
zł/kpł. Wrocław, tel. 0606/46-75-51 
FELGI ALUMINIOWE 6x13, do Forda, 4-ramienne gwiazdy, roz
staw 108 mm, 4-otworowe, 4 szt. - 370 zi. Wrocław, tel. 
071/324-29-92.0602/18-41-14
FELGI ALUMINIOWE nowe, Dodge Grand Caravan, stan b. 
dobry - 550 zł. Wrocław, tel. 0601/77-52-24

K O R Z Y S T N E  R A B A T Y  N A  O  R O I M Y
LETNIE O S O B O W E ,  D O S T A W C Z E  

■ C I Ę Ż A R O W E .  C E N Y  ( B R U T T O )  O D :

GRUPA MICHELIN - 155 zł 
K O R M O R A N  - 70,08 zł 
K L E B E R  -126,30 zł
B F  G O O D R IC H  - 124 zł 
GRUPA FIRESTONE -158,81 zł 
E U R O P A  II -84,55 zł
B R ID G E S T O N E  -156,60 zł

GRUPA GOODYEAR - 149 zł 
D Ę B IC A  - 66,37 zł
S A V O  -7 7 ,1 0 zł
D U N LO P  -148,50 zł
GRUPA CONTINENTAL - 147 zł 
G R U P A  PIRELLI - 134,70 zł 
C O U R IE R  - 99 zł

PLETU14" • 1.100 zł (przy zakupie możliwość roz
liczenia starych felg). Żary, tel. 068/470-58-83,

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  OP011829 
Z a k u p i o n e  u  n a s  o p o n y  m o n t u j e m y  G R A T I S  ! 
S E R W IS : M uchoborska 4  c z y n n e :  A  A  .  _
(przy skrzyżowaniu S trzegom ska-K lecińska)
tel. 071/373-72-15 . fax 373 -72 -18  pn-p t O "  I  3 7 , so  O "  I  9
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AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów  

centralne zamki R
znakowanie pojazdów |

głośniki samochodowe  

montaż, sprzedaż 

naprawa, raty, wysyłka

ceny z montażem:
autoalarmy z atestem, od 290 z ł  .....r........ rata ok. 28 zł
autoalarmy bez atestu, od 250 z ł   ....... rata ok. 25 zł
autoalarmy 24V do sam. ciężarowych, od6 0 0  rata ok. 60 zł
alarmy motocyklowe z atestem, od 400 z ł   rata ok. 40 zł
centralne zamki. 2 drzwi -180 z i . rata ok. 18 zł
centralne zamki. 4 drzwi'* 230 z ł .  rata ok. 24 zł
blokada Tytaiy-Oipol, od 340 z ł   rata ok. 33 zl
blokady elektroniczne od 50 zł 
moduły antynapadowe od 70 zł 
znakowanie pojazdu od 30 zł

UWAGA: nowe pojazdy bez utraty gwarancji fabrycznej 
Legnica, al. Rzeczypospolitej 116 

(lotnisko) naprzeciw hurtowni Żywiec-Trade,
tel. 0-606 966-264.

OPONY
KRAJOWE I IMPORTOWANE 

NOWE I UŻYWANE 
FELGI STALOWE I ALU 
- MONTAŻ I SERWIS - 

Wrocław, ul. Buraczana 10 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

A m  s n o m
Autoryzowany Przedstawiciel “Sachs”

Sprzedaż / wymiana 
amortyzatorów I sprzęgieł 

komputerowe testy amortyzatorów  
naprawa zawieszeń o

naprawy główne siln ików  §

HKd
Przy zakupie 1 wymlai 

wyważanie / test kom put 
am ortyzatorów gratis

ile
arowy 
11

Wrocław, ul Taranowa 62 
(boczna Buforowej) 

tal. 071/373 08 90, 0602 715 347

I CAŁODOBOWY
S E R W I S  O P O N  “ M A R K O ”  

prostowanie felg aluminiowych,sprzedaż opon

Wrocław
u l.K a s zu b sk a  9
(boczna ul.Pomorsklej)

tel.328-73-00

ków gaźnikowych, kpi. dokumentacja, • 400 zl. Brzeg. tel. 
077/411-54-16
"KOGUr błyskowy -120 zl/szt Głogów, tel. 076/831-84-28
KANISTRY NA PALIWO 3 szt. x 201, 3 szt. x 101, 3 szt. xs5l,>
120 zł. Wrocław, tel. 0602/15-51-03
KIEROWNICA SKÓRZANA RAID, 3-ramienna, stan b. dobry.
Wrocław, tel. 071/351-61-74 Rafał
KIEROWNICA SPORTOWA RAID czerwona, naba BMW E30, •
200 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93
KOŁA radialne, 900 x20, nowe opony, dętki, fartuchy, do Stara
lub przyczepy, - 420 zl. Dobromierz, tel. 074/850-91-12
KOŁA oryg. opony z felgami, stan idealny, do samochodu oso-

OPONY NOWE I UŻYWANE
F E L G I  S T A L O W E  I  A L U M I N I O W E  

Sprzedaż, montaż, wulkanizacja. Duży wybór
Wroctaw, ul. Miechowity 2 -b o czn a  pl. Kromera, tel. 0-503 83 90, w godz. 8°°-1800

FELGI ALUMINIOWE 14", na 4 śruby, rozstaw 100 mm, ET 45, 
stan b. dobry, oclone, pasują do VW, Opla, • 620 zl oraz 15”, 
oryginalne do BMW 3,5, 7, stan b. dobry, na 5 śrub ♦ dekle ET 
20, opony. * 990 zł. Wrocław, tel. 071/788-84-42 
FELGI ALUMINIOWE do BMW 5 (starszy model), na 5 śrub. 
15', - 500 zł. Wrocław, tel. 0603/26-48-54 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do BMW 5, 7, 7Jx16 ET 20, 
1092094,5-ramienne gwiazdy, 4 sztuki -1.300 zl. Wrocław, tel. 
0609/16-66-81
FELGI ALUMINIOWE AC Schitzer 7Jx15 ET 13, z oponhami 
225/60 R15, do BMW 5,7, stan b. dobry, 4 sztuki. Wrocław, tel. 
0609/16-66-81
FELGI ALUMINIOWE 16*, 5-otworowe, nowe, stan b. dobry, do. 
Alfy Romeo, • 750 zł. Wrocław, tel. 0503/81-88-53 
FELGI ALUMINIOWE 15”, 4x100 mm, 4x108 mm, pasują do 
VW, Opla, Hondy, Seata, BMW, Citroena, Audi, Forda, 6-ramien- 
ne gwiazdy, z oponami Goodyear 195/60 R15, prawie nowe, 
eksploatowane 1 sezon, • 1.450 zl. Wrocław, tel! 0501/06-63-30 
FELGI ALUMINIOWE 15*. gwiazda, mały rant, rozstaw śrub 4 x 
100, z oponami 195/50 x 15. do Hondy, Renaulta, VW, Opla, • 
900 zl. Wrocław, tel. 0604/49-94.-67 .
FELGI ALUMINIOWE ABT 16*. 5-ramienne gwiazdy, szeroki 
rant, 4-otworowe, do Opla, VW, Renaulta, z oponami 205x16, •
1.100 zl. Wrocław, tel. 0605/54-30-34 
FELGI ALUMINIOWE 4 szt., z oponami, stan b. dobry, do KIA 
Sportage, -1.500 zl. Wrocław, tel. 0600/50-79-04 
FELGI ALUMINIOWE AQUA16"x7,5", rozstaw 110,5 Śrub, 5-ra- 
mienne gwiazdy, do samochodów Dodge, Mercedes, -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-21-34,0601/41-51-92

A L U M I N I O W E  i  S T A L O W E

Regeneracja, Prostowanie 
Lakierowanie

[Wrocław, ul. K rzyw oustego  250 I 
_________te ł/f ax 071/325 11 32 OPQi204al

FELGI ALUMINIOWE 15", 4x100, gwiazdy, opony Pireli P 6000, 
205x50,4 szt., używane 2 sezony, do VW, Opla, Seata, -1.050 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-49-98 
FELGI ALUMINIOWE 15*. 4 x 100, ET 29, z oponami 195/50/15,
- 550 zl. Wrocław, tel. 071/333-71-88
FELGI ALUMINIOWE do Audi A3. TT. oryg. Audi, rozm. 7.5x17, 
z oponami i szpilkami (pilne), - 1.900 zl. Wrocław, tel. 
0607/30-62-32
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 14i 15", do VW, Opla, Seata. Skody, nowe, 
nie używane, atrakcyjny wzór. Wrocław, tel. 0601/55-26-69 
FELGI ALUMINIOWE 13,14,15; do Forda, Peugeota, stan ide
alny, 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 z oponami 205x60x15, do BMW 318. ory
ginalne. • 650 zl. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 1V, do BMW 5,7, z oponami, •
1.800 zł lub zamienię na 18*. Wrocław, tel. 0501/73-57-85, 
0502/90-10-46
FELGI ALUMINIOWE BBS do VW Golfa III, 15", - 500 zl. Wro
cław, tel. 0502/54-08-12
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 fabr. nowe do różnych modeli aut -1.200
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56
FELGI ALUMINIOWE 14', do Forda XR3i, z oponami 185/60/14,
- 400 zł. Żagań, tel. 0603/25-97-08
O FELGI ALUMINIOWE, STALOWE komplety na koła, 

skup, sprzedaż, zamiana, rozmiary 13,14,15,18, 
17", do różnych modeli aut osobowych (Audi, 
BMW, Opel, VW, Renault, Peugeot, Honda, Mitsu
bishi, Citroen, Mercedes, Toyota, Skoda, Hyundai, 
Daewoo, Fiat) i dostawczych (Mercedes, Fiat Peu
geot, Renault, VW i inne), realizujemy zamówię* 
nia. idywidualne, Wrocław, tel. 071/349-40-62, fax 
071/349-47-55, tel. 0502/37-81-98, 0601/77-68-33 
81009991

FELGI STALOWE do Opla, Forda. Renaulta. Hondy, BMW, 15* 
oraz Skody -100 zł/kpi. Jawor, tel. 076/870-37-13 
FELGI STALOWE 2 szt.. 5-otworowe, 14", stan b. dobry, orygi
nalne np. do Forda Scorpio, mogą być do Mercedesa 123 itp., 
cena - 45 zł/szt. Kamieniec Wrocławski, teł. 071/318-51-85- 
FELGI STALOWE do samochodów osobowych i dostawczych, 
12, 13. 14, 15 i 16", komplety i pojedyncze. Milicz, tel. 
071/384-03-34,0601/40-44-90
FELGI STALOWE do VW Golfa II,: 2 szt. Milicz, tel. 
0603/28-82-19

FELGI STALOWE 14", 4-otworowe, 2 sztuki, do Forda, stan ide
alny. Mirków, tel. 071/315-11-28 
FELGI STALOWE 15*. 5 szt., do Opla Omegi B, - 900 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
FELGI STALOWE 13", do Audi -100 zl. do VW -160 zl. 13" do 
Opla • 120 zł, 14" do Mercedesa, Forda Scorpio, niebieski me
talic - 200 zl, 14" do VW • 200 zl, koła do Opla Corsy, z oponami 
145R13MS • 250 zł, opony używane, 13”, 14" - 40 zł/szt. Prze
mków, tel. 0608/09-42-98
FELGI STALOWE 40 sztuk, różne rozmiary, cena 15 zł/szt Sie
kierczyn, tel. 0604/19-82-96
FELGI STALOWE do VW Golfa III. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58,0602/35-61-24
FELGI STALOWE do Mercedesa klasy E, z oponami Michelin, 
195/15 R65,1.400 zł/kpi. Wrocław, tel. 071/324-90-20 
FELGI STALOWE 13", 4 szt., do samochodu Seat Toledo, • 120 
zł. Wrocław, tel. 071/373-08-47,0601/77-34-97 
FELGI STALOWE do Mazdy 626, na 5 śrub, stan b. dobry • 30 
zł/szt. Zawonia, tei. 071/312-90-73 
FELGI STALOWE 15". do BMW 5.5 śrub - 50 zł/szt. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
FOTEL KUBEŁKOWY JAMEX nie łamany, z przelotami na pasy 
szelkowe, czamy ♦ pasy szelkowe Shrott (1 szt.), czarne, stan 
b. dobry, - 420 zl. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
FOTELE DO BUSA nowe, rozkładane, z regulacją na lędźwie, 
z zagłówkami - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 071/336-51-49 
FOTELE KUBEŁKOWE RECARO skórzane, czarne, łamane, - 
500 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
FOTELE KUBEŁKOWE BIMARCO do Fiata 126p • 650 zl. Klucz
bork, tel 0604/37-16-70
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX do 18 kg, z własnymi 
pasami, pochylany, stan b. dobry, • 95 zł. Wrocław, tel. 
071/322-37-85
FOTELIK SAMOCHODOWY GRACO 0-13 kg. - 270 zł. Wro
cław. tel. 071/322-29-31
FOTELIK SAMOCHODOWY 0 -10 kg. stan b. dobry, kolor zie- 
lono-bialy, -160 zł. Wrocław, teł. 0601/77-73-41 
FOTELIK SAMOCHODOWY Maxi Cosi. 0-9 kg. budka, stan ide
alny, • 100 zł. Wrocław, tel. 0602/64-34-38 
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO dziecięcy, do 18 kg, wła
sne pasy, atest, stan b. dobry, -140 zł oraz RE NO LU X dziecię
cy, do 18 kg, własne pasy, atest, 5-punktowy, zagłówek, stan b. 
dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 071/372-97-75,0601/19-08-44 
FOTELIK SAMOCHODOWY 10 kg, sztywna rączka, własne 
pasy, atest, schowek, funkcja bujaka, stan b. dobry, • 110 zl. 
Wrocław, tel. 071/793-52-82
FOTELIK SAMOCHODOWY od 9 do 24 kg. własne pasy. roz
kładany, atest, stan b. dobry, • 120 zl oraz do 10 kg, atest, stan 
b. dobry, pojemnik na butelkę, - 130 zł. Wrocław, tel. 
071/372-97-75
FOTELIK SAMOCHODOWY 9 • 18 kg. 3-stopniowa reguł, poło
żenia, 5-punktowe pasy, atest, stan b. dobry, • 110 zł. Wrocław, 
tel. 071/793-52-82,0604/10-85-65 .
FOTELIK SAMOCHODOWY do wagi 36 kg, regulowany, stan 
dobry, cena • 95 zi. Wrocław, tel. 071/322-37-85 
FOTELIK SAMOCHODOWY prod. włoskiej, od 0-18 kg. rozkła
dany, pasy, z atestem, granatowy w kratkę, -110 zł oraz RO
MER KING od 4 mies. do 5 lat, rozkładany, 3 pozycje, własne 
pasy, z atestem, stan idealny, • 110 zł oraz RENÓLUX od 0-18 
kg, rozkładany, 5 pozycji, 5-punktowy, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-89,071/784-65-62
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI MINO, od 0-10 kg, 
używany 1 rok, stan b. dobry, - 160 zł. Wrocław, tet 
071/328-24-91,0601/77-7341
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO własne pasy, regulowa
ny, od 0 do 18 kg • 70 zl. Wrocław, tel. 071/343.-67-08, 
0602/23-70-72
FOTELIK SAMOCHODOWY nosidełko do 10 kg - 50 zł. Wro
cław, tel. 071/352-61-34
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI-COSI nosidełko do 10 kg, z 
budką, wkładka dla noworodka, atest, stan idealny, • 150 zl, 
ROMER KING dla dziecka. 9-20 kg, regulacja oparcia, pasy
5-punktowe, stan b. dobry, • 110 oraz WY CHICCO 9-18 kg, - 
130 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
FOTELIK SAMOCHODOWY nosidełko Maxi-Cosi. 0-10 kg, ceny
40-150 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER 14 lata. -110 zl. Wro
cław, tel. 071/333-52-56
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI-COSI do 10 kg, nosidełko z 
budką, wkładka, - 150 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0603/55-59-58
FOTELIKI SAMOCHODOWE do 20 kg, reg. wysokość pasów, 
reg. podstawa, 2 szt, -160 zl. Wrocław, tel. 071/785-58-30 
FOTELIKI SAMOCHODOWE - od 120 zł. Wrocław, tel. 
071/3524 0 48,32241-57,0605/06-93-62 
HAK HOLOWNICZY, 1991 r. kpi., ze wzmocnieniami, • 145 zł. 
Gaworzyce, tel. 076/831 -65-30
IMMOBILIZER CEL-PROTECTOR, - 60 zL Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
INSTALACJA GAZOWA BRC zbiornik 651, dokumentacja, do 
Poloneza, - 500 zł. Domasław, tel. 071/311-98-33 
INSTALACJA GAZOWA HOLENDER poj. 501, - 350 zł. Prze
mków, tel. 076/831-98-05
INSTALACJA GAZOWA do silnika gaźnikowego, kompletna, z 
dokumentacją, • 600 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 
090/34-14-92
INSTALACJA GAZOWA gaźnik/wtrysk, z homologacją. Wrocław, 
tel. 0604/68-50-81
INSTALACJA GAZOWA do wielowtrysku, 1 5-roczna, butla 55 
I, stan dobry, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 0503/06-69-30 
INSTALACJA GAZOWA do Opla Kadetta. Wrocław, tel. 
0501/10-19-95
INSTALACJA GAZOWA do silników gaźnikowych, do Forda 
Transita ze zbiornikiem o poj. 90 I -.650 zł, do Forda Sierry, 
zbiornik 651 • 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 LOVATO, 1998 r„ - 600 zl. Jankowice. 
gm. Oława, tel. 071/797-10-57 po godz. 16 
INSTALACJA GAZOWA LOVATO. 1999 r. butla 60 I. do silni

bowego Daewoo Tico SX, z 2000 r, • 400 zł. Jelenia Góra, tel. 
Ó75/752-14-24,0601/75-09-10
KOŁA balonowe, kpi., 385x65x22.5,4 szt.. stan dobry, • 1.300 
zl. Rudna. tej. 076/8434346 „
KOŁA z oponami Dębica, bieżnik 5 mm, do samochodu osobo
wego Mercedes 124. Wałbrzych, tel. 074/847-36-26 
KOŁA VIBORG MVT165/13, do Forda, komplet. • 170 zł. Wro
cław, tel. 071/327-86-92

O P O N Y  - F E LG I
SPRZEDAZ, SERWIS, WYMIANA 

Wrocław, ul. Drzewna 4

tel. 071/359-20-41, RABAT D 0 15%
OPOH979

KOŁA, 1998 r. kompletne, do Forda Fiesty, z felgami aluminio
wymi 13". z nakrętkami, b. mało używane, • 1.300 zł. Kłodzko, 
tel. 0601/62-91-17
KOŁO 150 x 16, 4 szt., stan b. dobry, - 600 zł. Węgry, tel. 
0606/57-74-70
KOŁO kompletne, 1200 x 20, do przyczepy 6 1, - 200 zl. Węgry, 
tel. 0606/57-74-70
KOŁPAK na koło 15'. do VW Sharan, 99 r. Wrocław, tel. 
071/368-12-99
KOŁPAK113,14 i 15", różne. Mirków, tel. 071/315-11-28

D U Ż E  R A B A T Y

1.3 wtrysk, przystępna cena. Świebodzice, tel. 074/854-61-97 
po godz. 17 >
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z dokumentacją lub bez doku
mentacji. Trzebnica, tel. 071/312-30-74 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ. Wrocław, tel. 071/322-30-01, 
0503/76-36-57
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ gażnik. z homologacją. Wro
cław, tel. 071/784-5049
KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTONE STEEL BELTED 60 275/60/15. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
KUPIĘ OPONĘ KUMHO 185x65xR14, nową lub o małym prze
biegu. Wrocław, tel. 071/363-91-84 
KUPIĘ OPONĘ MICHELIN pilot HX, 205/60/15 MXV 3A. stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 071/361-91-54 do godz. 15,071/352-35-02 
pogodz.16
KUPIĘ OPONY 240/45/415 lub węższe z końcowym rozmiarem 
415. Legnica, tel. 076/855-3443 
KUPIĘ OPONY 195 R14C • Goodyear - G 22 - 8 PR; 195 R14C 
• Firestone - C V 2000 • 8 PR; 205 R14 Reinforced- F 570. Opo
le, tel. 0602/12-89-72
KUPIĘ OPONY 175/50/13 lub 195/50/13 lub 235/50/13,2 sztu
ki, najchętniej Dunlop. Wrocław, tel. 0503/67-00-77 
KUPIĘ OPONY do Hanomaga (Fadroma), 2 szt., wym. 20,5 R25 
Michelin, typ B lub 20,5 25 EM Nylon Semperit lub podobne. 
Wrocław, tel. 0502/54-08-12
LAKIER MOLYKOTE samochodowy, bezbarwny, 5 kg puszki, - 
110 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11 
LODÓWKA SAMOCHODOWA poj. 18lub24l.12V.38W.ipro- 
wadzona z Niemiec, dodatkowa funkcja zimowa, estetyczny 
wygląd, przewód 3.5 m, możliwość przesyłki pocztą, ceny 370 i 
420 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
LUSTERKA dodatkowe, sam. do przewożenia przyczep kem
pingowych, nie wymagają wiercenia, proste w montażu, nowe, 
zapakowane 2 szt. • 60 zł. Strzegom, teł. 074/855-24-96 
OLEJ CASTROL GTX mineralny 5 J - 55 zł. GTX 5. półsynte- 
tyczny, 4 1 - 90 zł. Wrocław, tel. 0602/65-51-89 
OLEJ MOBIL 1 OW40 diesel, Mobil 1 5W-50. OW40, Shel 

' Helix 5W40, - 30 zł. Wrocław, teł. 0603/18-65-24 
OPONA 16.4 x 38. stan dobry lub zamienię na oponę 15.5 x 38. 
Stara Kamienica, teł. 075/75145-23 
OPONA DUNLOP SPORT D8 M2 195/65/15. Wrocław, tel. 
071/361-91-54
OPONA GOODYEAR 295/80 R22.5 G-391, nowa, • 750 zł lub
dokupię taką samą. Legnica, tel. 076/862-57-15
OPONA MICHELIN MXT 165x70 R14, letnia, przebieg około
1000 km, • 100 zł. Kłodzko, teł. 074/867-71-65
OPONA PIRELU 165R/65 x 14, stan b. dobry, cena 80 zł/szt.
Wrocław, tel. 372-22-86
OPONY 1100x20, 3 szt., 900x20, 5 szt., radialne, 825x20, 3 
szt., cena od 50-200 zł. Bukowina Sycowska, teł. 062/785-65-62 
OPONY bezdętkowe, nowe, nie używane, 215/75/17.5 - 230 zł, 
315/80/22.5 - 675 zl i 385/80/22.5 - 799 zl. Gryfów Śl, tel. 
075/781-41-74

N A  N O W E  O P O N Y  I 
MONTAŻ, WYWAŻANIE - GRATIS! WULKANIZACJA OPO12113

ul. ks. Jagiellończyka 36. boczna ul. Trzebnickiej, tel. 071/321-69-61
KOŁPAKI oryginalne, do samochodów zachodnich, 13", 14*, 
15*. nowe i używane, ceny od 20 zł/szt. Wrocław, tel. 
0503/85-94-50
KSIĄŻKA OBSŁUGI i naprawy.Fiata 500, 600, 850, Zastawy 
750 - 35 zł, Fiata Uno • 35 zł, Fiata Cinquecento - 25 zł. Kłodz
ko, teł. 074/867-88-93 w godz. 7-9 i 18-23 
KSIĄŻKA OBSŁUGI „MAZDA 323” 1980/85 r. Złotoryja, tel. 
076/878-6348
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ INTRA GM 7J x 15 HZ ET 33,
6-ramienna, na kluczyk, 5 śrub, do Opla Omegi B. Kłodzko, teł. 
074/867-71-65
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEI HR 8/5J/15 ET35,1989 
r., prod. japońskiej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98

RESOR SERVICE
resory, sprężyny, amortyzatory £ | 

50-304 Wrocław, ul. Rychtalska 6a
od qodz. 8.00 do 16.00, sob. 8.00-14.00 1

■ t o i i i s s i E ]

KUPIĘ FELGI w dobrym stanie. Wrocław, tel. 0608/7844-09 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 16’  lub 17', duży rant, 4-otworo- 
we. do Opia Calibry, z 92 r. Niemcy, tel. 0049/17-58-82-87-20. 
0605/43-25-90
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 16'. do Toyoty Avensis. Oleśnica, 
tel. 071/398-20-16
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE mogą być z oponami, do Daewoo 
Espero. Nubiry. Ostrzeszów, tel. 062/730-28-00 po godz. 21 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE wzór .gwiazda*, z oponami 175, 
185/70 14. 15, śruby 4 x 100 mm • do 700 zł. Wrocław, teł. 
0604/30-95-57
KUPĘ FELGI ALUMINIOWE 15', do Citroena Berlingo. Wro
cław. tel. 0601/73-72-65
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE, 2000 r. 4 szt., w przystępnej ce
nie, używane, rozm. 15' i hak, najchętniej oryginalny, do Peu
geota 406. Wrocław, tel. 071/354-32-98 wieczorem, 
0602/17-31-23
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa III, oryginalne, 14'. 
Bolesławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32 
KUPIĘ INSTALACJE GAZOWE do silników z wtryskiem paliwa 
lub gażnikiem, z demontażu, z dowolnym zbiornikiem, może 
być bez dokumentacji oraz sam zbiornik w miejsce koła zapa
sowego, z dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego. Syców, 
tel. 0502/53-97-04 w godz. 7-23
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ lub parownik, bez dokumenta
cji. Kępno. tel. 062/781-44-74,0605/08-39-37 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ w stanie dobrym oraz felgi 17* 
z rantem, najchętniej 8.5'-10\ do BMW 525 z 1993 r., 24V. 
Legnica, teł. 0603/80-26-88
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do samochodu VW Golf. silnik

OPONY używane: GoodYear 185x65x15 M+S 4 szt., Michelin 
165x65x14 M+T 2 szt., Good Year 165x70x14 M+S 2 szt., 50 
zł/szt., w dobrym stanie, kołpaki 15* • 100 zl/kpl., oryg. do Opla 
Astry B, Vectry B. Lubań. tel. 075/722-51-18,0603/64-04-13 
OPONY radialne. R-900, R-1100, R-1200. Lututów, tel. 
043/87145-17
OPONY 195x65x15. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81- .
OPONY radialne, nowe, rozm. 1100 x 20 - 450 zl/szt., 8.25x20 
• 300 zł/szt. oraz rozrusznik R-10 24V/SW-400 - 350 zl/szt. Ole
śnica, tel. 0602/87-30-51
OPONY zimowe, 225 x 45 x 16, prawie nowe. ■* 1.200 zł. Piaski,
woj. leszczyńskie, tel. 0601/73-92-95
OPONY pojedyncze, 30 sztuk, cena 15 zł/szL Siekierczyn, teł.
0604/19-82-96
OPONY używane, do aut osobowych, bieżnik od 4 mm do 8 
mm, rozmiary od 13* do 17', około 600 szt, • 30 zl /szt. Stare 
Koźle, gm. Opole, tel. 077/48141-19 - 
OPONY używane, do samochodów osobowych • 25 zł/szt. Świe
bodzice, tel. 074/85448-72 po godz. 20, 0602/19-12-76 
OPONY letnie, 175x70x13, stan b. dobry • 100 zł/szt. Świera
dów Zdr., tel. 075/781-74-01,0606/16-39-18 
OPONY samochodowe, o wym. 18 R 22,5; 1200 x 18; 1200 x 
20 i inne -100 zł/szt. Wałbrzych, teł. 0605/31-55-75 
OPONY używane, 13*. 15' - od 35 zł/szt. Wiązów, woj. wro
cławskie. tel. 0605/05-93-66
OPONY używane, 17/40/245,16/55/205,16/50/255, stan ideal
ny -150 zl/szt. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0605/05-93-66 
OPONY używane: 23.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 16.00x20, 
1400x20,1400x24,12.5Rx20,9x22.5,10x22.5,385x55Rx19.5, 
1200x18 i 15.00x21 - od 100 zl/szt. Wołczyn, tel. 0604/83-66-07 
OPONY używane: 12.5Rx20. stan b. dobry - 200 zł/szt. Woł
czyn, teł. 0604/83-66-07

OPONYtANIO!
NOWE I UŻYWANE
Wrocław, tel. 342 32 52, 
342 76 87, 0 601 701 801

O P O N Y
NOWE I UŻYWANE

sprzedaż, wyważanie, serwis 
montaż zakupionych opon § 

gratis p

PROMOCJA *
przy zakupie opon letnich 

do  20% rabatu  
Wrocław, ul. Ślężna 78 (przy basenie) 
tel. 367-01-75 lub 0-601 730 197

OPOH454

OPONY 205/60 R15, 2 szt. 205/50 R 15, 2 szt. Wrocław, tel. 
071/351-61-74 Rafał
OPONY 205x60x13,2 szt. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
OPONY używane, 13,14,15 cali, prod. zachodniej, stan b. do
bry, letnie i zimowe, ceny od 45 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/35141-87 w godz. 9-17
OPONY z felgami. 185/70/14. 2 szt. -' 100 zl. Wrocław, tel. 
0600/33-05-14
OPONY 295x80x22,5, nowe. 4 szt. • 700 zł; 11.00x20, nowe. 2 
szt.- 400 zł; 10.00x20, nowe, 4 szt. - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/34141-54
OPONY nowe, 225/60/15. Wrocław, tel. 36346-76 
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 zl. Wrocław, tel. 0501/70-53-83 
O  OPONY CIĘŻAROWE I ROLNICZE produkcji rosyj

skiej, nowe, dętkowe; 650x16, 840x15, 750x20, 
825x20, 900x20, 1000x20, 1100x20, 1200x20,
11.2x20,12.4x28,15.5x38 oraz opony bezdętko
we; 215x17.5, 295x22.5, 315x22.5, 385x22.5. Fak
tury VAT. Możliwość dowozu do nabywcy. Gryfów 
ŚL, tel. 075/78141-74,0603/66-16-74 01022521

OPONY CONTINENTAL 205/60 R15,91 V - 270 zł, opony Brid- 
gestone 215/45 R15 84 V, 2 szt. • 140 zł, opony Fiestrone 195/60 
R14,2 szt. -130 zł, opony Michelin Energy 185/65 R14,2 szt. • 
140 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26,076/870-60-37 
OPONY CONTINENTAL SPORT CONTACT 235/60-2R, 16', do 
Mercedesa ETA, 4 szt, • 1.000 zl. Legnica, teł. 076/858-21-37 
OPONY CONTINENTAL oraz inne. 13.14.15.16" i inne. stan 
idealny, b. mało używane i nowe, od 50 zl. Wrocław, tel. 
071/349-27-83

OPONY DĘBICA 135/80 R12.4 szt., + nowe felgi, stan b.
• dobry -500 zł. 2 fotele Bimarco, stan dobry *450 zl Bolesła
wiec. tel. 075/732-84-27 po godz. 19
OPONY DĘBICA VIVO 175/70 R14, 2 sztuki, stan idealny, ♦ 
kołpaki. Mirków, tei. 071/315-11-28 
OPONY DUNLOP SP-70 185 x 70 x R13, SP-200,215 X 65 x 
R16. Leszno, tel. 0602/88-12-63 
OPONY DUNLOP 195/65 R15 91V. bieżnik 6 mm, stan b. do
bry, ♦ felgi stalowe, 4-otworowe do Audi 80 B4, 6Jx15 H2, 4 
sztuki, - 450 zł. Wrocław, teł. 0601/70-22-65 
OPONY OUNLOP SP9000, 205/40/17, 4 szt., stan idealny. -
1.000 zł. Wrocław, tel. 0602/2348-00 
OPONY FIRESTONE rożm. 225/60/15,2 szt.. stan dobry - 50 
zl/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPONY FLAMENKO 185/70/14, 2 szt., stan b. dobry, kolce, • 
100 zl /szt.. Wrocław, teł. 0602/10-9041,071/35448-69 
OPONY MICHELIN do samochodu terenowego, prawie nowe, 
rozmiar 215 x 80 x 15, 4x4, - 600 zł. Jelenia Góra. tel. 
0603/78-12-71.
OPONY MICHELIN MXV 3A 195 x 55 x R15, XT-2,185 x 65 x 
R15. Leszno, tel. 0602/88-12-63 
OPONY MICHEUN195/15 R65, nowe, 5 szt. - 220 zl/szt. Wro
cław, tel. 071/324-90-20
OPONY MICHEUN 195/70/13, 2 szt., stan dobry - 70 zl/szt.
Wrocław, tel. 071/387-83-06,0604/12-86-85
OPONY MICHEUN SP 2000 rozmiar 195/50/16, letnie, 2 szt, -
170 zł. Wrocław, tel. 0600/41-2640
OPONY NEUMAND wielosezonowe, 175x70x13, stan b. dobry
• 100 zł/szt. Świeradów Zdrój, teł. 075/781-74-01.0606/16-39-18
O  OPONY NOWE I UŻYWANE różne rozmiary, 12-18": 

22.5x40x17, 245x40x17, 235x40x17. 245x45x17, 
235x45x17, 215x45x17, 215x40x17, 225x45x17, 
225x55x16, 225x50x16, 215x55x16, 205x55x16, 
205x50x16, 205x45x16, 215x40x16, 205x50x15, 
225x50x15, 195x50x15, 195x45x15, 185x55x15. 
Opony nowe. Aluminiowe felgi nowe od 900 zł, 
rok gwarancji. Opony rolnicze, różnego rodzaju. 
Zebrzydowa, tel. 075/732-13-97 01022531

O  OPONY NOWE I UŻYWANE 12-17", również do aut 
dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz fel
gi stalowe i aluminiowe, nowe modele, skup, 
sprzedaż, zamiana, czynne codziennie w 
godz. 4-22, 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, 
tel 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, 185x140* 
195x50x15,225x55x16,235x35x18,235x35x17 oraz 
inne rozmiary. Felgi aluminiowe - ceny konkuren
cyjne. 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. 12,13,14,15,16 i 18" oraz FELGI STA
LOWE I ALUMINIOWE, nowe modele, przystępne 
ceny, możliwość montażu i komputerowego wy
ważenia, pełna obsługa wulkanizacyjna oraz pro
stowanie felg. Przyjmujemy indywidualne zamó
wienia na każdy rodzaj opon i felg. Przy zakupie 
kpi. opon, montaż gratis! Wrocław-Leśnica, ul. Mo- 
krzańskalO,wylot na Lubin, tel. 071/349-27-83 w 
godz. 8-20, 0601/55-26-69 02021821

O  OPONY NOWE I UŻYWANE, OSOBOWE I DOSTAW
CZE np. rozmiary 155/70 R13,175/70 R13,175/65 
R14,185/65 R14,195/65 R15, 185/65 R15, 204/45 
R16, 205/55 R16, 215/55 R16, 225/50 R16 i wiele 
innych. Felgi stalowe i aluminiowe, czynne od pn. 
do pL w godz. 9-18, w sob. w godz. 9-15. Wrocław, 
ul. Bora-Komorowskiego 53, tel. 071/34547-34, 
0501/02-60-62 00010581

OPONY PIRELLIP7000 235x45 R17 94 W, stan b. dobry, 2 szt. 
-160 zł, opony Pirełli P6000 205/60, stan b. dobry, 4 szt. - 250 
zł. opony Michelin Pilot HX 205/50 R16 87 W. 4 szt. • 240 zł. 
Jawor, tel. 0602/3044-26,076/870-60-37 
OPONY PIRELLI P4145 x R13, P4000,205 x 55 x R15. Lesz
no. tel. 0602/88-12-63
OPONY PIRELU 205x55x16,4 szt Oleśnica, teł. 06P1/72-56-81 
OPONY PIRELLI 185x50x13,4 szt., pasują do Fiata 126p, cena 
30 zl/szt. lub razem 100 zł. Trzebnica, teł. 071/312-17-09 do 
godz. 14,0602/50-80-10
OPONY PIRELLI P6000 195/65 R15, 2 sztuki, stan idealny. -
350 zł. Wrocław, tel. 0602/55-91-19
OPONY PIRELLI 225x50x16,2 szt. Wrocław, tel. 0601/95-16-78
OPONY PIRELLI P4175 R14,4 szt., ok. 5 mm bieżnika, stan b.
dobry, - 250 zł. Wrodaw. teł. 071/316-51-67
OPONY STOMIL rolnicze, 4 szt. - 200 zł. - 400 zi. Jelenia Góra.
tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16
OPONY UNIROYAL 185/60 R14, 2 szt. -120 zl, opony Good
Year Eagle NCT 3,2 szt., 195/60 R15 - 140 zł. felgi stalowe do
BMW na 5 śrub, stan b. dobry, 4 śzt. -100 zl. Jawor, tel.
0602/3044-26
OPONY UNIROYAL 175 x 70 X14,4 szt., stan dobry • 75 zl/szt. 
Jelenia Góra. teł. 075/642-23-19,0502/33-72-97 
OPONY UNIROYAL RALLYE pojedyncze, 380x70,165x70xR13, 
340x70,185x70xR13. Leszno, tel. 0602/88-12-63 
O  OPONY DO AUT CIĘŻAROWYCH używane, bież

nikowane, nowe, 8.25 x 20, 900 x 20,1000 x 20, 
1100 x 20,295/80 R22.5,11R x 22.5, 315/80R 22.5, 
12R 22.5, opony do naczep, 365/80 R20, 385/65 
R22.5, opony „do lasu": 1200 x 18,1200 x 20,1500 
x 20, w ciągłej sprzedaży felgi bezdętkowe do aut 
ciężarowych, możliwość montażu zakupionych 
opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szŁ Ząbkowice 
Śląskie, ul. Waryńskiego 13, tel. 074/81540-67, 
0601/79-01-77 01022911

O  OPONY NOWE, UŻYWANE, BIEŻNIKOWANE do aut 
osobowych i dostawczych, 12-17", Dębica, Barum, 
Dunlop, Michelin i inne, różne rozmiary: 
195x50/55/60/65 R15,205x50/55/60/65 R15,215x65 
R15, 225x50/60 R15, 195x45 R16, 205x45/50/55 
R16, 215x40/55 R16, 225x50/55/60 R16, 235x60 
R16, 235x45 R17 i inne, felgi stalowe, aluminio
we, wymiana, wyważanie na. miejscu, Wrocław, 
ul. Jedności Narodowej 187, tel. 071/372-16-85, 
0601/75-02-60 81010001

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
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KUPIE AUTA R O Z B I T E  I C A Ł E
0601 217 542/0601 776 154

ORUROWANIE do samochodów: terenowych, dostawczych* 
ciężarowych i osobowych. Wrocław, tel. 0607/48-95*76 
PASKI KLINOWE fózne rozmiary • 4 zl/szt, Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tył, czarne lub czerwone - 
od 150-200 zł. Wrocław! tel. 0601/80-99-18 
PASY SZELKOWE JAMEX, 1999 r. niebieskie, 2 szt, - 300 zł. 
Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
PLANDEKA na skrzynie ładunkową, • 600 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/641-23-45
O PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekkie, silne, trwa

łe, metalowe oczka mocujące, odpome na tern* 
peraturę. Również pokrowce do przykrycia kom
bajnów, maszyn rolniczych i samochodów. Cena 
4 zł/m2. Plandeki grube • 20 zł/m2. Na życzenie 
wysyłamy pocztą, wystawiamy faktury VAT. Świd
nica, tel. 074/853-72-77 01027181 ,

PROSTOWNIK z rozruchem, nowy, 220/380 V, 12/24 V, 360 A, 
- 850 zl. Bojanowo, tel. 065/545-66-98,0607/42-33-52 
ROLETY BAGAŻNIKA siatki do aut kombi, van. Trzebnica, tel. 
071/312-32-91
0  SERWIS I SPRZEDAŻ OPON ORAZ FELG ALUMI

NIOWYCH i STALOWYCH, 12-18", również do sa
mochodów dostawczych i ciężarowych (na zamó
wienie). Felgi stalowe, w kompletach i pojedyn
czo, do aut zachodnich osobowych i dostaw
czych. Sprowadzamy felgi na indywidualne zamó
wienie. Felgi aluminiowe, nowe modele, 13-18", 
nowe i używane, do wszystkich typów pojazdów. 
PROMOCJA?. Przy zakupie kpi. opon, montaż gra
tis! Wrocław-Leśnića, ul. MokrzańskalO,wylot na 
Lubin, tel. 071/349-27-83 w godz. 8-20, 
0601/55-26-69 02021851

SIATKI oddzielające przedział bagażowy, do każdego modelu 
Opla kombi - 300 zł. chlapacze do Opla Astry II, do modelu 3,4,
1 5-drzwiowego, kombi -150 zi. Legnica, tel. 0504/99-06<-42 
SPOILERY SPORTOWE fabryczne, do Forda Escorta, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0608/16-27-27 '
SZYBERDACH do samochodu osobowego Opel Astra, -.200 zl. 
Oleśnica, tel. 071/399-97-39
ŚWIECE ZAPŁONOWE BOSCH 4 sztuki, 4-elektrodowe. Mir
ków, tel. 071/315-11-28
TŁUMIK REMUS oraz Sebring, sportowy, do różnych typów 
samochodów. Krotoszyn, tel.0608/40-65-49 
WYKŁADZINA BAGAŻNIKA ochronna, do Opla Vectry, • 150 
zl. Wrocław, tet 071/341-28-92
ZACZEP HOLOWNICZY do samochodu ciężarowego o lad. 3.5 
t, nowy, - 800 zł. Sosnówka, tel. 075/761-02-47 po godz. 16, 
755-20-59

K U P IĘ  
S A M O C H Ó D

O AUTA CAŁE I PO WYPADKU KUPIĘ: lekko lub 
mocno rozbite, również uszkodzone mechanicz
nie i do remontu blacharki, po pożarze, kradzieży 
i całkowicie rozbite - osobowe, terenowe, dostaw
cze, ciężarowe i vany. Jeżeli posiadasz takie auto 
dzwon !!ł Załatwiamy wszystkie formalności i do
jeżdżamy wszędzie, odbieramy auto własnym 
transportem. Gratis!!! NAJLEPSZE CENY, Ul GO
TÓWKA NATYCHMIAST, 24 H !!! Wrocław, tel. 
0601/78-82-84 (non-stop), 0601/70-76-45 
81009551

O 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  „ABC-AUTO". Jeżeli chcesz dobrze sprzedać swój 
bardziej lub mniej rozbity samochód, także po po
żarze lub na części, zadzwoń, tel. 071/311-39-61 
lub 0602/12-51 -35. Transport oczywiście gratis. 
Wrocław 01024601 

O  0601/71-69-78,0601/77-87-40 to numery telefonów, 
które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wy
padku, natychmiastowa wypłata gotówki, trans
port gratis, wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81009921

O „UNIWER AUTO” kupi zdecydowanie każdego Fia
ta 126p, wypłata gotówki w 20 minut! Czynne całą 
dobę. Dzwoń!. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
01023761

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, La
guna, Scenic, Kangoo, Seat Cordoba, Leon, Ibi- 
za, Arosa, Toledo, Toyota, Honda, Mazda, VW Polo, 
Golf, Passat • KUPIĘ, i inne marki i modele po. 
wypadku lub do remontu,, a także całe auta, po
niżej ceny giełdowej, tel. 071/314-33r73> 
0603/23-45-49 (Oleśnica) 81010431 

ARO 243,244,1984 r., 3100 ccm, diesel 4 WD, techn. sprawny, 
do 2.000 zl. Nysa, tel. 0607/13-76-34 
AUD1100,1982/88 r., diesel na białych tablicach. Piechowice, 
tel. 0607/65-59-61
AUDI 80, 1980/84 r. na białych tablicach. Nowogrodziec, tel. 
0605/63-13-45
AUDI 80,1982/93 r. uszkodzony, po wypadku, do remontu, bez
silnika lub z uszkodzonym silnikiem, zarejestrowany, składak.
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55
AUDI 80, 1985/93 r. uszkodzony, bez silnika, z uszkodzonym
lub do remontu, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,
0604/53-18-57
AUDI 80, 1987/93 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341 -61-82,0604/06-55-32 
AUDI 80,1990 r. może być lekko uszkodzony, • 10.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/80-37-47, wieczorem 
AUDI 80,1990/94 r. skorodowany, spalony, po kradzieży lub do 
lakierowania, zarejestrowany w kraju. Legnica, tel. 
0609/15-20-57
BMW318E-21,1981 r., 1800 ccm w dobrym stanie techn. .może 
być do poprawek lakierniczych, na białych tablicach, w rozsąd
nej cenie. Lubin, tel. 076/844-51-06 
BMW 320 KOMBI, 1990 r. na białych tablicach, może być bez 
prawa rej., stan b. dobry. Zielona Góra, tel. 0601/49-10-87 
BMW 323, 325, E-30 w b. dobrym stanie, szyberdach, wspo
maganie, bez prawa rejestracji, może być do lakierowania. Wro
cław. tel. 0504/96-08-40
BMW 524 TD. 1987 r., 2400 ccm, turbo D bogato wyposażony, 
na białych tablicach, w b. dobrym stanie, chętnie srebrny lub

czarny metalic, z manualną skrzynią biegów. Lubin, teł. 
076/749-33-25,076/847-91-72
BMW 730,735,750,1987/90 r. uszkodzone, niekompletny, za
rejestrowany, techn. sprawny. Jelenia Góra. tel. 0607/11̂ -57-62 
BMW 730,740,1986/88 r.. Rawicz, tel. 065/545-52-51 
BMW 740, 1995 r. kolor ciemny., tel. 043/827-63-39, 
0601/42-77-65
BMW E-30, 1985/92 r. na białych tablicach, w cenie do 1.500 
zl. Wrocław, teU 0607/48-29-83 
CHEYROLET ASTRO cały lub po wypadku, do 1.500 DEM. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
CHRYSLER LE BARON zniszczony; rozbity, z dokumentacją. 
Wrocław, tel. 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 BX po 19861, uszkodzony, zarejestrowany, najchęt
niej diesel. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/647-03-11 
CITROEN BX, 1992/93 r., 1900 ccm, benzyna, z małym prze
biegiem, pełne wyposażenie, zachodnie tablice, stan idealny •
1.200 DEM. Wałbrzych, tel. 0605/92-86-83 
CITROEN C l5,1800 ccm, diesel na białych tablicach, w roz
sądnej cenie, pilne. Wrocław, tel. 0501/98-75-85 
CITROEN JUMPER BUS, 1995/00 r. Peugeot Boxer, Fiata Du- 
kato - 9-osobowy, oszklony, w b. dobrym stanie technicznym, 
może być uszkodzona błacharka, w cenie od 28000 zł do 38000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-78-36 w godz. 8.40-16r 
0601/22-05-66

FIAT DUCATO Peugeota J5, Citroena C25. bez prawa reje
stracji, i  1988/1994 r. oszklony. Wałbrzych, tel. 0609/26-53-11 „  
FIAT DUCATO z ramą pod zabudowę, stan obojętny, do re
montu. Wrocław, tel. 071/363-40-66 w godz. 10*16 

7 FIAT PALIO WEEKEND, 1998/99 r, kombi. 1.2,1.616V, prze
bieg do 50.000 km, kolor bordowy, zielony, szary, grafitowy, 

relingi, roleta, centralny zamek, inne dodatki, w cenie do 23.000 
zł. Opole, tel. 077/455-58-43
FIAT PANDA zarejestrowany, stan ogólny dobry, nie wymaga
jący remontu blacharki, z ok. Wrocławia, do 2.500 zl, pilne. 
Wrocław, tel. 0502/31-65-51
FIAT PANDA, 1991/93 r., 750 ccm rozbity, uszkodzony, z doku
mentacją. Zgorzelec, tel. 075/775-01-33 po godz. 20 i 
FIAT PUNTO 3-drzwiowy, uszkodzony, w cenie do 6.000 zł. 
Legnica, tel. 0606/61-69-11
FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
FIAT RITMO, 1700 ccm, diesel uszkodzony tył lub bok, ze spraw
nym silnikiem i układem napędowym. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/734-73-00,062/734-73-23 
FIAT SEICENTO. 2001 r.. Wrocław, tel. 0602/60-26-37 
FIAT SEICENTO, PUNTO 5-drzwiowy, również w kredytem. 
Wrocław, tel. 071/321-16-11,0601/73-59-42 
FIAT TEMPRA, 1991/94 r. na części, może być uszkodzony lub 
do remontu, na zachodnich tablicach. Góra, tel. 065/544-46-25 
FIAT UNO powyżej 90 r., po wypadku łub do remontu. Oleśni
ca, tel. 0604/83-54-81
FIAT UNO, 1000 ccm 5-drzwiowy. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80
FIAT UNO po 1993 r., uszkodzony lub cały. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FIAT UNO, 1989/98 r. bez prawa rejestracji, 3-drzwiowy. Jele
nia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78

K U P I E KAŻDE AUTO-p/afne gotówką 
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CITROEN XM, 1990/92 r., 3000 ccm pełne wyposażenie, w roz
liczeniu Fiat Cinquecento 900. Wrocław, tel. 0608/29-83-29 
CITROEN XSARA, 1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, wspo
maganie kier., 5-drzwiowy, centralny Zamek, eł. otwierane szy
by, klimatyzacja, szyberdach, poduszka powietrzna. Wrocław, 
tel. 071/789-37-84
DAEWOO, 1998 r., 1500 ccm hachback, 5-drzwiowy, .w rozli
czeniu Fiat Cinquecento, 700 ccm • 9.000 zl. Zgorzelec, tel. 
0603/24-07-76
DAEWOO ESPERO mocno uszkodzony, spalony. Jerzmanowi
ce, tel. 0603/30-15-68
DAEWOO LANOS 5-drzwiowy, do 50 tys. km, I właściciel, bez 
wypadku, kol. srebrny, czarny lub grafitowy • 17.000 zl. Nysa; 
tel. 0603/41-98-25
DAEWOO MATIZ. Świebodzice, teł. 074/854-55-80 
DAEWOO TICO DSX, 1998/99 r„ pełne wyposażenie, techn. 
sprawny, wyłącznie przez komis, zarejestrowany, w cenie do
12.000 zł. Żórawina, tel. 071/316-55-46,0601/26-54-37 
DAIHATSU CHARADE G-11/30/100S/101S. 1983/93 r., 993 ccm. 
benzyna, diesel, tu w całości lub na części, uszkodzony, po 
wypadku lub zamienię na części, albo inne propozycje. Wro
cław, tel. 0601/87-25-65.
FIAT 125p techn. sprawny, zarejestrowany - do 300 zł. Lubin, 
tel. 0604/48-21-07
FIAT 125p w zamian za wyrejestrowanie lub cena do 50 zł. 
Wrocław, teł. 0608/16-25-78
FIAT 126P, CINOUECENTO. Świebodzice, tel. 074/854-55-80 
FIAT 126P, POLONEZ lub inny, do remontu, lakierowania. Wro
cław, tel. 071/342-05-91

O FIAT 126p lub Cinquecento. Świebodzice, tel.
074/854-55-80 81010481

FIAT 126p. Boguszów-Gorce, teł. 074/844-87-29 
FIAT 126p od 90 r., uszkodzony/do remontu, do lakierowania. 
Głogów, tel. 0608/52-48-56
FIAT 126p do remontu lub na części, z kpi. dokumentacją. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-55,0503/68-40-19 
FIAT 126p zarejestrowany, może być do naprawy. Krosnowice, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0605/37-73-41 .
FIAT 126p do remontu, uszkodzony lub na części. Oleśnica, 
teł. 0600/35-36-53
FIAT 126p do 1991 r., może być do drobnych poprawek. Świe
bodzice, teł. 074/854-51-61
FIAT 126p do 1998 r., za rozsądną cenę, stan obojętny. Świe
bodzice, tel. 074/854-36-50
FIAT 126p stan obojętny. Świebodzice, teł. 0603/54-03-09. 
FIAT 126p zarejestrowany, może być do remontu i lakierowa
nia w.rozliczeniu pila do drewna, Dolpitna PS 290, spalinowa: 
Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-90-18 
FIAT 126p, 1988/90 r. przebieg ok. 50.000 km, w cenie 1.500 •
2.000 żł. Lipno, tel. 065/534-11-08 '
FIAT 126p FL, 1988/94 r., 652 ccm uszkodzony, dó remontu lub 
lakierowania. Wrocław, tel. 9607782-97-45.
FIAT BRAVA, 1997 r.. 80 tys. fcm, 19.00 ccm, diesel, wspomaga
nie kier., 5-drzwiowy, centrajny zamek, el. otwierane szyby, kli
matyzacja, szyberdach, poduszka powietrzna. Wrocław, tel. 
071/789-37-84
FIAT CINOUECENTO po 1995 r:, uszkodzony lub ćały. Wro
cław. tel. 0601/71-69-78
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO. Leszno, tel. 0601/78-72-82 
FIAT CROMA, 1991 r., 1900 ccm, turbo D, na białych tablicach. 
Wrocław, teł. 0608/42-37-98,071/353-83-28

FIAT UNO. 1991 r. - do 8.000 zł. Wrocław, tel. 329-65-40 
FIAT UNO, 1992/93.r. 5-drzwiowy, o małej pojemności, stan 
dobry. Wrocław, tel. 071/355-24-27,0605/14,41-11 
FIAT UNO, 1993/01 r. 5-drzwiowy, na białych tablicach. Lubań, 
tel. 0603/29-37-55
FIAT UNO, 1997/98 r., 1000 ccm* do 12.000 zl. Wrocław, tel. 
0600/29-38-46 .
FIAT PUNTO, TIPO, SEICENTO, CINOUECENTO po wypadku 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
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, diesel może być lekko uszkodzony, do 12.000 zl. Wscho
wa. tel. 065/540-13-46,0603/25-31-02 
FORD ESCORT może być do małego remontu. Góra. tel. 
065/543-37-20,0501/70-04-56
FORD ESCORT od 1991 r„ stan obojętny, 5-drzwiowy. Prusice, 
tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
FORD ESCORT uszkodzony, rozbity, stan obojętny. Świdnica, 
tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
FORD ESCORT lub Opel Astra, kupiony w salonie • do 24.000 
zł. Wrocław, tel. 071/359-28-63 
FORD ESCORT, 1980/84 r., diesel benzyna, na białych tabli
cach. Piechowice, tel. 0609/63-96-19 
FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna 5-drzwiowy, na

białych tablicach, na części. Szprotawa, tel. 068/376-30-62, 
0605/56-88-57
FORD ESCORT KOMBI, 1986/90 r./ 1300 ccm, benzyna
2-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach, stan dobry. Wro
cław, teł. 0605/83-95-00
FORD ESCORT KOMBI, 1986/90 r., 1600 ccm. diesel do drob
nego remontu. Wrocław, tel. 0609/27-11-65 
FORD ESCORT, 1990/92 r. na białych, tablicach, w rozsądnej 
cenie. Leszno, tel. 0607/21-76-71 
FORD ESCORT, 1990/95 r może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
FORD ESCORT, 1993/95;. mocno uszkodzony, dokumentacja. 
Żarów, tel. 0605/24-77:36
FORD ESCORT, FIESTA, 1991/94 r. skorodowany, spalony, po 
kradzieży lub do lakierowania, zarejestrowany w kraju. Legni
ca, tel. 0609/15-20-57
FORD ESCORT, MONDEO, 1987/98 r. E/D, chętnie do małych 
poprawek blacharsko-lakiemiczych, w b, dobrym stanie iub zlecę 
sprowadzenie. Wrocław, te). 071/372-47-88 
FORD FIESTA po spaleniu albo po wypadku, z dokumentacją. 
Niemodlin, tel. 077/460-99-91
FORD FIESTA, 1980/91 r uszkodzony, bez silnika lub do re
montu. zarejestrowany, składak. Złotoryja, teł. 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 FIESTA, TRANSIT. 1982/92 r. uszkodzony, po wypadku, 
do remontu, bez silnika lub z uszkodzonym silnikiem, zareje
strowany, składak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55. 
FORD MONDEO KOMBI, TDi od 1997 r., klimatyzacja elektro
niczna. Wrocław, tel. 071/342-91-95 w godz. 15-18, 
0601/72-40-10

1 KUPIĘ KAŻDEGO 1 
FIATA 126 p, CINOUECENTO, i  

SKODĘ FAVORIT § 
z lat 87 - 96, również po wypadku, uszkodzonego

, Wrocław, tel. 0-601 71 03 50 ,

FORD MONDEO, 1800 ccm, 2000, bónzyna bogate wyposaże
nie, do 20.000 zł. Zawonia, tel. 06037̂ 0-83-21 
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96 ■
FORD MONDEO. 1993/95 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
FORD PROBE, 1991/92 r. spalony lub ręzbity. 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 TRANSIT może być do małego remontu. Góra, tel. 
065/543-37-20,0501/70-04-56
FORD TRANSIT długi, wysoki, bez prawa rejestracji. Wałbrzych, 
tel. 0609/26-53-11
FORD TRANSIT po 1995 r., pojedyncza kabina, krótka skrzy
nia lub VW Transporter. Wrocław, teł. 071/346-26-02 
FORD TRANSIT, 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszkodzony, 
po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lub blaszak, na białych tabli
cach lub rej. w Polsce, po wypadku. Wrocław, teł. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, uszko
dzony lub po wypadku, rej. na 3.51 (całk. masa). Wrocław, (el.
349-27-14
FORD TRANSIT, 1990/95 r.,2500 ccm. diesel zarejestrowany, 
techn. sprawny, w dobrym stanie. Legnica, tel. 076/722-90-43, 
0606/14-33-94
FORD TRANSIT, 1992/94 r.. 2500 ccm, diesel podwyższony, 
przedłużony, bez prawa rejestracji lub na białych tablicach. 
Rydzyna, tel. 0601/91-97-74
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm. diesel bez prawa rejestra
cji. Koźmin, tel. 062/721-60-93
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, rej. w 
kraju. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
HONDA ACCORD, 1985 r. na białych tablicach. Oborniki ślą
skie, tel. 0603/10-46-24.
HONDA ACCORD, 1987/89 r.. 2000 ccm, 16V, na białych tabli
cach, może być uszkodzony, sedan. Legnica, tel. 076/721 -87-85 
HONDA ACCORD SEDAN. 1994 r.. 2000 ccm, Pb na białych 
tablicach, może być lekko uszkodz. Legnica, tel. 0607/41-62-53 
HONDA CMC. 1986/88 r., 1500 ccm może być po wypadku, 
zarejestrowany, -1.000 zł. Poznań, teł. 0501/59-00-01 
HONDA CIVIC. 1990/91 r.. 1600 ccm, 16V, Vtec w stanie b. do
brym, na białych tablicach - do 1 300 DEM. Krosno Odrzańskie, 
tel. 0605/52-08-92
HONDAtwic, 1990/92 r. 1600 ccm, z szyberdachem. RO. na 
białych tablicach • do 1.500 DEM. Opole, tel. 0603/23-41 -99 
LADA SAMARA po 1990 r., w b. dobrym stanie. Wałbrzych, teł. 
074/841-48-38
LANCIA THEMA. 1989/90 r., benzyna, na białych tablicach.
Oborniki Śląskie, tel. 0603/10-46-24
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel.
0601/80-99-18
LUBLIN może być do remontu. Wrocław, tei. 341-64-61, 
0608/25-02-11
LUBLIN II, 1995/98 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
MAZDA 626, 323, 1983/97 r. po wypadku, do remontu lub na 
części. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MERCEDES 115,1975 r„ na białych tablicach, w dobrym. Wro
cław, tel. 0602/86-79-94
MERCEDES 123 na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 
0604/69-58-47
MERCEDES 123 D na niemieckich tabl. rejestracyjnych, może 
być z uszkodzonym silnikiem. Zielona Góra, tel. 0601/79-91-32 
MERCEDES 190, 1991 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
obniżony, szeroka listwa, udokumentowane pochodzenie, za
rejestrowany, aluminiowe felgi, stan b. dobry, w cenie do 16.000 
zł. Milicz, tel. 071/384-27-83
MERCEDES 200 123 D bez silnika lub skrzyni biegów. Krobia, 
tel. 065/571-15-42
MERCEDES 200 123,1979-84 r., diesel W bardzo dobrym sta
nie, nie skorodowany, zadbany. Dzierżoniów,.tel. 074/831-19-15. 
0501/41-38-90
MERCEDES 207, 307 BUS na zachodnich tablicach. Bolesła
wiec, tel. 0604/69-58-47
MERCEDES 207, 307 zarejestrowany, może być do naprawy. 

'Krosnowice. woj. wałbrzyskie, tel. 0605/37-73-41 
MERCEDES 207,307; 1980/94 r., 2400 ccm. diesel może być 
do remontu, w cenie do 20.000 zł. Leszno, teł. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21 .
MERCEDES 207,208,210,310,410 D może być do remontu lub 
uszkodzony. Luboszyce, tel. 065/544-62-77, 0609/25-31-93, 
0601/84-83-52
MERCEDES 208,210,308,310,410,1989/94 r. 2.3I (D) i 3.01 
(D). kolor obojętny, zarejestrowany, techn. sprawny, w dobrym 
stanie. Legnica, tel. 076/722-90-43,0606/14-33-94 
MERCEDES 208,308,1993 r. blaszak, może być uszkodzony. 
Wrocław, tel.0602/26-76-79
MERCEDES 230 123 E. 1980/83 r. na białych tablicach. Obor
niki Śląskie, tel. 0603/10-46-24
MERCEDES 307 D po 1988 r., na białych tablicach -. Głogów, 
tel. 0502/68-08-15
MERCEDES 307,309 D może być do małego remontu. Góra,
tel. 065/543-37-20, 0501/70-04-56
MERCEDES 410 chłodnię lub podobne, importowane, w ramach
pakietu, tanio, w dobrym stanie. Lublin, tel. 0601/81-08-07
MERCEDES SPRINTER. 1995/98 r. blaszak. Wrocław, tel.
0602/26-76-79
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, stan dobry, nowy 
lakier, nowe amortyzatory, RM, -12.800 zł lub zamienię na now
szy, japoński. Jelenia Góra, tel. 075/767-94-31 
MITSUBISHI CORDIA na zachodnicłTtablicach. Chojnów, tel. 
076/819-18-87
NISSAN 300 ZX. Wrocław, teł. 0605/58-01-80 
NISSAN BLUEBIRD, 1986/90 r., benzyna, diesel stan b. dobry, 
na białych tablicach. Oleśnica, teł. 0503/89-92-39 
NISSAN SUNNY, 1980/92 r. cały lub uszkodzony, do remontu, 
zarejestrowany w Polsce lub na zachodnich tablicach. Bolesła
wiec, tel. 0604/69-58-47
OPEL, diesel może być lekko uszkodzony, do 12.000 zl. Wscho
wa. tel. 065/540-13-46, 0603/25-31-02 
OPEL ASTRA Seat Cordoba, Escort, Peugeot 306, po 94 r., do
17.000 zl, w rozliczeniu Kadett, ok. 4.000 zł. Świdnica, tei. 
074/850-67-77
OPEL ASTRA, 1989/95 r. może być do małego remontu. Góra, 
tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56 
OPEL ASTRA. 1992/94 r. na części. Namysłów, teł. 
077/410-49-10,0602/43-09-41
OPEL ASTRA. 1996/97 r„ 80 tys. km 1.4,1.6, kolor bordowy 
metalic, srebrny metalic, wiśniowy, grafitowy, może być kombi, 
w cenie 23.000 zł. Opole, tel. 077/455-58-43 
OPELASTRA II, 1998/99 r., 1400 ccm ABS, dwie poduszki pow., 
hatchback lub kombi. Opole, tel. 077/457-50-17, po godz. 20 
OPEL ASTRA, VECTRA, OMEGA, 1990/96 r., E lub D chętnie- 
do poprawek blacharsko-lakierniczych, mechanicznych lub w 
stanie b. dobrym albo zlecę sprowadzenie. Wrocław, tel. 
071/372-47-88
OPEL BEDFORD BUS. 1981/84 r, 2300 ccm, diesel Blitz, do

remontu lub na zaotadnioh tablicach Bolesławiec, tel. 
O6p4/88*2£}-30>
OPEL CORSA, 1991/92 r.,1200 ccm na białych tablicach - pil
nie. Zawiercie, tel. 0501/80-96-82 
OPEL CORSA, 1993 r. mocno uszkodzony lub spalony, zareje
strowany w kraju, pełna dokumentacja. Wrocław, tel. 
0502/54-08-12,0608/5243-08
OPEL CORSA. 1994 r.. Jelenia Góra, tel. 075/753-57-44, 
0603/42-59-46
OPEL CORSA B, 1994/95 r., 1200 ccm bez pośredników. Dzier- 
żortiów, tel. 074/831-81-91
OPEL KADETT GSI bez wypadku, na białych tablicach. Wro
cław, tel. 071/328-11-81,0602/48-56-&5 
OPEL KADETT GSi, 1985/86 r., 1800 ccm, wtrysk, 3-drzwiowy,
5-biegowy, szyberdach, wspomaganie, na białych tablicach. 
Wrbclaw, tel. 0609/16-66-81
OPEL KADETT E, 1985/88 r., 1.3, 1.6 stan obojętny, zareje
strowany w Polsce, 5-drzwiowy, w rozsądnej cenie. ., tel. 
0603/46-29-87
OPEL KADETT KOMBI, 1985/88 r., 1600 ccm, diesel na bia
łych tablicach. Piechowice, tel. 0609/63-96-19 
OPEL KADETT, 1985/91 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
OPEL KADETT KOMBI, 1985/92 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r„ 1300 ccm. szyberdach, 
centralny zamek, 5-biegowy, w b. dobrym stanie, na białych ta
blicach. Kępno, tel. 0605/61 -71 -09 
OPEL OMEGA do 5 lat, automatic, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, do 27.000 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-71,0603/37-81-16 
OPEL OMEGA SEDAN, 1987/90 r..sedan, zadbany, na białych 
tablicach. Ścinawa, teł. 0606/88-31-64 
OPEL OMEGA, 1987/92 r. może być do małego remontu. Wro
cław,, tel, 0606/93-82-96
OPEL OMEGA KOMBI, 1988/92 r„ turbo D na białych tablicach, 
1990/92 r„ 2000 ccm 2400 ccm, na białych tablicach. Oborniki 
Śląskie, tel. 0603/10-46-24
OPEL OMEGA SEDAN, 1991/93 r., 2000 ccm chętnie wersja 
Diamond lub CD, na białych tablicach -. Wrocław, tel. 341-65-44, 
0502/96-51-22
OPEL OMEGA KOMBI. 1992/93 r.. 2300 ccm. turbo D stan b. 
dobry, może. być do sprowadzenia z Niemiec. Wrocław, teł. 
071/346=22-35,0604/57-62-32
OPEL OMEGA B CARAVAN, 1996 r„ 2500 ccm. Wrocław, tel. 
0607/81-67-69
OPEL REKORD KOMBI, 1985/87 r. na białych tablicach .Wro
cław, tel. 0603/10-46-24
OPEL VECTRA uszkodzony, rozbity, stan obojętny. Świdnica,
tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22
OPEL YECTRA, 1989/91 r., 2000 ccm 5-drzwiowy, na białych
tablicach. Wrocław, tel. 0603/10-46-24
OPEL VECTRA, 1989/95 r. może być do małego remontu. Góra,
tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 2000 ccm, wtrysk ABS, szyberdach,
wspomaganie, el. otwierane szyby • do 1.700 DEM. Jawor, tel.
0608/08-91-17
OPEL OMEGA KADETT, CORSA, ASTRA, VECTRA po wy
padku. Oleśnica, tel. 0605/12-2T-41 
PEUGEOT 205,1984/92 r. może być do małego remontu. Wro
cław, tel. 0606/93-82-96
PEUGEOT 205, 1984/92 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
PEUGEOT 205, 1984/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
PEUGEOT 306,1998 r„ 80 tys km, 1900 ccm, diesel, wspoma
ganie kier., 5-drzwiowy, centrałny zamek, el. otwierane szyby, 
klimatyzacja, szyberdach, poduszka powietrzna. Wrocław, tel. 
071/789-37-84
PEUGEOT 406.1999 r.. Wrocław, tel. 0600/39-10-18 
PEUGEOT 605,1990/91 >., 2100 ccm. turbo D lub Forda Scor- 
pio kombi, 2.5 TD, po wypadku, z ważną polską dokumentacją. 
Kępno. teł. 0605/61-71-09
POLONEZ. 1500 ccm, benzyna + gaz stan b. dobry, po 1990 r., 
garażowany, po przeglądzie, ważne OC, najchętniej z okolic 
Jeleniej Góry, na raty po 200 zi/mies., do 2.000 zł. Karpacz, tel. 
075/761-61-95
POLONEZ CARO stan obojętny Wrocław, tel 0502/84-72-88 
POLONEZ CARO, 1990/9̂ 8 r. stan dobry lub do poprawek, z 
inst. gazową lub bez. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 
0605/14-41-11
POLONEZ CARO, 1991/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ CARO. 1991/98 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
POLONEZ CARO, 1991/99 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel.071/341-61-82,0604/06-55-32 
POLONEZ CARO, ATU. Świebodzice, lei. 074/854-55-60 
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. Wrocław, 
tel. 0601/80-99-18 : .
POLONEZ TRUCK, diesel stan b. dobry • 8.500 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/847-70-27
POLONEZ TRUCK zabudowany. Zielona Góra, tel. 
0603/65-16-75
POLONEZ TRUCK. 1993/00 r. 5-osobowy. Kluczbork, tel. 
0501/37-49-88
POLONEZ TRUCK, 1993/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK, 1993/98 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
POLONEZ TRUCK, 1993/99 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341 -61-82,0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK, 1994/00 r stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ TRUCK, 2000/01 r. 2-osobowy, krótki, może być bez 
nadbudówek. Wrocław, tel.. 071/346-26-02 
POLONEZ, FIAT 125p 126p - PRZYJMĘ za wyrejestrowanie. 
Wrocław, tel. 0608/68-47-72 p .
PONTIAC LE MANS, na białych tablicach. Śrem, tel. 
0608/51-91-97
PORSCHE 924,911 uszkodzony lub do remontu. Wrocław, tel. 
0502/50-86-13
PORSCHE 944 zarejestrowany, w cenie - do 15.000 zł. Brzeg, 
tel. 0604/06-14-98
RENAULT 19,1989/90 r., 1800 ccm, benzyna na białych tabli
cach, do 1000 DM. Legnica, tel. 076/855-31-89 
RENAULT 20 lub 30, benzyna. Wrocław, tel, 071/352-25-80 
RENAULT 25, 1988/90 r., V6 2200/2800 ccm, kolor obojętny, 
zdecydowanie R 25, z pełnym wyposażeniem, na białych tabli
cach, stan b. dobry - do 1.500 DEM. Wałbrzych, tel. 
0603/87-73-04
RENAULT 9. 1982/86 r„ 1400 ccm lub 1700 ccm, stan dobry, 
bez prawa rejestracji. Wałbrzych, tel. 0607/42-81-22 
RENAULT 9,11,21 na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 
0604/69-58-47
RENAULT LAGUNA, 1800 ccm, ?00Ó, benzyna bogate wypo
sażenie, do 20.000 zl. Zawonia, tel. 0603/50-83-21 
RENAULT MEGANE, CLIO, LAGUNA, SCENIC po wypadku. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
ROVER 825 TD, 1996/97 r., 2500 ccm. turbo D, bez wypadku, 
sprowadzony w całości, z pełną dokumentacją i wyposażeniem 
el., klimatyzacją i skórzaną tapicerką. Wrocław, tel. 
071/330-08-08 po godz. 21,0604/52-97-52 
SAMOCHÓD, diesel terenowy, Mercedes. VW Golf IV. chętnie 
z homologacją na ciężarowo • osobowy, w cenie do 40.000 zl. 
Zielona Góra, tel. 0604/60-91-32 
SAMOCHÓD, 1990 r., diesel marka obojętna, musi być diesel, 
hatchback tub kombi, najlepiej po 1988 r., może być lekko uszko
dzony, zarejestrowany • do 7.000 zl. Jedlina Zdrój, woj. wał
brzyskie, tel. 0603/87-73-04
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SAMOCHÓD DOSTAWCZY BUS. 1 §90/94 r„ diesel chetnie VW 
T4, Mercedes 208 D, 310 D, Ford Transie <)ó pB̂ raweK bla- 
charsko-lakierniczych lub stan b. dobry lub zlecę sprowadzę-' 
nie. Wrocław, teł. 0603/85-23-25 
SEAT CORDOBA lub Ford Escort, Opel Astra, do 17.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/850-67-77 
SEAT LEON. diesel. Jelenia Góra, tel. 075/766-44-401 
SEAT TOLEDO, 1900 ccm, diesel zniszczony, z pełną.doku
mentacją. Bolesławiec, tel. 0608/76-92-06 
SEAT TOLEDO, CORDOBA, diesel lub inny, może być uszko
dzony, w cenie ok. 17.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-26-32 
SKODA 120,120 L, 1988/90 r. stan dobry lub stan b. dobry. Le
gnica, tel. 076/857-53-03
SKODA FAVORłT, 1992/94 r.. Jelenia Góra, tel. 0608/42-44-07 
SKODA FAVORłT, FELłCIA do remontu lub po wypadku. Wro
cław. tel. 0501/48-57-50
SKODA FELICIA, 1998/99 r„ 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, bez 
wypadku, kupiony w salonie, stan dobry, płatne gotówką, do
25.000 zł. Wrocław, teł. 071/342-05-61 
SUBARU LEGACY KOMBI, 1990/92 r. na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 0603/10-46-24
TOYOTA AVENSIS KOMBI, SEDAN. 1998/99 r„ 2000 ccm, ben
zyna bez wypadku, klimatyzacja, nie biały. Wrocław, tel. 
0502/15-93-55 po godz. 12
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 2000 r„ 1600 ccm, benzyna na bia
łych tablicach. Wrocław, tel. 0607/53-75-00 
TOYOTA CARINAII benzyna lub diesel, może być uszkodzony, 
bez prawa rejestracji lub zarejestrowany. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
TOYOTA CELICA, 1988/90 r., 2000 ccm na białych tablicach. 
Wrocław,, teł. 0603/10-46-24
TOYOTA COROLLA, 1988/93 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
TOYOTA COROLLA. 1990/92 r., 1800 ccm. diesel z uszkodzo-; 
nym silnikiem lub skrzynią biegów. Kłodzko, tel. 074/867-29-24, 
0604/98-52-83
TOYOTA LANDCRUISER HDJ 80 w całości lub na części, na 
białych tablicach lub bez. Wrocław, tei. 0503/74-25-60 
TOYOTA PREVIA 8-osobowy, do 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/76-40-70,0608/35-51-45
TRABANT ze sprawnym silnikiem i skrzynią biegów, może być 
bez prawa rejestracji lub uszkodzony, z okolic Pielgrzymki, Twar- 
docic lub Nowego Kościoła, stan obojętny. Lubin, tel. 
0604/31-33-48
TRABANT 601,1985/91 r. stan b. dobry, opłacony, zarejestro
wany, najchętniej z okolic Jeleniej Góry, na raty po 200 zł/mies., 
do 1.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-61-95 po godz. 20 
TRABANT POLO na niemieckich tabl. rejestracyjnych. Zielona 
Góra, tel. 0601/78-50-30
VW, diesel może być lekko uszkodzony, do 12.000 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-13-46,0603/25-31-02 
VW BORA. diesel. Jelenia Góra, tel. 075/766-44-401 
VW BUS, 1978/79 r. .ogórek", blaszak, 3-osobowy, może być 
bez opłat i wyrejestrowany, w dobrym stanie, tanio, w rozlicze
niu wzmacniacz samochodowy Magnat Classic 1.000 W - 950 
zł. Świdnica, tel. 074/640-66-01
VW CADDY do 92 r., w b. dobrym stanie. Wieruszów, tel. 
0602/22-06-35
VW CARAVELLE, 1997 C2500 ccm. turbo D. 7-osobowy. kli
matyzacja, długi rozstaw osi, może być do małego remontu, 
bogate wyposażenie, chętnie faktura VAT - ok. 50.000 zł. Bole
sławiec, tel. 0602/64-79-93 po godz. 20 
VW GARBUS wyprod. po 1951 r. Osolin, tel. 071/310-61-18 
VW GOLF II po spaleniu lub po wypadku. Chocianów, tel. 
076/818-54-06,818-30-19
VW GOLF GTI, 1800 ccm do 1988 r„ na białych tablicah. Nowa 
Sól, tel.,0607/79-20-79
VW GOLF CABRIO na białych tablicach lub zwykły, w b. do
brym stanie. Wałbrzych, tel. 0603/09-78-05 
VW GOLF 11,-1600 ccm,- diesel lub turbo diesel, w ciemnym ko
lorze, stan b. dobry, na białych tablicach - do 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/89-14-34
VW GOLF 1,1980/84 r>, diesel stan b. dobry, na białych tabli
cach. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39- - i  
VW GOLF. 1981/83 r., 1600 ccm, diesel 5-drżwiowy, na części. 
Szprotawa, tel. 068/376-30-62.0605/56-88-57 
VW GOLF. 1981/86 r., 1600 ccm, diesel do poprawek łub lakie
rowania, w rozsądnej cenie. Lubin, tel. 076/844-51 -06 
VW GOLF II, III, 1984/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW GOLF II. III, 1984/95 r. może być do małego remontu. Wro
cław, tel. 0606/93-82-96
VW GOLF II, III, 1984/96 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW GOLF GTI, 1989 r. stan b. dobry, na białych tablicach. Brzeg, 
tel. 0501/07-34-57 ?
VW GOLF II, 1989/91 r., 1600 ccm, diesel zniszczony, z pełną 
dokumentacją Bolesławiec, tel. 0608/76-92-06 
VW GOLF, 1989/95 r. może być do małego remontu. Góra, tel. 
065/543-37-20,0501/70-04-56
VW GOLF III, 1992 r., diesel może być lekko uszkodzony, •
10.000 zl. Wrocław, tel. 0603/80-3747, wieczorem
VW GOLF III, 1996 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, wspomaga
nie kier., 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, kli
matyzacja, el. szyberdach, poduszka powietrzna. Wrocław, tel. 
071/789-37-84
VW GOLF, PASSAT, POLO, 1982/92 r. uszkodzony, po wypad
ku, do remontu, bez silnika lub z uszkodzonym, zarejestrowa
ny, składak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-1 
VW LT na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 0604/69-5847 
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 PASSAT KOMBI, 1981/87 r„ diesel, turbo D na białych ta
blicach. Wrocław, tel. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
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 uszkodzo
nym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57
VW PASSAT KOMBI, 1986/.„j 600 ccm, diesel na białych tabli
cach. Legnica, tel. 0607/43-59-56 
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel z uszkodzonym 
silnikiem, zarejestrowany. Zawidów, teł. 075/778-84-66 
VW PASSAT KOMBI, 1988/91 r., 1900 ccm, turbo D,' dobry sil
nik, na części, na białych tablicach. Dzierżoniów, tel. 
074/831-61-28
VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW PASSAT, 1989/91 r., benzyna, diesel na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 0603/1046-24
VW PASSAT, 1990 r.. diesel może być lekko uszkodzony, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 0603/80-3747, wieczorem
VW PASSAT KOMBI, 1990/93 r., 1600 ccm, diesel z uszkodzo
nym silnikiem lub bez, może być do remontu blacharki. Wro
cław. teł. 0503/06-25-50
VW PĄSSAT KOMBI. 1991/92 r., TDi stan dobry, w cenie do
15.000 zł. Wrocław, tel. 363-11-64
VW PASSAT, GOLF, diesel w dobrym stanie technicznym, w 
cenie do 20 tys. zł. Wrocław, teł. 071/372-26-26 
VW PASSAT, POLO, VENTO, 1990/96 r. E/D, chętnie do popra
wek blacharsko-lakiemiczych lub stan b. dobry lub zlecę spro
wadzenie. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
VW POLO, 1989/94 r. może być do małego remontu. Wrocław, 
tel. 0606/93-82-96
VW POLO, 1989/94 r. stan obojętny. Wrocław, teł. 0603/43-97-73 
VW POLO, 1989/95 r. może być do małego remontu. Góra, tel. 
065/543-37-20,0501/70-04-56

VW POLO, 1989/98 r. może być uszkódżdH t̂ob do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61.-82,0604/06-55-32 
VW POLO, 1994 r.. Jelenia Góra. tel. 075/753-57-44. 
0603/42-5946
VW POLO, 1996/98 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel bez wypad
ku, stan dobry, płatne gotówką, do 27.000 zl. Wrocław, tel. 
071/342-05-61
VW POLO, GOLF, PASSAT, VENTO po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/234549
VW SANTANA, 1984 r. na białych tablicach. Ścinawa, teł. 
0504/95-73-89.
VW TRANSPORTER T4, 1990/93 r., 2400 ccm, diesel krótki, 
niski, tylna klapa otwierana do góry, napęd 4x4, ogrzewanie 
webasto, tapicerowany • do 30.000 zł, płatne 22.000 zł gotówką 
a reszta na raty. Oława, tel. 071/313-81-88 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być do małego re
montu. 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, 1991/95 r. skrzyniowy, pojedyncza kabi
na, najchętniej z windą samozaładowczą lub podobny. Oleśni
ca, tel. 071/398-60-75, 0605/66-2441 
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r., 2400 ccm, diesel oszklony 
do połowy lub blaszak, długi, z otwieranymi drzwiami tylnymi. 
Jarosław, tel. 016/621-22-78 do godz. 21, 0502/4148-83 do 
godz. 17
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AUDI, 1600 ccm, diesel: głowica, ze starymi zaworami. Go
styń, tel. 065/572-52-10, 0604/4144-70 
AUDI 80 B4, COUPE. 1992 r., 2300 ccm : komplet chłodnic, 2 
wodne, z przewodami, olej ♦ węże, klimatyzacja + węże, pom
pa klimatyzacji, wiatrak. Wrocław, tel. 0603/31-0646 
AUDI 80 B4,1994 r.: maska, poduszki, lampy, drzwi, błotniki, 
nadkola, chłodnica. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B4,1994 r.: różne części. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80, 90, 2300 ccm : układ wtryskowy, tłumik środkowy, 
maska, błotniki, lampy, listwy, pas przedni. Legnica, tel. 
0607/04-07-90
AUDI COUPE, 1990 r. 2-drzwiowy: fotel kierowcy jasny, prawy 
klosz lampy przedniej. Lubin, tel. 0603/16-79-74 
BMW, 1990/94 r.: silnik ze skrzynią biegów od 2000 do 3000 
ccm oraz części przodu. Wałbrzych, tel. 0609/26-30-55 
BMW 320 E-30,2000 ccm, benzyna: zderzak przedni chromo- 
wo-gumowy, blok silnika, może być uszkodzony. Namysłów, tel. 
0608/34-77-33
BMW 325 E30, 1987 r. : kompletny silnik, w bardzo dobrym
stanie, z możliwością montażu. Wrocław, tel. 0602/85-98-08
BMW 520 i, 1990 r.: części przodu. Legnica, tel. 0603/80-26-88
BMW E-36,2500 ccm, TDS: silnik kompletny, skrzynia biegów,
inst., komputer. Leszno, tel. 0608/8541-72
BMW E-36: szyberdach el. przesuwany, podlokietnik. Rawicz,
tel. 065/546-21-14, 0601/93-33-81
DACIA półosie do skrzyni biegów (5). Legnica, tel.
076/862-07-29
DACIA, 1990/92 r.: silnik. Wrocław, tel. 071/781-99-50 
DAEWOO ESPERO : osłona silnika (dolna lewa), plastikowa. 
Wrocław, teł. 0502/31-65-51
DAEWOO LANOS : wszystkie części do przodu, 2 poduszki 
powietrzne, szyba przednia, klapa tylna, zderzak, belka zawie
szenia tylnego. Świebodzice, tel. 074/850-88-76 
DAEWOO LANOS : elementy przodu i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
DAEWOO MATIZ : podsufitka. Żagań, tel. 068/360-62-97, 
0602/83-81-67
DAEWOO MUSSO, 1999 r. : różne części. Wrocław, tel. 
341-64-61. 0608/25-02-11
DAEWOO NUBIRA : tłumik końcowy. Wrocław, tel. 
071/363-91-84
DAEWOO TICO : nadwozie. Szprotawa, tel. 068/376-30-62. 
0605/56-88-57
FIAT 125p : okrągłe zegary - do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 126p : skrzynia biegów, alternator, rozrusznik na stacyj
kę, koła, licznik, siedzenia i inne części. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-81-55,0503/6840-19
FIAT 126p : silnik (650 ccm), skrzynię biegów, rozrusznik na 
kluczyk, fotele lotnicze, alternator lub w całości po wypadku. 
Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
FIAT 126p: alternator - do 80 zł. Wrocław, tel. 0603/85-13-62. 
FIAT 126p: zderzak tylny szeroki, z kompletnym oświetleniem 
i mocowaniem, w cenie do 35 zł. Wrocław, tel. 0606/16-39-13 
FIAT 126p, 1975 r.: tylna klapa - z długimi przetłoczeniami, w 
dobrym stanie. Wrocław, tel. 0601/06-64-79 
FIAT 126p EL SX, 1995 r.: drzwi lewe (kpi.), zderzak-przedni, 
maska, kierunkowskaz lewy, lampa lewa, nadkole lewe, kierun
kowskaz prawy, błotnik lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm,: maska z atrapą, błotnik lewy 
przedni, zderzak przedni, pompa paliwa. Wrocław, tel. 
071/362-83-63
FIAT CINOUECENTO, 1998 r.: ćwiartkę tylną lewą z podłogą, 
lampy tylne, szyby uchylane, lampę przednią lewą, zderzak 
przedni, błotnik przedni lewy oraz maskę. Żórawina, tel. 
071/316-58-50 po godz. 20,0606/95-33-16 
FIAT DUCATO S dach plastikowy, podwyższany, krótki. Wał
brzych, tel. 0609/26-53-11
FIAT DUCATO, 1999 r.: pompa wtryskowa, wtryskiwacze, prze
wody wysokiego ciśnienia. Lewin Brzeski, tel. 0502/51-85-81, 
0501/07-34-57
FIAT SEICENTO: maskę, lampy, chłodnicę, zderzaki, klapę tyl
ną i inne. Wrocław, tel. 0604/66-34-9i 
FIAT SEICENTO, 2000 r.,* zderzaki, przednia maska z prawym 
błotnikiem, tylna klapa z szybą, w idealnym stanie. Bielawa, tel. 
0603/22-5540
FIAT TEMPRA : felgi stalowe, 5,5 J x U" oraz spoiler na tylną 
klapę. Strzegom, tel. 074/855-24-96 
FIAT TEMPRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów 
(5). Głogów, tel. 076/835-26-31, 0606/20-84-13 
FORD ESCORT, 1992 r.: bagażnik dachowy (3-drzwiowy), ra
zem z uchwytami na rowery. Żary, tel. 0605/53-44-21 
O  FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, 16V DOHC: sil

nik, może być bez dokumentów, wał korbowy. Mo* 
drzyca, tei. 068/355-0146 84001241

FORD ESCORT, 1996 r. 4-drzwiowy: tapicerka drzwi przednich 
prawych, mechanizm podnoszenia szyby, listwa ozdobna błot
nika przedniego prawego. Wrocław, tel. 0601/70-22-65 
FORD FIESTA : obudowa filtra powietrza. Legnica, tel. 
076/854-56-12,0501/53-14-99
FORD FIESTA, 1989/90 r. : zderzak przedni. Brzeg, tel. 
0604/36-52-50
FORD FIESTA, 1997 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy: po
duszka pow. i siedzenie kierowcy, komplet listew zewn., tłumik 
końcowy lub kompletny, nadkole tylne lewe. Wołów, tel. 
0501/98-76-33,071/785-68-07
FORD FOCUS: zaślepka do poduszki pow., oryginalna, od stro-
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Wrocław, tel. 071/372-55-11,0-601-71-12-32

ny pasażera, kolor .foczy". ̂ Chojnów, tel. 076/818-61-58, 
0600/85-27-99
FORD MONDEO, 1998 r., diesel : filtr klimatyzacji. Wrocław, 
teł. 0605/53-58-80
FORD SCORPIO, 1992 r. (model przejściowy): błotnik przedni 
lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FORD SCORPIO, 1996 r., 2000 ccm, benzyna, DOHC : silnik, 
136 KM. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-95-96,0605/42-50-05 
FORD TRANSIT: zagłówki, 6 szt. Jawor, tel. 076/870-00-81 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik. Świebodzin, 
tel. 0601/53-92-16
FORD WINDSTAR, 1996 r., 3000 ccm, benzyna: pokrywa silni
ka, pas przedni, lampy, kierunkowskaz, chłodnice. Legnica, tel. 
076/852-31-78,0602/24-93-01
HONDACMC, 1991 r. 3-drzwiowy: różne części przodu. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-14-82, 0601/84-67-92 
HONDA PRELUDE, 1995 r.: kierunkowskazy, atrapa, zbiorni
czek spryskiwacza, tapicerka bagażnika (prawa strona). Opo
le, tel. 077/464-65-15
IVECO 35-10,1996 r„ 2800 ccm, turbo D : silnik, oże być bez 
głowicy i osprzętu. Brenno, tel. 065/54942-72 '
JEEP GRAND CHEROKEE, 1994 r.: zderzak przedni. Legnica, 
tel. 0601/7342-70
LADA 2107, ,1300 ccm, 1500: silnik, stan dobry, z dokumenta
cją lub bez albo cały samochód na części, pilne. Zbąszyń, tel. 
068/386-91-53 po godz. 20,0608/83-2549 
MAZDA 121 : obudowa filtra powietrza. Legnica, tel. 
076/854-56-12,0501/53-14-99
MAZDA 323 F, 1991 r.: klapa tylna z szybą szyba przednia, 
zderzak przedni, drzwi lewe kompl. (od strony kierowcy), dach. 
Trzebnica, tel. 071/312-72-18
MAZDA 626, 1983/97 r. : różne części. Wrocław, teł. 
0601/70-57-00
MAZDA 626,1986/87 r.: zderzak przedni z szeroką nakładką, 
atrapa. Jelenia Góra. telv 075/755-19-56, .0604/85-19-28 
MAZDA 626.1995 r. 5-drzwiowy: klapa tylna z szybą, spoiler, 
lampa prawa tylna, klosz, poduszka pow. pasażera. Lubin, tel. 
0601/92-33-07
MERCEDES 110 D, 1998 r.: chłodnica klimatyzacji. Zgorzelec,
tei. 075/771-66-90,0607/31-53-90
MERCEDES 115: listwy, lusterka. Zgorzelec, tel. 075/771-70-96,
0603/31-00-17
MERCEDES 123,124,2300 ccm: sprężarka klimatyzacji firmy
Harrison. Wrocław, tel. 071/341-68-57
MERCEDES 124 : siedzenia przednie. Oleśnica, tel.
0601/77-27-92
MERCEDES 124 W : elementy przodu i inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 124,1990 r .: kompletną tapicerkę, listwy progo
we, szeroką listwę, zderzak przedni, błotniki przednie, obudo
wę wentylatora, lampy przednie, felgi aluminiowe, maskę silni
ka, listwy chromowe, klamki. Wrocław, tel. 0607/81 -54-10 
MERCEDES 126 W : elementy przodu i inne. Wrocław, lei. 
0601/71-69-78
MERCEDES 190, 1987 r., 2000 ccm, benzyna : most tylny z 
ABS. Komprachcice, tel. 077/464-64-93 
MERCEDES 200, 1987 r., 2000 ccm, benzyna : most tylny z 
ABS. Komprachcice, tel. 077/464-64-93 
MERCEDES 207: zderzak, zamki, lampy, kierownica. Wambie
rzyce, tel. 0603/16-55-95
MERCEDES 210 W: elementy przodu, silnik V6 ♦ skrzynia bie
gów automatic (320 E) i inne. Wrocław, tel. 0601771-69-78 
MERCEDES 210 W, 1999 r.: deska rozdzielcza, czarna. Świd
nica. tel. 0604/09-25-86
MERCEDES 220 C, 1994 r., 2200 ccm, diesel: silnik lub części 
silnika. Konary, tel. 076/870-92-10,0601/73-72-86 
MERCEDES 250124 D, 2500 ccm, diesel: podnośnik elektrycz
nego szyberdachu, zawór nagrzewnicy, wąska listwa na tylny 
prawy błotnik. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-15-06 
MERCEDES 307 D : skrzynię biegów (5), w b. dobrym stanie. 
Wrocław, tel. 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. 325-1848, 0502/61-10-53 
MERCEDES 814 : silnik 4-cylindrowy, po 1993 r. Wałbrzych, 
tel. 074/848-12-93,0604/52-69-35 
MERCEDES SPRINTER : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 2300 ccm. 80 KM: silnik. Ole
śnica, tel.. 071/314-88-92,-0601/77-48-67 
MERCEDES VITO: klimatyzacja kompletna, fotele przednie + 
podlokietnik. Karpacz, tel. 0601/56-02-50 
MERCEDES VITO klasa V: dywaniki, wieszaki, stolik, zagłówki, 
pojemniki, klocki ham., inne części. Zgorzelec, tel. 
075/771-66-90,0607/31-53-90
MITSUBISHI CARISMA: nadkola przednie plastikowe. Piecho
wice, tel. 075/761-21-07
MITSUBISHI CARISMA, 1997 r.: hak holowniczy. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-6143.0604/46*81-92 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r.: kompresor klimatyzacji, lewy 
kierunkowskaz, lewe lusterko (wkład). Jelenia Góra, tel. 
0602/44-38-20 .
MITSUBISHI CARISMA, 1999 r., 1800 ccm, GDI: części do sil
nika, poduszka pow. kierowcy i pasażera, chłodnica klimatyza
cji, wentylator klimatyzacji, pompa wspomagania (z kołem). Zie
lona Góra, tel. 0607/42-86-37
MOTOCYKL HONDA NSR125,1997 r.: licznik, reflektor, osło
ny. Modrzyca, tel. 068/355-01-46 
MOTOROWER CHART : gażnik. Gierszowice, gm. Olszanka, 
tel. 077/411-99-77
MULTICAR M-22, 24, 25 : różne części mechaniczne, opony, 
szyby, kabina lub cały do ręmontu. Wrocław, teł. 0601/79-66-24 
NISSAN BLUEBIRD, 1988 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (5). Opole, tel. 077/474-56-02, 0502/07-89-03 
NISSAN BLUEBIRD, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: chłodnica. 
Opole, tel. 077/474-56-02,0502/07-89-03 
NISSAN MICRA, 1987 r., 988 ccm, benzyna : przednie lampki 
postojowe, prawe i lewe z plastiku, białe. Rydzyna, tel. 
065/538-85-94
NISSAN MICRA, 1998 r.: lampa lewa tylna, skrzynki przekład- 
ników komory silnika. Wrocław, tel. 0604/3649-85 
NISSAN SUNNY N-13, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk: 
głowica i silnik 8-zaworowy. Szczawin 29, gm. Strzelin, tel. 
071/392-07-65
OPEL ASTRA, 2000 ccm: konsola z poduszką pow., nagrzew
nica z klimatyzacją firmy Behr, obudowa filtra oleju, maska, re
gulator pokrywy, wydech • sączek, rurki do klimatyzacji i inne. 
Leszno, tel. 0600/27-76-06,065/538-0049 
OPEL ASTRA II KOMBI: prowadnice rolety, uszczelka klapy 
bagażnika, pokrywa kola zapasowego, zderzak tytny. Lubin, tel. 
076/842-71-65
OPEL ASTRA A : klapka do wlewu paliwa (do centralnego zam
ka). Wrocław, tel. 0604/51-08-04 
OPEL ASTRA, 1992/94 r. 5-drzwiowy: tył nadwozia, elementy 
przodu nadwozia. Namysłów, tel. 077/41(M9-10,0602/43-0941 
OPEL ASTRA, 1995 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL ASTRA II, 1998 r. 5-drzwi0Wy: dużo części mechanicz
nych i blacharskich. Głogów, tel. 0607/15-8546 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 1700 ccm, DTL: silnik lub blok silnika, 
typ X17DTL. Jarocin, tel. 0604/60-52-83 
OPEL CALIBRA: lampy przednie z jedną lub dwiema soczew
kami. Wrocław, tel. 0501/40-68-13 
OPEL CORSA B, 1996/99 r.: wszystkie części lub cały samo
chód bez prawa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0501/62-39-18, 
0608/14-52-10 $
OPEL CORSA B, ASTRA II, 1999/00 r. : poduszka pow. kpi. 
Wrocław, tel. 0603/10-32-34
OPEL FRONTERA SPORT, 1993 r.: próg czamy lewy. Świdni
ca. tel. 0606/8140-86

OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna : wspomaganie 
kier. kompl. Oleśnica, tel. 0601/77-27-92 
OPEL MONTEREY, diesel : most tylny. Wrocław, teł. 
071/368-71-62,0601/15-65-04
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, TD : silnik. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA B, 2000 ccm, 16V: siłownik do maski, halogeny, 
osłonę na 2 chłodnice oraz rurę do filtra. Długołęka, tel. 
071/315-39-22,0605/11-14-51
OPEL OMEGA B, 1995 r., 2000 ccm, Ecotec. 16 V : silnik. Bo
gatynia, tel. 075/773-12-70 .
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1995 ,r„ 2000 ccm, benzyna : szyba 
drzwi przednich lewych, reling lewy, roleta bagażnika, uszczel
ki szyby przedniej. Wrocław, tel. 0601/73-74-90 
OPEL OMEGA, 1996 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL REKORD. 1985 r.: atrapa przednia, kierunkowskaz pra
wy, zatrzaski na listwy progowe. Snowidza, tel. 076/871-8349, 
0502/54-55-66
OPEL VECTRA B : amortyzatory przednie. Herby, tel. 
034/35741-32
PEUGEOT 106,1998 r.: drzwi tylne prawe (do modelu 5-drzwio
wego) oraz felgę na 3 otwory. Oleśnica, tel. 071/315-39-22, 
0605/11-14-51
PEUGEOT 205 GTI: felgi aluminiowe 15", 2 szt., nakładki na 
błotniki przednie, silniczek do prawych drzwi. Wrocław, tel. 
0604/87-70-11
PEUGEOT 205, 1987 r., 1800 ccm, diesel: maska, reflektory, 
ścianka, atrapa, chłodnice, zderzak przedni, miska ołejowa. 
Wrocław, tel. 0604/78-69-39
PEUGEOT 205, 1990 r., 1900 ccm, diesel : felgi aluminiowe 
kpi., tapicerkę wew., tłumik, drzwi przednie prawe do modelu
3-drzwiowego, chętnie czerwone. Wrocław, tel. 071/78942-27, 
0601/70-57-21,0603/26-89-62
POLONEZ: silnik, skrzynię biegów (5), koła, inst. gazową łub 
cały samochód po wypadku. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 
090/34-14-92
POLONEZ PLUS, 1998 r./1900 ccm, diesel : błotnik przedni 
lewy, drabinkę, wzmocnienie przednie, reflektor przedni lewy, 
szybę przednią, chłodnicę (do diesla) i inne. Długołęka, tel. 
071/315-39-22,0605/11-14-51
POLONEZ CARO: zderzak, reflektory, drabinka, maska, drzwi. 
Wrocław, teł. 0603/85-13̂ 62
POLONEZ CARO PLUS : maska, zderzaki, drabinka, chłodni
ca, pompa paliwa do GSi, elektryczne podnośniki szyb, reflek
tory. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS : maska, drzwi, most, lampy, błotniki, 
fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, teł. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO: zderzak, maska, lampy, drzwi, most, skrzy
nia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
POLONEZ TRUCK : aluminiowe burty dł. 2 m, klapa tylna do 
nadbudówki, dolne zabudowy. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
PRZYCZEPA LAWETA : wyciągarka, ręczna. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
O  RENAULT CLIO II: ćwiartka lewa przednia z pro

giem, drzwi lewe z szybą (do modelu 3-drzwiowe- 
go), zderzak przedni do lakierowania, reflektor 
lewy, błotnik przedni lewy, lusterko zewn. lewe 
(czarne, ręczna regulacja). Wrocław, tel. 
071/339-83-21,0604/5947-63 80008231

RENAULT MASTER II, 2000.r.: prawe, przednie nadkole, far
tuch prawej, przedniej podłużnicy. prawy słupek szybowy, ob
ręcz profilowana otworu prawych, przednich drzwi, końcówka 
drążka. Letnica, tel. 068/323-10-09, 068/320-67-70 lfax, 
0501/22-72-67
RENAULT MEGANE CLASSIK : bagażnik kompl., szyba tylna, 
drzwi tylne prawe (bez wyposażenia), błotnik prawy. Przewóz, 
tel. 068/375-1143
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r.: szyberdach. podsufitkę. 
Legnica, tel. 0608/47-5846
RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm: rama pod silnik, chłod
nica, wentylator, inst. el., podszybie plastikowe, poduszka silni
ka. Opole, tel. 077/464-65-15
RENAULT MEGANE, 1998 r.: pokrywa tylna bagażnika z szy
bą, zderzak tylny, lampy tylne, błotniki tylne. Lubin, tel. 
0607/6444-99
RENAULT TRAFIĆ : szyby boczne, tapicerkę, fotele, podsufit
kę, do modelu krótkiego. Wrocław, tel. 339-91-81,0602/57-90-30 
ROVER 213 S, 1988 r.: szyba trójkątna drzwi tylnych prawych. 
Kluczbork, teł. 077/418-06-34 wieczorem 
ROVER 820,1994 r.: części przodu. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
SEAT IBIZA, 1992 r., 1200 ccm, wtrysk: wiązka elektr., system 
Porsche. Domaszków, gm. Międzylesie, tel. 074/813-21-62 po 
godz. 16
SEAT IBIZA 3D, 1999 r. 3-drzwiowy: mechanizm elektryczny 
do opuszczania szyby drzwi lewych. Wrocław, tei. 071/325-06-79 
SEAT TOLEDO, 1993 r. : części przodu. Legnica; tel. 
0603/80-26-88
SUBARU JUSTY, 1985 r;, 1000 ccm: przednie zawieszenie lub
piasta. Poręba, tel. 074/813-92-20
SUZUKI CARRY, 1990 r.: szyba przednia, szyba tylna, szyby
drzwi lewych i prawych, lampa prawa tylna, plastiki obudowy
kierownicy. Bolesławiec, tel. 0603/55-73-75 w godz. 10-20
TOYOTA 4RUNNER : komputer 8966135470. Wrocław, (el.
0601/73-20-98
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 2000 r., 1600 ccm,: drzwi (4 szt.), 
błotniki, zderzaki, lampy, dach, zawieszenia, maska, klapa tyl
na, chłodnica klimatyzacji, osprzęt silnika, siedzenia oraz 
wszystkie inne. Wrocław, tel. 0609/40-33-64 
TOYOTA CAMRY, 1996 r., 2200 ccm, 16V : przepustnicą po
wietrza do silnika 2.0, skrzynia biegów automatyczna. Kłodzko, 
tel. 0605/11-93-55
TOYOTA CARINA 2 XLi: silnik 4AFE, etylina. 1600 ccm. Wro
cław, tel. 071/372-96-60,0607/22-03-02 
TOYOTA HIACE, 1984 r., 2500 ccm, diesel: silnik. Nysa, tel. 
077/435-67-88 po godz. 19
TRABANT POLO: zwrotnica przednia prawa, pótoś prawa, fel
ga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
VOLVO 740,1989 r., benzyna: komputer Bosch 0 280 000 541 
do silnika o poj. 2.3 turbo. Wrocław, tel. 071/373-87-98, 
0606/49-34-97
VW, 1600 ćcm, diesel: głowica, ze starymi zaworami. Gostyń, 
tel. 065/572-52-10, 0604/4144-70 
VW BORA, 2300 ccm, V5: sprzęgło kpi., tarcza ♦ docisk sprzę
gła, kolo zamachowe. Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50, 
0609/26-96-78
VW CORRADO. 1800 ccm, G-60 : turbosprężarka lub części 
(wiatrak, pasek) albo silnik 2000 ccm, 16V + skrzynia biegów, 
osprzęt. Wrocław, tel. 0601/79-66-24 
VW GARBUS: wszystkie części, stan b. dobry lub nadające się 
do regeneracji. Osolin; tel. 071/310-61-18 
VW GOLF III, GT, GTi, VR6: amortyzatory przednie z spręży
nami lub komplet. Cybinka, tel. 0604/82-60-46 
VW GOLF IV, 2300 ccm, V5 : sprzęgło kpi., tarcza + docisk 
sprzęgła, koło zamachowe. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
VWGOLF GTI, 1991 r., 1800 ccm: amortyzatory gazowe przed
nie i tylne, iluminacja niebieska wew., błotniki przednie, szyba 
przednia, felgi stalowe 15* do VW Golfa III, el. podnośniki szyb 
do modelu 4-drzwiowego. Wrocław, tel. 0601/70-57-21 
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, TD : koło pasowe do pompy 
wodnej. Gołaszyce, tel. 074/850-67-78 
VW LT 28-31, 2400 ccm : silnik. Żagań, tel. 068/360-62-97, 
0602/83-81-67
VW PASSAT KOMBI: hak holowniczy. Brodno, gm. Środa ślą
ska. tel. 0603/37-81-15.071/31746-86 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.: chłodnica powietrza (intercooler), 
wentylator chłodnicy (pomocniczy). Wrocław, teł. 0501/47-16-11 
VW PASSAT KOMBI. 1996 r., 1900 ccm. TDi 110 KM: podstawę 
pod alternator i pod klimatyzację z napinaczem, błotniki przed

nie i tylne, spoiler na klapę tylną, zagłówek tylny skórzany (czar
ny) oraz ramiona wycieraczek. Sędzimirów gm. Pielgrzymka, 
tel. 076/877-57-03
VW POLO, 1997 r. 3-drzwiowy: listwy dachowe, półka tylna, 
kratka, wąski zderzak, ramka na drzwi, inne części. Leszno, 
tel. 0603/8443-21
VW POLO, 2000 r., 4-drzwiowy: drzwi, maska, prawy błotnik, 
kierunkowskazy. Zielona Góra, tel. 0608/774241 
VW SHARAN, 1999 r., 1900 ccm, TDI: lusterko wewn. białe na 
szybę, podstawka do filtru oleju. Wrocław, tel. 071/368-12-99 - 
VW TRANSPORTER T4 : wieszak koła zapasowego na tylną 
klapę do wersji Syncro, schowek z klapką do nowego kokpitu, 
siedzenia welurowe, pojedyncze z podłokietnikami, kanapa tyl
na 3-osobowa, welurowa. Lubin, tel. 0607/75-77-35, 
0607/75-76-76
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 2500 ccm, TOi: osłona pod 
silnik, siedzenia (3 rząd), koła 15* (do nowego modelu), amor
tyzatory. sprężyny (do wersji Multivan). Wałbrzych, tel. 
074/847-33-33 wieczorem
VW TRANSPORTER T4 : słupek środkowy prawy z progiem. 
Wrocław, tel. 0604/66-34-91
VW TRANSPORTER : kpi. agregat chłodniczy. Żary, lei. 
068/374-02-52
VW TRANSPORTER T2,1980 r„ 1600 ccm: drzwi boczne, sie
dzenia, plastiki, uszczelki, zderzaki. Wałbrzych, tel. 
074/666-64-72
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2000 ccm,: lewy bok, słupek 
lewy, próg i inne części z demontażu. Zielona Góra, tel. 
068/324-65-78
VW TRANSPORTER T5,1999 r.: felgi aluminiowe, 15-16", atrak
cyjny wzór, mogą być bez opon, lampy soczewkowe i grill po 
tuningu. Opole, tel. 0604/44-16-73 
WOŁGA : tarcze sprzęgła, mogą być używane, w cenie po 10 
zł/szt., możliwość wysłania koleją lub pocztą. Wrocław, tel. 
071/346-65-58,0501/30-7049

M O TO CY K LE
APRILIA125 AF1,1990 r., 125 ccm, biało-czerwono-żółty, roz
rusznik chłodzony cieczą, zarejestrowany w Polsce, dozownik 
oleju, 2 tarcze hamulcowe, tłoki i pierścienie do wymiany, - 2.600 
zł. Bolesławiec, lei. 0604/67-04-68 
APRILIA 125 AF1 REPLICA, 1990 r„ 16 tys. km, 125 ccm, bia- 
ło-czerwono-niebieski, chłodzony cieczą, dozownik oleju, roz
rusznik, 2 tarcze hamulcowe, nowy akumulator, stan idealny, -
5.000 zł. Byków, gm. Długołęka, tel. 071/315-26-50 
APRILIA 250 CROSS, 1988 r., 250 ccm, zielony, nowe opony, 
po regeneracji amortyzatorów, stan dobry, - 800 zł. Zielona Góra, 
tel. 0503/7541 45,068/320-00-98 
AVO SIMSON 250,1956 r., 250 ccm, czamy, oryg. do lakiero
wania, chromowania, sprawny, • 2.000 zł. Głogów, teł. 
076/831-86-83,0608/12-9848
BMW K-650,1978 r., 650 ccm, Boxer, khaki, po remoncie, 100% 
wojskowy, wszystkie dodatki, napęd na wózek boczny, wstecz
ny bieg, oryginalny w 100%, nowe tłoki, pierścienie, wał po szli
fie, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, • 4.600 zł. Wał
brzych. tel. 074/665-66-10.0604/57-06-31 
BMW R-72,1989 r„ 1200 ccm, czamy metalic, drag, koła 170 x 
15, sakwy, układ wydechowy HD, wsteczny, niski, silnik ZAZ, 
atrakcyjny wygląd, kierunkowskazy w kierów. • 7.000 zl lub za
mienię z dopłatą, lub bez, motocykl, lub sam. Brzeg Dolny, tel. 
0607/8346-53
CAGIVA125 ENDURO, 1989 r., biało-czarny, obudowany, stan 
b. dobry, hamulce tarczowe, nie zarejestrowany, -4.000 zł (moż
liwe raty przez komis). Wrocław, tel. 071/373-61 -15, 
0603/43-95-69
CAGIVA125 MITO, 1994 r., 10 tys. km, 125 ccm, biało-czerwo
ny, oryginalnie oklejony, elektron, zapłon, centralny amortyza
tor, dozownik oleju, hamulec tarczowy, szerokie opony, stan ide
alny, - 5.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-44-52 po godz. 17, 
0608/71-79-97
CZ175,1972 r. po rem. kapit. silnika ♦ drugi w częściach, • 230 
zł. Domaszowice, lei. 077/41945-92 
DNIEPR, 1982 r., 8 tys. km, 650 ccm, niebieski, oryginalny, stan 
idealny, • 3.000 zl. Wrocław, tel. 0503/89-92-39 
DNIEPR MT-10,1976 r, 22 tys. km, 650 ccm, bordowy, wózek 
boczny, alternator 12V, wsteczny bieg, koło zapasowe, kierun
kowskazy, owiewka (druga na wózek), zarejestrowany do
05.2002 r., OC, - 2.599 zł. Mariusz Werner, 67407.Zamysłów 
21, gm. Szlichtyngowa
DNIEPR MT-11,1991 r., 10 tys. km, 650 ccm, czarny, stan b. 
dobry, przerobiony na Choopera, bardzo dużo elem. chromo
wanych, atrakcyjny wygląd, zarejestrowany i opłacony, pilne, •
3.500 zł. Kalinów, gm. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-75-61 
GILERA125 SP 02,1990 r., 21 tys. km, 125 ccm. biało-niebie- 
ski, hamulec tarczowy, zawieszenie up-side down, • 3.900 zł. 
Wrocław, tel. 0607/54-35-39
GOKART 125, 125 ccm, 30 KM nowy, oryg. profesjonalny, -
2.500 zl lub zamienię. Brzeg, tel. 0606/69-16-83 
GOKART 125, 125 ccm WSK, stan dobry, oryginalna rama, 
hamulec tarczowy, - 550 zł. Wschowa, teł. 0601/59-58-64 
GOKART 125 VM, 2000 r., 125 ccm, czerwono-żółty, chłodzo
ny wodą, 6-biegowy, kpi. owiewek, opony Bridgestone. kask 
Uvex gratis, - 5.800 zł. Wrocław, lei. 345-20-76,0601/57-28-23 
GOKART 650,2000 r., 650 ccm, 35 KM, żółto-czerwony, tere
nowy, na bazie Fiata 126p, 1-osobowy, • 4.500 zl. Jeszkowice, 
tel. 071/318-0340
HONDA 125,1992 r., 14 tys. km, 125 ccm, biało-czerwony, stan 
b. dobry, aluminiowe felgi, dozownik, hamulec tarczowy, ści- 
gacz, - 2.800 zł lub zamiana na auto. Osetno, tel. 065/543-35-93 
HONDA 80,1983 r., 80 ccm, czerwono-żółta, 5-biegowy, hamu
lec tarczowy, dozownik oleju, tylna opona od ścigacza, atrak
cyjny wygląd, stan dobry, bez prawa rejestracji,- 650 zł lub za
mienię. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-94-66, 
0606/75-05-31
HONDA C B 125,1979 r., 7 tys. km, 125 ccm, Twin, szary, alu
miniowe felgi, hamulec tarczowy, kufer, oclony, dużo chromu, 
kompletna dokumentacja, mało używany, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry, -1.650 zl. Parzyce, tel. 075/736-31-36 
HONDA CB 250G. 1975 r., 250 ccm, czamy, stan dobry, gara
żowany, bez wypadku, niklowane dodatki, • 1.900 zł. Oława, 
tel. 071/31344-37 po godz. 15,0502/93-6049 
HONDA CB 400,1985 r., 400 ccm, metalic, nowe zębatki, łań
cuch, sprzęgło, tulejki, tarczowe hamulce, po przeglądzie, kom
pletna dokumentacja, • 3.900 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Strzelin, tel. 071/392-31-72,0607/78-69-08 
HONDA CB 500,1986 r., czerwony metalic, nowy akumulator, 
zębatki, łańcuch, • 5.800 zł. Kalisz, tel. 062/763-85-04 
HONDA CB 650 CHOPPER, 1988 r., 23 tys. km, 650 ccm, czar
ny, sakwy, dużo chromu, I właściciel, bez wypadku, stan ideal
ny + kaski. - 7.500 zł. Prusice, tel. 071/312-5341. 312-6341 
HONDA CBR1000F, 1989 r., 51 tys. km, granatowo-biały, ser
wisowany, stan b. dobry - 9 .500 zl. Wrodaw, tel. 0608/37-99-64 
HONDA CBR 500V, 1989 r., biało-czerwony, ścigacz, przygoto
wany do sezonu, zarejestrowany, - 6.000 zł. Kamień, gm. Dłu
gołęka, tel. 071/315-2643
HONDA CBR 600FII, 1992 r.. grafitowo-ceglasty, stan b. dobry, 
-12.500 zl. Konotop, gm. Kolsko, lei. 0604/32-04-70 
HONDA CX 500,1983 r. stan b. dobry, - 5.500 zl. Wrodaw. tel. 
0606/44-12-31
HONDA CX 500C CHOPPER, 1982 r., 62 tys. km, 500 ccm, 
czerwony, atrakcyjny wygląd, dodatki, zadbany, wymienione 
płyny i klocki ham., nie wymaga wkładu finansowego, • 7.100 
zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10
HONDA MB 80. 1984 r., 14 tys. km, 80 ccm zarejestrowany 
jako motorower, • 1.450 zł lub zamienię na Simsona, MZ. Kro
bia, lei. 065/571-17-95
HONDA MBX 80,1983 r„ 80 ccm atrakcyjny wygląd, do zareje
strowania jako motorower, slan dobry, -1.500 zł. Wróblowice, 
teł. 0605/51-95-33 . .
HONDA MCX 80,1986 r., czerwony, dozownik oelju, oryginalny 
lakier, 5-biegowy, rejestracja jako motorower, - 2.500 zł. Namy
słów, tel. 077/410-21-18,0605/14-51-91
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HONDA MTX 80 ENDURO, 25 tys. km, czerwony, centralny 
amortyzator, zarejestrowany, stan" ti. dobry. opony, + silnik, - 

k 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-88
HONDA NSR125,1997 r„ 20 tys. km, szary, żółto-czarne osło
ny, po wypadku, uszkodzony przód, reflektor, licznik, osłona 
górna, sprawny, kompletna dokumentacja, - 6.000 zł. Modrzy- 
ca. tel. 068/355-01-46
HONDA NSR 125R, 1997/98 r.. .125 ccm, czarno-czerwo- 
no-szary, nowy model, .kocie oczy*, po tuningu w Niemczech, 
stan b. dobry, - 8.800 zł. Wschowa, tel. 0601/59-58-64 
HONDA NSR 80,1996 r., 17 tys. km, 80 ccm, czarno-pomarań- 
czowy, hamulec tarczowy, dozownik oleju, ścigacz, - 5.900 zł. 
Jelenia Góra, teł. 075/755-48-54 
HONDA VSR 750,1988 r.. 750 ccm stan b. dobry, • 9.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 0605/25-97-45 
HONDA XL 600 ENDURO, 1986 r., 26 tys. km, 600 ccm. poma- 
rańczowo-złoty, cross, pompowane teleskopy, opony kostka (od 
skutera), kierunkowskazy, silnik .Singiel* 2-gażnikowy, 4-zawo- 
rowy, 2-tłokowy, chłodzony olejem, dozownik oleju, sprowadzo
ny, stan idealny, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 0717328-73-91 
IŻ PLANETA 5, 1997 r., 2 tys. km, 350 ccm, kolor śliwkowy, 
stan b. dobry, kupiony w salonie, zarejestrowany 03.1999 r., 
rejestracja do 03.2002 r, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 0609/35-86-13 
JAWA 175,1959 r., 175 ccm do odrestaurowania. 2 szt., bez 
dokumentacji, - 500 zł. Chocianowiec, tel. 076/818-56-11 
JAWA 350 TS, czarny, po wymianie kondensatorów i kowade
łek, brak dokumentacji, sprawny, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-69-84
JAWA 350,1983 r., czerwony, + druga rama od CZ i Jawy + 
części, - 350 zł. Złotoryja, tel. 076/878-58-13 
JAWA 350.1987/89 r., czerwony, nowy akumulator, nowe opo
ny, stan b. dobry, dużo dodatkowych części, • 750 zł. Duszniki 
Zdrój. tel. 0607/58-32-67,0608/07-35-97 
JAWA 350,1988 r., 7 tys. km, 350 ccm, czerwony, 2 kaski, 1. 
właściciel, mało używany, stan idealny, opłacone OC i NW na 
cały rok, • 1.800 zł. Krążkowo, tel. 068/356-80-85 
JAWA 350,1988 r.tl16 tys. km. 350 ccm, czerwony, owiewka,
3 kufry, 2 kaski, • 85.0 zl: Wrocław, tel. 071/325-85-68 
JAWA 350 TS, 1989 r., 4 tys. km, 350 ccm, czamy, techn. spraw
ny, nowy przegląd, OC. kwadratowa lampa - 950 zł lub zamie
nię na Poloneza, zarej. 85-87. Brzeg, tel. 0605/51-72-53 
JAWA 350 TS, 1989 r., 350 ccm, żółty, nowy akumulator, prze- 

. gląd do 04.2002 r., owiewka, stan dobry, - 700 zł. Legnica, teł.
V- 0608/52-63-79

JAWA 350 TS, 1989 r., 350 ccm, czarny, • 500 zł Ligota, tel. 
0501/43-08-39
JAWA 350 TS, 1989 r., 343 ccm, żółto-czerwony, po lakierowa
niu, po remoncie silnika, atrakcyjny wygląd, nowy akumulator, 
bez przeglądu • 650 zł łub zamienię na konsolę Sony Playsta
tion. do 400 zł. Niemodlin, teł. 0503/66-25-81 
JAWA 350 TS, 1989 r., 20 tys. km, 350 ccm, czarny, po remon
cie silnika w 2001 r., nowy wal, łożyska, pierścienie, skrzynia 
biegów, układ napędowy, 2 lusterka, szeroka opona tylna, atrak- 
cyjny wygląd, • 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., 18 tys. km, 350 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, dodatkowe światło .stop’, kufry boczne, bagażnik, wzmoc
niony silnik + drugi silnik, mało eksploatowany, - 890 zł. Siedli
sko, tel. 068/388-36-11
JAWA 350 TS, 1989/90 r., 11 tys. km mało używany, stan dobry,
- 650 zł. Zawadzkie, tel. 077/463-33-54 
JAWA 350 TS, 1990 r., 2 tys. km, 350 ccm, czarny, kierunkow
skazy, zarejestrowany, OC, stan dobry, 2 kaski, • 1.000 zł lub 
zamienię na motorower skuter. Jelenia Góra, tel. 075/754-38-80 
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, czarny, po remoncie silnika, 
po lakierowaniu, podniesiony tył i tłumiki, nowy łańcuch, świe
ce i linki, kask, kompletna dokumentacja, - 870 zł. Płakowice, _ 
tel. 075/782-58-89
JAWA 350 TS, 1990 r., czarny, stan dobry, - 700 zł. Wołany k. 
Polanicy Zdroju, tel. 074/868-74-52 
JAWA 350 TS, 1990 r., 14 tys. km, niebieski metalic, widelec od 
ETZ, hamulec tarczowy, owiewka, czujnik temperatury, podnie
sione tłumiki, stan idealny, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/787-34-06
JAWA 350 TS, 1991 r., Ź2 tys. km, czamy, nowe opony, nowy 
akumulator, linki, kufry, kask Nolan, techn. sprawny, • 1.200 zl 
lub zamiana na Fiat 126p, po 85 r.. Bielawa, tel. 074/834-01-93 
JUNAK M-10,1964 r., 350 ccm, czarny, alternator, przedłużony 
przód, koło tylne 15/135, niski tył, chrom, w ciągłej eksploata
cji, opinia rzeczoznawcy, zarejestrowany, ubezpieczony, goto- 

W k  wy do sezonu, atrakcyjny wygląd, - 1.600 zł. Kłodzko, tel. 
^  0503/99-89-12

KASK MOTOCYKLOWY LEVIOR otwierana szczęka, czamy - 
150 zl. Wałbrzych, tel. 074/845-81-67,0604/61-94-23 
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.au- 
togielda.com.pl)
KAWASAKI AR 80. 1986 r., 11 tys. km, 80 ccm. benzyna, ja
snoniebieski metalic, stan dobry, 2-osobowy, 5-biegowy, z przo
du hamulec tarczowy, elektron, zapłon, reg. kierownicy, zareje
strowany, kompletna dokumentacja, -1.400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-95-56
KAWASAKI EL 250,1994 r., 17-tys. km, 250 ccm, niebieski z 
chromami, chopper, stan idealny, atrakcyjny wygląd, - 9000 zl. 
Wrocław, tel. 071/325-22-50 - 
KAWASAKI GPX 750ZX, 1990 r., 750 ccm, zielono-biały, ści
gacz, 3 tarcze, 105 KM, V max 250 km, sprowadzony 05.2001 
r., bez wypadku, stan b. dobry, - 9.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-75,0608/10-08-32
KAWASAKI GPZ1000RX, 1987 r., 33 tys. km, 1000 ccm. 16V, 
niebiesko-srebrny. - 7.000 zł. Zawadzkie, tel. 077/461-64-40, 
0607/76-37-35
KAWASAKI GPZ 1000RX, 1988 r., 25 tys. km po remoncie, przy
gotowany do sezonu, • 8.000 zł. Opole, tel. 0608/72-44-12 
KAWASAKI GPZ 1100, 1996 r.. - 16.000 zł. Wrocław, tel. 
071/343-22-49
KAWASAKI GPZ 1100,1996 r. wersja amerykańska, po tunin
gu w USA, • 16.500 zl. Wrocław, tel. 071/353-58-99 do godz. 18 
KAWASAKI GPZ 550F 85, czarny, nowe opony, nowy akumula
tor, w kraju od mies, -4.500 zl. Raciborowice, tel. 076/818-97-28, 
0606/85-95-93
KAWASAKI GPZ 600R, 1986 r,, czerwono-czarny, sprowadzo
ny w całości,z Niemiec w 2000 r., stan techniczny b. dobry, - 

^  5.800 zl lub zamienię na osobowy lub dostawczy. Nysa, tel. 
W ‘ 0600/16-12-52

KAWASAKI GPZ 600R, 1986 r., 600 ccm, czarno-czerwony,
6-biegowy, 75 KM, ścigacz, przygotowany do sezonu, sprowa
dzony z Niemiec 08.2000 r., stan b. dobry, • 6.600 zl. Nysa, tel. 
0600/16-12-52
KAWASAKI GPZ 750, 1985 r., • 6.000 zi. Legnica, tel. 
0604/78-30-29
KAWASAKI GPZ 750, 1985 r., 50 tys. km, 750 ccm, czerwo- 
no-srebrny, silnik do remontu, reszta w stanie b. dobrym, kom
puter, antynurek, cena naprawy 1.000-1.500 zł, - 3.500 zl. Gó- 
lędzinów, tel. 0608/53-17-85 po godz. 15 
KAWASAKI KCR 650.1989 r.. 42 tys. km, 650 ccm, 4-suw, czer
wony, sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, zarejestrowany, -
5.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-46-95,0607/60-99-31 
KAWASAKI KZ 400,1985 r., 400 ccm, granatowy metalic. 4-cy- 
lindrowy, 4-gażnikowy, 6-biegowy, alum. felgi, antynurek, przód 
obudowany, nowy łańcuch, zębatki, klocki hamulcowe* akumu
lator, atrakcyjny wygląd, zarejestrowany, opłacony, przegląd, 
stan b. dobry, • 4.300 zł. Strzegom, tei. 074/855-56-86 -. 
KAWASAKI MTX116,1983 r., 116 ccm. czamy, stan b. dobry, -
2.000 zi. Jelenia Góra, tel. 075/713-01-04
KAWASAKI UN 15, 1990 r., 46 tys. km, 1500 ccm, bordowy, 
dużo części chromowanych, oryginalny lakier, głośny ukł. wy
dechowy, silnik V2, piękny Chopper, stan b. dobry, • 15.900 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-56-88, 0606/32-02-44 
KAWASAKI YULCANO 750,1994 r., 750 ccm całkowicie znisz
czony. • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 

A  KAWASAKI ZX 700R, 1997 r., 14 tys. km, czamy, stan b. dobry, 
serwisowany, ukl. wydechowy Remusa, • 22.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/764-47-92
KAWASAKI ZXR 750,1992/98 r.. 19 tys. km, różowo-fioletowy,

sportowy tłumik, stan b. dobry • 10.500 zł. Zawidów, tel. 
075/778-97-29.0607/18-32-66
KAWASAKI ZZR 600,. 1991 r., 600ccm, Jwnzyna, zielono-fiole- 
towy, nowy akumulator, po lakierowaniu, po wymianie oleju, fil
tra, sportowy wydech, • 11.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-53-32 
KAWASAKI ZZR 6 0 0 ,1992 r.. 600 ccm w pełni przygotowany 
do sezonu, bez wkładów finansowych, nowy olej, tarcze, klocki, 
łańcuch, płyny, synchronizacja, stan idealny, alarm * 2 piloty, 
dodatkowo 2 kufry ze stelażami, .wart swojej ceny*, • 10.800 zl. 
Żagań, tel. 068/377-16-21,0502/87-26-25 
KAWASAKI ZZR 600, 1993/94 r., 31 tys. km, 600 ccm, czar- 
no-zielony, nie eksploatowany w kraju, z Francji, wydech 4 w 1; 
2 wloty powietrza, stan dobry, • 12.000 zl. Żagań, tel. 
0600/38-71-68
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY, żółty, przeciwdeszczowy, 
gumowy, firmy Luis - 60 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-81-67, 
0604/61-94-23
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY skórzany, nowy, rozmiar 54,
• 1,100 zł. Leszno, tel. 0605/05-90-51
KTM 620,1999 r., 3 tys. km, 640 ccm, pomarańczowy, stan b.
dobry, el. rozrusznik, nowe opony, • 14.000 zl. Jelenia Góra, (el.
0603/52-80-19
KTM SX 80, 1991 r., 80 ccm, 2-suw, biały, Cross, chłodzony 
wodą, hamulce tarczowe, stan b. dobry, nowe części, - 3.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-20-64 po godz.18 
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA do 125 ccm, po 1986 r. może być 
zarejestrowany jako motorower, obudowany ścigacz, w cenie 
do 2000 zl, w rozliczeniu Simson S51B, stan idealny. Legnica, 
tel. 076/855-34-43
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA MBX 80 lub Yamaha DT, 6-biego
wy, chłodzony wodą, hamulec tarczowy, oclony, sprowadzony, 
może być do remontu, do 2.000 zl, inne. Świdnica, tei. 
074/850-56-55
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 lub MZ 150,250. Siedlęcin, tel. 
075/713-74-20
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 TS. Trzebnica, tel. 
0607/10-95-50
KUPIĘ MOTOCYKL KAWASAKI KX125 CROSS, 125 ccm od 
1990 r. lub Hondę CR, Suzuki RM, Yamahę YZ, cross, uszko
dzony, w cenie 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-15-43, 
0503/73-53-73

MOTOR-CENTRUM
LUBIN, ul. Wyszyńskiego 6a 

tel. 076/842-40-26, 0-601 70 5512

MOTOROWERY .
SKUTERY g
MOTOCYKLE UŻYWANE I

OOrganizujemy spotkanie handlowo- 
towarzyskie dn. 27.05.01 r., na terenie 

giełdy samochodowej w Lubiniu. 
Zapraszamy 

Przyjmujemy do sprzedaży komisowej. 
AKCESORIA - SERWIS - GWARANCJA

KUPIĘ MOTOCYKL MZ 150,250 TS w rozliczeniu piła do drew
na, Dolpima PS 290, 4 kW, nowa. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-90-18
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150 stan dobry, pełna dokumenta
cja, w cenie do 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/20-57-06 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 251 stan dobry, pełna dokumenta
cja, w cenie do 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/20-57-06 
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI, YAMAHA do 125 ccm. po 1986 r„ 
może być zarejestrowany jako motorower, obudowany ścigacz, 
w cenie do 2000 zł, w rozliczeniu Simson S51B, stan idealny. 
Legnica, tel. 076/855-34-43
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI CHOPPER, 1998 r., 50 ccm za
dbany, bezwypadkowy, w bardzo dobrym stanie., tel. 
0608/22-44-13
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA DRUG STAR CLASSIC. Wrodaw, 
tel. 785-79-07, 0601/7044-92 j  
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA SR 250,250 ccm bez wypadku, 
stan dobry, udokum. pochodzenie. Bożków, gm. Nowa Ruda, 
tel. 074/871-41-74
KUPIĘ MOTOROWER SKUTER prod. japońskiej, o poj. 50-80 
ccm, zarejestrowany jako motorower, w stanie b. dobrym, do 3 
lat. Wałbrzych, tel. 074/847-11-88,0604/28-47-30 
KUPIĘ MOTOROWER DELTA na części. Trzebnica, tel. 
071/312-92-24
KUPIĘ MOTOROWER HONDA ZJ MONCEY. Jawor. tel. 
076/870-23-41 po godz. 20
KUPIĘ MOTOROWER ROMET CHART 210 z kpi. dokumenta
cją, stan techn. obojętny • do 50 zl. Rawicz, tel. 0503/03-94-59 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER, ENDURO do remon
tu, niekompletny. Poniatowice, tel. 071/315-57-52 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON uszkodzony lub do remontu, 
tylko z regionu Dolnego Śląska. Wrocław, tel. 0604/14-68-58 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON do remontu lub ramę z dowo
dem rejestracyjnym. Żarów, tel. 074/858-94-54 
KUPIĘ MOTOROWER YAMAHA PW 50. Jawor. tel. 
076/870-23̂ 41 po godz. 20
KUPIĘ SPODNIE, czarne, skórzane, na wzrost ok. 162 cm, rozm. 
68/95 cm, damskie, stan dobry, do 200 zł. Oleśnica, tel. 
0502/26-39-10
KURTKA MOTOCYKLOWA SKÓRZANA sportowa, biało-niebie- 
sko-czarna z usztywniaczami, rozm. 58 (ok. 182 cm) - 200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-81-67.0604/61-94-23 
LAMBRETTA125 SKUTER, 1959 r., 125 ccm do lakierowania, 
- 850 zł. Wrocław, tel. 071/352-63-38,0501/27-21-62 
M-72,1958 r., 750 ccm, z koszem, bieg wsteczny, inst. 6V, stan 
dobry, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 071/357-65-49 
MIŃSK 400 A, 1989 r., 8 tys. km, niebieski, stan dobry, - 650 zł. 
Kłodzko, tel. 074/871-44-41
MOTOCYKL K 650,1978 r.. 650 ccm, boxer po remoncie, nowe: 
tłoki, pierścienie, wal, łożyska, sprzęgło, gażnik, wózek boczny 
z napędem, mocowana kabina, karnister, skrzynia narzędzio
wa; wsteczny bieg, 100% oryg., zarejestrowany, opłacony, -
4.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-66-10,0604/57-06-3.1 
MOTOROWER SKUTER BRUGO QM50QW, 1999 r., 2 tys. km, 
50 ccm, niebieski, automatic, stan dobry, I właściciel, - 2.000 zl. 
Brzeg. tel. 077/411.-51-83
MOTOROWER APRIUA RS 50, 1992 r., 19 tys. km, 50 ccm, 
benzyna, bialo-czerwono-fioletowy, centralny amortyzator, 
chłodnica, rozrusznik, obrotomierz, tarczowe hamulce, dozow
nik oleju, atrakcyjny wygląd, obudowany, ścigacz, • 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-36-81
MOTOROWER APRIUA RX 50, 1999 r., 50 ccm, - 5.500 zł. 
Wilkowice, gm. Lipno, tel. 065/534-11-27 
MOTOROWER CHART ROMET, 1983 r., 50 ccm, wiśniowy, po 
remoncie silnika, nowy wał, cylinder, akumulator, kierunkowska- 

, światło stopu, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, -1.100 
Michałów, tel. 076/817-42-09, 0607/55-20-54 

MOTOROWER CHART 210,1989 r., 50 ccm, niebieski, dodat
kowe światło .stop", nowa oryginalna opona, przegląd bezter
minowy, bagażnik, - 950 zł lub zamienię na inny. Włoszakowi
ce, tel. 065/537-09-57
MOTOROWER HONDA ENDURO, 1986 r., 80 ccm, 2-suw bez 
prawa rej., drugi silnik, części, - 820 zł. Lewin Brzeski, teł. 
077/412-87-09,0603/21-20-51
MOTOROWER HONDA CX 50,1988 r., 4-suw, czerwony, nowy 
lakier, -1.600 zł. Jutrosinr tel. 065/547-14-81 
MOTOROWER HONDA CROSS. 1988 r„ 76 ccm, czarny, do
zownik oleju, stan b. dobry, do włożenia pierścienie, atrakcyjny, 
zarejestrowany, -1.500 zł lub zamienię na samochód. Karpacz, 
tel. 0607/50-42-57
MOTOROWER HONDA SKUTER, 1995 r.. czerwony, automa
tic, 2-osobowy, odony, nie rejestrowany, model Lead, • 2.600 zł 
lub zamienię. Kotowice 58, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-75-60
MOTOROWER HONDA BALIO SKUTER, 1996 r., czerwony,

2-osobowy, rozrusznik, automatic, stan b. dobry, • 5.300 zł lub 
zamienię. Ostrów Wlkp., tel. 0603/93-45-72 
MOTOROWER ITTECO PT 50, SKUTER, 1997/98 r., 8 tys. km. 
czerwony, automatic. hamulec tarczowy, dozownik, rozrusznik, 
wskaźnik paliwa i oleju, szerokie opony, kufer, 2 lampy stopu, 
książka serwisowa, blokada kierownicy, stan b. dobry * kask, •
3.300 zl. Piława Górna, tel. 074/837-22-34 
MOTOROWER JAWA MUSTANG, 1984 r., 17 tys. Km, 50 ccm, 
czerwony, kpi. dokumentacja, nie wymaga napraŵ stan techn. 
b. dobry, - 490 zl. Kłodzko, tel. 0606/19-91-96 
MOTOROWER MALAGUTI SKUTER. 1996 r„ 3 tys. km, 49 ccm, 
czerwony, elektroniczny rozrusznik, dozownik oleju, soczewko
we światła przednie, atrakcyjny wygląd, lekko uszkodzony, •
5.500 zl. Wrocław, tel. 0601/73-27-39
MOTOROWER OGAR 3-biegowy, stan b. dobry, .na chodzie*, 
dokumentacja, po lakierowaniu, po remoncie kapitalnym silni
ka, dużo nowych części, • 300 zł. Strzelin, tel. 0607/73-62-99 
MOTOROWER OGAR. 1979 r , niebieski. • 350 zl. Stary Śle- 
szów, tel. 071/311-45-07 wieczorem 
MOTOROWER OGAR 200,1987 r., niebieski. 3-biegowy, stan 
b. dobry, po remoncie silnika, b. dużo nowych części, książka 
serwisowa, kpi. dokumentacja, garażowany, • 500 zł. Wrodaw, 
tel. 071/351-15-28
MOTOROWER OGAR 200, 1988/89 r., 5 tys. km. niebieski,
3-biegowy, nowe opony, kratka na lampie, techn. sprawny, fak
tura zakupu, stan idealny, - 750 zl. Kłodzko, tel. 074/647-56-79, 
0603/45-28-42
MOTOROWER PEUGEOT, 1995 r„ 31 tys. km, 49 ccm. czar- 
no-srebrny, skuter, rozrusznik, dozownik oleju, 2-osobowy, nie 
eksploatowany w kraju, odony, do zarejestrowania, stan dobry, 
• 2.600 zł. Nowa Ruda. tel. 074/872-77-12,0607/82-58-55 
MOTOROWER PEUGEOT SPEEDFIGHT, 1997 r., ,15 tys. km, 
50 ccm, czarny, stan b. dobry, prędkość maks. 80 km/h, atrak
cyjny wygląd, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 369-27-27 
MOTOROWER PIAGGIO SALIT, 1996 r., 5 tys. km, 50 ccm, nie
bieski metalic, skofer, stan b. dobry, kupiony w salonie, kom
pletna dokumentacja, pełna automatyka, hamulec tarczowy, 
dozownik paliwa, rozrusznik, 2-osobowy, schowek na kask, •
4.500 zl (możliwe raty). Dzierżoniów, lei. 074/645-65-40 
MOTOROWER PIAGGIO SKUTER. 1999 r., 30 tys. km, 50 ccm. 
czarny metalic. garażowany, hamulec tarczowy, - 4.500 zł. Krąż
kowy, tel. 062/782-85-50
MOTOROWER PIAGGIO ZIP SKUTER, 2000 r., 2 tys. km, 50 
ccm, niebieski, gwarancja do 08.2001 r, • 5.000 zl. Domaszowi
ce 2, tel. 077/419-45-83, 0603/63-38-90 
MOTOROWER ROMET OGAR, zielony, stan techniczny b. do
bry, - 400 zł. Długołęka, tel. 071/399-86-47 
MOTOROWER ROMET. 1989 r. 2-biegowy, stan b. dobry, mało 
używany, • 500 zł lub zamienię na betoniarkę 1001. Jelenia Góra, 
tel. 0605/85-70-16
MOTOROWER SIMSON S 51 do remontu lub na części,.-110 
zł. Golędzinów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-11-45 
MOTOROWER SIMSON, 50 ccm, czerwony, 3-biegowy, spraw
ny, - 280 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-50-11 
MOTOROWER SIMSON S51, 1976 r., bordowo-pomarańczo- 
wy, stan b. dobry, dwa lusterka, 2-gi bak, nowa nóżka do bie
gów, nowa głowica, aparat zapłonowy, manetka i uszczelki, inst. 
12V, akumulator, kask, - 1.000 zł. Wrodaw, tel. 071/354-23-31 
prosić Maćka, 0604/71 -59-38
MOTOROWER SIMSON S 51,1980 r., 50ccm. niebieski meta
lic, 4-biegowy, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, -1.100 
zł. Zawidów, tel,075/778-94-88.778-98-61 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1981 r., 20 tys. km, żółty, 
Szwałbe K 51/2E, silnik 4-biegowy, nowe opony, łańcuch, zę
batki, tłumik, rejestracja bezterminowa, stan b. dobry, po prze
glądzie rzeczoznawcy, -1.000 zl. Siekierczyn, tel. 075/724-41-56 
MOTOROWER SIMSON S 51,1982 r., jasnozielony. 4-biego
wy, stan b. dobry, - 2.300 zł. Krapkowice, tel. 0602/77-22-98 
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1985 r . 11 tys. km, czerwo
ny, 3-biegowy ♦ koła, bębny, zbiornik paliwa, drugi silnik i inne, 
- 900 zł. Legnica, teł. 076/855-28-64. 0600/25-90-45 
MOTOROWER SIMSON S 51.1985 r„ 50 ccm. srebrny metalic. 
stan b. dobry, mało używany, - 1.300 zl. Zgorzelec, tel. 
075/771-87-18
MOTOROWER SIMSON S51,1986 r., niebieski metalic. 4-bie- 
gowy, nowy akumulator, nowe opony i akumulator, kpi. doku
mentacja, • 1.200 zl. Mieroszów, tel. 074/845-84-90 
MOTOROWER SIMSON SR 51, 1986 r.. 10 tys. km, 50 ccm. 
niebieski, nowe opony, cylinder, tłoki, pierścienie, łańcuch, zę
batki i osłony, techn. sprawny, zarejestrowany, • 1.550 zl. Wro
daw, tel. 071/357-44-09
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MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1987 r„ czerwony, prosto
kątne kierunkowskazy, po remoncie silnika, nowy tłok, pierście
nie i cylinder, nowy akumulator, nowa opona, 4-biegowy, ba
gażnik boczny, halogen, lusterka, zarejestrowany beztermino
wo. kask. -1.500 zł. Głogów, tel. 076/833-90-70 
MOTOROWER SIMSON SR 50,1987 r., biało-czerwony, 4-bie
gowy, kierunkowskazy, po remoncie kapitalnym, nowe zębatki, 
łańcuch, nowe opony sportowe, zarejestrowany, atrakcyjny wy
gląd, stan b. dobry, - 1.600 zł. Zębowice, gm. Paszowice, teł. 
0608/85-15-56 po godz. 15
MOTOROWER SIMSON, 1987/88 r., 14 tys. km, srebrny meta
lic, RO, stan b. dobry, - 1.900 zł. Brzeg Opolski, (eł. 
077/411 -36-98,0600/12-08-21
MOTOROWER SIMSON B 51,1988 r., zielony, nowy akumula
tor, 4-biegowy, czasowo Wyrejestrowany, kompletna dokumen
tacja, opinia PZM, - 1.350 zl.- Oborniki śląskie, tel. 
071/310-13-78,0603/34-33-96
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1988 r., 2 tys. km, 50 ccm, 
wiśniowy, oryginalny przebieg, nie eksploatowany, - 1.500 zl. 
Karpacz, tel. 075/761-95-50
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1988 r., 14 tys. km stan b. 
dobry, - 2.300 zł. Krapkowice, tel. 0602/77-22-98 
MOTOROWER SIMSON S 51B. 1988 r., 5 tys. km, 50 ccm, zie
lony, 4-biegowy, kierunkowskazy, nowy akumulator (gwarancja), 
mało używany, silnik z 1995 r., udokumentowane pochodzenie, 
zarejestrowany, opłacony, przygotowany do sezonu," 1.600 zi. 
Legnica, tel. 076/855-34-43
MOTOROWER SIMSON S 51B. 1988 r., zielony. 4-biegowy. po 
remoncie silnika, nowe zębatki i osłony, owiewki na ręce, krat
ka na lampę, stan idealny, mało eksploatowany, atrakcyjny yry- 
gląd, - 1.000 zl. Milicz, tel. 0607/22-44-24 -
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1988 r. uszkodzona głowi
ca, -1.300 zł lub zamienię. Mojesz. tel. 0502/67-28-28 
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1988 r., 50 ccm. biało-zie- 
lony, inst. 6 V, elektronie, 5-biegowy, plastikowy błotnik, pod
wyższony, nóżka boczna, podwyższony tłumik, opłacone clo, 
nie rej. w kraju, atrakcyjny wygląd, po remoncie silnika, dużo 
nowych części * 1.450 zl. Świerzawa, tel. 075/713-53-99 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r„ 3 tys. km, 50 ccm, 
biały, oryginalny przebieg, prostokątni kierunkowskazy, instal. 
elektr. 12 V, I właściciel, 4-biegowy, stan b. dobry, • 1.750 zł.., 
tel. 0607/30-63-28, 0607/10-92-68

MOTOROWER. SIMSON S-51 C, 1989 r., czerwony, I właści
ciel, pełna dokumentacja, pełna dokumentacja, w 100 % orygi
nalny,' • 2.600 zl. Brzeg, tel. 077/416-41-82 
MOTOROWER SIMSON S 51C, 1989 r., czerwony, stan ideal
ny, I właściciel, korppletna dokumentacja, zarejestrowany, w 
100% oryginalny, - 2.600 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/416-41-82 
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1989 r.. niebiesko-bialy, stan 
b. dobry, • 1.950 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/411 -36-98, 
0600/12-08-21
MOTOROWER SIMSON. 1989 r.. czerwony. 4-biegowy, -1.100 
zł. Kępno. lei. 062/781-44-74, 0605/08-39-37 
MOTOROWER SIMSON SR 50,1989 r., 50 ccm 4-biegowy, nowe 
opony, linki, przygotowany do sezonu, atrakcyjny wygląd, -1.800 
zl. Oleśnica, tel. 0604/83-54-81 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r. stan b. dobry, nowe 
opony, zarejestrowany, -1.500 zl. Wojkowice, tel. 071/316-50-79 
MOTOROWER SIMSON S 51 ENDURO, 1989 r. 2 tys. km, 51 
ccm, czerwony, oryginalny lakier, 4-biegowy, inst.. 12V, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, bez dokumentacji, • 799 zł. Wro
cław, tel. 0607/76-80-81
MOTOROWER SIMSON, 1990 r., - 1.500 Zł. Gromadka, teł. 
076/817-25-87
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1990 r., 50 ccm, biało-czer
wony, instalacja 12V, stan b. dobry, • 2.050 zł. Kamienna Góra, 
tel. 062/785-61-05, 0606/87-62-82 
MOTOROWER SIMSON SR 51,1990 r„ 8 tys. km, 50 ccm, czer
wony, 4-biegowy, akumulator 12V, bagażniki, zarejestrowany, 
mało używany, stan idealny, - 1 700 zł. Żagań, tel. 
068/376-72-14,0606/46-31-42
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1990 r., 8 tys. km. 50 ccm, 
czerwony, stan b. dobry, techn. sprawny, kask ♦. nowy oryg. łań
cuch, kompletna dokumentacja, boczny bagażnik, 4-biegowy, 
lusterka, akumulator, inst. elektryczna 12V, -1.900 zł. Żmigród, 
tel. 0606/64-16-75,0602/13-72-92 
MOTOROWER SIMSON SR 51 SKUTER, 1990/91 r., 10 tys. 
km, 50 ccm. niebiesko-biały. stan b. dobry, - 2.400 zł. Świdnica. 
teL 074/857-15-87 ...
MOTOROWER SIMSON SR 50, 1992 r., beżowy, 4-biegowy. 
nowe opony, stan b. dobry, zarejestrowany, opłacony, -1.750 
zł. Żarów. tel. 074/858-94-54
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1995 r.. fioletowo-srebrny. 
metalic, kwadratowe lampy z przodu, halogeny, • 2.990 zł. Kę- 
dzierzyn-Kożle, tel. 077/487-10-55 
MOTOROWER SUZUKI RG 80 R ĜAMMA, 1985 r., 27 tys. km, 
80 ccm, srebrno-fioletowy, zarejestrowany na poj. 50 ccm, oryg. 
lakier, gażnik mikuni, dozownik oleju, amortyzator, hamulce tar
czowe, blokada kierownicy, zadbany, - 4 700 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-37-45
MOTOROWER YAMAHA 80 DT. 1981 r., czamy, po kapitalnym 
remonde, kierunkowskazy * drugi na częśd, cross, pilne, - 2.200 
zl. Prusice, tel. 071/312-52-60
MOTOROWER YAMAHA, 2001 r., 50 ccm nowy, nie używany, 
kask, • 7.000 zl. Wrodaw, tel. 0606/21-89-17 
MOTOROWER ZUNDAPP CS 50,1979 r„ 21 tys. km. 49 ccm. 
srebrny, stan b. dobry, kierunkowskazy, kuferek, aluminiowe 
felgi, nowe opony, zębatki i łańcuch, • 700 zł. Goworowice, tei. 
077/431-22-18
MOTOROWER ZUNDAPP, 1987 r., 32 tys. km. 50 ccm, srebmy 
metalic, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, oryg. przebieg, prod. 
niemieckiej, chromowane błotniki, bez prawa rejestracji, • 790 
zł. Kłodzko, tel. 0606/19-91-96
MOTORYNKA. 1988 r„ niebieski, uszkodzona skrzynia biegów, 
-100 zł. Świebodzice, tel. 074/854-62-39 
MOTORYNKA ROMET. 1980 r.. 49 ccm, czerwony, stan ideal
ny, po remoncie kapitalnym silnika, po lakierowaniu, zmiana 
biegów nożna, • 520 zł. Ratowice, tel. 071/318-93-30 
MOTORYNKA ROMET, 1987 r., 50 ccm po lakierowaniu, po re~ 
moncie silnika, 2-biegowa, stan idealny, kompletna dokumen
tacja, • 420 zł. Kłodzko, tel. 074/867-50-36 
MOTORYNKA ROMET, 1987 r., 50 ccm, niebieski, zarejestro
wany, dodatkowe światło .stop', zadbany, stan b. dobry, po re
moncie silnika, nowe opony, tarcze sprzęgłowe, głowica, świe
ca, zębatki, łożyska na wale, tłok, pierśdenie, łańcuch. • 420 zł. 
Złotoryja, tel. 0608/15-99-81 po godz. 16 
MOTORYNKA ROMET PONY, 1989 r., niebieska, nowa. stan 
techn. idealny, - 1.500 zł. Bielawa, tel. 074/645-74-48 
MOTORYNKA ROMET, 1989 r„ 10 tys. km, 50 ccm, niebieski, 
silnik od Komara, biegi w manetce, zadbany, techn. sprawny ♦ 
drugi silnika Rometa w częściach, zarejestrowany, - 390 zł. 
Karpacz, tel. 075/761-84-89
MZ 250,1959 r., 250 tys. km, czamy, oryginalne osłony na nogi,
- 900 zl. Popęszyce, tel. 068/388-86-11
MZ 250,1984 r., 250 ccm, zielony, w ciągłej eksploatacji, tech
nicznie sprawny - 700 zł. Trzebieszowice, gm. Lądek Zdrój, teł. 
074/814-98-15
MZ 250, 1984 r., czerwony, oryg lakier, wymaga naprawy, b. 
mało używany, stan b. dobry, - 1.550 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-04-22
MZ ETZ 150,1988 r., czerwony, stan idealny, • 1.400 zł. Kobie
rzyce, tel. 071/390-86-63,0607/30-80-24 
MZ ETZ 150,1989 r„ 1 tys. km, żółto-czarny, 600 km od remon
tu, stan idealny, cena • 1.800 zl lub zamienię na komputer PC 
na gwarancji, zamienię na motorowier Simson po 89 r. Bielawa, 
tel. 0604/14-68-58
MZ ETZ 150 E, 1990 r. 6 tys. km, zielony metalic, udokumento
wany przebieg, nowa tylna opona, akumulator, siatka bagażo
wa na siedzenie, stan b. dobry, kask Lazer 230W, • 2.000 zl. 
Piotrowice, tel. 071/390-57-59
MZ ETZ 150,1990 r„ 21 tys. km, 150 ccm, benzyna, czerwony, 
el. zapłon, nowy akumulator, nowe opony, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry, -1.250 zł. Szklarska Poręba, tel. 0603/31-23-11 
MZ ETZ 150,1991 r., 17 tys. km, 150 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, oryg. lakier, nowy akumulator, nowa tylna opona, zapłon 
elektr., nowy typ lamp, -1.600 zł. Strzelin, tel. 0606/10-59-24 
MZ ETZ 250,1987 r., 5 tys. km, niebiesko-żółty, buty, tłok, wał, 
łożyska i inne części, stan b. dobry, kufer, owiewka, podnisiony 
tył i tłumik, sportowy wygląd, ważny przegląd, nie używany, •
1.500 zł. Jugów, teł. 074/871-82-97 
MZ ETZ 250, 1988 r„ 14 tys. km, 250 ccm, benzyna, czarny 
metalic, stan dobry, 5-biegowy, 2-osobowy, przerobiony na Ko
pera, kupiony w urzędzie celnym, tol. dokumentacja, stan silni- 
ka b. dobry, - 900 zł. Bolesławiec Śląski, tel. 0606/33-61 -28 
MZ ETZ 251,1989 r., 6 tys. km, 250 ccm, bordowy, I rej. 1993 r., 
nowy akumulator, tłumik, napęd, po remoncie silnika, stan b. 
dobry. - 1.750 zł. Wrodaw, tel. 071/387-80-06 
MZ ETZ 251,1989 r., 25 tys. km, 243 ccm, czerwony, hamulec 
tarczowy, lusterka • 2 szt., halogen, kufry boczne, nowe tablice,
- 1.500 zl. Wałbrzych, tel. 0605/22-52-97
MZ ETZ 251,1990 r., 23 tys. km, benzyna, szary metalic, orygi
nalny, sprawny, zarejestrowany, ubezpieczony, stan b. dobry, •
2.300 zł. k. Świdnicy, tel. 074/850-57-94 
MZ ETZ 251,1990 r., 27 tys. km, 243 ccm, szary metalic, este
tyczny wygląd, nowe opony, łańcuch i tłumik,'przygotowany do 
sezonu, • 1.900 zł. Miechów, tel. 062/786-12-52,0605/23-73-14 
MZ ETZ 251, 1991 r. mało używany, * 1.000 zł. Pleszew, tel. 
062/501-01-31
PANONIA 250,1981 r,, 250 ccm, kolor miodowy, po remoncie 
silnika, do częściowego złożenia, • 190 zł. Oleśnica, tel. 
0502/26-39-10 - .  ̂ .
PIAGGI0125 PSM, 1994 r., 125 ccm, niebieski, I rejestracja w 
1996 r., stan b. dobry, • 4.000 zł. Wróblowice, woj. wrodawskie, 
tel. 0605/51-95-33
PIAGGIO ZIP SKUTER, .1996 r., 5 tys. km, niebieski metalic. 
dużo dodatków, slan b. dobry. - 3.890 zl. Kępno, tel. 
0602/78-12-75
SHL M-11,1964 r., 175 ccm, czamy, kompletny, boczne osłony, 
widoczne elementy chromowe, • 220. zl. Wiązów, tel. 
0609/49-96-54
O  SPRZEDAŻ MOTOROWERÓW SIMSON duły wy

bór, atrakcyjne ceny. Parczew 114, k. Ostrowa 
Wlkp., tel. 062/739-65-77,0603/87-80-75 02021611 

SUZUK1125,1995 r„ 6 tys. km, 125 ccm, 4-suw, czarny, stan b. 
dobry, w kraju Od roku, - 8.500 zł. Oława, tel. 071/313-49-99,, 
0605/40-31-38
SUZUKI 650 DAKAR ENDURO, 1990 r., 32 tys. km, 650 ccm,

żółtoniebieski, 46 KM,,4-suw, kompletna dokumentacja (celna) 
2001 r., stan idealny, - 6.900 zł. Namysłów, teT. 077/410-26-71. 
0502/13-02-75
SUZUKI AR 250,1998 r„ czarny, stanb. dobry, kufer, -9.500 zl.
Wrocław, tel. 071/784-44-40,0502/99-49-94
SUZUKI DR 250S, 1982/01 r., czerwony, nowy akumulator, H4,
stan idealny, • 3.500 zl. Wrocław, tel. 071/353-86-43,
0501/28-38-83
SUZUKI DR 600 ENDURO, 1987 r., niebiesko-biały, • 4.500 zł 
lub zamienię na ścigacza z małą dopłatą. Wrocław, tel. 
0503/57-16-76
SUZUKI DR 800,1996 r., 12 tys. km, 800 ccm, zielony metalic,
dod. nowy kufer i kurtka z Coroury, wliczone w cenę, • 13.000
zł. Wrodaw, tel. 0501/70-53-83
SUZUKI GN 250,1992 r. 16 tys. km, wiśniowy, zarejestrowany,
.na chodzie', - 4.200 z ł.., tel. 0605/25-97-22
SUZUKI GS 450,1980 r.. 29 tys. km, niebieski, zarejestrowany,
przygotowany do jazdy, zadbany, • 3.700 zł. Adam, Wrocław,
teł. 0605/25-97-22
SUZUKI GS 500 E, 1994 r. nie eksploatowany w kraju, • 8.500 
zl. Wałbrzych, teł. 074/666-27-50 po godz. 18 
SUZUKI GS 500E, 1990 r., 500 ccm, czerwono-biało-grafitowy, 
• 6 400 zł lub zamienię na choppera, może być do remontu lub 
na samochód. Namysłów, tel. 0608/78-78-71 
SUZUKI GS 550M KATANA, 1982 r., czarno-biały, stelaże, ku
fer, zarejestrowany, opłacony, • 3.100 zł. Lubin, tel. 
076/724-64-96
SUZUKI GSX1100EF, 1988 r., 35 tys. km, 1100 ccm. bordowy, 
stan idealny, zrobiony na Naked Bike, nowe opony, po wymia
nie oleju, przygotowany do sezonu, • 9.500 zł. Piechowice, teł. 
075/761-13-20 wieczorem, 0605/73-27-57

MOTOROWERY - RÓŻNE MARKI
| NOWE I UŻYWANE - RATY 
1 CZĘŚCI DO SIMSONA I ROMETA 
ci OGUMIENIE, AKUMULATORY - SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 
PIASKI k. Gostynia, ul. iw. Marana 13, tel 065/571-91-61

SUZUKI GSX1100F, żółty, 138 KM, eł. podnoszona szyba, blo
kada, nowy akumulator, stan b. dobry, nowy łańcuch, zębatki, 
filtry, płyny, - 7.200 zł. Wrodaw, tel. 0501/17-24-46 
SUZUKI GSX 550EF, 1983 r„ 51 tys. km. 572 ccm, kolor morski 
metalic, I właściciel w kraju, przygotowany dó sezonu, używany 
turystycznie, kompletna dokumentacja, stan dobry, • 4.200 zl. 
Olszyna, tel. 075/721-25-24
SUZUKI GSX 550ES, 1985 r. stan b. dobry • 5.200 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, lei. 074/819-48-86,0608/21-26-16 
SUZUKI GSX 600F, 1988 r., 40 tys. km, 600 ccm, 4-suw, niebie
ski, stan idealny, w kraju od 09.2000 r., sprowadzony z Nie
miec, nowy akumulator, klocki hamulcowe, roczne opony, gaż- 
nik po synchronizacji, kask ♦ siatka, - 7.800 zł. Strzegom, teł. 
0609/46-42-59
SUZUKI GSX 600F, 1992 r., 35 tys. km, 600 ccm. biało-czerwo
ny, po pełnym serwisie, przygotowany do sezonu * kombine
zon skórzany i kask (gratis), - 8.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/89-78-18
SUZUKI GSX 600F, 1994 r„ 29 tys. km. 600 ccm, czerwony, 4 w 
1 tłumik, stan opon i łańcucha b. dobry, żółte aluminiowe felgi, 
atrakcyjny ścigacz, • 9.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-56-88,0606/32-02-44
SUZUKI GSX 600R, 1999 r., 11 tys. km, 600 ccm, biało-niebie- 
ski, stan idealny, gwarancja do 08.2001 r, - 24.500 zł. Osiecz
na. tel. 065/535-08-38.0601/14-73-44 
SUZUKI GSX 750F. 1991 r„ 34 tys. km, 750 ccm, czarno-czer
wony, sprowadzony w 2000 r. z Niemiec, po wymianie oleju, 
filtrów, świec, synchronizacji gaźników, nowe opony, przegląd 
do 2002 r., stan b. dobry, • 7.700 zł. Pieńsk, teł. 0603/20-30-64 
SUZUKI GSX 750F, 1992/93 r., 34 tys. km, 750 ccm, bordowy, 
nowy łańcuch i zębatki, nowy akumulator, stan b. dobry, • 9.000 
zl lub zamienię na samochód, możliwa dopłata. Głogów, tel. 
076/834-83-10.0607/75-76-43
SUZUKI GSX 750RW, 1994 r.. 33 tys. km. 750 ccm. biało-nie- 
bieski. stan b. dobry, nieeksploatowany w Polsce, kompletna 
dokumentacja, I rejestracja w 2001 r, - 15.000 zł. Zdzieszowi
ce. tel. 077/484-59-58
SUZUKI GSX600F SPORT, 1991 r., 18 tys. km. czerwony, spor
towy układ wydechowy Kerker 4 w 1, - 9.500 zł. Oława, tei. 
071/313-44-42
SUZUKI GT 380.1975 r., 26 tys. km stan b. dobry, • 1.700 zł. 
Wrocław, tel. 0600/34-88-37
SUZUKI RF 900R, 1995 r. slan dobry, • 15.000 zł. Konotop, gm. 
Kolsko, tel. 0604/32-04-70
SUZUKI RG 80,1995 r., 18 tys. km stan dobry, - 3.800 zł. Mo- 
drzyca. tel. 068/355-01-46
SUZUKI RM 250 CROSS. 1989 r.. żółty, - 2.400 zł. Wrodaw, tel. 
0501/48-87-79
TM 125 CROSS. 1997 r.. 125 ccm, 3 kolory, wyczynowy, zareje
strowany, stan b. dobry, • 7.000 zł. Grodków, teł. 0606/49-36-42 
URAL K-72, 1953 r. oryginalny, stan idealny, - 4.500 zl. Wro
cław, tel. 0503/89-92-39
WÓZEK BOCZNY czarny, do motocykla, aluminiowy, do np. Avo 
Simsona, kompletny, do remontu, - 550 zl. Lubin, tei. 
0603/12-68-97
WFM, 1965 r., - 450 zł i inne. Wrodaw, teł. 071/789-41-61 
WSK 125 po wymianie opon, łańcucha, po remoncie silnika, 
wyrejestrowany, kompletna dokumentacja, - 300 zł. Wołów. tel. 
071/389-65-16
WSK 125,1980 r., 125 ccm, czamy. w pełni sprawny, po remon
cie silnika, - 200 zł łub zamienię na tel. kotnórkowy lub motoro
wer Romet. Artur Doruch, 63-405 Sieroszewice, gm. Ostrów 
Wlkp:, ul. Ostrowska 55
WSK 175 po remoncie silnika, przerobiony na cross, nowy aku
mulator, tarcza sprzęgła, łożyska, regenerowany wal, dużo czę
ści zapasowych, - 350- zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-54-00
YAMAHA 250 MAJESTY, 1997 r., 43 tys. km, 250 ccm, 4-suw, 
bordowo-niebieski, sprowadzony, pierwsza rejestr. 1998 r., ABS, 
duży kufer pod siedzieniem, chłodzony cieczą * kask, • 15.500 
zł. Poręba, tel. 0600/45-73-73
YAMAHA 650 SPORT. 1998/99 r., 2 tys. km, 650 ccm, bordowy, 
aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, kompletna dokumentacja,
• 14.500 zł. Milicz, tel. 071/384-04-31, 0603/86-83-58 
YAMAHA 80 30W, 1985 r., 32 tys. km, 80 ccm, niebieski, ści
gacz, I właściciel w kraju, zadbany, stan techniczny b. dobry, 
chłodzony cieczą, -1.500 zł. Czepielowice, tel. 0604/83-60-84 
YAMAHA DT 8 0 ,1993 r., 80 ćcm, czarno-srebrny metalic, chło
dzony cieczą, hamulec tarczowy Enduro, odony, kompletna 
dokumentacja, • 2.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44,' 
0607/74-57-44
YAMAHA F J1200,1989 r., 55 tys. km, 1174 ccm. DOHC, 16V, 
srebmy metalic, stan idealny, przygotowany do sezonu, ścigacz,
• 10.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/736-61-78, 090/66-84-23 
YAMAHA FZ 750,1986 r„ 23 tys. km. biało-czerwony, stan b. 
dobry, • 7.500 zł. Świdnica, tel. 0603/09-99-34
YAMAHA FZR 1000, 1994 r., 16 tys. km, 1000 ccm, 20V, bia- 
ło-fioletowy, bez wypadku, w kraju od miesiąca, odony, zareje
strowany. 150 KM, wersja otwarta, rama Delta Box, wersja Ge
nesis, stan idealny, możliwość rat, • 14.800 zł lub zamienię na 
tańszy. Wałbrzych, tel. 0605/55-48-22 
YAMAHA FZR 1000,̂ 1994/95 r.. 27 tys. km, 1000 ccm, 150 KM. 
fioletowo-biało-zielony, wersja Genesis, rama Delta Box, bez 
wypadkuf serwisowany, przygotowany do sezonu, tłumik Devil, 
polerowane felgi, kompletna dokumentacja, stan idealny, •
16.600 zł. Wrocław, tel. 0601/70-22-65,071/362-16-15 
YAMAHA FZR 600.1996 r„ 98 KM. żółto-czarny, wersja USA, 
sportowy ukł. wydechowy, nowe: akumulator, łańcuch i zębatki, 
serwisowany, • 13.000 zł. Wrodaw, tel. 0605/35-10-93 
YAMAHA FZR 600R. 1993 r., 21 tys. km, 300 ccm, ęzar- 
no-niebieski, wersja USA, przygotowany do sezonu, serwiso
wany, ukł. wydechowy Yoshimora, stan b. dobry, -9.500 zł. Wro
cław, tel. 071/354-39-78,0502/10-39-52 
YAMAHA FZR 600R, 1995 r., 25 tys. km bez wypadku, sprawa-
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dzony w 2000 r, • 13.000 zMub zamienię. Wrocław,-tel. 
0603/23-39-67
YAMAHA FZR 750R, 1989 r., 48 tys. km, biało-czerwony, oclo
ny, nie rej. i nie eksploatowany w kraju, stan tech. i wizualny b- 
dobry, • 10.500 zł. Jarosław, gm. Udanin, tel. 0605/25-97-22 
YAMAHA HERKULES SKUTER, 1983 r„ 80 ccm. czerwony, 
zadbany, stan b. dobry, -1.300 zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10 
YAMAHA RD, 1980 r. dozownik oleju, tarczowy ham. przedni -
2.400 zł. Raszów, tel. 075/744-70-82,0609/17-19-04 
YAMAHA SZR 660,1996 r„ 30 tys. km, 660 ccm, pomarańczo
wy metalic, • 11.900 zł lub zamienię na większy. Syców, tel. 
0602/46-06-64
YAMAHA TDM 850,1992 r., 850 ccm stan techn. dobry, -10.500 
zł. Nysa, teł. 0606/41-38-21
YAMAHA XJ 600, 1987 r., biała perła, nowe opony, sportowe 
tłumiki, stan b. dobry, - 4.800 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-25-60
YAMAHA XJ 600N, 1993 r., 26 tys. km, 600 ccm, czarny, spro
wadzony z Niemiec, oclony, kompletna dokumentacja, mało 
używany, po wymianie łańcucha i zębatek, zadbany, zarejestro
wany, • 8.900 zł. Czarkowo, tel. 065/573-16-33 
YAMAHA XJ 600N, 1998 r., 17 tys. km, 600 ccm. czerwony, 
Naked Bike, stelaż pod kufer, dużo chromu, pierwsza rej.
07.2000 r., stan b. dobry, - 13.000 żl lub zamienię na samo
chód, chętnie diesel. Brzeg, tel. 0502/52-09-54 
YAMAHA XZ 550,1990 r., 535 cćm, bordowy metalic, po serwi
sie. wał.kardana, 5-biegowy, rozrusznik, 2-cylindrowy, - 6.500 
zl lub zamienię na samochód. Wrocław, tel. 0607/82-97-45 
YAMAHA YZF 600,1996 r., 10 tys. km, 600 ccm, biało-niebie- 
sko-czerwony, stan b. dobry, mało eksploatowany, • 15.500 zł. 
Grodków, tel. 0606/72-42-35
YAMAHA YZS 600, 2000 r., • 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/343-22-49
ZAMIENIĘ MOTOCYKL NSU, 1939 r., 200 ccm niekompletny, 
silnik techn. sprawny • na motocykl prod. rosyjskiej, zarejestro
wany. Krobia, tel. 0603/50-11 -62 
ZAMIENIĘ MOTOCYKL NSU 501 OS. 1935 r., 496 ccm.'4-suw 
pomalowany podkładem, sportowy motocykl z lat 30-tych, dó 
złożenia, brak lamp i gażnika, b. oszczędny i szybki, dodatko
wo fabrycznie nowy silnik 30 KM - 30.000 zł, na Nortona, trium- 
pha, Royala albo inny motocykl z lat lat 1950-1960. Wrocław, 
tel. 0604/73-65-24
ZAMIENIĘ MOTOROWER OGAR 205,1985 r., 50 ccm, czer
wony, dokumentacja, do ustawienia zapłon, stan dobry • 450 zł 
• na radio samochodowe z CD lub sprzedam. Wrocław, tel. 
0603/44-65-71
ZAMIENIĘ MOTOROWER SIMSON S51,1976 r.. 50 ccm, bor- 
dowo-pomarańczowy, dwa lusterka, drugi bak, nowa nóżka do 
biegów, głowica, aparat zapłonowy, manetka, uszczelki, inst. 
12V, kask Tornado, akumulator • 1.000 zl • na MZ 150 ETZ, lub 
motocykl od 80 do 150 ccm. Wrocław, tel. 071/354-23-31 prosić 
Maćka, 0604/71-59-38
ZUNDAPP 200 SKUTER, 1956 r., 200 ccm oryg., na rozrusznik, 
kompletna dokumentacja, do malowania, - 1.500 zł-lub zamie
nię. Lubsko, tel. 068/372-11-?6,0608/45-23-26

CIĄGNIKI 
MASZYNY ROLNICZE

AGREGAT PODORYWKOWY GRUBER szer. rob. 2 m - 3.200 
Zł oraz 2.5 m • 3.500 zl. Skoroszyce, tel. 077/431-83-65, 
0603/24-71-71
AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY RAU-ROTOTILLER szer. 3 
m, stan idealny, - 12.500 zł. Dąbcze, tel. 065/538-06-18 
AGREGAT UPRAWOWY 2,4 m, podójne wałki -1.200 zł, agre
gat uprawowy 4,4 m, rozkładany mechanicznie - 3.500 Zl. Głu
chołazy, tel. 077/439-71-36
AGREGAT UPRAWOWY KRONE heder 3 m, • 4.900 zl. Go
styń. tel. 065/572-36-87
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3 m. -1.100 zl. Jelcz-Laskowi
ce. tel. 071/318-48-77
AGREGAT UPRAWOWY, - 2.200 zl. Przedborów, teł. 
062/731 -03 9̂9,0608/83-18-71 -
AGREGAT UPRAWOWY RABE-WERK szer. rob 2.5 m - 6.500 
zł oraz 3 m - 7.000 zł. Skoroszyce, tel. 077/431-83-65, 
0603/24-71-71
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B 231 szer. 5.2 m, -
3.000 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78 
AGREGAT UPRAWOWY Fortschritt B 231, szer. robocza 520 
cm, - 3.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78 
AGREGAT UPRAWOWY szer. robocza 4.5 m, - 4.000 zl. Żmi- 
gródek, tel. 071/385-36-92
AGREGAT UPRAWOWY, 1992 r. 4 m. hydrauliczny, - 4.500 zł. 
Góra ŚL. tel. 065/544-75-93
BECZKA do beczkowozu, oryginalna, poj. 3.000 I, - 300 zł. 
Wojciechów, tel. 076/877-34-2̂ 4 
BECZKA ASENIZACYJNA WA-25 poj. 26001, do ciągnika rol
niczego lub zamienię na przyczepę samozbierającą małą, lub 
prasę - 2.000 zł. Lewin Kłodzki, tel. 074/866-24-47 wieczorem 
BECZKI NA MLEKO aluminiowe, 151 - 30 zł. 201 - 40 zl. 251 • 
50 zl. Głuchołazy, tel. 0601/55-99-47 
BECZKOWÓZ BSA poj. 30001, rama ocynkowana, pompa ssą- 
co-tlocząca, beczka plastikowa -4.200 zł; sieczkarnia do kuku
rydzy Kemper Profi, 2-rzędowa, stan b. dobry, - 5.200 zł. Po
niec, tel. 065/573-33-19
BRONA U-241 talerzowa, szer. robocza 2.7 m, zawieszana, -
2.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
BRONA TALERZOWA szer. robocza 2.7 m, uszkodzona jedna 
sekcja, • 1.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/736-31-43 po godz. 20 
BRONY ciągnikowe, piątki, - 550 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
BRONY ciągnikowe, trójki, - 300 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
BRONY, 2000 r. ciężkie, 5-polowe, zawieszane, nowe, -2.100 
żł. Radziechów 8, tel. 076/877-38-05 
CIĄGNIK SAM S301 D 1-cylindrowy silnik, diesel, zielony, opo
ny 20", przednie 16*, podnośnik hydrauliczny. - 2.600 zł. Ziębi
ce, tel. 074/819-49-06
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ, 1978 r. sprawny, - 5.000 zl. Bole
sławiec. tel. 075/734-44-02.0605/42-69-17 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1982 r. techn. sprawny, zareje
strowany, • 6.000 zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-58 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-50,1983 r„ • 9.000 zl. Stary Zawi
dów, tel. 075/778-98-48
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1986/87 r. I właściciel, • 13.000 
zł. Zmigródek, tel. 071/385-36-92 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-80,1987 r., stan techn. b. dobry, •
8.500 zł. Bolesławiec, tel. 0603/97-44-74 wieczorem 
O  CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ 6,1989 r. nowa kabina 

• 12.000 zł i 1981 r., stara kabina - 5.000 zł, kom
bajn do buraków, 1998 r., 3-rzędowy, prod. Kuź
nia Jawor • 13.000 zł, mieszalnica pasz, 1 %  1997 
r. *  śrutownik, kosz zasypowy + waga - 17.000 zł, 
przyczepa HL 6011,1985 r., 6 1, wywrotka • 4.800 
zł, naczepa Autosan, 1985 r., 10t, stan. b. dobry, 
nakładki -, 4.200 zł, Budziszów Wielki, teł. 
076/857-46-02 84014911

CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1990 r. 4x4, zarejestrowany, •
19.900 zl lub zamienię na młodszy ciągnik MTZ 82,4x4 albo na 
konie. Piskorzówek 40, tel. 0601/55-20-47 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82. 1996 r„ 82 kM napęd 4 x4  + 
ładowacz Tur, > 35.000 zł. Starogard Gdański, tel. 058/56140-74 
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 CASE JH956XLA, 1985 r. 4800 mtg, nowe opony, stan
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b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec - 25.000 DEM. Wrocław, 
tel. 345-68-17
CIĄGNIK FIAT 1880 T, 1990 r., silnik 6-.cylindr-owy, stan techn. 
b. dobry, zarejestrowany, 180 KM, - 40.000 zł lub zamienię na 
ciągnik Ursus 914 albo inny, z dopłatą. Paszowice, tel. 
076/870-12-21,0605/82-59-16
CIĄGNIK FORD TW-15, 1984 r. przebieg 5600 mtg. 140 KM, 
przedni napęd, - 40.000 zł. Podgaj, tel. 071/346-18-88 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-300 - 4.000 zl. Ocice, gm. Bole
sławiec, tel. 075/736-11-72
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-300 mało eksploatowany, stan b. 
dobry. - 7.000 zł. Parowa, tel. 075/732-1845,0606/31-30-37 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300 silnik do remontu, - 3.0Ó0 zł 
lub zamienię na ciągnik rolniczy Białoruś, MTZ, do remontu. 
Stara Kamienica, tel. 075/751-45-23 
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323, 1988 r„ 125 kW, napęd 4 x 4, 
stan b. dobry, • 15.000 zł. Raciborowice Dolne, tel. 
076/818-96-83
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323,1991 r. stan b. dobry- 7.000 DEM. 
., tel. 075/773-09-27
CIĄGNIK IMT 579,1980 r. przedni napęd, - 5.500 zł lub zamie
nię. Gorzupia k. Krotoszyna, tel. 062/721-19-75,0503/98-38-58 
CIĄGNIK KIRÓW K-150,1986 r. zielony, przygotowany do pra
cy, • 12.000 zł lub zamienię na inny osobowy, bus, uszkodzony. 
Lwówek Śląski, lei. 0604/93-82-49 
CIĄGNIK LIAZ 180 T, 1979 r. bliźniacze kola, z pługiem PHX,
6-skibowym, z zabezpieczeniami * kultywator z bronami, -
15.000 zl ♦ VAT. Kłodzko, tel. 074/867-75-28
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON158,86 tys. km 4-cylindrowy, 
65 KM, stan b. dobry, • 6.800 zl. Jawor, tel. 076/871-87-30 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 158.1983 r., - 5.800 zł. Pio
trowice, woj. wrocławskie, tel. 0600/98-32-53 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255, .1985 r„ duża komforto
wa kabina, stan dobry. -11.000 zł. Kępno, tel. 062/781-9445 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 3890,1993 r. przeb. 7 mtg, 190 
KM, pełna hydraulika, komputer, stan dobry, cena - 50.000 zł z 
możliwością dokupienia osprzętu. Opole, tel. 0606/63-35-67 
CIĄGNIK OGRODNICZY FORTSCHRITT z oprzyrządowaniem 
(pług wywracany, brona, pielnik, kosiarka Itstwowa, b. mało uży
wany, - 700 zł., tel. 0600/85-76-23 
CIĄGNIK OGRODNICZY JUGOSŁAWA 4 X 4, z osprzętem, -
11.000 źł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-71-61
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09 (nośnik narzędzi). starvb, do
bry wraz z osprzętem, - 15.000 zł lub zamienię na VW bus, 
diesel lub podobny. Maniów, tel. 071/316-82-05 po godz. 19 
CIĄGNIK OGRODNICZY JOHN-DEERE 4-kolowy, - 2.200 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-9, diesel po kapit. remoncie, nowe 
opony • 3500 zł. Przemków, tel. 076/831-91-75 
CIĄGNIK OGRODNICZY HAKORETTE 220 KF 53D Kawasaki, 
prod japońskiej, z pługiem 2-skibowym obrotowym i rozsuwaną 
broną, stan idealny - 3,300 zl/kompiet. Radwanice, tel. 
071/311-71-99
CIĄGNIK OGRODNICZY, 1981 r„ 1 -cylindrowy, stan dobry i przy
czepa dwukołowa, - 1.000 zł. Stanowice, gm. Strzegom, teł; 
074/855-76-14
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-osiowy, stan b. 
dobry, cena • 4.000 zł. Jawor, tel. 076/870-09-07 
84014631

CIĄGNIK URSUS C-328,1966 r. maska z modelu C-330, dwie 
kabiny + przyczepa D-44, stan idealny, - 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-02-32, 0501/2540-55 
CIĄGNIK URSUS C-330, - 7.000 zł. Pokój, tel. 077/469-81-57 
CIĄGNIK URSUS C-330 M, 1948 r. nowe ogumienie, oryginal
ny lakier, duża kabina, • 13.000 zł. Chocz, tel. 062/741-52-84 
CIĄGNIK URSUS C-330,1970 r. po remoncie kapitalnym silni
ka, skrzyni biegów i chłodnic, kabina, zarejestrowany, nowe 
opony i akumulator, zielony, stan idealny, - 8.400 zł. Budziszów 
Wielki, tel. 076/85746-84
CIĄGNIK URSUS C-330,1970 r. alternator, - 9.000 zl. Wrotków, 
tel. 062/721-77-11,0607/7045-12 
CIĄGNIK URSUS C-330, 1976 r. po remoncie silnik, przód, 
sprawny, zarejestrowany,.- 9-OOO.zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
CIĄGNIK URSUS C-330,1981 r, nowe ogumienie, kabina, ma
ska, błotnik, akumulator, osprzęt, pług* brony talerzówki, zgra- 
biarka 7-gwiazdowa, przyczepa 1-osiowa, wywrotka, rozrzutnik
2-osiowy, zbierający siano, - 17.500 zł.-Różana, tel. 
074/850-11-77
CIĄGNIK URSUS C-330,1981 r. kabina, stan opon dobry,-9.000 
zł. Żary, tel. 0601/4349-09

AGROHANDELS.C. LEGNICA
59-220  Legn ica , ul. J a w o rz y ń sk a  261 

tel./fax 076/850-61-12, 850-61-13, 850-64-95 
N O W E  M A S Z Y N Y  R O L N IC Z E  

Ciągniki, kombajny NEW HOLLAND BIZON, MTZ, maszyny 
KVERNELAND, LEMKEN, KONGSKILDE, UNIA GRUDZIĄDZ.

VADERSTAD, PILMET, AGROMET BRZEG I INNE
U Ż Y W A N E  OP006478

Kombajn B izon ZO-56, 1985 r. 22.000 zl
Kombajn B izon ZO-56, 1978 r. ' 13.000 zł
Kombajn B izon ZO-56, 1986 r, z kabiną, 
szarpacz słomy .28.000 zł
Kombajn B izon ZO-58, 1984 r., szarpacz słomy 28.000 zł
Kombajn B izon ZO-58. 1984 r. 25.500 zł
Kombajn B izon ZO-58. 1985 r. 26.000 zł
Kombajn B izon BS-Z110, 1996 r., adaptacja 
do zbioru rzepaku, 1414 mtg, sprawny 
technicznie, silnik Martin 145.000 zł
Kombajn B izon Dynamie Turbo 3B Z115, 1999 r., 
adaptacja do zbioru rzepaku, stan dbd. 183.000 zł
Kombajn B izon ZO-58, 1986 r., szarpacz słomy, 
stan bdb. 28.000 zł
Kombajn zbożowy Deutz-Fahr M 3640, 1992 r., 
Hydromat Agrotonic, stan bdb. 120.000 zł-
Rozsiewacz nawozów, pneumatyczny,
18 m, Agromet Brzeg, sparwny techn. . 4.500 zł
Agregat do podorywki dla gleb ciężkich 
i bezorkowego przygotowania do siewu 
Multitiller RAU, szer. 3 m ' 12:000 zł
Agregat do podorywki Lemken Smaragd 9, szer. 
robocza 3 m, stan bdb. 9.500 zł
Kombajn do buraków STOLL V200 
z  rozdrabniaczem liści, sprawny iechn. 16.000 zł
Pług Rabe Werk, obracany, półzawieszany, 5-skibowy,
♦ ramię do wałków + wały (Croskill, kołeczkowy), kpi., 
stan bdb. 22.000 zł
Pług PHX, 6-skibowy. z doprawiaczami gleby ADX -092, 
zabezpieczenia non stop. zagonowy.
1988 r., stan bdb. 9.500 zł
Pług PHX, 6-skibowy, zabezpieczenia non stop, 
sprawny techn. 4.000 zł
P ług PHX, 5-skibowy, zabezpieczenia non stop, 
z doprawiaczami głeby ADX-092, zagonowy 7.500 zł 
Rozsiewacz nawozów pneumatyczny ACCORD,
18 m, sprawny techn. • 5:000 zł
Prasa zwijająca Z-230, sprawna techn. 4.000 zł
Przyczepa rolnicza D-47, wywrotka, po remoncie, 
stan ogumienia bdb., sprawna techn. 4.500 zł
Zestaw do zb ioru buraków MATROT: 
śc inacz do l iic i ,  sprawny techn. - 3.500 zł
wyorywacz 1 -000 zł
ładowarka 3.000 zł
Rozdrabniacz słomy Magrotex 3.500 zł
Pług PHX-35-1 HP, 1989 r., 6-skibowy, zabezpieczenia 
non stop 4.500 zł
Pług Fortschritt B-201, 1989 r., 5-skibowy, zagonowy 
zabezpieczenia hydrauliczne non stop 4.000 zł
Pług Fortschritt, 1989 r., 3-skibowy, obracalny, nowy, 
nie używany 6.000 zł
Siewnik do kukurydzy, 6-rzędowy oraz sekcje do siewu 
buraków, stan bdb., 1996 r., 9.000 zł

CIĄGNIK URSUS C-330, 1984 r., 2 tys. km oryginatny-łakier. 
stan techniczny bardzo dobry, z kabiną, • 9.000 zl. Jaźwina, tel. 
071/393-80-67
CIĄGNIK URSUS C-355,1974 r. duża kabina, zarejestrowany, 
- 5.800 zł. Wrzeszów, teł. 071/389-84̂ 90 
CIĄGNIK URSUS C-355.1977 r„ diesel, kabina Sokółka, nowe 
akumulatory, zarejestrowany, - 6.800 zł lub zamienię na osobo
wy (np. VW Golf II, Ford Escort). Gnojna, tel. 077/415-19-76 
CIĄGNIK URSUS C-360 z ładowaczem Tur, 1983 v  - 7.600 zł. 
Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-72 
CIĄGNIK URSUS C-360,1978 r. duża kabina, - 7.200 zl. Milicz, 
woj. wrocławskie, tel. 0602/62-25-14 
CIĄGNIK URSUS C-360,1980 ̂ zarejestrowany, nowe opony, 
nowe akumulatory, kabina oszkloria, kwadratowa, - 8.500 zl. 
Żary, tel. 0601/4349-09
CIĄGNIK URSUS C-360, 1982 r., 2 tys. km stan techniczny 
bardzo dobry, ogumienie nowe, z kabiną, • 8.600 zł. Jaźwina, 
tel. 0604/57-89-01
CIĄGNIK URSUS C-360,1983 r. 2400 mtg, duża kabina, stan 
b. dobry, po częściowym remoncie, zarejestrowany, -.9.200 zl. 
Legnica, tel. 076/856-21-22
CIĄGNIK URSUS C-360, 1983 r. po kapitalnym remoncie, -
10.500 zl. Ostrzeszów, tel. 062/731-08-14 po godz. 20 
CIĄGNIK URSUS C-360. 1984 r. żółty, szeroka kabina prod. 
czeskiej, nowe akumulatory i opony przednie i tylne, po prze
glądzie, po malowaniu, miękka oś przednia, - 8.900 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/323-36-90,0607/16-8843 
CIĄGNIK URSUS C-360, 1984 r. 2200 mtg. Stan dobry, mało 
używany, • 8.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-43-87

CIĄGNIK URSUS C-360.1984 r., 3120 ccm, odnowiony w 2001 
r., dużo nowych części + faktury na części, opony prawie nowe, 
kabina duża kwadratowa, nie eksploatowany w rolnictwie -
14.000 zł lub zamienię na sam osobowy. Nysa, tel. 
077/439-81-13
CIĄGNIK URSUS C-360, 1984 r„ szeroka kabina (prod. cze
skiej), nowe przednie i tylne opony, po przeglądzie, po lakiero
waniu, miękka przednia oś, nowe akumulatory, • 8.700 zl. Zie
lona Góra, tel. 068/323-36-90, 0607/16-8843 
CIĄGNIK URSUS C-360,1985 r., • 7.900 zł. Zawiść, gm. Pokój, 
tel. 077/469-81-57
CIĄGNIK URSUS C-360, 1986 r. silnik od Zetora, sprawny, -
6.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/73444-02, 0605/42-69-17 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1986 r., po remoncie kapitalnym 
silnika w 98 r., oryginalny lakier, kabina, stan dobry, - 9.000 zł. 
Idzików, tel. 074/813-00-06
CIĄGNIK URSUS C-360.1986 r. na części. • 7.000 zł. Wińsko, 
tel. 071/389-84-84
CIĄGNIK URSUS C-360 3P. 1987 r. silnik Perkins, -10.000 zl. 
Sady Dolne, tel. 075/741-32-58,074/8544 6 44,0601/99-24-28 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P. 1987 r.. - 8.500 zł. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/88744-11 ....
CIĄGNIK URSUS C-360 3P 1988 r. garażowany. I właściciel, 
duża kabina. Kulin 25, gm. Środa Śjąska .
CIĄGNIK URSUS C-360, 1988 r. bez kabiny, zarejestrowany, 
aktualny przegląd, stan opon i całości dobry, - 7.800 zł. Wał
brzych, tel. 0605/36-17-09
CIĄGNIK URSUS C-385,1971 r. zarejestrowany, techn. spraw
ny, - 7.800 zL Wiązów, tel. 0607/15-2743 .
CIĄGNIK URSUS C-385,1981 r. stan b. dobry-11.500 zł, pług
4-skibowy Grudziądz - 1.200 zł. Kalisz, tel. 062/764-92-54 po 
godz. 20
CIĄGNIK URSUS C4011 silnik do remontu - 2.200 zl. Ocice, 
gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11-72 .
CIĄGNIK URSUS C4011, 1968 r. po remoncie silnika, doku
mentacja, - 4.800 zł. Leszno, tel. 0607/08-77-14 
CIĄGNIK URSUS U-1014,1981 r. czerwony. 6-cylindrowy sil
nik, napęd przedni, nowe opony przednie, maska ścięta, opony 
tylne zużyte, -16.500 zł; Góra, tel. 065/54341-36, 543-24-66 
CIĄGNIK URSUS U-1014, 1986 r. nowy model, nowe opony, 
stan b. dobry, • 41.000 zl. Wrotków. tel. 062/721-77-11. 
0607/7045-12
CIĄGNIK URSUS U-1212,1976 r., • 10.000 zl. Sady Dolne, tel. 
075/741-32-58,074/85446-44,0601/99-24-28 
CIĄGNIK URSUS U-1214,1981 r. stan techn., silnika i pozosta
łych podzespołów b. dobry. Jawor, tel. 076/870-17-54, 
0607/21-24-36
CIĄGNIK URSUS U-1224.1986 r„ • 25.000 zl. Włoszakowice, 
woj. leszczyńskie, tel. 0603/60-30-22 
CIĄGNIK URSUS U-1224,1986 r. na części, • 9.000 zl. Wińsko, 
tel. 071/389-84-84
CIĄGNIK URSUS U-1614.1992 r. przeb. 1040 mtg. wersja fiń
ska, mało używany - 55.000 zł. Góra Śl., tel. 065/544-75-93 
CIĄGNIK URSUS U4512 I właściciel. - 30.000 zł. Janków Za- 
leśny. tel. 062/734-84-79,0602/33-71-13 
CIĄGNIK URSUS U-914, - 24.000 zł. Grabów n/Prosną, tel. 
0609/2742-67
CIĄGNIK ZETOR12011,1983/94 r. duża kabina, nowe opony i 
akumulatory, stan b. dobry, silnik 6-cylindrowy, • 17.000 zł. Świd
nica, teł. 074/852-09-18 wieczorem 
CIĄGNIK ZETOR 12245, 1992 r. przebieg 3 tys. mtg, stan b. 
dobry, - 35.000 zl. Brzeg. tel. 0606/63-35-67 l 
CIĄGNIK ZETOR 16145,1990 r. kompletna dokumentacja, spro
wadzony z Czech, • 36.000 zl. Antonin, tel. 0603/27-83-65, 
0607/09-33-53
CIĄGNIK ZETOR 4011,1969 r. czerwony, sprowadzony z Nie
miec, kpi. sprawny, nowe opony przednie, lylne 50% zużycia, 
bliźniacze koła, -4.700 zł. Jawor, tel. 076/871-80-36 
CIĄGNIK ZETOR 5211,1991 r. przeb. 1600 mtg. 2 sztuki, przy
stosowane do uprawy międzyrzędzi, duża kabina, • 16.000 zł. 
Lwówek Śląski, teł. 0607/06-07-71,0605/15-35-06 
CIĄGNIK ZĘ.TOR 5245,1988 r. po remoncie kapitalnym, nowe 
opony, - 27.000 zł. Korfantów, tel. 077/431-93-76 
CIĄGNIK ZETOR 6245, 1984/89 r. oraz 7245, 8111. 12145, 
16145 - 10.000-35.000 zł; przystawka do kukurydzy, 4-rzędo- 
wa, stan b. dobry • 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/312-82-88, 
0607/80-95-35
CIĄGNIK ZETOR 7211, 1990 r„ - 21.000 zl. Krotoszyn, tel. 
062/721-24-72
CIĄGNIK ZETOR 7711, 1996 r. stan b. dobry, opony 50% •
25.000 zł. Wrocław, tel. 071/312-82-88.0607/80-95-35 
CIĄGNIK ZETOR 8011.1978 r. stan b. dobry, • 21.100 zl. Wro
cław, tel. 0603/47-0541
CIĄGNIK ZETOR 8011. 1979/93 r„ - 11.000 zl. Świdnica, tel. 
074/852-09-18
CIĄGNIK ZETOR 8011. 1982 r., - 14.000 zł. Opole. tel. 
077/469-25-01
CIĄGtflK ZETOR 8111. 1987 r., - 15.000 zl. Głogów, tel. 
0502/68-08-15
CIĄGNIK ZETOR 9540,1991 r. stan idealny, rejestracja w 93 r,
- 52.000 zł. Korfantów, tel. 077/431-93-76
CIĄGNIK ZETOR K-25 stan b. dobry, silnik po remoncie, • 2.300
zł. Pleszew, tel. 062/742-24-32.062/741-18-80
CIĄGNIK ZETOR K-25 techn. sprawny, opony - stan dobry, -
2.500 zł. Zawada, teł. 062/785-01-28 po 20
CIĄGNIK ZETOR K-25.1960 r.. 2000 ccm. diesel w ciągłej eks
ploatacji, stan dobry, • 2.500 zł lub zamienię na inny, do remon
tu. Ostrzeszów, tel. 062/732-76-57 po godz. 20 
O  CIĄGNIKI KUPIMY: Ursus C-28, C-330, C-360,360 

3P, Massey Fergusson, Zetor, MTZ i inne, również 
z przednim napędem oraz sprzęt rolniczy w umiar

kowanej cenie. Kunów, tel./fax 041/248-81-77, tel. 
041/261-1541 01005881

CZYSZCZALNIA DO ZBOŻA FORTSHRlTTPETKUS K-531-bez 
trierów, -1.100 zł. Szonów, Prudnik, teł. 0600/12-84-74 
DMUCHAWA DO SIANA boczna • 400 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-73-09 po godz. 18
DMUCHAWA DO SIANA, • 300 zł. Krzywa, (el. 076/817-75-28 
DMUCHAWA DO SIANA z silnikiem, - 500 zł. Prochowice, tel. 
076/8584247
DMUCHAWA DO SIANA l  SŁOMY, - 200 zl. Gaworzyce, tel. 
076/831-60-33
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY z kpi. rur, - 300 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-66-91
DMUCHAWA DO ZBOŻA duża, - 3.800 zł. Góra ŚL, teł. 
065/544-75-93
DMUCHAWA DO ZBOŻA, - 1:250 żł. Przedborów, tel.
062/731-03-99,0608/83-18-71
DOJARKA, -1.000 zl. Prochowice, tel. 076/8584 247 .
DO JARKA ALFA-LAVAL 2-konwiowa, - 700 zł. Jelenia Góra. 
tel. 075/71346-60. 0601/84-68-15 
DOJARKA ALFA-LAVAL 2-konWiowa. -1.500 zł. Kopice, woj. 
opolskie, tel. 0600/21*92-59
DOJARKA ALFA-LAVAL 2-konwiowa, - 500 zł. Wieleń k. Wscho
wy, tel. 065/549-91-87,0607/17-03-68 
DOJARKA ARCHIMEDES na licencji szwedzkiej ALFA-LAVAL 
wraz z inst. na 6 krów, - 450 zł. Cieszów, gm. Świebodzice, tel. 
0608/2341-17 po godz. 19

DOJARKA DO MLEKA + chłodnia, 5 konwiowa. - 600 zł. Przy
czyna Górna, tel. 065/540-34-72 
GLEBOGRYZARKA szer. robocza 2 m, - 1 800 zl. Oleśnica, 
tel. 071/314-85-24
GLEBOGRYZARKA CIĄGNIKOWA. - 2.000 zł. Głogów, teł. 
076/831-8343,0603/62-13-80
GLEBOGRYZARKA CIĄGNIKOWA, 1989 r. 1.60 m. stan b. 
dobry -1.100 zł. Przylesie, tei. 077/412-38-23 
KLESZCZE DO ZABIJANIA TRZODY CHLEWNEJ nie używa
ne, • 400 zl. Nowa Ruda, teł. 074/872-50-95 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE oraz zbiornik na liście, •
6.000 zł. Głogów, tel. 076/831-8343, 0603/62-13-80 . 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE cena 3.000 DEM. Żagań, 
tel. 0600/85-20-69
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE E 5003, 1990 r. stan b. 
dobry, - 7.500 zl. Oleśnica, tel. 071/314-85-11 
KOMBAJN DO BURAKÓW POSEJDON po jednym sezonie, 
stan b. dobry, • 6.500 zł lub zamienię na ładowacz Cyklop, cią
gnik Ursus C-330. Pisarzowice, gm. Strzeleczki, tel. 
077/466-8249
KOMBAJN DO BURAKÓW RATIONAL NOVA, 1989 r. dwurzę
dowy, z siekaczem liści, zbiornik 4 tony, pełna automatyka, za
potrzebowanie mocy 80 KM, • 9.500 zł lub zamienię. Chojnów, 
tel. 076/818-70-04
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V-50, - 3.500 zl, Kurczów, 
tel. 071/302-68-51
KOMBAJN DO LNU LKV na 2 siłowniki, stan b. dobry, dużo 
nowych części - 2.000 zł lub zamienię na motocykl z dopłatą. 
Brzeg Opolski, tel. 077/411-23-61 
P  KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME 1-rzędowy, 

z sortownią; rototiler, 3 m; siewnik do kukurydzy 
Klein, z nawozem, 6-rzędowy, składany; siewnik 
do buraków Becker. Podgaj 44, tel. 071/346-28-91 
02020881

KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME SL 800, • 16.000 zł. 
Podgaj. tel. 071/346-18-88
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME. 1988 r.. • 7.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-74-64
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK Z 642.1985 r„ stan b. 
dobry, garażowany, • 7.000 zł lub zamiana na kopaczkę dwu
rzędową. Nowogrodziec, tel. 075/736-32-21 
KOMBAJN ZBOŻOWY, 1984 r. 3 sztuki: Claas, MF, John Deere
- od 9.000 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY ACTIV M 100,1975 r., orkan, -11.000 
zł. Chocieszów, gm. Szczytna, tel. 074/869-0446 
O  KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z0 50, 56, 58 : przy

stawki do zbioru rzepaku • kosa boczna + stół o 
szer. 55 cm, • 4.000 zł., tel. 077/412-39-08, 
0600/13-57-16 03002781

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056 cena 27.000 zł oraz kom
bajn Anne Z-644 - 8.000 zł. Grabów n/Prosną, tel. 0609/2742-67. 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON ZO 50 nowy podsiewacz, ele
wator ziarnowy, taśma, napęd młocarni nowego typu (potrójny 
pas), do remontu blacharka, dużo nowych części, - 6.500 zł. 
Wiązów, tel. 071/393-13-83 .
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 50,1978 r„ stan dobry, nowe 
sita, nowy podajnik zboża, siekacz do słomy, • 11.000 zł. Bole
sławiec, tel. 0603/97-44-74 wieczorem 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-050,1978 r, • 10.000 zł. Strze
lin, tel. 0604/86-81-97
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1981 r. silnik SW 400, 
stan b. dobry, nowe opony, • 18.500 zł. Legnica, tel. 
076/850-64-87
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1982 r. stan dobry. -
13.000 zł. Gaworzyce, tel. 076/831-60-33
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON ZO 56,1983 r. stan b. dobry. I 
właściciel, - 23.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-56-22 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1984 r„ SW 400, stan b. 
dobry, z szarpaczem do słomy, - 33.000 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-96-76
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056. 1985 r. I właściciel •
23.000 zł. Lubsza, tel. 077/411-8640, 0602/36-5742 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056.1986 r. bez kabiny, szar- 
pacza, szerokie koła, heder na sprężynach - 25.000 zł. zamie
nię na ciągnik prod. polskiej, rolniczy. Iwona Sochacka. 55-080 
Pęcznica 16. gm. Kąty Wr.
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056.1986 r. bez kabiny i szar- 
pacza, heder na szerokich kolach i sprężynach, - 25.500 zł. 
Wrocław, tel. 0606/50-99-68
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1989 r. szarpacz słomy, 
stan b. dobry. Wschowa, tel. 0603/36-37-35 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1990 r. stan dobry; gara
żowany, z kabiną, I właściciel, • 50.000 zł. Strzelniki, tel. 
077/412-59-T8
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1995 r. podwozie Rekord, 
z siekaczem, przeb. 680 mtg, I właściciel, - 68.000 zł. Milicz, 
tel. 071/384-17-02,0605/43-18-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD. 1987 r„ stan b. do
bry, posiada urzędzenie tnące do słomy, - 34.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Gądków, tel. 076/85745-00 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1996 r. + sieczkar
nia, stan b. dobry, - 84.000 zł. 2arów, tel. 0603/20-7645 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS. 1967 r., diesel heder 2 m, •
4.500 zł. Przyborów, tel. 068/388-68-11 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS. 1986 r. 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-74-64
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS 96., 1987 r. przeb. 2.500 mtg. 
szer. heder 4.5 m, stan b. dobry, cena • 32.000 DEM możliwość 
dokupienia przystawek. Opole, tel. 0606/63-35-67 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COLUMBUS silnik do remontu,
- 2.300 zł. Głogówek, teł. 077/437-3649

KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 108.SL., 1991 r. 
przeb. 2 mtg, szer. heder 5.10 m, stan b. dobry, cena - 60.000 
DEM. Brzeg. tel. 077/416-96-88 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 80 kabina, siecz
karnia, heder 3.9 m - 27.000 zł, Class Dominalor 85, kabina, 
sieczkarnia, heder 4.6 m • 39.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-1846
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA z prasą stan b. do
bry, - 6.200 zł. Skoroszyce, teł. 077/431-83-65,0603/24-71-71 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA, 1967 r. heder 2.2 m, 
- 6.000 zł. Twardogóra, tel. 071/315-83-89 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKATOR, 1986 r. kabina, 
sieczkarnia, - 25.000 zł. Siemianów, tel. 071/393-31-63 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKURY. 1974 r. z sieczkar
nią, heder 2.2 m. odbiór w Niemczech, 100 KM od granicy -
2.300 DEM. Jurków, tel. 076/817-22-19.0602/88-08-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR, 1986 r. od 7.000 zl. Wrocław, tel. 
071/363-74-64
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512 heder 6 m. stan 
techn. dobry, - 8.700 zl. Lubań Śląski, teł. 075/722-19-03 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1976 r. siekacz 
do słomy, 1992 r., dużo nowych części, po remoncie silnika, -
11.000 zł. Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, teł. 0603/64-04-37 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1977 r„ po re
moncie kapitalnym, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0603/47-0541 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1980 r. stan do
bry, - 8.000 zł- Kalisz, teł. 062/764-77-38,0604/07-06-67 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1982 r. stan do
bry, kabina, heder 4.4 m, garażowany. • 13.000 zl. Brzeg, tel. 
077/412-39-95
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,1982 r. szarpacz 
do słomy, stan b. dobry, -14.000 zł. Jemielno, tel. 065/544-71-53 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512.1982 r. z siecz
karnią, -14.500 zł. Nysa, tel. 077/43544-44 
KOMBAJN.ZBOŹOWY FORT5CHRłTT£-9T7; 1982 r. szero
kość robocza 4.2 m, stan dobry, - 9.500 zł. Tomaszów Bolesła
wiecki, tel. 076/818*94-66. 0606/75-05-31 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E512,1983 r. z kabiną, 
heder 4 m - 10.500 zł. Opole, tel. 0502/13-9242 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516.1985 r„ przygo
towany do sezonu, heder, przystawka do rzepaku E-512, kosa 
boczna, stan dobry, - 23.000 żł. Paczków, tel. 077/431-74-07 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1985 r. stan b. 
dobry, - 14.500 zl. Siekierczyn, tel. 075/722-17-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514, 1986 r. heder 
4.80 m, sieczkarnia, stan b. dobry - 12.000 DEM. Zgorzelec, 
tel. 075/773-09-27
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1986 r. stan b 
dobry. - 22.500 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-1775 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1986>. z sieka
czem, - 29.000 zł. Stoszowice, tel. 074/818-11-39 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1986 r. 2 szt. -
22.000 zł. Wambierzyce, tel. 0601/18-38-25
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 517,1988 r. stan do
bry, z rozdrabniaczem słomy, • 15.500 zł. Góra, tel. 
065/54341-36,543-24-66
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516.1988 r. siekacz 
do słomy, heder 6.7 m, - 14.000 zł. Góra, tel. 065/54341-36, 
543-24-66
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1989 r. siekacz 
do słomy, stan b. dobry, przeb. 1000 mtg, - 32.000 zł. Siekier
czyn. tel. 0603/64-04-37
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-517,1989 r. 1.300 
mtg, + przystawka do kukurydzy, stan b. dobry, - 40.000 zł. So
kolniki,gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 :.
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW 524, z 1990 r., w 
b. dobrym stanie - 37.000 zl. Wrocław, tel. 071/312-82-88, 
0607/80-95-35.
O  KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514 MDW, 

1990 r., jasnozielony, sieczkarnia + komputer, he
der 4.20 m, kombajn po głównej naprawie, wszyst
kie zużyte części wymienione, po lakierowaniu 
(jak nowy), gotowy do żniw, • 36.000 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-17-50 84014971

KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE heder 2,8 m + sieczkar
nia, 1982 r. -10.500 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99 . 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 3300 heder 2.4 mb - 3.500 
DEM. Żagań, tel. 0600/85-20-69 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 430,1982 r. heder 2.7 
m, • 10.000 zł. Jawor, tel. 076/871-87-30 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON M-31, diesel 
heder 2 m, stan b. dobry, nowe pasy i akumulator, w kraju od 3 
sezonów, możliwość załatwienia transportu, • 7.500 zł. Nowa 
Wieś Grodziska, tel. 076/877-57-53 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, diesel, Perkins 
.4-cylindrowy, kosa 2 m, - 10.000 zl. Nowogrodziec, tel. 
075/731-73-63 po godz. 20
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1986 r. od 7.000 
Zł. Wrocław, tel. 071/363-74-64 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW 2-rzędowa. elewatorowa, spraw
na, -1.500 zł. Wrzeszów. tel. 071/389-84-84 .
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW. 1984 r. 2-rzędowa, elewatoro
wa, stan dobry + zapasowe zębatki i nowe opony, • 1.600 zl. 
Trzebnica, tel. 0606/18-67-62, 0600/19-88-10 
KOSA SPALINOWA HUSQVARNA 235R 1,8 KM. z 2000 r., na 
gwarancji, dwa noże, profesjonalna, stan b. dobry, • 1.100 zł 
lub zamienię na młotowiertarkę. Góra, tel. 0603/10-74-32 
KOSIARKA CIĄGNIKOWA Zetor 8011, 1980 r., do koszenia 
poboczy, skarp, rowów, z wysięgnikiem, - 20.000 zl. Świdnica, 
tel. 074/852-17-28
KOSIARKA DO ROWÓW, SKARP I POBOCZY. - 13.000 zł. 
Brzeg Opolski, tel. 077/412-39-39 
KOSIARKA DO ROWÓW I POBOCZY. 1985 r. stan b. dobry •
14.500 zł. Brzeg. tel. 0600/14-72-70 
KOSIARKA DO TRAWY z koszem, elektryczna, mało używa
na, - 150 zł. Wrocław, tel. 071/337-19-56 w godz.8-16, 
071/368-78-85 po godz.16
O KOSIARKA DO TRAWY z napędem 4.5 kW • 520 zł, 

glebogryzarka 5 kW - 650 zł, kosiarka listwowa • 
855 zł, kosiarka traktorek • 1.800 zł, pompa wod
na elektryczna • 200 zł, pompa wodna spalinowa 
• 550 zł, kosiarka z koszem (duża) - 510 zł, spali
nowa, 4 kW, kosiarka z koszem elektrycznym • 210 
z ł. ., tel. 0608/84-92-20 02022411

KOSIARKA DO TRAWY. - 300 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/761-13-64
KOSIARKA DO TRAWY TECUM SEC 153 BV silnik po remon
cie, 3,5 kW, zapłon elektroniczny, nowy gażnik, kosz, reg. wys. 
cięcia, szerokość cięcia 49 cm, stan ogólny idealny, - 450 zł. 
Jordanów Śl., teł. 0608/04-17-50.071/316-15-06 
KOSIARKA DO TRAWY. Brix .traktorek’ . 11 KM, - 2.000 zł. Kro- 
śnfce, tel. 0606/3841-06
KOSIARKA DO TRAWY NOVOTRACK traktorek. silnik 11 KM 
Brigs, na rozrusznik, 2 noże tnące. szer. koszenia 90 cm, 3 bie
gi do przodu i wsteczny, • 2.500 zł. Legnica, tel. 0501/76-82-93 
KOSIARKA DO TRAWY z koszem, elektryczna, -100 zł. Lubin, 
tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
KOSIARKA DO TRAWY .ROBIN" profesjonalna. • 750 zł. Ole
śnica. tel. 071/398-51-61
KOSIARKA DO TRAWY, benzyna traktorek, poj. 12 KM. szer. 
noży 1 mm, silnik Briksa, z rozrusznikiem, 4-biegowy, stan b. 
dobry, -2.500 zł. Przyłęk, tel. 074/817-02-29 
KOSIARKA DO TRAWY ELEKTRYCZNAz koszem -170 zł oraz 
ręczna, na kółkach • 70 zł; zgrabiarka el. z koszem, -130 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-08-98
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA4-suwowa. prod. niemiec
kiej, z koszem, z własnym napędem i bez napędu, stan b. do
bry - 370 zł i 270 zł. Trzebień, tel. 075/736-99-82 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA GREENMACHINE GT40. 
tarcze moc 1.9 KM, 0,7 I paliwa/godz., w kpi. maska, tarcza.

NAPRAWA PĘKNIĘTYCH BLOKOW SILNIKÓW SPALINOWYCH 
* PĘKN IĘC IA  PŁASZCZY W ODNYCH * DZIURY * 

Wrocław, tel. 071/372-69-18, 0-601 859 884, udzielamy gwarancji 
dojeżdżamy do klienta % bez wyjmowania silnika opon9™
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pas (gwarancja do 21.07:2001 r.), • 900 zł. Wałbrzych, tel. 
0504/98-13-49
KOSIARKA DO TRAWY BRIGS, 4-suw spalinowa, reguł, kółka, 
boczny odrzut, sprawna, • 170 zł. Wałbrzych, tel. 0608/13-58-42 
KOSIARKA DO TRAWY TECUMSECH, 4-suw spalinowa, re
guł. kółka, z koszem, sprawna, • 270 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/13-58-42
KOSIARKA DO TRAWY. 2-suw spalinowa, ręczna, nowy silnik 
na dotarciu, żyłkowa, - 430 zł. Wałbrzych, tel. 0608/13-58-42 
KOSIARKA DO TRAWY SWING. - 150 zt. Wrocław, tel. 
071/368-17-21
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, 3.5 KM, z koszem, szer. 50 
cm - 370 zi, kosiarka spalinowa, 4 KM, z koszem • 510 zł. Wro- 

>• cław, tel. 0605/27-23-50 
KOSIARKA DO TRAWY bez kosza, używana, prod. niemiec
kiej - 70 zł. Wrocław, teł. 071/311-75-72 
KOSIARKA DO TRAWY STIG, 1996 r. spalinowa, prod. szwedz
kiej, bez kosza, mało używana, stan b. dobry, • 370 zł. Cha
nów, tel. 076/877-34-37
KOSIARKA DO TRAWY JARD KING 110/96,1999 r., używany 
1 sezon, szer. koszenia 1 m, 5-biegowy + wsteczny, • 2.900 zł. 
Paczków, teł. 077/431-75-39,0606/64-28-67 
KOSIARKA USTWOWA, 1978 r. produkcji polskiej, stan dobry, 
dodatkowe części, - 350 zł. Jaroszówka, tel. 0605/45-57-09, 
076/818-14-80
KOSIARKA POKOSOWA do rzepaku, prod. NRD, stan dobry -
9.000 zł. Budziszów Mały, tel. 076/857-45-76, 0608/68-49-18 
KOSIARKA POKOSOWA. • 1.500 zł. Starczówek, teł. 
074/819-12-74 po godz. 20
KOSIARKA POKOSOWA E 301,1981 r., - 5.000 zl. Sady Dol
ne, tel. 075/741-32-58, 074/854-46-44, 0601/99-24-28 
KOSIARKA POKOSOWA E-30,1985 r. do rzepaku i trawy, stan 
dobry, • 5.000 zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-94-66, 
0606/75-05-31 >
KOSIARKA ROTACYJNA prod. polskiej*<1s4QQ-zł. Lękociny, 
gm. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-84-69 
KOSIARKA SAMOJEZDNA traktorek, 12 KM, z koszem, -2.500 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
O KOSIARKI SPALINOWE duży wybór, stan b. do

bry, zapewniam serwis, naprawa kosiarek spali
nowych. Wrocław Psary, tel. 0605/27*23*50 
02020071

KULTYWATOR z bronami, 2,40 m, - 800 zł. Gnojna. tel. 
077/415-19-76
KULTYWATOR GRUBER 2 m - 2.800 zl. Nysa. tel. 
077/433-25-79 wieczorem. 077/431-22-21,0608/13-40-83 
KULTYWATOR KOEEKERLING, 1997 r. podorywkowy, szer. 3 
m, - 8.900 zl. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
KUPIĘ BECZKOWÓZ ASENIZACYJNY i ciągnik rolniczy, w roz
liczeniu Star 200, skrzyniowy. Kolsko, tel. 068/352-41-68 
KUPIĘ CIĄGNIK w rozliczeniu Ifa L50, 3-stronna wywrotka, z 
dopłatą. Głuszyca, tel. 0603/36-13-96 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-328, C-330, C-360 do remontu lub 
poprawek. Zgorzelec, tel. 075/778-93-02 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 oraz C-328, C-360, C-385, Ze- 
tor 5211, do remontu. Pielgrzymka, tel. 076/831-51-33 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360-3P lub MF-255. Wro
cław. tel. 071/357-34-49
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C*360 sprawny, do 4.500 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/736-31-29
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P , C-330. C-385, MF-255, 
Zetor 7211, 5211, U-912, U-914. Kąty Wrocławskie, tel. 
0606/50-99-68
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, 330, 328 3P, T-25, MTZ-82 
może być uszkodzony lub niekompletny, do 9.000 zl. Wrocław, 
tel. 0604/22-09-34
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-385 lub jego odpowiednik, może 
być z przednim napędem, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/41-93-51
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-914,1014 oraz kombajn zbożowy 
Bizon Z 56, Z 58, stan dobry oraz Zetor 7245, 5211. Zielona 
Góra. tek 0606/34-64-22
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR. 1988/89 r., 160 KM stan dobry, w roz
liczeniu samochód FocdProbe GT, rok prod. 1994/95. Poniec, 
tei. 065/573-33-19
KUPIĘ KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN Posejdon, ze zbiór-' 
nikiem na liście, Kleine 5002 ♦ zbiornik (lora), kupię w Cze
chach deszczownię szpulową Odra 7528, stan b. dobry. Grodz- 
two. tel. 0602/18-16-74
KUPIĘ KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW BOLKO kombajn do bu
raków Neptun. Grodztwo, tet. 0602/18-16-74 
KUPIĘ KOSIARKĘ DO TRAWY spalinową, używaną. Zielona 
Góra, tel. 0609/63-64-73
KUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ. Legnica, tel. 076/854-28-79 
KUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ prod. polskiej, z zamontowa
nym spulchniaczem pokosów albo sam spulchniacz. Rawicz, 
tęl. 065/546-95-17
KUPIĘ ŁADOWACZ CYKLOP, TROL, UNHZ 500 Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY ORKAN może być lekko uszkodzo
na. Bolków, tel. 075/741-40-29
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMYZ-224. Wrocław, tel. 071/357-34-49 
KUPIĘ ROZRZUTNIK OBORNIKA Orkan II. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ WIRÓWKĘ DO MLEKA używaną, w dobrym stanie, nie
drogo. Chrząstawa, tel. 071/318-96-35 po godz. 18 
ŁADOWACZ CYKLOP 214.1982 r. do małego remontu. - 2.400 
zł. Ziełona Góra. tel. 0606/34-64-22 
ŁADOWACZ CYKLOP. 1987 r., - 5.800 zł. Janków Leśny, gm. 
Raszków, tel. 062/734-84-43
ŁADOWACZ CYKLOP UNHZ 750,1989 r. prod. czeskiej, mało 
używany, stan b. dobry, • 5.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-72-22
ŁADOWACZ NEU 750, 1985 r„ - 6.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/731-08-14 po godz. 20
ŁADOWACZ NUJN prod. czeskiej, - 2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-43-87
ŁADOWACZ TUR 5 czołowy, do ciągnika Ursus 912,914, - 5.000 
zł. Koźmin Wlkp., teł. 062/721-31-43,0605/73-03-12 
ŁADOWACZ UHZ, - 2.500 zł. Dobrzyca, tel. 062/741-39-01 
ŁADOWACZ WIR 08, 1988 r., - 7.000 zł. Janków Leśny. gm. 
Raszków, tel. 062/734-84-43
MASZYNA DO CEBULI czyszczenie, obcinanie, sortowanie,
6-walkowa, duża wydajność • 2.500 zł, 4-wałkowa, napęd cią
gnikowy i elektryczny • 2.000 zł, stan techn. b. dobry. Jordanów 
Sjąski, tel. 071/316-12-34
MASZYNA DO STRZYŻENIA ŻYWOPŁOTU Eintell 2000 r., HEC 
450,220 V 50 Hz, 330 W, dl. noża 45 cm. 3800 obr./min., mało 
używana. • 200 zł. Lubań, teł. 075/722̂ 51-18, 0603/64-04-13 
MASZYNY ROLNICZE: opryskiwacz Pilmet 4001, opielacz do 
buraków (prod. polskiej i niemieckiej „RAU"), ładowacz Cyklop, 
dmuchawa do ziarna i siana, opryskiwacz do siewnika .Gama*, 
dojarka przewodowa Alfa-Laval, beczkowóz 4.000 I., podbie- 
racz pokosów, rozdrabniacz słomy. Janków Zaleśny, tel. 
062/734-84-79.0602/33-71-13
MASZYNY ROLNICZE: BRONY 3-polowe, 2 kom. - po 400 zł, 
sadzarka prod. czeskiej • 500 zl, przegrabiarka 7-gwiazdowa - 
600 zl, orkan do zielonek • 1700 zł. Pielgrzymka, tel. 
076/831-51-33
MASZYNY ROLNICZE: SIEWNIK DO KUKURYDZY GASPAR- 
DO, 1993 r. z dozownikiem nawozów • 6.500 zł, rozdrabniacz 
słomy, nowy, do kombajnu, szer. 155 cm • 3.000 zł, brona wa
hadłowa Amazone z hydropakiem - 5.000. zl. Podgaj, tel. 
0602/37-13-75
MASZYNY ROLNICZE: CIĄGNIK WLADIMIRECT25A, 1988 r. 
stan b. dobry, nie pracował w polu * przyczepa rolnicza, stan b. 
dobry, wywrotka D44 + części do ciągnika, nowe, sprzedam 
razem lub osobno, • 8.500 zl lub zamienię na kombajn Fort- 
schritt. Lubań, tel. 0603/40-00-89 
MASZYNY ROLNICZE : KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 
5002, 1980 r. cena 6.000 zl, kombajn do buraków Stoli V50 -

3.500 zł, rozsiewacz do nawozów Rauch-Areo, pneumatyczny •
3.000 zł. Podgaj, tel. 071/346-18-88
MASZYNY ROLNICZE: KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,
1990 r. kabina, rozdrabniacz • 40.000 zł, kombajn zbożowy Claas 
Dominator 86 • 62.000 zl, kombajn zbożowy John Deere 960 •
19.000 zł. Podgaj, tęl. 071/346-18-88
MŁOCARNIA + prasa, • 500 zl. Biskupice Oławskie, gm. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-66-14 
OBSYPNIK DO ZIEMNIAKÓW pojedynczy, z regulacją głębo
kości, kółko, stan b. dobry, - 200 zl. Oława, tel-. 071/313-86-84 
po godz. 19
OGŁAWIACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, 6-cyiindrowy, silnik 
Ursusa, stan dobry, drugi na części, • 13.000 zł. Tomaszów 
Bolesławiecki, tel. 076/818-94-66,0606/75-05-31 
OPIELACZ 4-rzędowy, konny lub ciągnikowy, stan dobry -150 
zł. Oława, tel. 071/313-86-84 po godz. 19 
OPIELACZ DO BURAKÓW. • 700 zł. Domaszowice, tel. 
077/419-45-83,0603/63-38-90
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, • 700 zł. Strzałkowice, 
tel. 076/858-04-48
OPRYSKIWACZ szer. 18 m, poj. 22001, stan b. dobry, • 6.500 
zł. Domaszowice 2, tel. 077/419-45-83,0603/63-38-90 
OPRYSKIWACZ poj. 8001, belka 15 m, prod. niemieckiej, - 2.500 
zl. Dzierżoniów, tet. 074/646*16-89 
OPRYSKIWACZ 4001, 5001,6001,10001 - od 1.600 zł. Góra, 
teł. 065/543-24-66, 543-41-36
OPRYSKIWACZ poj. 300 I, - 500 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-66-91
OPRYSKIWACZ poj. 2.0001, lance 18 m, hydraulicznie składa
ne, wysokie koła, • 9.200 zł. Świebodzice, teł. 074/854-30*81 
OPRYSKIWACZ. 2000 r. 2000 litrów, ciągany, nowy, • 4.800 zł 
lub zamienię. Sobótka, tel. 071/346-10-38 
OPRYSKIWACZ PILMET 1000 I - 1.300 zł. Brochocin 31, tel. 
076/877-36-83
OPRYSKIWACZ PILMET stan b- dobiy. techn. sprawny w 100%. 
podnoszone lance, kółka do transpofUT szeftlcoSć oprysku 10 
m, -1.100 zł. Lubań, tel. 075/722-37-85 
OPRYSKIWACZ PILMET 2010,1987 r. stan dobry - 6.500 zł. 
Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-12-41 
OPRYSKIWACZ ŚLĘZA 10001, ciągany, niekompletny, do re
montu, • 1.300 zł lub zamienię. Daniszyn, tel. 062/734-22-18 
OPRYSKIWACZ TERMIT 300 sprawny, 10 m. - 1.000 zł. Go
styń, tel. 065/573-34-53
OPRYSKIWACZ TERMIT zawieszany, 3001, szer. 10 m, techn. 
sprawny, • 650 zł. Opole, tel. 0605/08-03-66 
OPRYSKIWACZE ZAWIESZANE, 2001 r., nowe. gwarancja, poj.
3001,400 i, 5001,6001,8001, oraz 10001, ciągane dł. lanc od 
10 do 18 m, • od 1.600 zl. Bąków, tel. 077/413-17-02, 
077/413-17*81
ORKAN II, • 4.500 zl. Góra Śl., tel. 065/544-75-93
ORKAN do zielonek i słomy, • 1.200 zł. Legnica, teł.
076/86644*37
ORKAN do zielonek. • 3.000 zl. Solniki Małe, gm. Bierutów, tel. 
071/315-61-28
ORKAN II do zielonek. • 3.000 zł. Wińsko, tel. 0607/41-06-68 
ORKAN II, 1988 r. do zielonek i słomy, • 2.800 zł. Borów, tel. 
0607/08-83-99
ORKAN, 1989 r. do zielonek, • 1.700 zl. Milicz, woj. wrocław
skie. tel. 0602/62-25-14
PARNIK H040/010 220 V. 1.4 kW, poj. 1001. mało używany. - 
100 zl. Nysa, teł. 0605/29-58*36 
PŁUG 3-skibowy, obrotowy, prod. niem. - 2.500 zl. Bralin, tel. 
062/781-26-27,0607/35-01-30
PŁUG 5-skibowy, mało używany, • 2.000 zł. Głogów, teł. 
076/831-8343,0603/62-13-80
PŁUG 4-skibowy, obrotowy - od 6.000 zł. Golczowice, tel. 
077/412-1143
PŁUG 3-skibowy, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/71343-87 
PŁUG obrotowy, 2-skibowy, prod. niemieckiej, - 650 zł. Kłodz
ko, tel. 074/812-12-66
PŁUG 4-skibowy, • 500 zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-58 
PŁUG 3-skibowy, hydraulicznie obracany, duży, prod. niemiec
kiej, - 2.500 zl. Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 071/346-19-27 
PŁUG 5-skibowy, prod. polskiej, • 1.000 zł. Oleszna, gm. Ła
giewniki. tel. 071/346-19*27
PŁUG 2-skibowy, stan b. dobry, mało używany, dodatkowe le
miesze - 500 zł. Oława, tel. 071/313-86-84 po godz. 19 
PŁUG 4-skibowy, prod. niemieckiej,'* 1.900 zł. Rawicz, tel. 
065/54540-18 po godz. 18
PŁUG 2-skibowy, - 300 zł. Strzałkowice, tel. 076/858-04-48 
PŁUG 4-skibowy, do orki głębokiej, - 550 źł. Szonów, gm. Prud
nik, tel. 0600/12-84-74 >
PŁUG 2-skibowy. - 450 zł. Żary. tel. 0601/4349-09 
PŁUG ATLAS zawieszany, z zabezpieczeniem hydraulicznym 
na kamienie, - 2.800 zł., tel. 0604/82-5645 
PŁUG ATLAS, 1988 r. 4-skibowy, zawieszany, z zabezpiecze
niem hydraulicznym, - 2.800 zł. Wałbrzych, tel. 0604/82-5645 
PŁUG B*200 stan dobry, zabezp. hydrauliczne, 3 szt., jasno
zielony. Nowog rodziec, tel. 075/736*1241'
PŁUG BIEGUS 5-skibowy,* 2.500 zł. Udanin, teł. 0607/31-52-55 
PŁUG BRENIK 3-skibowy. obrotowy,' • 3.200 zł. Raciborowice 
Dolne, tel. 076/818-96-83
PŁUG GRUBER podorywkowy, 9-zębowy, szer. 2.20 m, * 1.800 
zł. Raciborowice, tel. 076/818-97-28,0606/85-95-93 
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy • 280 zł oraz pług Grudziądz,
2-skibowy - 240 zł, techn. sprawne. Bolesławiec, le i. 
062/783-61-57
PŁUG GRUDZIĄDZ 4 duże skiby, do głębokiej orki, -1.400 zł. 
Kalisz, tel. 062/762-54-75
PŁUG GRUDZIĄDZ 4-skibowy - 1.000 zł. Ocice. gm. Bolesła
wiec, teł. 075/736-11-72
PŁUG PHX 5 z zabezpieczeniami na kamienie, * 7.800 zł. Góra 
Śl.. Id, 065/544-75-93
PŁUG PHX przedpłużki, stan b. dobry, • 3.500 zł. Tymowa, gm. 
Ścinawa, teł. 076/843-5545
PŁUG PHX, 1985 r. 5-skibowy, - 6.000 zł. Sady Dolne. tel.
075/741-32-58,074/8544 6 44,0601/99-24-28
PŁUG RABE-WERK Guard, 3-skibowy, obrotowy, • 4.200 zł.
Skoroszyce, tel. 077/431-83-65.0603/24-71-71
PŁUGI GRUDZIĄDZ do głebokiej orki, 3-skibowe, nowy typ, •
700 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/31848-77
PŁUGI GRUDZIĄDZ do głebokiej orki, 5-skibowe, • 1.500 zł. .
Jelcz-Laskowice, lei. 071/318-48-77
PRASA DO SŁOMY AP 12 cena 2.000 DEM. Żagań, tel.
0600/85-20-69
PRASA DO SŁOMY CLAAS, 1985 r. wysokiego zgniotu, hy
draulicznie rozkładana, stan b. dobry, • 6.500 zł. Skoroszyce, 
tel. 077/431-83-65, 0603/24-71-71 
PRASA DO SŁOMY CLAAS MARKANT 50, * 8.000 zł. Golczo
wice, tel. 0601/40-27-55
PRASA DO SŁOMY INTERNATIONAL. - 4.500 zl. Przedborów,
tel. 062/731-03-99, 0608/83-18-71
PRASA DO SŁOMY MASSEY-FERGUSON wysokiego zgniotu,
mało używana, - 5.000 zł. Piotrków Borowski, tel. 071/393-32-95,
071/393-31*79
PRASA DO SŁOMY NEW HOLLAND D 1000 zwijająca, duża 
kostka 60 x 80 cm, od 1 m do 2,5 m, • 32.000 zł. Olesiec Stary, 
tel. 062/741-51-68,0608/38-65-77 
PRASA DO SŁOMY WELGER niskiego zgniotu, - 2.500 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/755-83-22
PRASA DO SŁOMY Z-224 po remoncie kapitalnym, • 8.000 zł 
Lubin, tel. 0606/17-27*10
PRASA DO SŁOMY Z*224 z przeciwwagą, • 9.700 zl. Ląkoćiny, 
tel. 062/734-24-94
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijająca, • 3.500 zl lub zamienię na 
prasę wysokiego zgniotu, możliwa dopłata. Wałbrzych, tel. 
074/847-35-60,0503/68-99-94
PRASA DO SŁOMY Z-263 zwijająca - 6.500 zi. prasa Z-230 -
2.500 zł. Zielona Góra. tel. 0606/34-64-22

PRASA DO SŁOMY Z-276 rolująca. • 25.000 zl. Janków Zale
śny, tel. 062/734-84-79,0602/33-71*13 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA, - 400 zł. Jarosław, tel. 
076/870-92*29
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA do siana. -1.500 zl. kopi
ce, tel. 0600/21-92-59
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, • 1.000 zł. 
Niedary, gm. Zawonia, tel. 071/312-92-63 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, • 500 zł. 
Orzeszków,-^m. Wińsko, tel. 071/389-62-81 po godz. 18 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 4-bębnowa, szer. 4,5 m. -
1.300 zl. Przedborów. tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA FAHR, • 1.700 zł. Wscho
wa, tel. 065/54043-51
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA, 1990 r. szer. 3 m, stan 
bardzo dobry, - 3.000 zł. Izbicko, tel. 077/463*12*32 
PRZETRZĄSARKA DO SIANA 4-gwiazdowa. 5 m -1.100 zł. 
Nysa. tel. 077/433-25-79 wieczorem, 077/431-22-21. 
0608/1340-83
PRZETRZĄSARKI DO SIANA karuzelowe, 4*gniazdowe. szer.
3.5 • 4.6 m, w cenie 1.500 • 1.900 zł. Skoroszyce, tei. 
077/431-83-65,0603/24-71-71 '
PRZYCZEPA ROLNICZA prod. polskiej, 6 t, do remontu, nie 
rejestrowana • 400 zl. Przemków, tel. 076/831-91*75 
PRZYCZEPA SAMOZAŁADOWCZA stan b. dobry, średniej wiel
kości. Ziębice, tel. 074/819-32-59 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA TO-10 -1.200 zl. Brochocin 
31, tel. 076/877-36*83
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA. - 2.200 zł. Dobrzyca, tel. 
062/741-39-01
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA P-010 stan idealny, - 5.000 
zł. Grodków, tel. 077/415-19-80 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA do sianokiszonek, 30 noży, 
hydraulicznie łamany zaczep, ład,5t. stan b. dobry, 93r, • 11.000 
zł. Izbicko, tel. 077/463-12-32 -

'PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA MENGEtEfłiskopodwozio- 
wa, 30 m2, stan idealny, • 4.500 zł. Skoroszyce, tel.

• 077/431-83-65.0603/24-71-71' -
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA. - 1.750 zl. Udanin, tel. 
0607/31-52-55
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA niemiecka. -2.000 zł. Wscho
wa. tel. 065/54043-51
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA stan b. dobry -1700 zl. dmu
chawa do siana, stan b. dobry • 400 zl. Żmigród, tel. 
0604/94-54-32
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY ze ścinaczem do słomy ku
kurydzianą, do kombajnu Bizon, 4-rzędowa, po wymianie łań
cuchów i noży, • 16.000 zł. Łubków, tel. 076/734-26-92, 
0502/34-33-88
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 4-rzędowa. z docinaczem. 
prod. niemieckiej, do kombajnu Bizon, - 15.000 zł. Rogoźnica, 
tel. 074/855-9248
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY MFKA4023.1989 r. komplet
na, sita, klepisko, osłony, stan b. dobry - 6.000 zł. Wieruszów, 
tel. 0608/87-67-02
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, • 2 .500 zl. Dobrzyca, teł. 
062/741-39-01
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT T-088. • 5.500 zł. 
Janków Zaleśny. tel. 062/734-84-79,0602/33-71-13 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, po wymianie burt i podło
gi. • 2.900 zł. Jelcz-Laskowice. tel. 071/31848-77 
ROZRZUTNIK OBORNIKA dmuchawa. - 4.500 zl. Pieczyska, 
gm. Wieruszów, tel. 062/78446-72 
ROZRZUTNIK OBORNIKA TADEM. - 3.600 zł. Zielona Góra. 
tel. 0606/34-64-22
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-talerzowy • 1.500 zł, 
sieczkarnia do kukurydzy, 1-rzędowa • 2.000 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-71-36
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy, • 650 zł. Góra Śl., tel. 
065/544-75-93
ROZSIEWACZ NAWOZÓW LB 80, prod. duńskiej, zawieszany, 
uchylny kosz zasypowy, urządzenie wysiewające nierdzewne, 
stan idealny, • 2.600 zł. Legnica, tel. 076/858-22-79 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 2-talerzowy • 800 zł lub zamienię 
na 1-talerzowy .lejek". Mieszkowice, teł. 077/437-5942 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 2-talerzowy - 1.400 zł. Nysa, tel. 
077/433-25-79 wieczorem. 077/431-22-21.0608/1340-83 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 4 sztuki, cena od 750 do 1.500 zł. 
Przedborów, tel. 062/731-03-99.0608/83-18-71 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 1200 kg. • 4.000 zł. Ra
wicz, tel. 065/54540-18 po godz. 18 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 600 kg. • 2 .200 zł. Ra
wicz, tel. 065/54540-18 po godz. 18 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 4001 -1.800 zł oraz 600 
I -2.300 zł. Skoroszyce, tel. 077/431-83-65, 0603/24-71-71 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW. • 600 zl. Strzałkowice, tel. 
076/858-0448
ROZSIEWACZ NAWOZÓW prod. chińskiej, poj. 700 łg, szer. 
rozrzutu do 16 m, • 2.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 
076/88743-35,0605/04-25-05
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 400, -1.000 zl. Wąsosz, 
tel. 065/615-10-08
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RWC-3 2-letni. - 2.000 zł. Żmigró- 
dek. tel. 071/385-36-92
ROZSEWACZ NAWOZÓW. 1978 r. stan dobry, - 250 zł. Jaro
szówka. tel. 0605/45-57-09. 076/818-14-80 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW. 1989 r. i wapna, stan b. dobry, ta
śma łańcuchowa, napęd talerzy hydrauliczny, • 3.200 zl. Jawor, 
tel. 076/870-84-11
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RCW-3 po naprawie, nowa 
taśma, - 2.500 zł. Jelcz-Laskowice, teL 071/31848-77 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA IFA W50LS/K, 1987 r„ 
6560 ccm. - 5.100 żł.. tel. 0601/85-18-54 
ROZSIEWACZ WAPNA RCW-3 - 900 zl. Ocice, gm. Bolesła
wiec, tel. 075/736-11-72
ROZSIEWACZE NAWOZÓW AMAZONE od 300 do 6001, kom
bajn do. od 1.000 zł do 1.300 zł. Nysa, tel. 077/431-22-21 
O RUROCIĄG ZWIJANY 250 m, 1985 r., średnica zra

szania 100 m, - 14.500 zł. Głogów, tel. 
076/835*51*19 03002821

SADZARKA prod. czeskiej, stan b. dobry, - 800 zł. Świebodzi
ce. tel. 074/85449-56
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW nowa, • 1.000 zi. Pieczyska, gm. 
Wieruszów, tel. 062/78446-72
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW 2-rzędowa, • 750 zł. Strzałko
wice. tel. 076/858-0448.
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA LAVAL 8501 • 5.000 zł. Bu
dziszów Mały. tel. 076/85745-76, 0608/6849-18 
SCHŁADZARKA DO MLEKA VP-95 konwiowa, • 400 zł. Jele
nia Góra. tel. 075/71346-60,0601/84-68-15 
SCHŁADZARKA DO MLEKA, 1999 r. 6001, - 4.000 zł. Kobiela, 
tel. 0601/64-56-72
SCHŁADZARKI DO MLEKA 200 - 2.0001, w cenie 2.000 • 5.000
zł/szt. Gostyń, tel. 065/572-36-87
SCHŁADZARKI DO MLEKA ALFA-LAVAL 6001. 8001,10001,
1200 I. 1600 I. 1800 I, ceny od 3.000 zł. Grębocice, tel.
076/831-53-66
SCHŁADZARKI DO MLEKA stacjonarne i wywozowe, poj. 100
• 4.0001, stan b. dobry, dowóz, cena od 1.500 zł. Opole, teł. 
077/437-63-38
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E-281 3 hedery. * 12.000 zł. 
Janków Zaleśny. tel. 062/734-84-79,0602/33-71-13 
SIECZKARNIA silnik 300 W. Spalona, tel. 076/857-52-16 
SIECZKARNIA, 1988 r. do kombajnu zbożowego, • 1.500 zl. 
Wrocław, tel. 0607/3649-13
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa, stan dobry - 3.000 
zł. Bralin, tel. 062/781-26-27,0607/35-01-30 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1 -rzędowa - od 2.000 z l Gol
czowice, tel. 077/412-1143

SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa -1.800 zl. Nysa. 
teł. 077/433-25-79 wieczorem, 077/431-22-21,0608/1340-83 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY KEMPER 1-rzędowa, • 2.000 
zł. Przedborów, tel. 062/731*03*99,0608/83-18-71 -  
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY oraz zbioru zielonek, 3 przy
stawki, Fortschritt E 281C, rok prod. 1990, • 26.000 zl. świdni* 
ca, tel. 074/852-17*28
SIECZKARNIA DO ZIELONKI ręczna, -160 zł. Lutynia, tel. 
071/317-12-63
SIECZKARNIE DO KUKURYDZY DEUTZ-FAHR, MENGELE 
oraz Pottinger, 1-rzędowe, w cenie 1.800 • 2.000 zł. Skoroszy
ce, teł. 077/431-83-65.0603/24-71-71 
SIEWNIK DO BURAKÓW KLEINE cena 1.500 DEM. Żagań, tel. 
0600/85-20-69
SIEWNIK DO BURAKÓW I KUKURYDZY MONOSEM 6-rzędo- 
wy, z wysiewem nawozu, nie używany - 25.000 zł lub zamienię 
na inny sprzęt rolniczy. Rogoźnica, tel. 074/855-9248 
SIEWNIK DO KUKURYDZY BECKER 4-rzędowy. pneumatycz
ny, dozownik nawozu, -6.000 zł. Golczowice, tel. 0601/40-27-55 
SIEWNIK DO KUKURYDZY - 2.300 zł. Nysa. tel. 077/433-25-79 
wieczorem, 077/431-22-21,0608/1340-83 
SIEWNIK DO KUKURYDZY 4-rzędowy, mechaniczny, z dozow
nikiem nawozu i bez, w cenie 1.800 * 2.000 zł. Skoroszyce, teł. 
077/431-83-65.0603/24-71-71
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5 ciągany, 5 m szerokości, • 2.200 
zł., tei. 0604/82-5645
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK po remoncie, nowe plasti
kowe lejki, • 1.500 zl. Głogówek, tel. 077/437-18-16 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK 2 szL - od 1.100 zł - do 1.600 
zł. Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-11*72 
SIEWNIK ZBOŻOWY, -1.300 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99, 
0608/83-18-71
SIEWNIK ZBOŻOWY ACORD pneumatyczny, szer. 6 m, stan b. 
dobry, * 15.000 zl. Przeworno, tel. 074/810-24-96 
SIEWNIK ZBOŻOWY SAKSONIA szer. robocza 3 m, mało uży
wany, • 3.200 zł. R?cit?orQwice Dolne, tel. 076/818-96-83 
SIEWNIK ZBOŻOWY HASSIA automatyczny, 3 m - 4.500 zł oraz 
siewnik Stegstad, szer. 3 m • 2.300 zl. Skoroszyce, tel. 
077/431-83-65,0603/24-71-71
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5 5 m, ciągany • 2.000 zł zamie
nię na siewnik zbożowy Poznaniak, zawieszany. Wałbrzych, tel. 
0604/82-5645
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR zawieszany, serokość rob. 4.5 
m, - 3.000 zl. Wrocław, tel. 0606/50-99-68 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK. 1986 r. na małych kolach, 
techn. sprawny • 1.850 zł. wał gładki, wymiary 150 x 80, napeł
niany wodą, brak zaczepu • 250 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-12-06
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5.1992 r. ciągany, szer. 4.5 m, •
4.900 zł. Góra Śl.. tel. 065/544-75-93
SIEWNIK ZBOŻOWY SAMAROL. 1997 r. S-025. stan b. dobry,
- 4.500 zl. Głogów, tel. 076/8314045 
SILOS ZBOŻOWY poj. 251, • 1.500 zł. Bolków, woj. jeleniogór
skie, tel. 0604/15-54-31
SILOSY 25 szt., na paszę, zboża, cement, - 1.500 zł. Oława, 
tel. 071/303-04-78,0605/15-14-76 
SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW ręczny, cena 500 zł. Jemiel
no, tel. 0601/75-65-75
ŚRUTOWNIK na walce, • 900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/31848-77
ŚRUTOWNIK bijakowy-1.000 zł. Ratowice, tel. 071/318-91*05 
ŚRUTOWNIK BĄK bijakowy, moc 7,5 kW, nowy • 1.050 zl. Ząb
kowice śląskie, teł. 074/815-64-21 po godz.18 
WAGA DO ZBOŻA I ZIEMNIAKÓW itp., udźwig 1 1, transport 
gratis. -1.000 zł. Syców, tel. 062/785-16-89 
WÓZ KONNY na drewnianych kołach, po renowacji, • 1.000 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-84-55
WÓZ KONNY gumowe koła. - 500 zł. Spalona, tel. 076/857-52-16 
WYCIĄG KUBEŁKOWY DO ZBOŻA 25 t/h. dł. 14 m. rury (35 
m), średnica 210 mm ♦ kryzy, nie używany, • 3.600 zł. Strzyżew, 
tel. 062/739-81-50
WYCINACZ DO KISZONEK • 2.000 zł. Bralin, teł. 062/781-26*27, 
0607/35-01-30
WYCINACZ DO KISZONEK, • 2.000 zł. Przedborów, tel. 
062/731-03-99.0608/83-18-71
WYCINACZ DO KISZONEK, • 2.200 zl. Rawicz, tel. 
065/54540-18 po godz. 18
ZBIORNIKI NA MLEKO 4 sztuki, poj. od 600 do 8001, cena od
3.000 do 3.200 zł. Przedborów, tel. 062/731-03*99, 
0608/83-18-71

CZĘŚCI DO MASZYN 
ROLNICZYCH

CIĄGNIK MASSEY FERGUSSON: POMPA WTRYSKOWA Per- 
kins, 3-sekcyjna oraz M.F, po remoncie kapit., stan b. dobry - 
250 zl. Brzeg Opolski, tel. 077/411-23-61 
CIĄGNIK MTZ-82: szyba tylna. Grodków, tel. 077/415-13-77 
CIĄGNIK URSUS : opony tylne 12.4 R28oraz 14.9 R28. Wro
cław, tel. 3/3-72-15
CIĄGNIK URSUS C-1224: kompletny przedni napęd, skrzynia 
biegów, kompletny tył, kabina i inne. Wińsko, teł. 071/389-84-84, 
0601/75-65-75 .
CIĄGNIK URSUS C-330 chłodnica. - 200 zl.te l. 074/842-1047 
CIĄGNIK URSUS C-360kabina, stary typ, • 200 żł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/31848-77
CIĄGNIK URSUS C*360 : różne części. Kępno, tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik, blok, wał, skrzynia biegów,
zwolnice, pochwy, podnośnik, oś przednia, koła, obciążniki,
most, blachy, zaczepy, kolumna kier., obudowa skrzyni biegów
i-inne. Kępno, tel. 062/784-75*18
CIĄGNIK URSUS C*360 rozrusznik, -170 zł. Lewin Brzeski, teł.'
077/412-71-61
CIĄGNIK URSUS C-360 : silnik, skrzynia biegów, podnośnik 
hydrauliczny, zwolnice, kolumna kierownicza, kabina i inne. 
Wrzeszów. tel. 071/389-84-84
CIĄGNIK URSUS C-360. silnik, 1000 mtg, stan b. dobry, • 2.200 
zł: Żary, tel. 0601/4349-09
CIĄGNIK URSUS C-360, C-380, C-120 : różne części, nowe i 
używane. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 rano lub 
wieczorem
CIĄGNIK URSUS C-360, C-385 : wał korbowy (C-360). nowa 
prądnica (C-360), rozrusznik, lewy, tylny błotnik (385), alterna
tor, nowe głowice (C-360), pompa olejowa do silnika. Legnica, 
tel. 076/85542-12 po godz. 18
CIĄGNIK URSUS C-385 :̂ blok silnika, nowy. Kępno', tel. 
062/784-75-18

I CZĘŚCI DO ciągników!) 
T-25, MTZ-82, DT-75 
SPYCHAREK T-130 

KOPAREK BIAŁORUŚ I OSTRÓWEK
USZCZELNIENIA HYDRAULIKI SftOWEJ, 
ŁOŻYSKA I PRZEWODY HYDRAULICZNE 

LESZNO, ul. KRÓLOW EJ JADWIG110 
TEL. 065/529-94-16 OPW0526 

SPR ZEDA Ż W YSYŁKOW A
V  - -  - - -  -----------

CIĄGNIK URSl/S C-385 : głowica, - 150 zl Węgr/, lei 
0606/57-74-70
CIĄGNIK URSUS C45 kupię: rozrusznik, tłok, panewki, iwie-' 
ce, bak, hamulce, przednią oś, inne części. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/818-19-02
CIĄGNIK URSUS U-1224 belka połowa, • 100 zl. Szczedrzyko- 
wice. gm. Prochowice, tel. 0502/56-75-33 
CIĄGNIK URSUS U-912, U-1214: silnik 6V, skrzynia biegów, 
skrzynia pośrednia, chłodnice, zwolnice, serwo, most tylny z 
wyjściem na napęd, napęd przedni, kompletny i inne. Zielona 
Góra, teł. 0606/34-64-22
CIĄGNIK WŁADYMIREC T-25: blok, części silnika. Kępno, tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK ZETOR: ładowacz Tur. - 6.000 zl.., lei. 095/75843-57, 
0603/75-15*05
CIĄGNIK ZETOR, V6: głowica silnika, pompa olejowa, pompa 
wodna, korbowody z tłokami, koło pasowe i inne. Chmielno, tei. 
075/784-32-59
CIĄGNIK ZETOR: przedni podnośnik TUZ * wałek WOM. Ra
wicz, tel. 065/546-95-17
O  FORTSCHRITT, IFA ciągnik, kombajn: silniki po 

naprawie głównej, na wymianę łub bez, skup sil* 
ników używanych. ., tel. 071/311*27*88, 
0501/03-29-19 81010871

O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIKI, kombajny • sprze
daż części zamiennych, serwis na miejscu. Biela
ny Wrocławskie, ul. Wrocławska 1a, tel. 
071/311*27*88,0603/08-05-08 81009491

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 ku
kurydzy, prod. niemieckiej lub węgierskiej. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20,312-12-77
KOMBAJN DO RZEPAKU E 302, E303: heder do pokosówki, 
płachtowy, stan dobry - 4.700 zł. Zielona Góra, teł. 
0606/34-64-22
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA . dużo różnych części, 
również do sadzarki prod. czeskiej. Janków Zaleśny, tel. 
062/734-84-79.0602/33-71-13
KOMBAJN ZBOŻOWY, SW400: silnik Leyland, po remoncie,
• 4.000 zł. ścinawka średnia, gm. Radków, tel. 074/871-51-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON stół do rzepaku, kosa boczna, -
3.800 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/41143-32 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-040 nowe. podłoga, klepisko, 
sita, cepy, osie wytrząsaków, wał odrzutnika, blachy, półosie, 
ślimak zbiornika, kosz podsiewacza (sitowy). Kalinowa, tel. 
0605/9142-64
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-050, 056,: kabina, nowa, z 
dostawą - 3.200 zł oraz kabina do ciągnika Ursus C-360, z biot* 
nikami, dostawa, - 1.850 zł. Koźmin Wlkp, tel. 0601/82-22-86 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON. SW400: silnik kpł. uzbrojony, 
stan b. dobry. - 3.200 zl. Legnica, teł. 076/866-44-67 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON ZO 50 : płaskie pasy napędu 
młocami -150 zł/szt. Wiązów, tel. 071/393-13-83 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, SW400 : blok silnika, stan b. 
dobry, - 600 zl. Wołów, tel. 071/389-92-79 po godz. 18 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E516, E517: wszystkie 
części i nowe kosy. Lubin, teł. 0604/31-96*53 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512 ; pas nowy. nie
miecki, siłownik hederu, wtryskiwacze kpi. Świebodzice, tel. 
074/854-30-81
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON: silnik chłodzo
ny powietrzem, skrzynia biegów ze sprzęgłem, inne, • 900 zł. 
Krakówkowice. gm. Otmuchów, tel. 077/435-32-70, 
0608/64-33-33 wieczorem
KOMBAJN ZBOŻOWY REKORD: pompa wtryskowa • 500 zł. 
filtr powietrza • 100 zł. Świątniki, gm. Trzebnica, lei. 
071/387-0140 rano lub wieczorem 
KOSIARKA DO TRAWY, 1994 r., 4-suw, 15 KM mały traktorek 
ogrodniczy, kosiarka dwunożowa, 4 biegi ♦ wsteczny, rozruch - 
akumulator 12V, stan idealny, - 2.500 zl: Jelenia Góra, tel. 
075/752-16r58,0601/56-07-18
KUPIĘ CZĘŚCI DO SIECZKARNI FORTSCHRITT E281-C: he
dery. Raszków, tel. 062/734-32-20 
KUPIĘ OPONY 12.4.16.9 lub 18.4. do ciągnika C-330, C-380. 
Oleśnica, tel. 071/314-85-11 
ODDAM SŁOMĘ. Wrocław, tel. 071/368-72-63 
OPONY z felgami, do rozrzutnika, 2 szt. Świątniki, gm. Trzebni
ca, tel. 071/387-0140 rand iub wieczorem 
POMPA DO SPRYSKIWACZA, - 400 zł. Jawor, tel. 
076/870-04-66
PRZYCZEPA D47 : tłok - 900 zł, opony 750 x 20,6 szt. -100 
zl/szt., opony 600 x 16 -100 zl/szt., zaczepy na tył przyczepy - 
100 zł/szt, • 900 zł. Jawor. tel. 076/870-04-66 
ROZRZUTNIK: wałek • 250 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
ROZRZUTNIK NAWOZÓW RCW-3, RCW-5 (mineralnych): sil
nik olejowy z przekładnią (2 szt., nowe), przy zakupie jeden 
gratis, cena • 1.100 zł/szt. Brzeg, tel. 0607/31-63-76 
ROZRZUTNIK OBORNIKA RT 41: nowa skrzynka przekładnio
wa, - 400 zł. Wiązów, tel. 071/393-13-83 
SILNIK ANDORIA HC-231 15 KM, nowy. Kępno, tel. 
062/784-75-18

A R T Y K U Ł Y
ROLNO-SPOŻYWCZE

BURAKI CZERWONE .czerwona kuła', cena - 0.27 zł/kg. Rasz
ków. tel. 062/734-32-20
BURAKI CZERWONE jadalne, odmiana .czerwona kuła*, • 300 
zł/tonę. Bolesławiec, tel. 075/736-61-78,090/66-84-23 
GRYKA ok. 10 ton - 7Ó0 zł/t. Bolków, tel. 075/741-31-75 
GRYKA nasienna • 70 zł/t. Kamienna Góra, tet. 075/744-73-09 
po godz.18
JĘCZMIEŃ ok. 6 ton • 520 zł/t. Bolków, tel. 075/741-31-75 
JĘCZMIEŃ .rudzik', 1 1, - 550 zł. Niwnice, gm. Lwówek Śląski, 
tel. 075/78442-67
KUKURYDZA PASZOWA 501, cena 560 zł/11, wysłodki suche. 
6 1. cena 400 zł/11. Podgaj. tel. 0602/37-13-75 
KUPIĘ ARTYKUŁY SPOŻYWCZE oraz Inne z kończącą się datą 
przydatności. Trzebnica, tel. 0503/89-92-39 .
KUPIĘ GRYKĘ suchą, każda ilość - 800 zl/tona. Jelenia Góra, 
tel. 075/75348-36
KUPIĘ GRYKĘ firma zagraniczna, dużą ilość dobrej jakości. 
Kalisz, tel. 0602/44-54-35. po 16 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY. Kalisz, tel. 062/761-24-32 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY. Wrocław, tel. 071/354-01-55 
KUPIĘ ZBOŻE jęczmień • 490 zl/t, pszenicę * 500 zł/t, kukury
dzę - 470 zł/t, pszenżyto • 460 zł/t oraz żyto - 340 zł/t. Sobótka, 
tei. 0602/25-01-06
KUPIĘ ZBOŻE I OTRĘBY. Gostyń, tel. 0603/80*95*31 
KUPIĘ ŻYTO lub inne zboże paszowe. Legnica, tel. 
076/855-28-21
MIÓD PSZCZELI cena -10 zł/kg. Przemków, teł. 076/831-05-94 
MLEKO KOZIE nienormalizowane (ekologiczne żywione zwie
rzęta), cena 1,85 zl/litr oraz przetwory. Boguszów-Gorce, tel. 
0501/81-66-23 po 18
OWIES 2 1 • 50 zł/100 kg. Nowa Ruda. tel. 074/872-69*85 
OWIES .czarny", wysokobiałkowy, na paszę, dla kont, 3 tony • 
500 zl/tona. Żórawina, tel. 071/316-5546,0601/26-54-37 
PIETRUSZKA • 4 zł/kg., tel. 043/82942-34 
PSZENICA paszowa. 141 - 580 zł/t. Chojnów, tel. 076/818-60-65 
PSZENICA KOBRA (201) • 650 zl/t. Kąty Wr., tel. 071/390-64-32
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PSZENICA konsumpcyjna, dobrej jakości, około 4 t, - 550 zl. 
Zabłocie. lei. 0602/53-62-13
PSZENICA ALMARI - 550 zł/t. Wołany, tel, 074/868-74-52 
PSZENICA KOBRA ok. 8 1, Budziszów k. Chojnowa, cena 570 
zł/l. Chojnów, teł. 076/819-19-46 
PSZENICA KONSUMPCYJNA 351 • 600 zł/tona. Stoszowice, 
tel. 074/818-11-39
PSZENICA KONSUMPCYJNA 3 t - 620 zł/t. Trębaczów, tel. 
062/786-17-10
PSZENICA KONSUMPCYJNA dobrej jakości, ok. 4 1, cena 550 
zł/t. Zabłocie, woj. legnickie, tel. 0602/53-62-13 
PSZENICA KONSUMPCYJNA 25 ton, • 600 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-65-42
PSZENICA OZIMA ok. 4 t - 550 zł/t. Lwówek Śląski, (el. 
0608/21-79-79
SIANO PRASOWANE • 250 zl/t. Kamienna Góra, tel. 
075/744-73-09 po godz.18
SIANO PRASOWANE z ostatniego zbioru - 1.50 zł/belka. Lu
bin, lei. 076/842-04-06
SŁOMA PSZENNA oraz jęczmienna, 600 szt. -1.5 zł/kostka. 
Bledzew, tel. 095/743-62-64
WYSŁODKI suche. 101- 350 zl/t. Głogów, tel. 076/831-83-43, 
0603/62-13-80
O WYSŁODKI SUCHE brykietowane - 350 zł/tona., tel.

071/314-81-56 01026341
WYSŁODKI SUCHE 15 t - 400 zl/t. Budziszów Mały, tel. 
076/857-45-76,0608/68-49-18 
ZIEMNIAKI BRYZA- 0.30zl/kg. Głogów, tel. 076/831-84-28 
ZIEMNIAKI JADALNE żółte, odmiany: Atol, Bekas. Ibis, • 200 
zł/tonę. Bolesławiec, tel. 090/66-84-23, 075/736-61-78 
ZIEMNIAKI JADALNE i sadzeniaki, odm. Bryza • 250 zl/t. Lu
bin, tel. 0606/17-27-10
ZIEMNIAKI JADALNE I SADZENIAKI MARYNA - 0.30 zl/kg. 
Prochowice, tel. 076/858-55-05 
O ŻYTO 8 t, cena do uzgodnienia. Trzebnica, teł.

071/312-88-86 82001061
2YTO KONSUMPCYJNE 20 t • 520 zł/t. Wrocław, tel. 
071/345-79-94

OGRODNICTWO
BRAMA OGRODOWA lub przydomowa, z futryną, nowa, b. so
lidna, skrzydło 170/85̂  futryna 200/95, możliwy montaż, -150 
zl. Wrocław, tel. 071/325-98-53 rano i wieczorem, 0608/89-65-50 
CZARNOZIEM kl. 1,131, transport} - 200 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-72-17,0602/87-11-91 
DONICZKI CERAMICZNE używane, średn. 10,5 cm, lOgr/szt. 
Wrocław, teł. 071/311-74-56,0600/39-76-23 S 
O  DONICZKI NA CHRYZANTEMY, fi 16 i 18, oraz do

niczki okrągłe i kwadratowe, różne rozmiary, misy 
na chryzantemy fi 16, 20, 26 cm. Możliwy trans
port do odbiorcy. Wrocław^ tel. 074/855-02-99 
01025741

DONICZKI NA CHRYZANTEMY fi 16-17-18 - od 0.30 zl/szt. 
Strzegom, tel. 074/855-19-19
DRACENA DEREMEŃSKA kwiat doniczkowy, liście o szer. 5 
cm i dl. 50 cm, wys. 160 cm, szer. 100 cm, -160 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-84-51
FIGURY OGRODOWE fontanny, gazony, kolumny z betonu, 
duży wybór, ceny od 28 zl. Wrocław, tei. 071/364-35-93, 
0602/81-16-60
O  FOLIE OGRODNICZE , skrzynki na owoce i wa

rzywa, inne. Wrocław, ul. Mydlana 3a, tel. 
071/348-77-41 01027121

GOŁĘBNIK domek góralski, wym. 120 x 70 x 50 - 360 zł. Pola
nica. tel. 074/861-1.8-18
HUMUS próchnica, torf, ziemia lekka, pod trawniki, niwelacja 
terenu, dobra jakość, 6001, -4 zl/t. Michałów, tel. 076/846-88-30 
po godz.18-
HUMUS (urodzajna ziemia), z transportem - od 180 zł/10 ton. 
Wałbrzych, tel. 074/846-46-42
HUMUS kl. I, duże ilości, od 220 zl, 13 t z transportem. Wro
cław, tel. 0606/99-96-57
HUMUS CZARNOZIEM I klasa, 13 ton, możliwy transport - od 
200 zł/tona. Wrocław, tel. 367-49-52,0602/23-46-80 
HUMUS CZARNOZIEM I i II kl.. transport, -450 zł. Wrocław, tel. 
090/38-70-04
HUMUS CZARNOZIEM posiadam b. duże ilości najlepszego 
gatunku nadającego się bardzo dobrze na plantowanie i wy
równywanie terenów, po zakończonej budowie i zakładanie traw
ników • 10 zl/t. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
KAMIENIE DEKORACYJNE otoczaki, głazy, duży wybór -180 
zł/t. Kiełczów, teł. 071/398-84-55
KOMINEK OGRODOWY z rusztem do grillowania i wędzenia, 
wys. 210 cm, szer. 180 cm, ozdobny oraz kolumny ogrodowe i 
wazony, cena od 250 zł. Wrocław, tel. 0600/52-12-48 
KORA SOSNOWA, workowana - 6 zl/szt. Lubin, tel. 
076/844-91-25,0606/93 9̂2-53 
KORA SOSNOWA 1.0001 • 50 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96 
KRZEWY OZDOBNE tuje, jałowce, cyprysy, rododendrony i inne, 
w doniczkach. Kadłub k.Wielunia, tel. 043/842-75-37, 
0601/32-34-98

• OGRODY - TERENY ZIELONE*
• ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA .  

REG EN ER ACJA TRAWNIKÓW ,
• tel. 0-501 533 210 •

•  •  •

nia szklarni* kurników i obiektów przemysłowych, - t5J)QQ-zł. -  
Wrocław, tel. 071/368-78-43 .
POMPA OGRODOWA ręczna, ąbieynka i membranowa, cena -.
150 zl/szt. Wrocław, tel. 071/363-20-34 - .
O  PRODUKCJA I SPRZEDAŻ ŁUBIANEK różne wy

miary, niskie ceny. Bolesławiec, Kruszyn, ul. Klo
nowa 29/1, tel. 0603/91-86-30 03002721

SKRZYNKI NA OWOCE, WARZYWA plastikowe, 60 x 40 x 20, 
cena 8 zl/szt. Trzebnica, tel. 071/312-63-61 
SKRZYNKI NA TRUSKAWKI (łubianki)90 gr/szt. Siechnice, tel. 
071/311-53-21
SZKLARNIE 2 szt., pow. 51 i 12 m2, grunt budowlano-rolny pow.
1.5 ha, cicha okolica, blisko Ząbkowic Śl, • 58.000 zł lub wy
dzierżawię. Stoszowice, tel. 074/818-11-39 
SZTACHETY i inne wyroby do ogrodu - 2 zł/szt. Lubin, tel. 
0602/74-07-02
ŚWIERK SREBRNY wysokość 1-2 m, - 20 zł. Uniejowice 94, 
tel. 076/877-32-03 lub 0604/29-82-87 
TORF OGRODNICZY bogata zawartość składników, ph 5,5, 
nadaje się pod wszystkie rośliny ogronrcze i kwiaty, pakowany 
w worki 601, hurt, detal, * 6 zl /60I. Wrocław, tel. 071/346-46-85, 
0608/59-18-32
TRUSKAWKI ELSANTA wczesna odmiana • 9 zl/kg. Karwiany, 
tel. 071/316-48-57
TUJA NA ŻYWOPŁOT, - 6 zł. Wrocław, tel. 071/368-72-63 
WĘŻE DO WODY zimnej i gorącej, 3/4 cala, w odcinkach 50 m, 
duża ilość - 0,6 zt/mb. Wrocław, tel. 0503/93-44-13 
ZESTAWY OGRODOWE: stoły, ławy, estetyczne, trwale, funk- 
cjonaln, z pni i brusów drewnianych, z dostawą, do wyposaże
nia lokali gastronomicznych, itp. Maniów, tel. 071/316-82-05

ZW IER ZĘTA  
HODOW LANE

BYCZEK rasy mięsnej, duży, 9-tyg., karmiony tylko mlekiem - 6 
zl/kg. Borów k. Strzelina, tel. 071/393-30-34 
BYCZEK 4-tygodniowy, biało-czarny, • 420 zl. Wądroże Wiel
kie. tel. 076/887-44-11
BYK 2 szt., po 500 kg oraz jałówka ok. 500 kg, karmione natu
ralnym pożywieniem, bez paszy, możliwość sprzedaży większej 
ilości bydła. Benowo k. Ryjewa, woj. pomorskie, tel. 
055/277-16-50
BYK 5*tygodniowy, - 4.5 zl/kg. Żmigród, tel. 0602/10-19-72 
DO WYNAJĘCIA 2 boksy w hotelu dla koni • 500 zł/mies. Ga
lów 1, tel. 071/396-50-67
INKUBATOR na 100 jaj, stan b. dobry, .bardzo mało używany, •
1.500 zł. Trzebnica, tel. 071/399-73-86 
JAŁÓWKA 2 szt., wysokocielne - 6.000 zł/szt. Gorzupia k. Kro
toszyna, tel. 062/721-19-63
JAŁÓWKA wysokocielna, - 1.900 zł lub zamiana na prosiaki. 
Góra, tel. 065/543-18-36
JAŁÓWKA czerwono-biała, 18-miesięczna. r 1-600 zł. Jugów, 
tel. 074/871-81-83

. JAŁÓWKA, cielna, 500 kg -1.480 zł, jałówka czerwona, 9-mies. 
• 780 zł. Niwnice, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/784-42-67 
JAŁÓWKA wysokocielna, 8-miesięczna, - 2.000 zł. Trębaczów, 
tel. 062/786-17-10 ..
JAŁÓWKA 2 szt., 10-miesięczne, para 1500 zł, 800 zł/szt. M. 
Mielnik, 59-733 Wykroty, ul. 22 Lipca 82 
JAŁÓWKA 100 kg, - 4 zł/kg. Żmigród, tel: 0602/10-19-72 
JAŁÓWKI 150 i 300 kg • 3.50 zł/kg. Głębowice, tel. 
071/389-06-35 .
JAŁÓWKI i byczki, od 1 mies: do 2.5 mies., od 270 zł. Jaczków, 
tel. 074/845-04-79
JAŁÓWKI 16-miesięczne, czerwone, 2 szt. -1.400 zł/szt. Jor
danów Śl., tel. 071/316-12-82 ,

\

SPRZEDAM KURY NIOSKI
‘ 5-miesięczne." 85% nioSności •

• pełny program szczepień • cena 6 zl/szt. • 
• woj. dolnośląskie (k. Legnicy) •
tel. 0-608 850 577

KRZEWY OZDOBNE w doniczkach: tuja zachodnia 80 cm - 9 
zł/szt., cyprysy 60 - 70 cm • 10 zł/szt., laurowiśnia • 10 zł/szt., 
bukszpan 30 cm • 4 zł/szt. Świdnica, tel. 074/853-87-31 
KUPIĘ PIEC MIAŁOWY RUMIA prod. Sefako-Sędziszów i '  
WCO-80. Kalisz, tel. 062/760-28-23 
KUPIĘ SZKLARNIĘ zbiorniki, kotłownie, wiaty, stare silniki, inne. 
Wrocław, tel. 071/784-87-82
MEBLE OGRODOWE z drewna: stół -150 zł, fotel - 60 zł, doni
ca - 40 zł. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
MEBLE OGRODOWE stół okrągły * 4 pufy otwierane, • 200 zł 
lub zamienię na broń sportową, krótką. Wałbrzych, tel. 
074/845-89-77
NASIONA CEBULI WOLSKIEJ - 45 zl/kg. Jordanów Śl.. tel. 
071/316-12-32
NAWÓZ WAPNIOWO-MAGNEZOWY z transportem, cena 45 
Zl/t. Rawicz, lei. 065/547-52-23,0603/68-78-62 
NAWÓZ KURZY w formie pyłu. worki 30 kg (501). -10 zl /worek, 
transport gratis. Wrocław, tel. 071/347-89-41 
ODKURZACZ naramienny, silnik spalinowy Husqvarna, do 
sprzątania chodników, itp. lub jako dmuchawa do liści, - 500 zł. 
Wrodaw, tel. 0605/27-23-50
ODKURZACZ SPALINOWY do liści, śmieci. - 900 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-51-61
PIEC MIAŁOWY TORUŃ 80 z ruchomym rusztem, do ogrzewa-

KROWA z 3 cielakiem, wycielona, koza z capkiem • 140 zł oraz 
siano 5 1 po 150 zł, - 2.400 zł. Miszkowice, gm. Lubawka, tel. 
0604/35-59-12
KROWA z cielakiem, - 2.000 zł. Ozimek, tel. 077/465-55-97 
KROWA wysokocielna, 8-miesięczna, - 2.000 zł. Trębaczów, tel. 
062/786-17-10
KRÓLIKI NOWOZELANDZKIE białe i kalifornijskie z fermy kró
lików rasowych, • 17 zl/kg. Szczedrzykowice, gm. Prochowice, 
tel. 0502/56-75-33
KUC SZETLANDZKI oraz osły, duży wybór, ceny A .500-2.500 
zł/szt. Podgórki, tel. 075/713-71-87 
KUCE duży wybór, oślica, b. mila i towarzyska -1.400-3.500 zł. 
Podgórki, tel. 075/713-71-87.
KUCE SZETLANDZKIE • od 1.000 zł. Podgórki, tel. 
075/713-71-87
KUPIĘ BYKI cena 2,70 zl/kg, jałówki 2,40 zl/kg, krowy 1,80 zł/kg, 
płatne gotówką. Miejska Górka, tel. 065/547-38-97 
KUPIĘ KONIA do zaprzęgu lub pod siodło, Legnica, tel. 
0601/99-31-09 .
KUPIĘ NARYBEK lub kroczek karpia. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
KURY liliputki, cena • 10 zl/szt. oraz perlice, cena - 20 zl/szt. 
Leszno, tel. 065/543-13-75
OSIOŁ ceny od 1.000 zł. Podgórki, tel. 075/713-71-87 
PENSJONAT DLA KONI fachowa opieka, rozlegle tereny do 

-jźizdy,' bliskoJasy -od 35Qzl/mjes. Świerki, gm. Nowa Ruda, tej. 
074/871 -12-14
POIDŁA DLA BYDŁA nowe, z tworzywa sztucznego, • 20 zł /szt.. 
Szczedrzykowice, gm. Prochowice, tel. 0502/56-75-33 
PROSIĘTA 34 szt. • 100 zł/szt Świdnica, tel. 074/853-86-64 po 
godz. 19
PROSIĘTA -110 zł/szt! Wąsosz, tel 065/615-10-08 
ŚWINKI WIETNAMSKIE, -120 zł. Wrocław, tel. 071/387-80-01 
po godz. 18
ULE WARSZAWSKIE 2 szt. - 30 zl/szt. Osolin, tel. 071/310-64-16
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AKITAINU typ amerykański, wierny przyjaciel, łatwy w utrzy
maniu, reprezentacyjny, doskonały stróż, książeczka zdrowia, 
szczenięta odrobaczone, zaszczepione, w cenie 300 ■> 600 zł. 
Karłów, tel. 074/871-21-63 po godz. 16 
AKITA INU japoński pies bojowy, 7-miesięczne szczenięta, ładne 
umaszczenie (czerwono-rude), zaszczepione - od 700 do 800 
zł/szt. Wojcieszyće, tel. 075/767-60-42, 0605/91-45-57 
AKITA INU psy i suki, po doskonałych rodzicach, odrobaczone, 
zaszczepione, - 500 zl. Zaniemyśl, tel. 061/285-7047 
AKWARIUM 4001, bogate wyposażenie wraz z dużymi pielę- 
gnicami, zadbane • 800 zl. Brzeg, tel. 077/411-23-61 
AKWARIUM 12 szt., 80 I, oświetlenie, regal, - 800 z!. Jelenia 
Góra, tel. 075/641-93-51
AKWARIUM 400 I, klejone, - 200 zl. Namysłów, tel. 
077/410-20-13
AKWARIUM regal, 2 x 2201, kompletne oświetlenie, osprzęt, -
1.500 zł. Trzebnica, tel. 071/399-73-86
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JEŹOZWIERZE ceny od 1.000 zl. Podgórki, lei. 075/713-71-87 
KARP kroczek, 1 tona, waga 2,15 kg/szt., sprzedaż w końcu 
maja - 7,5 zł/kg. Nysa, tel. 077/435-64-66 
KLACZ gniada, 8-letnia, raśy śląskiej, około 700 kg, chodzi w 
zaprzęgu i siodle, nadaje się do pracy w polu, - 5.000 zl.. Kozi
ce. gm. Krotoszyce, tel. 076/850-71 
KLACZ kuc feliński, zazębiona 9 mies. - 4.000 żł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/816-0545
KLACZ SP 7-letnia, karo-gniada, 4 skarpety, spokojna, pod sio
dło lub do zaprzęgu - 4.600 zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 
076/818-96-71,0601/84-95-58 - 
KLACZ LUB WAŁACHA przyjmę na dożywocie lub do pensjo
natu, za możliwość jazdy. Olszyniec, tel. 074/845-33-67 
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ, 1996 r. spokojna, do zaprzęgu i pod 
siodło, - 2.500 zł. Lubsko, tel. 0600/51-56-44 
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 1 5-roczna, maść Izabeł oraz 
dokard i bryczka typu rzeźniczka, • 5.000 zł. Koźmin, tel. 
062/721-32-17
KLATKI DO HODOWLI KUR NIOSEK typ kaskadowy, 3-piętro- 
we, w cenie 1.800 - 2.000 zł/śZt. Milicz, iel. 071/384-05-97 
KOGUT 13 szt., liliputy, ładnie ubarwione • 15 zł. Zawonia, tel. 
071/312-90-73
KOŃ ogier, 6-letni, z rodowodem, - 4.800 zł. Krysytna Ponęta,
55-120 Golędzinów, gm. Oborniki Śląskie 
KOŃ ogier, siwy, wys. 168 cm, 2-letni, z pełnym rodowodem, 
ujeżdżony, zaprzęg, siodło, b. spokojny, - 4.000 zl. Pakosław, 
teł. 065/547-01-92,0604/85-80-07 .
KOŃ ogier gniady, nieduży, 4-letni, • 2.700 zl. Paszowice, tel. 
076/870-16-04
KOŃ RASY KONIK POLSKI ogier, 4-letni, bardzo spokojny, ład
ny, zaprzęgowy, nadaje się na rekreację, lubi dzieci, • 3.000 zl. 
Sierpnica, tel. 074/845-68-69
KOŃ RASY WIELKOPOLSKIEJ 4-letni walach, obustronne po
chodzenie, wys. 175 cm-, gniady, do zaprzęgu, • 4.500 zł. Ścię- 
gny k. Karpacza, tel. 075/761-84-01 
KOZA dojna, 2 szt. młodych -180 zł. Bartoszowa, gm. Borów k. 
Strzelina, lei. 071/393-20-57
KOZA dojna * 2 małe kózki, 2-mies, - 200 zł. Brzeg, tel. 
077/416-23-69

. KOZA, -150 zł. Czaple, gm. Pielgrzymka, tel. 076/877-55-94 
KOZA dojna, z 2 koźlętami, zadbana. Wołów, tel. 071/389-81-14 
KOZA po jednym wykoceniu( dojna, • 150 zł. Wrocław, tel. 
071/326-20-97
KOZA po pierwszym wykoceniu, • 150 zł. Wrocław, tel, 
071/372-77-60
KOZY dojne, 2 szt., 1- i 2-roczne, wydajne i zadbane -110 zł/szt.
Żagań, tel. 068/377-31-59 po godz. 20
KÓZKA i koziołek - 50 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/735-12-04
KÓZKI SYRYJSKIE -150 zl. Dobroszyce, tel. 07.1/314-86-41
KROWA na wycieleniu (w sierpniu). 5-letnia. Gorzupia, tel.
062/721-19-75
KROWA czarno-biała, dojna, zacielona na 3 miesiące, • 1.200 
zl. Jaźwina, tel. 071/393-80-67 - \
KROWA, na wycieleniu - 2.300 zł. Kuklice, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-18-30 po godz.18
KROWA wycielenie w maju -1.500 zł oraz jałówka cielna • 1.200 
zl. Legnica, tel. 076/858-22-33

AKWARIUM ryby + osprzęt, - 1:000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/664-77-67
AKWARIUM 751 i 251, stolik, 2 lampy, cena 50 żł. Wrocław, tel. 
071/373-15-18
AKWARIUM poj. 501, z rybkami, pełne wyposażenie, • 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-06-77
AKWARIUM bez pompki, • 25 zł. Wrocław, tel. 0503/31-49-50 w 
godz. 10-22
ALASKAN MALAMUTE suczka czarna, po rodzicach zaprzę
gowych, urodzona 06.03.20.01 r, -450 zł. Stronie Śl., tel. 
074/814-21-70
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta po złotych 
medalistach, w rodowodzie zwycięzca świata i Europy, czem- 
pion USA i interczempion, ładne głowy, w b. dobrych propor
cjach, duży temperament, ceny 700-1.000 zl oraz suka, młoda, 
hodowlana, po szczepieniach • 700 zl. Chojnów, tel. 
076/818-19-26
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, z rodo
wodem, harmonijnej budowy, grubej kości, po czempionach 
Polski, - 800 zł. Legnica, tel. 076/862-95-70 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER suczka 10-tygodnio- 
wa, - 300 zł. Nysa, tel. 0608/85-31-60 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER po rodowodowych 
rodzicach, urodzone 30.04.2001, b. pięknej maści - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/363-68-55
BERNARDYN szczenięta - 200 zł. Dobrzyca, tel. 062/741-39-01 
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, po rodowodowych 
rodzicach, do wglądu rodzice, ?: 600 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-95-96,0609/41-47-73
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, po rodzicach rodo
wodowych (do wglądu) - 400 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05, 
0606/92-75-53
BERNEŃSKI PIES PASTERSKI suka 2-miesięczna, rodowodo
wa, po czempionach, -1.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-01-71 
BOKSER szczenięta, mocnej budowy, odrobaczone, szczepio
ne, książeczka zdrowia, - 290 zł. Bojanowo, tel. 065/543-09-45 
BOKSER szczenięta po rodzicach rodowodowych, zaszczepio
ne, odrobaczone, książeczka zdrowia, - 420 zł. Słup, tel. 
076/870-83-47
BOKSER szczenięta, po rodowodowym ojcu, książeczka zdro
wia, - 350 zł. Sowiny, tel. 065/545-76-25 
BOKSER szczenięta, - 250 zł. Świdnica, tel. 074/853-03-73 
BOKSER pręgowane, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/316-17-77, 
071/316-95-78
BOKSER złote z białymi dodatkami oraz pręgowane, psy i suki, 
odrobaczone, zaszczepione, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-37-64
BUDA DLA PSA typ .willa", - 400 zl. Lubin, tel. 0602/74-07-02 
BULL TERRIER po norweskim reproduktorze, zaszczepione, 
odrobaczone - 1.900 zł/szt. Oława, tel. 071/302-93-65, 
0607/51-13-07
BULL TERRIER szczeńiaki, 8 tyg., odrobaczone, zaszczepio
ne, bez rodowodu, psy, • 500 zl. 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
CHOW-CHOW rude szczenięta, rodowodowe, 7-miesięczne, -
1.400 zł. Bolesławiec, teł. 075/734-73-25,0502/84-48-47

CHOW-CHOW szczenięta, bez metryk, • 800 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-72-41

. COCKER SPANIEL, czarno-brązowe, szczenięta. - 300 zł. Lu
bin, teł. 076/847-12-43
COCKER SPANIEL szczenięta czarne i rude, rodzice do wglą
du, odbiór po 25.05.2001 r, • 260 zł. Wojcieszyn, tel. 
076/877-54-81
COCKER SPANIEL szczenięta, * 300 zł Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
COCKER SPANIEL złote, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/316-17-77, 
071/316-95-78
COCKER SPANIEL ANGIELSKI szczenięta 7-tygodnlbwe, • 300 
zl. Wrocław, tel. 0502/99-42-65
DOG DE BORDEAUX szczenięta, mocna budowa, ciemnoru- 
de, elitarne pochodzenie, po wielokrotnych zwycięscach wystaw, 
w rodowodach czempiony i interczempiony, cena 800 zl bez 
rodowodu, i 1.200 zł z rodowodem. Sobótka, tel. 0602/66-40-44, 
0602/12-66-69
DOG DE BORDEAUX 3-miesięczne, rodowodowe, szczeniaki, 
wspaniała linia hodowlana, hodowla „An-Ro-Ge" Poznań, • 1.500 
żł. Wrocław, tel. 071/364-46-97
DOG NIEMIECKI szczenięta, maści czarnej, - 350 zl. Koźmin 
Wlkp., tel. 062/721-60-46
FOKSTERIER szczenięta 9-tygodniowe, - 270 zl. Jawor, tel. 
076/871-87-45
GOLDEN RETRIEVER suczka, rodowodowa, 9-tygodniowa, po 
czempionie, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/361 -06-09, 
071/384-62-83
JAGDTERRIER szczenięta, 12-tygodniowe, szczepione, odro
baczone, po rodzicach polujących - dzikarze - 200 zł/szt. Ule- 
sie, gm. Legnica, tel. 076/862-08-43 
JAMNIK suczka, sympatyczna, mądra, oddam w dobre ręce - 
20 zł. Podgórki, tel. 075/713-71-87 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY, - 350 zł. Wrocław, lei. 071/316-17-77, 
071/316-95-78
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY, suka 3-mieś; - 400 zł. Oleśnica;Tel. 
060*1/50-43-57
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY suczka, 8-tygodniowa • 170 zł. Wro
cław, tel. 071/341-17-16,0501/33-27-72 
JAMNIK MINIATUROWY szorstkowłosy, rodowodowy, po do
skonałych rodzicach, odrobaczone, szczepione, odchowane w 
domu z dziećmi, -1.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-05-43 
JAMNIK MINIATUROWY gladkowłose, czame, pieski i suczki, 
odrobaczone, - 200 zl. Wrocław, tel. 0608/16-37-64'
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta. • 300 żł. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
KLATKI DLA LISÓW i inny sprzęt z fermy - 25 zl/szt. Legnica, 
teł. 0608/50-18-78
KOT MAINE-COON rodowodowe, kocięta, - 1.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-45-56
KOT PERSKI kocięta 7-tygodniowe, białe, • 250 zł. Bolesławiec, 
lei. 075/732-30-09'
KOT PERSKI kocięta 7-tygodniowe. różne kolory, - 260 zł. Mię
dzybórz, tel. 062/785-68-70
KOT PERSKI szynszyiowy, biało-srebrzysty, 4-miesięczny, po 
rodowodowych rodzicach, nauczony czystości, książeczka zdro
wia, - 300 zł. Wrocław, tel. 788-15-07 
KOTY PERSKIE 2-miesięczne, cena - 230 zl/szt. Polanica Zdrój, 
tel. 074/869-00-28
KOTY PERSKIE, SYJAMSKIE • 250 zl/szt. Opole. tel. 
077/436-62-37
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, zdro
we -15 zl/kg lub za zboże. Małujowice, tel. 077/412-32-34 do 
15,411-75-02 po 18
KUPIĘ BOKSERA szczeniak, piesek, brązowy, pręgowany, z 
białymi plamami, za rozsądną cenę. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-36-56
KUPIĘ GOLDEN RETRIEYERA sukę, na prawach hodowlanych, 
najchętniej starszą, z rodowodem. Wrocław, tel. 0503/74-19-17 
KUPIĘ PSA I SUCZKĘ YORKSHIRE TERRIER • do 500 zl lub 
SHIH-TZU - do 300 zł, szczeniaka albo dorosłego. Wałbrzych, 
tel. 0600/18-83-76
KUPIĘ SZCZENIĘTA rasa obojętna i cale mioty. Lubin, tel. 
076/843-95-96,0609/4147-73
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras, całe mioty. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-6743,0606/13-34-11
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras i całe mioty. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03 . .
KUPIĘ ŻÓŁWIE EGIPSKIE oraz dorosłą samicę agamy broda
tej. Legnica, teł. 076/866-19-90 
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta, -1.700 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-30-84
LABRADOR-RETRIEVER doskonałe psy rodzinne, szczenięta 
z rodowodem i bez, ceny 1.000-1.600 zł. Wrocław, tel. 
0606/8948-10
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LABRADOR-RETRIEVER szczenięta rodowodowe, unikalne 
pochodzenie-, -1.500 zł. Wrocław, tel. 361-06-09,384-62-83 
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta, 9 szt. • 800 zl. Ziębice, 
tel. 074/819-32̂ 59
LABRADOR-RETRIEVER, BEAGLE, NOWOFUNDLAND szcze
nięta z rodowodem lub bez • od 900-1500 zl, możliwość bez
płatnego dowozu. Wrocław, tel. 0501/50-92-59 
LAKELAND TERRIER pieski 4-mies, • 1.000 zł. Oleśnica, tel. 
0601/5043-57
MALTAŃCZYK szczenięta, -400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
MOPS szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
ODDAM KOTKI dwie, szarą w paski i czarną, samodzielne, 
paromiesięczne, mogą być cały dzień na dworze, pilne. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-34-37 w godz. 8-23 
ODDAM KOTKI jedną szarą w paski i drugą czarną, samodziel
ne, paromiesięczne, mogą być cały dzień na dworze. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-34-37 w godz. 8-23 
ODDAM KOTKI małe, w dobre ręce. Wrocław, tel. 339-87-29 
ODDAM PSA rasowego, dobrze ułożonego, zdrowego, nie spra
wiającego żadnych kłopotów, najchętniej osobie samotnej., tel. 
0503/74-19-17
ODDAM SZCZENIĘTA 2 pieski 2-mies. (po matce - jamniku dłu
gowłosym i ojcu • małym kundlu), w dobre ręce. Nysa, tel. 
077/43340-34
OWCZAREK BELGIJSKI 12-tygodniowy piesek, szczepiony, 
książeczka zdrowia, • 250 zi. Świdnica, tel. 074/852-06-13 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta po rodowdowych rozdzi- 
cach, czempionach. mocna budowa, zaszczepione, - 550 zl. 
Bielawa, tel. 074/833-18-16
OWCZAREK KAUKASKI suczka rodowodowa, 2.5-roczna, -
1.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25,0502/844 8 47 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta. 8-tygodniowe, rodzice na 
miejscu - 300 Zl/szt. Górowo, gm. Prusice, tel. 071/312-67-97

SKLEP Sś 
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OWCZAREK KAUKASKI szczenięta. • 150 zi. Świdnica, tel. 
074/852-18-95
OWCZAREK KAUKASKI suczka, 4-miesięczna, po szczepie
niach, bardzo ładna, po rodowodowych rodzicach, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 0608/16-25-78
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta po rodowodo
wych rodzicach, czarne podpalane, rodzice do wglądu, - 500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/736-97-54
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta po rodowodo
wych rodzicach, z własnej hodowli/czarne oraz podpalane, 
odrobaczone, zaszczepione, możliwość wystawienia rachunku
- 400 zł - 600 zł. Brzezinki, tel. 0717381-20-50 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta długowłose, z rodowodem.
- 350 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86,0603/51-6048 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, szczeniaki,‘rodowodowe, 
ładne umaszczenie, zadbane, • 1.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/761-70-61
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, rodowodowe, po dosko
nałych niem. rodzicach, reproduktorze RFN, Bajk von Domini
ka, zwycięzca Rysy 2000 r., bez dysplazji, pełna dokum. kyno
logiczna FCI - 800 zł. Kępno, tel. 062/782-37-84 
OWCZAREK NIEMIECKI suka 4-letnia, po badaniach i szcze
pieniach, b. ładnie i.dobrze ułożona. Mirków, tel. 071/315-11-28 
OWCZAREK NIEMIECKI, szczenięta mocnej budowy, grube 
łapy, odrobaczone, rodzice do wglądu - od 250 zł/szL Oleśnica, 
tel. 071/399-54-04
OWCZAREK NIEMIECKI książeczka zdrowia, 18 miesięcy. • 200 
zł. Strzegom, tel. 074/855-2746 po gqdz. 20 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, gladkowłose, grubej ko
ści, rodzice do wglądu, - 450 zł. Ścinawa, tel. 076/843-95-96, 
0609/4147-73
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, -130 zł. Świdnica, tel. 
074/852-18-95
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta długowłose i krótkowłose, 
czarne, podpalane, grubej kości, odrobaczone, zaszczepione, 
po rodowodowych rodzicach, z własnej hodowli, możliwość 
wystawienia rachunku, w cenie 300400 zl. Warkocz k. Strzeli
na, tel. 0602/77-62-52
OWCZAREK NIEMIECKI gladkowłose, rodowodowe, -1.100 zl. 
Wrocław, tel. 071/316-17-77,071/316-95-78 
OWCZAREK NIEMIECKI gladkowłose szczenięta oraz suka
6-mies., zaszczepiona, długowłose, psy i suki, mocnej budowy, 
odrobaczone, cena: 500-650 zł. Wrocław, teł. 0608/16-37-64 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 4-mięsięczne z rodowo
dem FCI, po czempionach, doskonała psychika, profesjonalna 
hodowla, mocnej budowy, krótko-, i długowłose, ceny
1.000-1.500 zł. Wrocław, teł. 0503/37-02-17 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta rodowodowe, 
po rodicach użytkowych, wolnych od dysplazcji, zaszczepione,
4-miesięczne, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/785-79-50, 
0501/82-3740 ■
OWCZAREK NIEMIECKI szczeniaki, 5-miesięczne, z rodowo
dem, w tym jedna suczka długowłosa, mocna kość, budowa, 
komplet szczepień • 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/373*25-55 po 
godz. 20,0604/64-02-92
OWCZAREK NIEMIECKI ze straży granicznej, kontowane, zna
kowane, 6-miesięczne - 600 zl/szt., oraz dwa psy 18-miesięcz- 
ne, szkolone, kierunek P.T. - 500 DEM, kierunek P.O., super 
charakter -1.000 DEM. Żary, tel. 0602/82-91-58 
OWCZAREK SYBERYJSK11.5 roczny, zadbany, idealny do stró
żowania posesji, - 350 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-72 
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE owczarek szetlandzki, szcze
niaki rodowodowe, po czempionach, książeczka zdrowia, wy
prawka, odbiór czerwiec 2001 r., możliwość hotelu i rat, cena
1.000-1.200 zl. Wrocław, tel. 071/78849-31,0600/27-2646 
O OWCZARKI NIEMIECKIE 8-tygodniowe, zaszcze

pione • 250-350 zł, jamniki, 2-13-miesięczne • 180 
zł, owczarki podhalańskie, 2-miesięczne, zaszcze
pione - 350 zł, cocker spaniele, 7-tygodniowe, za
szczepione • 350 zł. Jawor, tel. 076/870-88-63 
84014821

PAJĄKI PTASZNIKI z hodowli, różne gatunki oraz gekony. ceny 
od 30 zł. Wrocław, tel. 341-30-55 
PAPUGA ROZELLA KRÓLEWSKA młoda, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/359-27-76 ,
PEKIŃCZYK szczeniętdrSuczki 2-miesięczne - 250 zl/szt. Prą
dy, gm. Opole, tel. 0606/13-93-99 
PEKIŃCZYK szczenięta, rodzice do wglądu • 300 zł. Trzebnica, 
teł. 071/312-16-31
PINCZER szczenięta 6-tygodniowe, 200 zl/szt. Pszenno, tel. 
074/852-97-83
PINCZER MINIATURA szczenięta rodowodowe po multiczem- 
pionie, brązowe, - 700 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-69-72 
PIT BULL RED NOSE - 850 zl/szt. Krapkowice, tel. 
0604/51-25-29
PIT BULL TERRIER odbiór 06.2001 r., po bardzo ułożonych 
rodzicach, szczenięta, pręgowane, psy i suczki, w cenie 700-750 
zł. Lubin, tel. 076/847-27-84. 076/841-20-31 po godz. 18 
PRZYJMĘ DALMATYŃCZYKA psa, do 1 roku. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-3041
PRZYJMĘ DOBERMANA szczeniaka, dobre warunki, bezpłat
nie. Wierzbowa, tel. 076/817-30-30 
PUDEL 7-tygodniowe szczenięta, srebrne i czarne, odrobaczo
ne - 350 zł, foksterier tri-colour, ĝ tygodniowe szczenięta, odro
baczone - 300 zł. Jawor, tel. 076/871*8745 
PUDEL MINIATUROWY morelowe, po doskonałych rodzicach 
hodowla domowa, - 700 zł /szt.. Poniec, tel. 065/573-13-09 
PUDEL MINIATUROWY czarne i morelowe, po rodzicach z ro 
dowodem, zaszczepione, odrobaczone, - 250 zł. Poniec, teł 
065/573-14-21

FOLIE OGRODNICZE 
AGROWŁÓKNINY

| BECZKI, SKRZYNKI I INNE
|  Wrocław, ul. Mydlana 3A

tel. 071/348-77-41
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- RATLEREK MINIATUROWY .Sarenka",-książeczka zdrowia, 
szczenięta, zaszczepione, rodzice do wglądu, ceny 400-600 zl. 

J  Wałbrzych, teł. 0 /̂845 )̂8-05,
ROTTWEILER szczenięta 12-tygodńiowe, odrobaczone, rodzi

ce  do wglądu, • 150 zł. Leśna, tel. 0603/35-96-33 
ROTTWEH-ER 7-miesięczna suka, po wszystkich badaniach i 
szczepieniach, dobrze ułożona. Mirków, tel,.071/315-11-28 
ROTTWEILER oddam w dobre ręce, bardzo łagodny, 2-letni. 

; Nysa, tel. 0602/67-53-50 
ROTTWEILER reproduktor, doskonały wygląd, zaprasza sucz
ki. Ścinawa, tel. 0607/43-68-77
ROTTWEILER suczki, 2-miesięczne, - 250 zł. Trzebnica, tei. 
0717387-24-25,071/373-10-11 Wrocław 
ROTTWEILER szczenięta, po doskonałych, rodowodowych ro
dzicach, mocnej budowy, ładnie podpalane, odbrobaczone, 
zaszczepione, książeczka zdrowia, ojciec wicezwycięzća mło- 

l  dzieży, wysoko oceniany przez sędziów, odbiór po 1.06.20|01, 
pies - 400 zł, suka - 350 zł. Wołów, tel. 071/389-40-21, 

i  0606/48-50-32 
ROTTWEILER 3-miesięczny, b. wesoły, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/302-70-45,0607/70-12-91
RYBY AKWARIOWE MIECZYKI, WELONY od 1-1.50 zl/szt. 
Opole, tel. 077/436-62-37
RYBY AKWARIOWE MOLINEZJE - 0.50 zł/szt. Wrocław, tet. 
071/342-04-64
SETER IRLANDZKI szczenięta, - 400 zł. Bolków, tel. 
075/741-37-75,075/741-31-47
SETER IRLANDZKI szczenięta, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SHAR PEI szczenięta rodowodowe, • 1.300 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/832-51-90,074/831-77-79
SHIH-TZU pies biało-zloto-czarny, bez rodowodu, 12-tygodnio- 
wy, b. wesoły i przyjazny, książeczka zdrowia, - 450 zł. Legni- 

t  ca.teL i!76/866̂ 0t*1 JL»J0Z6/855-J26-.8fi po godz. 16 
SHIH-TZU szczenięta 8-tygodniowe, 3-kolorowe, odrobaczone, 
zaszczepione, po ojcu z rodowodem, • 420 zł. Poniec, tel. 
065/573-14-21
SHIH-TZU miniaturowe, zaszczepione, rodowodowe, z dosko
nałym pochodzeniem • 800 zł - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/321-18-34
SHlH-TZU piękny, biało-złoty reproduktor, po synu zwycięzcy 
świata, wielokrotnym zwycięzcy Klubu Polski, czempionie Pol
ski. Wrocław, tel. 071/328-91-70,0603/31-21-86 
SHIH-TZU czamo-biale, złote, biało-złote, • 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-28-10,0601/16-86-00 
STRUŚ AFRYKAŃSKI zapisy, sprzedaż od połowy czerwca, 
cena 600-800 zl. Legnica, tel. 076/855-08-97 
SYBERIAN HUSKY szczenięta, • 300 zł. Witoszów, tel. 
074/853-85-62
SYBERIAN HUSKY z niebieskimi oczami, • 800 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-17-77, 071/316-95-78 
SZNAUCER MINIATUROWY pieprz i sól, szczenięta rodowo
dowe, odrobaczone, sznaucer średni, czamy, suka 2-łetnia, ro
dowodowa. Rudno, tel. 068/356-16-29 
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, - 400 zl. Wrocław, tel. 
0605/38-04-78
SZNAUCER OLBRZYMI suczka, - 1.200 zł. Jedlina Zdrój. tel. 
074/845-52-75
SZNAUCER ŚREDNI, szczenięta bez rodowodu, • 600 zł. Dzierż- 
ków, gm. Dobromierz, tel. 0605/34-85-97 
SZNAUCER ŚREDNI grubej kości, pieprz i sól, po rodowodo
wych rodzicach, książeczka zdrowia, odbiór koniec maja - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/329-24-43
SZPIC NIEMIECKI miniaturowe, białe, po czempionach, sucz
ki, -1.500 zl. Smolec, tel. 071/316-84-25, 071/312-69-11 
TERIER NIEMIECKI myśliwski, 5.5-miesięczna suka i pies, czar
ne podpalane, z rodowodem, po polujących czempionach Pol
ski, z dyplomem użytkowości (nora, dzik), - 500 zł. Wrocław, 
tel. 316-63-78
TERIER ROSYJSKI czamy, typ użytkowy, po dobrych rodzicach, 
-1.400 zl. Leszno, teł. 0607/26-47-94 
TERIER SZKOCKI szczenięta po doskonałych rodzicach, do 
odbioru w czerwcu, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/328-73-31 
TERIER WALIJSKI psy i Suki, po doskonałych rodzicach, • 300 
zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64
TERRIER SZKOCKI szczenięta - 1.400 zł/szt., możliwe raty. 
Wrocław, tel. 071/322-16-05
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER szczenięta, po aktualnie 
najlepszym importowanym psie w Polsce, cena 2.000 - 2.500 zł 
oraz polecamy najlepsze reproduktory. Świebodzice, tel. 
074/854-72-41
WYŻEŁ NIEMIECKI szczenięta krótkowłose, rodowodowe, za
szczepione, po doskonałych rodzicach polujących, - 70Ó zł., 
tel. 071/316-84-39
WYŻEL SZORSTKOWŁOSY czarno-srebrne, - 300 zl. Wrocław, 
tel. 0608/16-37-64
WYŻEŁ WEIMARSKI krótkowłose, rodowodowe, b. ładne, •
2,500 zł. Wrocław, tel. 071/348-18-58 
YORKSHIRE TERRIER, - 900 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-24-67
YORKSHIRE TERRIER szczenięta rodowodowe po doskona
łych rodzicach, zwycięzcach wystaw, ceny 1.200 • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-55-54
O  YORKSHIRE TERRIER dwa 8-tygodniowe pieski, 

po rodowodowych rodzicach, szczepione, odro
baczone, pod stałą opieką weterynaryjną, • 1.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/66-22-74 80008641

YORKSHIRE TERRIER miniaturowy, szczenięta, - 900 zł. Świd
nica. tel. 0605/06-25-77 po godz. 19,0.74/853-55-51 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, po rodzicach rodowodo
wych, -1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/854-72-89 
YORKSHIRE TERRIER dwa reproduktory, młodzieżowy czem- 
pion Polski, czempion Polski, zwycięzca rasy i wystaw, obu
stronne pochodzenie po czempionach oraz drugi piesek po mło
dzieżowym zwycięzcy świata w 1996 r., Europy w 1999 r., czem
pionie 9 krajów, oczekuję na suczki do krya. Wrocław, tel. 
071/328-91-70,0603/31-21-86
YORKSHIRE TERRIER piękny 3-miesięczny piesek, po mło
dzieżowym czempionie Polski, czempionie Polski, zwycięzcy 
rasy i wystaw, zaszczepiony, odrobaczony, -1.600 zł. Wrocław, 
teł. 071/328-91-70, 0603/31-21-86 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, zaszczepione, odbrobaczo
ne. -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/326-04-97

ZDROW IE  
I U R O D A

APARAT DO MANICURE I PEDICURE JOP VEL' fabrycznie 
nowy, 220 V, 18 W, także bezprzewodowy, bogato wyposażony, 
profesjonalny, sprowadzony z Niemiec, dla pań dbających o 
dłonie i stopy, • 120 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI cyfrowy wyświetlacz, 
pełna automatyka, stan idealny, zapakowany, • 380 zl. Wrocław, 
lei. 0603/99-80-27
APARAT OO MIERZENIA CIŚNIENIA MARSHALL MB 70 elek- 
Ironiczny, • 190 zł. Wrocław, tel. 0603/23-10-07 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI nowy, eleklronicz- 
ny, mały rozmiar, nadgarstkowy, prod niemieckiej, - 150 zl. 
Wrocław, tel. 0607/55-33-23
ARARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI fabrycznie nowy. 
elektroniczny, cyfrowy, podświetlany, automatyczny, firmy .Hu- 
ger", sprowadzony z Niemiec, b. dokładny, prosty w obsłudze, 
możliwość przesłania pocztą - 240 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
APARAT SŁUCHOWY dobrej filmy szwajcarskiej • 800 zł Wro
cław, tel. 071/346-40-90
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE dla osób po operacji

krtani, marki Servox, prod. niemieckiej, nowoczesny, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-77-77
BŁOTO Z ALG MORSKICH do profesjonalnych-zabiegów-wy- 
szczuplajacych i anticelulite, oraz różne-kremy po zabiegach, 

. renomowanej firmy włoskiej Phyto Sintezi, ceny fabryczne, atest 
PZH, jedna puszka 1,4 kg'- 134 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-28-55
EKRAN OPALAJĄCY 3x2000 W turbo, -4.900 zł. Wrocław, tel. 
071/363-31-96
ELEKTROAKUPUNKTER ZEPTER nie używany, zapakowany, 
• 290 zł. Wrocław, tel. 0603/99-80-27 
FOTEL STOMATOLOGICZNY BESKID oraz przystawka Chira- 
na, stan dobry lub na części, - 600 zl. Wrocław, tel. 
0606/96-56-14
FOTEL STOMATOLOGICZNA BESKID, • 400 zl. Wrocław, tel. 

,071/324-97-18
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

KABINA SAUNY H-210 x 240 x 150 - 550 zł. Polanica, tel. 
074/861-18-18
KRZESŁO STOMATOLOGICZNE. • 200 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-51-60.0605/91-76-17

dem oryginalnych preparatów, pełna kuracja - 720 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-51-57 .
ŁÓŻKO ARNOLD, 1995 r., szpital no-ortopedyczne, automatycz
na reguł, wysokości, automatyczna reg. kąta zagłówka, pulpit1’ 
wysuwany, statywy, uchwyty na kółkach z centralnym hamul
cem, materac, • 1.900 zl. Żary, tel. 0602/69-21-86 
ŁÓŻKO DO MASAŻU do profesjon. zabiegów, stan b. dobry, •
2.000 zl. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do godz. 16, 
0601/71-57-78
ŁÓŻKO ORTOPEDYCZNE 1-segmentowe, składane, na kół
kach, wysięgnik, stan b. dobry, prod. duńskiej, - 350 zł. Wro
cław, tel. 071/324-13-60
ŁÓŻKO SZPITALNE prod. niemieckiej, reg. wysokości, reg. 
zagłówka, na kółkach, stan b. dobry, - 1.200 zł. Syców, tel. 
062/785-43-77 lub, 785-34-78
MASZYNKI DO STRZYŻENIA WŁOSÓW 5 długości strzyżenia, 
grzebień, nożyczki • 20 zl. Wrocław, lei. 0607/53-68-56 
PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA ROHO nowa, • 900 zl. 
Wrocław, tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16 
PORADNIK MEDYCZNY z opisem rewelacyjnych i sprawdzo-

CENTRUM MEDYCZNE
N IEM IEC K A  A P A R A T U R A  “ BICOM ” + UZNANI L E K A R Z E
G W A R A N T O W A N A  LIKW ID A CJA  P A LE N IA  (już po 1 wizycie u lekarza), 
wszystkich nałogów, anoreksji, bulimii; WSZYWKI (całodobowo)
A L E R G I E ,  A S T M A  - BEZBOLESNE TESTY* .
ODCZULANIE (bez nakłuć, natychmiastowo, 300 alergii);
B EZ O P E R A C Y JN IE , S K U T E C Z N IE : r
TARCZYCA. WRZODY, MIĘŚNIAKI, CUKRZYCA, NADCIŚNIENIE,
REUMATYZM, ZATOKI, BÓLE, NERWICE, PORAŻENIA, EPILEPSJA,
BIELACTWO, ŁUSZCZYCA,MOCZENIE NOCNE, inne trudne choroby;
IM PO T EN C JA  (VI AG  RA), bezpłodność, prostata, depresje,stres 
G IN EKO LO G IA (specjaliści) - antykoncepcja, onkologia, cytologia,leczenie nadżerek - bez wypalanek 
B EZK R W A W E - usuwanie LASEREM: brodawek, znamion, tatuaży,naczynek, odcisków, trądzika 
IRYDOLOGIA - analiza chorób z  tęczówki oka + ziołoleki
OD CH U D ZAN IE (cellułitis) - komputerowo, spalacze tłuszczu, “L-KARNITYNA’ , “CHITININ’
S K L E P  - ziołoleki, pierwiastki prof. Podbłełskiego, bańki bezogniowe,kubki magnetyczne, 
y iLC A C O R A  (licencjonowany przedstawiciel Londynu).__________________ t u w o  - n a jta n ie j iii

WROCŁAW, UL. CHROBREGO 35, TEL. 071 3 29  33  70

O

KUPIĘ FOTEL KOSMETYCZNY najchętniej .Pisorski'. Wrocław,
tel. 071/361-42-32, 0601/72-84-85
KUPIĘ LAMPĘ KOSMETYCZNĄ z lupą. Wrocław, tel.
071/361-42-32,0601/72-84-85
KUPIĘ LEKARSTWO OMNADREN testosteron, metanabol pol
ski i rosyjski, winstrol, chętnie większą ilość.., tel. 0606/82-92-60 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO tytko 
nowe modele (używane) oraz solarium. Wrocław, tel. 
0601/70-24-98
LAMPA LECZNICZA BIONIC ZEPTER, • 490 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-53,0603/18-95-49
LAMPA STOMATOLOGICZNA SIEMENS, - 500 zł. Oleśnica,
tel. 071/398-51-60, 0605/91-76-17
LAMPA ZEPTER BIOPTRON nowa, • 1.450 zł. Wrocław, tel.
0603/33-89-77
LEKARSTWA ANABOLICZNE dekadurabolin - od 30 zl/amp. 
200 mg., omnadren, testosteron, metanabol, winstrol, cłenbu- 
terol, testoviron, sustanon, primabolan, wysyłka cały kraj • od 
20 zł. Zgorzelec, tel. 0608/27-55-45 
LEKARSTWO na kamienie, nerkowe, całkowicie likwiduje ka
mienie, • 400 zł. Świebodzice, tel. 074/854-74-61 
LEKARSTWO MELATONINA 1 mg, 120 tabletek w opakowa
niu, - 50 zl. Wrocław, tel. 071/357-65-30 
LEKARSTWO SPIROPENT NIEMIEC1100 tab. - 90 zł, Metana
bol 100 tab.- 45 zł, RetabołH 5 amp. • 50 zł, test. Propionat 50 
mg, 10 amp. • 50 zł, Testanat 100 mg, 10 amp. - 65 zł, Omna
dren, Clomid, Winstrol, Deca, Agiovirin, Proviron. Polkowice, tel. 
0503/69-07-96
O  VI AG RA • tabletki dla mężczyn, 100% skuteczno

ści. Zielona Góra, tel. 0503/08-17-03 54022111
O  VIAGRA-LEKARSTWO DLA MĘŻCZYZN oryginał- 

na tabletka z USA, cena 100 mg - 55 zł, 50 mg • 42 
zł, wysyłka na cały kraj, dyskrecja zapewniona. 
Katowice, tel. 0501/34-19-17 03002631

O  VłAGRA-TABLETKA DLA MĘŻCZYZN z USA, 100% 
skuteczności, cena 100 mg • 55 zł, 50 mg • 42 zł, 
dyskrecja zapewniona, wysyłka na cały kraj. Ka
towice, tel. 0607/07-06-69 03002641

SŁONECZNE 
STUDIO

• solaria nowe i używane firm: 
ERGOLINE, GOLF, UVE, KBL

• lampy: NEW TECHNOLOGY
• kosmetyki
• bezpłatne doradztwo
• klimatyzacja
• serwis, komis, raty, leasing OP011917

ul. Czysta.2-4; Wrocław 
tel. 071 / 343 98 90, 0 501 153 740

LEKARSTWO VIAGRA tabletki 100 mg - 60 zł/szt., 50 mg • 40 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/361-99-35 
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg -.65 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/363-20-69
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 65 zł/szt. Wrocław, tel. 
0609/15-17-27
LEKARSTWO VIAGRA100 mg - 60 zł, możH sprzedaży wysył
kowej. Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034)
LEKARSTWO YILCACORA leczy raka i inne schorzenia, sie-

NOWOCZESNA STOMATOLOGIA
E M A -D E N T i 

NOWOŚCI i
• Korony porcelanowe o ścieralności 

żywych zębów
• Protezy szkieletowe bez metalu
• Żel do próchnicy (bezboleśnie)
• Wybielanie zębów
• Ortodoncja • aparaty stałe, ruchome, elastyczne

PONIEDZIAŁEK • PIĄTEK 
SOBOTA I NIEDZIELA

RTG

ul. Powstańców Śl. 159 tel. 785 40 44
ul. Pretficza 8 tel. 365 48 48
ul. Rydygiera 35 tel. 329 60 96
ul. Dokerska 28 tel. 353 56 79

nych metod wyeliminowania kamieni żółciowych, nerkowych, 
nadwagi, zmarszczek i zaparć oraz wielu innych dolegliwości 
we własnym zakresie - 55 zł. Wrocław, tel. 0603/80-42-15 
PROSZEK DO PRANIA WEISS DALLI prod. zachodniej, opa
kowania o wadze 10 kg (wystarcza na 66 prań), -60 zł. Wał
brzych, tel. 074/844-72-15
PRZYSTAWKA STOMATOLOGICZNA CHIRANA stan b. dobry. 
- 800 zl. Wrocław, tel. 071/324-97-18 
SAUNA FIŃSKA wolno stojąca, z natryskiem, piec 220 V. wym. 
140x80 cm, nie używana, drewniane składane ławki, - 3.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/359-51-42 po godz. 17 
SKALER STOMATOLOGICZNY * przeglądarka • 500 zl. Ole
śnica, tel. 071/398-51-60,0605/91-76-17 
O  SOLARIA ERGOLINE kompleksowa obsługa tech

niczna (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 01026051

O  SOLARIA ERGOLINE, UWE i inne, np. solarium Er- 
goline 50/12, klimatyzacja, stan b. dobry • 18.500 
zł; Ergoline 38/3, b. dobre lampy, stan idealny •
8.500 zł. Duży wybór, atrakcyjne ceny., tel. 
0603/66-97-06 01026311

O  SOLARIA KBL kompleksowa obsługa techniczna 
(montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), wię
cej informacji w wysłanym na życzenie bezpłat
nym katalogu lub w internecie (www.ergoline.pl). 
„AURORUM”, Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01026071

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm. 
Przykładowe ceny: 50 od 17.000 zł, 43/4 od 11.000 
zł, 600 Ergoline od 50.000 zł, UWE CPS od 15.000 
zł, UWE Black Power VW 12 od 25.000 zł, Black 
Power od 15.000 zł i inne. Ceny hurtowe i deta
liczne, transport, montaż, zegar sterujący gratis, 
na terenie całego kraju, raty, leasing, serwis. 
Słupsk, tel. 059/842-14-76, 0603/55-77-35 
81010851

O  SOLARIA PROFESJONALNE renomowanych firm 
Ergoline, wszystkie modele od 35/300/600, Avan- 
garde, UWE, Miami Sun, Sunal i inne, do każdego 
zakupu solarium • transport na terenie całego kra
ju, montaż oraz el. zegar sterujący gratis, zapew
niamy serwis, akcesoria, kosmetyki, lampy czę
ści zamienne, sprzedaż wysyłkowa, detaliczna. 
Słupsk, tel. 059/842-14-76, 0603/55-77-35 
81010841

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm • Er
goline, Uwe i innych. Ceny konkurencyjne, trans
port gratis, obsługa „od A do Z”, gwarancja, ser
wis pogwarancyjny. Również sauny domowe oraz 
sprzęt do klubów fitness i siłowni. Wrocław, 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

SOLARIUM stojące, 7 lamp, 180 x 70 cm, • 500 zł. Legnica, tel. 
076/850-21-55
SOLARIUM 3x2000 W, profesjonalne, do gabinótów kosmetycz
nych, fryzjerskich, ekran z fotelem w komplecie, regulacja cza
su opalania, zarobkowe, - 3.900 zi. Wrocław, tel. 071/363-31-96 
SOLARIUM AYK 50/5, 33/2, profesjonalne, prod. niemieckiej, 
el. podnoszone, reg. nawiewu, - 6.800 zł i 4.400 zl. Wrocław, 
tel. 0604/35-17-00
SOLARIUM ERGOLINE, zamykane ręcznie, pleksa profilowa
na 35/3, - 5.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-19-48 w godz. 9-18 
SOLARIUM ERGOLINE używane, 26 lamp, 3 wzmocnienia na 
twarz. - 2.500 zl. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do godz. 16, 
0601/71-57-78
SOLARIUM ERGOLINE 35-lampowe, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-55-68
SOLARIUM ERGOLINE 38/3 -\000 zł. 43/4 • 9.000 zł, 44/5 -
14.000 zl, ze sterownikami, stan idealny. Wrocław, tel. 
0501/08-04-08
SOLARIUM ERGOLINE 44/5 z klimatyzacją, podświetlane, po
dwójne, pleksa dolna, stan b. dobry, na gwarancji, - 23.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-31-96
SOLARIUM ERGOLTNE 58/5 lampy 160 W. 5 wzmacniaczy na 
Twarz 100 W, stan b. dobry, • 19.900 zł. Wrocław, tel. 
071/363-31-96
SOLARIUM GOLF 40 lamp, 6 na twarz, podwójny nawiew, -
8.500 zl. Jelenia Góra, tel. 0603/60-83-13 
SOLARIUM GOLF 32-lampowe, 2 lampy na twarz, 30x100 W i 
2x400 W, 380 V, stan dobry, • 2.500 zł Wrocław, tel. 
0503/06-25-50

SOLARIUM HANSEATłC 6-lampowe, do twarzy, prod. niemiec
kiej, nowe. - 220 zl. Byczyna, tel. 077/413-48-97 
SOLARIUM MEGA SUN 63 lampy, 5 lamp na twarz, wentylacja, 
pilot, dodatkowo 2 pleksy, stan b. dobry, możliwe raty 12x1000 
zł, • 12.000 zł. Świdnica, tel. 074/630-85-33, 0606/95-66-52 
SOLARIUM MIAMI SUN 33/3,100 V ♦ 3 lampy na twarz 400 V 
♦ nowe łapy 100 V, - 2,500 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-73-61 
SOLARIUM VHA SUN 28/3, automatyczne, • 2.200 zł. Wał
brzych, tel. 074/846-19-48 w godz. 9-18 
SPLUWACZKA DENTYSTYCZNA, - 300 zł. Oleśnica, (el. 
071/398-51-60,0605/91-76-17
TURBINY WYWIEWNE DO SOLARIUM do ciepłego powietrza 
oraz centralę sterującą do 5 solariów, + rury, • 3.000 zl Wro
cław, tel. 071/363-31-96
UNIT STOMATOLOGICZNY prod. włoskiej, kpi. do pracy, stan 
idealny, 2 szt., tanio. Legnica, tel. 076/85&-21-55 
UNIT STOMATOLOGICZNY EMDA, • 1.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-60,0605/91-76-17
UNIT STOMATOLOGICZNY RITTER, • 500 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-60,0605/91-76-17
UNIT STOMATOLOGICZNY FINDENT z całym osprzętem, •
32.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-76-94,0604/71-66-24 
WÓZEK DO NAUKI CHODZENIA 4-kołowy. - 350 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-51-61
WÓZEK INWALIDZKI prod. niemieckiej, nowy, nieużywany, stan 
idealny, • 700 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-25-48 
WÓZEK INWALIDZKI mało używany, zadbany, kierunkowska
zy. światła, fotel lotniczy, dżojstik, napęd akumulatorowy, - 4.000 
zl. Milicz, tel. 0605/03-77-47
WÓZEK INWALIDZKI .STANDARD' 4-kołowy. • 300 zł. Oleśni- 
ca,tel.'071/398-'51-61
WÓZEK INWALIDZKI nowy, • 500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-74-61
WÓZEK INWALIDZKI 3-kołowy, napęd ręczny, łańcuchowy na 
przednie koło, • 350 zł. Wrocław, teł. 071/322-93-42 
WÓZEK INWALIDZKI 4-kołowy, napędzany ręcznie, • 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-93-42
WÓZKI INWALIDZKIE dla dziecka 10-łetniego, koła wypinane, 
składane - 600 zł. Wrocław, teł. 071/341-42-44 
WÓZKI INWALIDZKIE dla dorosłych, nowy, składany - 700 zl, 
aktywny, wypinane koła, składane oparcie -1.700 zł. Wrocław, 
teł. 071/341-42-44
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO fotel, vapo- 
zon, darsonwal, galwan, sterylizator kulkowy, lampa, lupa, -
4.000 zł. Chocianów, teł. 076/818-53-04 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO, - 2.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 0603/28-52-94
O  ZWRÓĆ NA SIEBIE UWAGĘ • wyglądaj dobrze, 

czuj się wspaniale. Zadzwoń po poradę!., tel. 
0501/70-55-22 w środy w g. 10-17 01023451

INSTRUMENTY 
MUZYCZNE

O  „AARON PIANO-SERWICE" FORTEPIANY, PIANI
NA • J. Musiał: remonty generalne, strojenie, na
prawy, renowacje starych instrumentów. Kupno, 
sprzedaż, transport, pośrednictwo. Eksport, im
port. Marki: Steinway, Bechstein, Yamaha i inne. 
Wrocław, tel. 071/363-77-45, 0607/30-87-94 
02019881

AKORDEON 120 basów, • 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/13-75-79,062/736-26-85
AKORDEON DELICJA 86 basów, mało używany, stan b. dobry,
• 450 zł. Lubin. tel. 1)76/846-08-27 po godz. 18 
AKORDEON HOHNER, 80 basów, nastrojony, stan b. dobry, • 
800 zl. Brzeg, tel. 077/411-19-40
AKORDEON HOHNER 120-basowy, czarny; - 800 zł. Gostyń, 
tel. 065/572-34-67
AKORDEON HOHNER CONCERTOIV120 basów. 8 registrów,
• 1.500 zł. Żary. teł. 068/375-95-82
AKORDEON HOHNER. 1944 r., stan dobry, 120 basów, klawi
sze ♦ .guziki', -10.000 zł. Niedoradz, woj. zielonogórskie, tel. 
0607/75-64-86
AKORDEON HORCH, 120 basów, 11 registrów na klawiaturze, 
3 na basach, z futerałem, stan b. dobry, -1.600 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0609/39-12-45
AKORDEON SPRANGER AMORETTA, 96 basów. 5 registrów 
przy klawiaturze, 3 registry przy basach, 3 chorały, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 787-77-86 w godz. 17-24,0603/63-12-48 
O  AKORDEON WELTMEISTER 120 basów, 16 regi

strów, nowy, • 900 zł. Wrocław, tel. 071/316-26-85 
01025271

AKORDEON WELTMEISTER, .120 basów, 4 chóry, nowy, bar
dzo ładne brzmienie, -1.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-19-40 wie
czorem *
AKORDEON WELTMEISTER 80 basów, technicznie sprawny, - 
750 zł. Jaworzyna Śl., tel. 074/858-80-30 
AKORDEON WELTMEISTER 120, • 400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-46-61
AKORDEON WELTMEISTER 96 basów, 5 registrów (przy kla
wiaturze 3), kolor mozaika czerwono-cząrna, - 800 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-17-04
BĘBEN AFRYKAŃSKI, 60 x 20 cm, • 350 zł. Olbrachcice, tel. 
077/436-57-30
BĘBEN DO PERKUSJI boczny, 16", 3 naciągi, brak dolnej ob
ręczy, -120 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-41-86 
COMBO GITAROWE H&H ELECTRONIC prod. angielskiej, wzór 
.mesa Booge', profesjonalne, • 500 zl. Wrocław, tel. 
0502/93-25-31
COMBO GITAROWE ROSS prod. USA, 40 W, - 620 zł. Wro
cław, tel. 0502/93-25-31 .
EFEKT GITAROWY WAH-WAH CRAY-BABY GCB-35 nowy. - 
450 zł. Trzebnica, tel. 071/312-18-75 
FORTEPIAN „GUSTAW HOFFBAUER” , 1873 r„ Wiedeń, po 
remoncie, - 6.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-86-84 
FORTEPIAN BIEDERMEIER piramidalny, po renowacji, politu
ra, b. ładny, -15.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-72 
FORTEPIAN ERNST ROSENKRANZ Traugott Berndt, 1937 r„ 
niesprawny, -1.000 zl. Polanica Zdrój, tel. 074/868-29-63 
FORTEPIAN IBACH, wysoki połysk, dł. 180 cm, mechanika 
angielska, stan b. dobry, • 10.000 zł: Jelenia Góra, tel. 
075/754-13-48,0601/48-02-06
FORTEPIAN P. PROSKOWITZ WIEN, - 7.000 zł. Rawicz, tel. 
0503/03:94-59
GITARA AKUSTYCZNA FENDER DG-3, binding. korpus i gryf, 
pokrowiec, kapodaster, kamerton, - 700 zi. Mariusz, Syców, tel. 
062/785-47-16
GITARA AKUSTYCZNA MAYONES z  paskiem i kablem, stan b. 
dobry, na gwarancji, • 650 zł. Wrocław, tel. 348-54-29 
GITARA BASOWA GMR 4-strunowa, przystawki EMG aktyw
ne, osprzęt .Warwick', futerał, • 1.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-47-38
GITARA BASOWA STATUS ENERGY V Fender Jazz Bass De- 
luxe V, Combo basowe David Eden, 4x10*, 400W. piecyk Mar
shall Valvestate 40W, .głowy’  basowe Ampeg, SWR. EDEN, 
TRACĘ. Niedoradz. gm. Otyń. tel. 0502/32-25-45 
GITARA BASOWA FENDER JAZZ BASS MEXICQ. czarna, klu
cze Schaller, nowy pas, pokrowiec, stan b. dobry, • 1.450 zl. 
Robert, Trzebnica, tel. 071/312-16-37,0501/37-16-12

GITARA ELEKTROAKUSTYCZNA ♦ twardy futerał, - 800 zł 
Nowogrodziec, teł. 075/731-67-27 
GITARA ELEKTRYCZNA EPIPHONE LES PAUL CuStom, kolor 
biały, stan dobry, - 1.600 zł. Głogów, tel. 076/834-72-02 - 
GITARA ELEKTRYCZNA prod. zachodniej, replika PRACarlo- 
sa Santany, zankomile brzmienie • 570 zł? Wrocław, tel. 
0502/93-25-31
GITARA ELEKTRYCZNA prod. japońskiej, z 1972 r., wzór Fen
der Mustang, 4x pick-up, korpus mahoniowy, stan idealny,
2-stronne .wibro", • 350 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31 
GITARA ELEKTRYCZNA wyrób lutniczy, na zamówienie w 1990 
r., wzór Ibanez JPM 100, mahoniowa, pick-upj 2 x super 58, 
frezy na progach, profesjonalna, - 750 zł. Wrocław, tel. 
0502/93-25-31
GITARA ELEKTRYCZNA OVATION oraz gitara klasyczno-elek- 
tryczna, z futerałem twardym, czarna, grawerowana -1.410 zł 
oraz gitara elektryczna Flame z futerałem - 510 zł. Wrocław, tel. 
0502/95-90-06
GITARA ELEKTRYCZNA GIBSON EPIPHONE SPEClAL Yinta- 
ge Sun Burst, stan b. dobry, osprzęt chromowany, * czarny fu
terał, kształt Les Paul, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-66-69 
GITARA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul Standard, fute
rał, stańb. dobry, • 1.300 zł. Wrocław, tei. 0501/24-83-00 

. 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, przejściówka • 70 zł, 
„break” • 90 zł, stopa „Fama” • 100 zł, 2 szt., sta
tywy uszkodzone - po 50 zł/szt.. Lubin, tel. 
076/846-76-35 84014521

HARMONIA 100 bas, nowa, stan b. dobry, - 800 zt. Ostrów Wlkp., 
tel. 0603/13-75-79,062/736-26-85 
HARMONIZER WOKALOWY 3-glosowy, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 349-13-88, 0602/75-99-30
KEYBOARD CASIO CT700 + stojak i lektury, dynamiczna kla
wiatura, 100 tonów, 100 rytmóWi-wstępy i zakończenia utwo
rów, wyjścia midi, • 800 zł. Lubań, tel. 075/721-68-77 
KEYBOARD CASIO CTK-500 50 oktaw, mało używany, • 400 
zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-13-12 
KEYBOARD £EM CD-30 pełne wyposażenie, midi, stacja dys
ków, sequencer, 127 tonów, 100 styiów muzycznych, instrukcja 
w języku polskim, • 1.200 żł. Lubin, teł. 0603/33-35-67 
KEYBOARD KORG IS-50, - 3.300 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-14-28 po godz. 18,0607/40-11-81 
KEYBOARD KORG I30 HD z twardym dyskiem * twardy fute
rał, - 6.500 zł. Wrocław, teł. 0601/74-66-28 
KEYBOARD ROLAND G-800, - 4.300 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-14-28 po godz. 18,0607/40-11-81 
KEYBOARD ROLAND E15 duże klawisze dynamiczne, midi, 
128 brzmień, 128 rytmów, zasilacz, stan idealny, I właściciel, 
używany tylko w domu, • 1.100 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0601/96-00-39 '
KEYBOARD YAMAHA PSR 740 nowy, gwarancja, instrukcja, 
możliwy dowóz, • 4.400 zł. Bielawa, tel. 074/833-53-54, 
0602/53-76-61
KEYBOARD YAMAHA PSR 620, • 1.800 zł. Borów, tel. 
071/393-31-60,0601/83-58-66
KEYBOARD YAMAHA PSR 740 instrukcja obsługi w j. polskim, 
nowy, na gwarancji, - 4.400 zł. Lubin, tel. 076/846-53-32 
KOLUMNY BASOWE na głośnikach Bejma 18', moc 2 x 300W, 
-1.200 zł. Wrocław, tel. 071/341-21-78 
KONGO ESTRADOWE HEADLINER 2 szt., wysoki połysk, ja
sne drewno, klepka na jednym stojaku, reguł, wysokość, stan 
b. dobry, -1.500 zł. Lubsko, teł. 0603/68-12-89 
KUPIĘ AKORDEON. Wrocław, teł. 071/373-01-56 
KUPIĘ AKORDEON HOHNER, WELTMEISTER 96 basów, 16 
registrów, do 900 zl. Tomaszów Boi., gm. Warta Bolesławiecka, 
tel. 076/818-04-77
KUPIĘ AKORDEON WELTMEISTER może być uszkodzony. 
Wrocław, tel. 0600/41-13-90 
KUPIĘ FORTEPIAN. Wrocław, tel. 0600/41-13-90 
KUPIĘ KEYBOARD ENSONIO ESO-1, SQ-80, ASR-10. Wał
brzych, tel. 074/665-65-30 prosić Roberta 
O  KUPIĘ SKRZYPCE stare. Wrocław, tel.

071/347-87-07 przed południem 02018441 
KUPIĘ STYLE na dyskietkach 3,5* 2HD -1,44 MB lub 2DD - 
720 kB, tj. w formacie Roland, Technics oraz brzmienia, rów-, 
nież SMF, propozycje ze spisem proszę przesyłać na adres. 
Leszek A. Kaim, 58-309 Wałbrzych, ul. Długa 91/9 ~
KUPIĘ SYNTEZATORY stare, analogowe, marki: Arp, Moog, 
Roland, Korg, Oberhaim, Elka i inne, także prod. ZSRR. Wro
cław. tel. 0601/51-96-13
KUPIĘ TALERZ DO PERKUSJI Zildjan ZBT Plus medium, Sa- 
bian B8 Pro, Sabian Pro, w cenie do 1.000 zl. Opole, tel. 
077/439-19-87
MULTIEFEKT GITAROWY ZOOM 505 24 efekty, 24 banki, stan 
idealny, -450 zł. Wrocław, tel. 0502/83-40-87, 345-44-28 
ORGANY CASIO CT-670 5 oktaw, statyw 2-poziomowy, zasi
lacz. - 750 zł. Bołeścin, tel. 074/850-18-11 
ORGANY CASIO CTK 811 EX na gwarancji, ze stacją dysków, 
klawiatura dynamiczna, zasilacz, nie używane, dużo możliwo
ści własnych kombinacji, najnowszy model, - 1.600 zł. Mokro- 
nos, tel. 0604/70-30-99 po godz. 19 
ORGANY HOHNER PSK 75 210 rytmów, pokrowiec, zasilacz, - 
350 zł. Wrocław, tel. 071/336-71-43 
ORGANY PSS 280 stan idealny, - 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-50-11
ORGANY YAMAHA PSR 420 ze stojakiem, klawiatura dynamicz
na i kartrydże, -1.300 zł. KędZierzyn-Kożle, tel. 077/483-20-08, 
0605/25-59-60 *
ORGANY YAMAHA PSR 3500 futerał, stojak, • 800 zł. Oborniki 
śląskie, lei. 071/310-80-87 -
PERKUSJA werbel, centrala, przejściówka, break, talerze, krze
sełko, stopa, - 200 zl. Przeworno, tel. 074/810-27-60 
PERKUSJA POLMUZ, • 400 zł. Prusinowice. gm. Pakosławice, 
tel. 077/435-60-45
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, podwójny 
pedał do stopy Power Beat, rocznik 2000, stan idealny, - 2.000 
zl. Wrocław, tel. 071/321-94-38 po południu 
PERKUSJA POWER BEAT, 1999 r. podstawowy zestaw, kolor 
wiśniowy, mało używana, + osprzęt stan b. dobry, talerze prod. 
kanadyjskiej Kamber, statyw prosty i łamany, - 2.000 zł. Gawo
rzyce 16, k. Głogowa, tel. 076/831-61-85 
O  PIANINA I FORTEPIANY • strojenie i renowacja,. 

pośrednictwo kupna i sprzedaży. Marcin Mikuła, 
www.avista.em it.pl, tel. 071/398-63-22, 
0501/31-10-30 80004311

PIANINO do renowacji, brązowe, stare.., tel. 075/735-57-75 
PIANINO elektroniczne, dziecięce, • 120 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-51*61
PIANINO 3 pedały, metalowa płyta • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/346-40-90
PIANINO antyk. - 300 zł. Wrocław, tel. 071/349-16-83
PIANINO CALISIA M-105 retro, olchowe, stan b. dobry - 2.200
zł. Wschowa, tel. 065/540-45-94, 0609/39-03-18
PIANINO DRYGAS brązowe, metalowa płyta, zdobione, -1.000
zł. Gostyń, tel. 065/572-34-67
PIANINO LEGNICA. • 1.800 zł. Gostyń, tel. 065/572-34-67
PONTON 3.5 m. twarda podłoga ♦ silnik 4 KM Jonson • 4.000
zł. Wrocław, tel. 071/336-53-54 rano
SYNTEZATOR CZ1 * stacja dysków, - 350 zł. Wrocław, tel.
321-94-90
SYNTEZATOR CASIO WK1200 + komputer Atari 520 ST. + sto
jak, - 1.200 zł. Świebodzice, tel. 074/854-62-54 
SYNTEZATOR ROLAND E-16 czarny, 5 oktaw, dynamiczna kla
wiatura. dużo efektów, stan b. dobry, • 1.300 zł. Ópole, tel. 
077/421-20-77
SYNTEZATOR YAMAHA PSR-6700 czarny, stacja dysków, 6,5 
oktawy, podzielna klawiatura, interaktywny akompaniament, 
możliwość tworzenia i łączenia barw oraz rytmów i akompania
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mentów, profesjonalne brzmiflhie, < 3.800 zł lub zamienię na 
inny ze stacją dysków do 1.800 zł. Opole, tel. 077/421-20*77 
UTWORY SMF -1 zł, MD • 3 zl, teksty, nowości: Malcziki, Go
lec, Rynkowski, spis gratis, tanie demo na CD. Wrocław, tel. 
0607/39-93-05
UTWORY SMF 01 oraz repertuar weselno-dancingowy, teksty, 
nuty, rytmy do keyboardów: Yamaha PSR i Roland E/G, cena 
0.90 zł/szt., howe, tanio. Wrocław, tel. 071/346-25-78 
UTWORY SMF/GM lata 60, 70. 80, 90, 2ÓQ0, 2001. polskie i 

'zagraniczne, teksty (pop, rock. disco, dahce, disco polo), na 
dyskietkach 2 HD, DD. MD - od 1 zł/szt., co tydzień nowości. 
Wschowa, tel. 065/540-20-10,0603/08-77-29 
WOKALISTA autor tekślów, pomysłodawca, poszukuje zespo
łu rockowego do stałej współpracy, najlepiej muzycy z doświad
czeniem. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
WZMACNIACZ BASOWY lampa * kolumna. - 2.500 zl. Jawor, 
tel. 076/870-47-38
WZMACNIACZ ESTRADOWY 2 x 200 W. 8 omów, na 2 mikro
fony i 2 Instrumenty. - 200 zł. Lubin, tel. 0602/46-72-21 • 
WZMACNIACZ GITAROWY MARSHALL VELVESTATE 1Ó0 W, 
+ foot switch, • 1.500 zl. Polkowice, tel. 076/845-34*57. 
0609/50-47-99
WZMACNIACZ GITAROWY COMBO Marshall VS 265. stereo 
chorus. używany w studio i w domu, - 1.750 zl. Wrocław, tel. 
0501/24-83-00
WZMACNIACZ GITAROWY 120 W, .glowa-lampa", pród. bry
tyjskiej, • 600 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31

A N T Y K I
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

BAREK ŚCIENNY z początku wieku, cena 850 zl. Świdnica, tel. 
074/852-80-59.0604/30-17-71
BIBLIOTECZKA dębowa, 2-drzwiowa, - 1.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-52-95.0603/29-28-34
BIBLIOTECZKA 2 szt., sosnowe, Ludwik Filip - 280 zl i eklek
tyczna - 280 zł. Myśliszów, gm. Dzierżoniów, tel. 074/645-40-18 
BIBLIOTECZKA i biurko neorenesansowe, bogato zdobione, 
masywne, -19.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-17-72 
BIBLIOTECZKA 10-łetnia, lite drewno, stan dobry, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 349-25-50
BIBLIOTECZKA LUDWIK FILIP -1.000 zl, niciak - 300 zi. Wał
brzych, tel. 074/665-40-82,0605/34-03-29 
BIBLIOTEKA EKLEKTYCZNA orzechowa, na kolumnach,
2-drzwiowa, • 1.500 zl. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
BIELIŻNIARKA eklektyczna, orzech, • 500 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-77-20
BIURKO DĘBOWE antyk, po renowacji, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 0604/30-37-21
BIURKO LUDWIK FILIP orzechowe, z politurą • 1.500 żl. By
tom Odrzański, teł. 068/388-48-19 
BIURKO DAMSKIE, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0607/22-77-20 
BRYCZKA. • 400 zl. Jordanów, tel. 071/316-13-41 
BRYCZKA KONNA 4-osobowa, drewniane koła, częściowo do 
renowacji. - 2.500 zl. Bąków, tel. 062/785-65-80 
BRYCZKA KONNA z lat międzywojennych. • 3 .000 zł oraz brycz
ka dwukołowa • 1.000 zł. Nowa Obra, gm. Koźmin Wlk., tel. 
062/721-92-80
BRYCZKA KONNA na gumowych kołach, • 1.700 zi. Sierpnica, 
tel. 074/845-68-69
BRYCZKA KONNA na gumowych kołach, - 2.200 zi. Sierpnica, 
teł. 074/845-68-69
BRYCZKI KONNE 2 szt., 5-osobowa i 2-osobowa, nowe • 2.000 
zł i 3.000 zł. Prusice, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
DOKUMENTY z XVIII i XIX w, • 500 zł lub zamienię na stary 
miecz, skałkowiec. Jelenia Góra, tel. 075/746-18-16 
Q  DOROŻKA „VIS-A-VIS” , • 7.000 zł., tel.

062/761-81-40,0605/31-89-10 01026501
DZWONKI 30 szt., różna wielkość, ładne, - 400 zł. Złoty Stok, 
tel. 074/817-59-17, 0604/83-64-56 
ELEMENTY BRYCZKI KONNEJ, • 500 zl. Sierpnica. tel. 
074/845-68-69
FOTEL LUDWIK XVI orzech wioski, bogato zdobiony, -1.400 
zl. Brzeg Opolski, tel. 077/412-67-06, 0605/67-67-58 
FOTOGRAFIE Piłsudskiego, Mościckiego, Rydza-Śmigłego, • 
100 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-57 
GRZEJNIK GAZOWY z początku XX wieku, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0604/73-65-24
HELM NIEMIECKI M-35 stan idealny, oryginalna farba khaki, 
oryginalny wkład z paskami, używany we Wrocławiu, podczas 
walk w 1945 r., oryginalne napisy, - 250 zł oraz HEŁMY wzór 
1940/50, stan idealny, kompletne -13 zł/szt., hełmofony czoł
gowe, kompletne - 40 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
KAFLE, tłoczone kwiaty, -600 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-59-17, 
0604/83-64-56
KAFLE PIECOWE i kominkowe, grawerowane i gładkie • 5-10 
zł/szt. oraz brama 100-łetnia - 2.000-3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-73-33
KOŁA DREWNIANE, - 70 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-76-12 do godz. 15, 074/810-53-62 po godz. 17, 
0603/46-09-74
KOMODA, - 200 zl. Oleśnica, tel. 071/398-51-60,0605/91-76-17 
KOMODA I SZAFA przedwojenna, - 600 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-21-14
KREDENS pokojowy,-przedwojenny, 2-częściowy, stan b. do
bry, - 1.700 zł. Legnica, tel. 076/858-21 -37 

' KREDENS dębowy, bogato zdobiony, po renowacji. XIX w, -
6.000 zł. Lubin, tel. 076/842-56-55 
KREDENS 100-letni, pokojowy, • 1.000 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-51-60,.0605/91-76-17
KREDENS modrzewiowy, • 1.000 zl- Oleśnica, tel. 
071/398-51-60,0605/91-76-17
KREDENS pokojowy, z okresu międzywojennego, dębowy, ko
lor orzechowy, po. renowacji, - 2.500 zł. Oława. tel. 
071/313-48-74 po godz. 20,0603/75-81-12 po godz. 20 
KREDENS dębowo-brzozowy, z nadstawką z lat 20-tych, stan 
b. dobry, -1.500 zł. Wrocław, tel. 354-23-13 
KREDENS ciemny, stary, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 354-16-72 
KREDENS CHIPPENDALE gięty, oszklona nadstawka, po re
nowacji, - 2.800 zl. Wrocław, tel. 071/327-71 -89 
KREDENS DREWNIANY przedwojenny oraz szafa drewniana, 
przedwojenna -150 zł/szt. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-95 
KREDENS EKLEKTYCZNY dębowy, bogato rzeźbiony, na ko
lumnach, wys. 240 cm, dł. 145 cm, po renowacji, • 3.500 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-68-28,0609/39-58-99 
KREDENS EKLEKTYCZNY rzeźbiony, - 3.860 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-77-20
KREDENS KUCHENNY nadstawka, okres międzywojenny, stan 
dobry, -1.500 zł. Głogów, tel. 0603/10-61-31 
KRZESŁA dębowe, eklektyczne, nie tapicerowane, mebtó fran
cuskie. - 1.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-68-28, 
0609/39-58-99
KRZESŁA kpi., eklektyczne, z muszlą - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 
0607/22-77-20
KRZESŁA EKLEKTYCZNE orzechowe, rafia, stan b. dobry, 6 
sztuk, komplet, • 1.400 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/412-67-06. 
0605/67-67-58
KSIĄŻKA KODÓW WYTWÓRNI I FABRYK produkujących 
sprzęt dla Wermachtu do 1944 r, „Das Grose Coode buch 1944", 
500 stron, nowa, • 100 zł. Wrocław, teł. 0603/76-55-05 
KSIĘGA DROGI KRZYŻOWEJ z początku XX wieku, w j. nie
mieckim - 380 zł, lampa wisząca, czarna, z aluminium, żółte 
klosze -100 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81

KUFRY poniemieckie, 2 sztuki • 500 zl. Michałów, gm. środa 
Śląska, tel. 071/795-13-90
KUPIĘ BIŻUTERIĘ starą oraz. inne stare wyroby. Świdnica, tel. 
074/852-80-59,0604/30-17-71.
KUPIĘ BAGNETY do KBKAK, noże szturmowe, hełmy z wojska 
polskiego i .OC" i inne militaria. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
KUPIĘ BIELIŹNIARKI komody, biblioteki, biurka, kredensy, ze
gary, obrazy olejne, akwarele. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-72-89,0609/26-96-58
KUPIĘ KOMODĘ starą, przedwojenną, szafę, biblioteczkę, ob
razy. Jelenia Góra, tel. 075/754-20-07 
KUPIĘ KREDENS, KOMODĘ stół i krzesła. Wrocław, tel. 
0603/88-71-04,071/315-20-46
KUPIĘ KRZESŁA EKLEKTYCZNE orzechowe i witrynę czere
śniową w stylu Ludwika Filipa. Legnica, tel. 076/866-19-90 
O  KUPIĘ MEBLE ANTYCZNE również zniszczone, 

także stare obrazy, porcelany, zegary itp. Wrocław, 
tel. 071/315-20-46, 0603/88-71-04 02022381

KUPIĘ MILITARIA hełmy, bagnety, stare gazety niemieckie do 
1945 r., szyldy emaliowane niemieckie i inne akcesoria wojsko
we, kabury do P08, P38 i Colta 1911. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
KUPIĘ PIEC stary, zdobiony albo stare kaloryfery zdobione. 
Wrocław, tel. 0601/74-01-62
KUPIĘ SOFĘ EKLEKTYCZNĄ może być do renowacji. Oława, 
tel. 071/313-48-74 po godz. 20,0603/75-81-12 po godz. 20 
KUPIĘ STARE ETYKIETY Z PIWA. Wrocław, tel. 071/360-15-92 
KUPIĘ SZAFY NAROŻNIKOWE secesyjna i eklektyczne, biur- 
ka eklektyczne, 2-stronne, duże, szachy łub same pionki, witry
nę Ludwik Filip, do renowacji, duże stoły eklektyczne na 36 osób. 
Wrocław, tel. 0605/20-51-05
KUPIĘ ZEGAR oraz komodę. Wrocław, tel. 071/373-01-56
KUPIĘ ZEGAR. Wrocław, tel. 0600/41-13-90
LUSTRO z 1885 r, - 1.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-60,
0605/9t-76^7w._
LUSTRO mahoniowe, wiszące, wym. 135 x 62 ćm.~ poniemiec
kie, po renowacji, • 180 zł. Wrocław, teł. 071/364-19-28, 
0501/61-49-50
LUSTRO eklektyczne, na kolumnach, • 1.000 ił. Wrocław, tel. 
0607/22-77-20
LUSTRO EKLEKTYCZNE wym. 200 x 100 cm. Wrocław, tel. 
071/785-69-58,0501/96-18-01
ŁÓŻKA metalowe, zielone, kompletne. 2 sztuki - 500 zi. Klucz
bork. tel. 077/418-03-47,077/418-54-66. 0601/48-40-83 
ŁÓŻKA 2 szt. • 200 zł/szt. Oleśnica, tel. 071/398-51-60. 
0605/91-76-17
ŁÓŻKO METALOWE z początku XX wieku, -199 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/783-30-67
MAGIEL RĘCZNY poniemiecki, przedwojenny, - 2.500 zl. Mi
chałów, gm. środa Śląska, tel. 071/795-13-90 
MAGIEL RĘCZNY. Wrocław, tel. 071/353-30-38 po godz.19 
MASZYNA DO SZYCIA KOHLER z 1900 r., stan dobry, zabudo
wa drewniana, oryginał 100%, napęd nożny, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 316-10-40 po godz. 20 
MASZYNA KRAWIECKA ręczna, z sygnaturą „Julius Sckeyde 
Breslau I* - 500 zł. Wrocław, tel. 0604/73-65-24 
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicznie 
sprawna • 6.000 DEM. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
MEBLE po renowacji - serwantka. komoda, wertiko, toaletka, w 
cenie od 400 do 1.000 zł. Jarnołtówek, tel. 0607/33-99-69 
MEBLE stare, biblioteczka dębowa -1.000 zl, sekretera, eklek
tyczna • 3.500 zł, kredens eklektyczny do renowacji • 2.000 zł, 
drzwi wejściowe odnowione - 1.000 zł oraz dużo innych mebli 
od 100 zl • 500 zl. Nysa. teł. 077/433-03-38. 0604/18-04-78 
MEBLE poniemieckie • 200-1.000 zł. Przeworno, tel. 
074/810-27-60
MEBLE różne - od 50 do 150 zl. Wrocław, tel. 071/344-77-91 
MEBLE: BIBLIOTECZKA EKLEKTYCZNA 1-drzwiowa, ciemna 
sosnowa - 1.000 zł, biurko - 1.000 zł, kanapa posecesyjna •
1.500 zł, łóżka 2 szt. • 200 zł/szt., toaletka z lustrem, szary 
marmur • 800 zl, stół 360 x 100 cm - 2.000 zł, okrągły, rozsuwa
ny, owalny 240 x 110 cm • 2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-16-94
MEBLE: BIBLIOTEKI, SZAFY, krzesła, fotele, stoły, stoliki • od 
300 zł do 1.400 zł, lustro eklektyczne • 700 zł, szezląg • 1.600 
zł. Wrodaw, tel. 071/349-16-83 
MEBLE : BIURKO stylowe sofy i kanapy, dużo mebli sosno
wych, oczyszczonych do woskowania, stare szafy i bieliżniarki, 
stoły, krzesła, kredensy i fotele, ramy do obrazów, zegary a tak
że maszyny do szycia • od 100 do 1.000 zł/szt. Jelenia Góra, 
tel. 075/751-51-66,0602/43-32-11 
MEBLE: KREDENS ciemny, z okresu międzywojennego- 2.500 
zł, biurko - 1.000 zł, komoda • 700 zł, stolik okrągły • 600 zł. 
Wrocław, tei. 071/328-76-05
MEBLE : SZAFY duże 3 szt. • 400 zł. zegary 3 szt. - 500 zl, 
komoda z orzecha kaukaskiego • 400 zl, biblioteczka -1.500 zł, 
skrzyneczka rzeźbiona z okuciami - 350 zł oraz wiele innych. 
Przeworno, tel. 074/810-32-61,0609/35-0.1 -57 po południu 
MEBLE: KREDENS EKLEKTYCZNY na kolumnach - 6.000 zł. 
bieliźniarka z nadstawką - 650 zł, stolik .niciak* na dwu nóż
kach - 600 zł, zegar wiszący - 250 zł. zegar stojący poniemiecki 
oryg. w 100% - 3.300 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-65-93 
MEBLE: SYPIALNIA okres międzywojenny, podwójne łóżko, 2 
stoliki nocne, szafa 3-drzwiowa, stan dobry, • 1.500 zl. Wro
cław, tel. 0501/13-31-02.0600/82-96-08 
MEBLE MIĘDZYWOJENNE lodówka w drewnie - 500 zł. sofa - 
200 zł, duży kufer • 60 zł, szafa 4-drzwiowa • 300 zł, toaletka - 
200 zl, kpi. stół okrągły, rozkładany -150 zł, narzędzia rymar
skie, 21 szt. • 200 zl. Głuszyca Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0609/58-95-11
OKUCIA MEBLOWE klamki mosiężne, części lamp, żyrandoli, 
ceny od 10 zł/szt. Wrocław, teł. 0604/73-65-24 
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30., 2 szt. -
9.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
PIEC KAFLOWY PONIEMIECKI kolor zielony z koroną rzeź
bioną, kafle z ornamentami roślinnymi, stan dobry, • 4.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0604/39-65-39. 075/764-61-04 
PIECYK BURGER H-301 .KOZA* odnowiony. -400 zł. Wrocław, 
tel. 0604/73-65-24
PŁASKORZEŹBA .Ostatnia wieczerza Chrystusa*, bogato rzeź
biona rama z drewna, kolor orzechowy, wym. 150x112 cm, grub 
7 cm., tel. 071/315-98-56
PŁUG dębowy, stary, kpi. • 300 zł, magiel drewniany, 3-wałko- 
wy - 150 zł, chomąto • 100 zł. Piistków Wilczkowski, tel. 
071/311-88-13
PRZYJMĘ MEBLE DO RENOWACJI., tel. 0601/98-45-52 
(k00078)
RYSUNKI wykonane piórem, z lat 1817-1829, widoczki, zamki, 
pałace, karykatury żołnierzy pruskich, ceny od 50 zi. Jelenia 
Góra, teł. 075/746-18-16
SOFA EKLEKTYCZNA nowe obicie, dębowa, - 2.000 zł. kre
dens secesyjny na czterech kolumnach, kolor orzechowy, wy
miary: 2.20x1.40, - 2.000 zł, kredens Art-Deco, orzechowy, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/317-81-19,0605/10-16-36 ,
SOFY krzesła, kredensy - od 100 zł. Głuszyca, woj. wałbrzy
skie. tel. 0600/51-71-59
STARODRUKI • dokumenty z początku XVIII wieku, w języku 
włoskim, 5 sztuk, dotyczące Księstwa Kurlandii, architektonicz
ne programy, - 500 zł. Szprotawa, tel. 068/376-39-57 
STOŁY z krzesłami. 2 kpi. • 2.000 zł i 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-08-47.0601/77-34-97
STOŁY „BOCIANY” 800 zl/szt„ stół 3-blatowy-800 zł. Bieder
meier czereśniowy, 80 x 100 cm - 800 zł. szafki nocne z mar
murem 2 szt. • 150 zł/szt., komoda z marmurem - 700 zł, kre
dens, przedwojenny, ciemny dąb • 2.500 zł, kredens jasny so
snowy -1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-16-94 
STÓŁ dębowy, prostokątny, rozsuwany, szafki nocne drewnia
ne, kufer z lat 30-tych, mosiężne okucia’ i inne. Kluczbork, tel. 
077/418-03-47,077/418-54-66,0601/48-40-83 
STÓŁ owalny, • 550 żł. Kłodzko, tel. 074/867-52-95. 
0603/29-28-34
STÓŁ dębowy, rozkładany na 8 osób, (eklektyczny po renowa

cji), 1 blat stały i 2 rozsuwane, • 1.300 zl. Wrocław, tel. ’ 
0501/81-15-38
STÓŁ DĘBOWY poniemiecki, prostokątny, stan dobry, de reno
wacji • 450 zł. Wrocław, tel..321 -36-91 po godz. 16 
STÓŁ DO JADALNI. -1.500 zl. Wrocław, tei. 0607/22-77-20 
SZAFA 2-drzwiowa • 300 zl. Oleśnica, tel. 071/398-51-60, 
0605/91-76-17
SZAFA eklektyczna. - 8.500 zł. Wrocław, tel: 0607/22-77-20
SZAFA BIBLIOTECZNA GDAŃSKA bogato zdobiona, -19.000
zł.Obomiki Śląskie, tel. 071/310-17-72
SZAFY 3 szt., cena od 250 • 1.500 zl. Bolesławiec, tel.
0607/82-12-79
SZAFY poniemieckie, 2 sztuki, 2-drzwiowe, stylowe, ceny 
500-2.000 zł. Michałów, gm. Środa Śląska, tel. 071/795-13-90 
TABLICA REKLAMOWA z okresu międzywojennego, .BRE
SLAU BBB*, z piwa z gwiazdą żydowską, wymiary 1.5x1,5m, • 
600 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-50 
WITRYNA BIEDERMEIER czereśniowa, na kolumnach,
1-drzwiowa, • 1.800 zł. Bytom Odrzański, tel.X68/388-48-19 
ZEGAR GUSTAW BECKER kwadransowy, stojący, z 2 melo
diami, • 8.000 zł. Karpacz, tel. 0603/24-79-06 
ZEGAR STOJĄCY, kwadransowy, z kurantem, wygrywa melo
dię, - 6.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-87-42 
ZEGAR STOJĄCY GUSTAW BECKER stojący, - 2.800 zł. 
Wschowa, woj. leszczyńskie, tel. 0603/28-21-10 
ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-letni, złoty i srebrny. •
7.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
ZEGARY WISZĄCE • od 200 zł/szt. Leszno, tel. 0609/51-11-17

R Ó ŻN E  
K U PIĘ

AKCJE lub zamienię na porcelanę. Legnica, tel. 076/721-74-59 
AUTOMATY ZAROBKOWE: owocówki, pokery, bujaki, helikop
tery, itp., tanio. Żary, tel. 068/375-93-61,0603/23-82-60 
BILETY NA KONCERT Marka Knopflera, 2 szt., aktualne.., tel. 
0604/57-69-32
BLACHA ŁEZKA 3 mm, czarna. 4 arkusze, nowa lub z odzy
sku, arkusze dl. minimalnej 2,30. Wiązów, tel. 071/393-10-72, 
0609/48-60-10
BUTELECZKI po oryginalnych perfumach, z opakowaniem. 
Wrocław, tel. 0502/20-37-86
O  BUTELKI MONOPOLOWE KUPIĘ 0.75 I, po piwie, 

winie, oranżadzie oraz różne transportery. Polko
wice, tel. 0603/33-65-95 84004191

SK U P  EU RO PALET  
UŻYW ANYCH |

N A JW Y Ż S Z E  C E N Y  8
tel. 0-601 579 626. 071/342-32-39 O
Wrocław, ul. Tęczow a 82

A K C J E  
B.Z. S.A.

OP006679

0-601 788 801
CHRYZOPRAZ ZIELONY I CIEMNOZIELONY gotówka. Wro
cław. tel. 071/373-24-54 po godz. 17.0608/82-79-95 
DREWNO LIŚCIASTE. Wrocław, tel. 349-21-69 
EPISKOP. Legnica, tel. 076/866-19-90 
EUROPALETY używane. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FORMY do produkcji figur ogrodowych. Wrocław, tel. 
0600/52-12-48
KASETONY REKLAMOWE 1 i 2-stronne. nie samoróbki. Wro
cław. tel. 071/364-25-89,0606/40-34-24 
O  KOLEKCJONER z  Niemiec poszukuje starych za

bawek (sprzed 1950 r.), za każde STEIFF-zwierzę 
płacę od 400 do 1.000 zł, a za STEIFF-misia od
1.000 do 6.000 zł. Niemcy, tel. 0049/22-14-99-42-97 
02018481

KONTENER METALOWY. Wrocław, tel. 071/373-42-44 po 
godz. 20
KRZESEŁKO DZIECIĘCE CHICCO lub inne. Wrocław, teł. 
341-32-89,0606/49-14-84
KSIĄŻKI zdjęcia, instrukcje, dotyczące czołgów, okrętów, sa
molotów, oryginały, kopie lub negatywy. Jelenia Góra, tel. 
0609/06-42-57
MAKULATURA oraz inne surowce wtórne, własny transport, 
Opole. tel. 0607/62-51-25
MILITARIA stare i współczesne, odznaczenia, bagnety, szable, 
hełmy, czapki, odzież i inne. Wrocław, tel. 071/362-65-93, 
0605/76-57-97
OBLIGACJE i inne stare przedmioty lub zamienię na porcela
nę. Legnica, tef. 076/721 -74-59 
ODZIEŻ WOJSK US ARMY spodnie, bluzy, kurtki, pasy, ładow
nice, czapki i inne oporządzenie wojsk amerykańskich. Wro
cław, tel. 0603/76-55-05
OLEJ NAPĘDOWY niewielkie ilości, stała współpraca. Wrocław,
tel. 788-15-92, 0604/94-65-2.1
PALETY używane. Jelenia Góra, tel. 0603/46-59-54
PŁYTA AL # 16 x 520 x 520 lub krążek # 16 x fi 520,10 szt.
Pieszyce, tel. 074/836-52-52
STOJAK NA OKULARY w dobrym stanie. Wrocław, tel. 
0605/07-98-43
SZKLARNIE zbiorniki, kotłownie, Wiaty, stare silniki i inne. Wro
cław. tel. 784-87-82
WIDOKÓWKI lub zamienię na porcelanę. Legnica, tel. 
076/721-74-59
ZŁOM odbiór własnym transportem, wysokie ceny. Wrocław, tel.
784-87-82
O  ZŁOM STALOWY, żeliwny, metali kolorowych, ka

bli oraz silników elektrycznych i spalinowych,

N o w o  o tw arty  090,0805

PUNKT SKUPU PALET
ul. Reymonta 10 (naprzeciwko więzienia) 
tel. 0.603 09 77 96, 071/317-03-33

P A L E T Y ,
SKUP EUROPALET UŻYWANYCH fj 
KOSZE METALOWE (GITERBOX)° 

ORAZ ELEMENTY PALET 
tel. 071/349-51-16, 0-601 57 96 26

rSKUP PALET' 
UŻYWANYCH
AUTOSTRADA - ZJAZD LEGNICA

OP006461

,tel. 076/850-61-60,0-601 579 626,

AKCJE PZU 
0-600 139 339

_________________________________________ OPOH964

spawarek i transformatorów. Zapraszamy do sta
łej współpracy. PHU „DUAL” , Wrocław, tel. 
0607/38-85-21 01020831

R Ó ŻN E
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 Surowcami. Syców, tel. 062/785-44-58, 
0604/47-60-55 81010731

ATRAKCYJNA STUDENTKA MARKETINGU 22 lata. 180 cm 
wzrostu, wymiary 90/62/90, blondynka, z klasą, pozna przystoj
nego sponsora do 43 lat, bez wąsów, powyżej 180 cm. Wro
cław, tel. 0503/68-35-31
AUTOMAT ZAROBKOWY nowy. • 7.000 zł. Środa Śląska, tel.
0.71/317-90-90
AUTOMAT ZAROBKOWY nowa figura, wrzutnik 2 zł. Wrocław, 
tel. 0609/49-56-96
AUTOMAT ZAROBKOWY: samochód, motor, • 2.500 zl. Zary, 
tel. 068/375-93-61, 0603/23-82-60 .
AUTOMATY ZAROBKOWE gry telewizyjne 26* z programami: 
Tekken 2, Solege, Metal Sług, Street Fighter, 4 szt. • 5.000 zł 
oraz fliper, high speed Williams • 500 zł, tv 26* z programami, 4 
szt. • 5.000 zł. Stronie Śląskie, tel. 0601/42-14-76 
AUTOMATY ZAROBKOWE 11 szt., 2 flippery (Adams Family, 
Jedge Dredd), razem • 6.000 zł, oprogramowanie, cena 
100-1.000 zł/szt. Wrocław, tel. 071/346-50-54 
AUTOMATY ZAROBKOWE, 11 szt. • 2.500 zl, flippery (Adams 
Family, Judge Dredd), 2 szt. - 3.500 zl, oprogramowanie, 18 
szt., cena 100-1.000 zł/szt. Wrocław, tel. 071/346-50-54 
AUTOMATY ZAROBKOWE flipery, .Zabójcza Broń 3*. -1.900 
zl. Żary, tel. 068/375-93-61,0603/23-82-60 
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS 2 x raty, wartość 7.600 zł -
5.000 zl razem. Wrocław, tel. 071/373-51-73 
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS wpłacone 21 rat ♦ wpisowe 
na sumę 7120 zł (raty połówkowe),  ̂5.100 zł. Wrocław, tel. 
071/333-85-08,0603/88-91-69
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ 31 rat, - 6.500 zł. Niechlów, 
woj. leszczyńskie, tel. 0607/45-59-12 
BECZKA poj. 20.0001, z włókna szklanego, odporna chemicz
nie, • 5.000 zl. Pieńsk, tel. 075/778-72-13 
BECZKA DĘBOWA wys. 2.4 m, fi 2.5 m, stan idealny, nadaje 
się na altanę lub kiosk, - 1.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/58-13-21
BECZKA METALOWA ocynkowana, poj. 10001, nowa, - 400 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-31-35,0603/49-99-92 
BECZKA OCYNKOWANA poj. 22001, z zaworem, - 550 zl. Bol
ków, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/15-54-31 „
BECZKI OCYNKOWANE 500 I, • 50 zł. Legnica, tel. 
076/862-04-36
BECZKI PLASTIKOWE „boryszew*, zakręcane i hoboki, do ce
lów spożywczych - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 • 
BRYCZKA KONNA do kucy, • 2.800 zł lub zamienię na dużego 
konia. Leszno, tel. 0603/80-73-71 
BRYCZKA KONNA wagonetka - 2.500 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/816-05-45
BUTELKI poj. 0 331 - 0.15 zł/szt., 11 - 0.20 zł/szt. + transportery 
-1 i 1.50 zł/szt. Wrocław, tel. 071/324-27-86

H U R T O W N IA  £ 
O D Z I E Ż Y  | 

U Ż Y W A N E J . o 
Jawor, tel. 0-603 782 336

BUTELKI większa ilość • 0.20 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/52-76-34 
BUTY DAMSKIE, MĘSKIE różne fasony i rozmiary • od 26 zl/pa- 
ra. Oława, tel. 071/313-88-65'
BUTY WOJSKOWE US Army, piechoty morskiej, wodoodpor
ne, skórzane, sznurowane, nowe, rozmiar 9.5, w kolorze czai- 
nym, wysokie, - 220 zl. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
CHODZIK DZIECIĘCY, • 60 zł. Wrocław, teł. 071/341-20-22, 
0603/55-59-58
CZAPKI z daszkiem, powyżej 50 sztuk - 3 zł/szt. Wrocław, tel. 
0603/80-42-15
CZASOPISMA EROTYCZNE z 2001 r., dużo tytułów, również z 
płytami CD-ROM oraz kasety video, możliwość wysyłki - od 1 
zł. Zielona Góra, tel. 0605/23-51 -77 
CZASOPISMO „CINEMA PRESS VIDEOn archiwalne numery 
38-73,stan b. dobry, ceny 1-2 zł/szt. Wrocław, tel. 071/355-37-12 
CZASOPISMO „FAKTOR X” w 1. segregatorze. 64 nr. kaseta 
VHS, .Polskie UFO*. -120 zł. Wrocław, tel. 071/788-67-55 
CZASOPISMO „FAKTOR X” w segregatorach i z kasetą o UFO, 
-120 zł. Wschowa, tei. 065/540-17-04 
CZASOPISMO „FOCUS” 25 numerów, maj 1999 r. - maj 2001 
r, - 4 zl /szt.. Legnica, tel. 0501/60-90-85 
CZASOPISMO „KOMANDOS" z lat 1991-2001, wszystkie nu
mery,'ok. 120 szt, - 250 zł. Legnica, tel. 076/854-81-56, 
0600/85-08-95
CZASOPISMO „OGŁOSZENIA DOLNOŚLĄSKIE” • 0,80 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0608/84-61-27
CZASOPISMO „RADIOELEKTRONIK" .Praktyczny elektronik*, 
.Elektronik Hobby*, oprawione roczrfikr'1984-1996. cena 30 
Zł/rocznik: Wrocław, tei. 071/793-52-57 
CZASOPISMO „TWÓJ STYL^O numerów, z lat 1993/99, -180 
zł Jelenia Góra, tel. 075/754-10-84 
CZASOPISMO „VOYAGE” 14 numerów, listopad 1999 r: - gru
dzień 2000 r, • 5 zł /szt.. Legnica, tel. 0501/60-90-85 
CZYŚCIWO bawełna 50-70%, 20 ton. cena 0.17 źł/kg. Wrocław, 
tel. 336-62-48

ODZIEŻ UŻYWANA
OP005750

o ryg ina lna
Kłoda 38, tel. 065/538-87-81

DESKA DO PRZEWIJANIA NIEMOWLAKA. - 40 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-39-99
DIODY PROSTOWNICZE 300 A - 15 zł/szt. Wołów, teł 
071/389-37-50
DRES PUMA oryginalny, z poliamidu, rozmiar 48, pertowobia- 
ło-zielony, - 110zł. Wrocław, tel. 0601/70-22-65.071/362-16-15 
DREWNO KOMINKOWE dąb. brzoza - 85 zł/m3. Legnica, tel. 
076/854-78-45
DREWNO KOMINKOWE -110 zł/m3, transport gratis (również 
skupuję drewno liściaste). Mirosław Pasieka, Wrocław, ul. Doł- 
nobrzeska 61c/1, tel. 071/349-21-69 
ENCYKLOPEDIA PWN, 1962/70 r. 12-tomowa ♦ suplement •
1.000 zł; encyklopedia 5-tomowa .świat i Zycie’ , Ksiąźnica-Atlas, 
Lwów-Warszawa 1933-1939 r, • 1.500 zł. Wrocław, tel: 328-35-83 
FILTRY SZPILKOWE do studni, 5/4’ , 6/4*, TT, cena 80 zł/szt. 
Wrocław, tel. 784-67-77,0606/41-53-87 
FOLIA TERMOIZOLACYJNA dżwiękoizolacyjna, gr. 3 mm, szer 
300 mm, nie używana, 50 mb - 25 zł/mb. Szprotawa, tel. 
068/376-27-48
FOREMKI PIEKARSKIE metalowe. 0.8 kg, ok. 200 szt. - 5 zl/szt 
Lubawka, tel. 075/741-10-87"
FORMA NA WTRYSKARKĘ nowa doniczka, prod. fi 14 . 3.000
zł. Strzegom, tel. 074/855-19-19
FUTRO DAMSKIE długie, ciemnobrązowe, wzrost 165 cm, - 700
zł. Wrocław, tel. 071/339-27-55
FUTRO Z LISÓW polarnych, rozmiar 48, • 1.900 zł. Wrocław.
tel. 071/344-72-69 w godz. 11-13
FUTRO Z NUTRII wzrost 170 cm. - 150 zl. Wałbrzych, tel.
0608/31 -29-54
GARNITUR INTERMODApopielaty, 180 cm. buty czarne nr41, 
płaszcz długi, granatowy, - 200 zl. Wrocław, tel. 071/781-41-54 
wieczorem
GARSONKI fasony 2000, lato-jesień; ze strechu, nowe, od 15 
zl. Wrocław,-tel. 0601/18-35-45: ’
HUŚTAWKA DZIECIĘCA pokojowa, granatową, stan b. dobry, 
dla dziecka do 2 lat, - 35 zl. Wrocław, tel. 071/353-03-55 
HUŚTAWKA DZIECIĘCA pokojowa, na stelażu, nowa, gwaran
cja, stan idealny, • 65 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-21 
KALENDARZE Tewo, Tepol, biurkowe, jednoplanszowe, kuchen
ne, kieszonkowe i inne - od 1 -5-17 zł/szt. Wrocław, tel. 
0606/82-81-56
KALKULATOR INŻYNIERSKI CASIO wyświetlacz graficzny, 
rysowanie wykresów, obliczanie całek, funkcje statystyczne, 
funkcje hipeitoliczne, macierze, instrukcja obsługi w języku 
angielskim, możliwość współpracy z komputerem, - 200 zl. Bie
lawa, tel. 0607/85-09-31
KARUZELA CHICCO nad łóżeczko, stan idealny, nowy wzór, - 
150 zł. Wrocław, tel. 372-44-46
KASETKI - 25 zł/szt., kuferki - 30 zł/szt. i obrazy rzeźbione w 
drewnie - 60 zl/szt. Jarocin, tel. 062/747-80-77 
KASETON REKLAMOWY 2-stronny, podświetlany. • 300 zl. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
KASETON REKLAMOWY podświetlany, jednostronny lub dwu
stronny, wym. 126x50 cm, możliwy montaż - 350 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/346-08-30 lub, 0502/23-82-18 
KATALOGI MODY i inne pisma zachodnie, na rok 2000/2001, 
kolorowe, od 100 do 1900 stron, ok. 250 szt. - 300 zl/kpi. Wał
brzych, tel. 074/844-72-15
KEMPING DREWNIANY rozbierany, o pow. 25 m2, - 2.200 zł. 
Maciejowice, tel. 077/431-56-47 po godz. 18 
KLOCKI LEGO PLAYMOBIL serie Turtles, Transformers, Dino- 
raiders, gry, el. klawiatura muzyczna dla dzieci, pluszowe za
bawki, resoraki i inne zagraniczne, dla dzieci od 3-15 lat, stan 
idealny, również książki i kasety w j. polskim, angielskim i nie
mieckim, ceny od 10 zł. Wrocław, tel. 343-66-26 
KOŁA DO WOZÓW 4 sztuki lub cały wóz, • 500 zł. Walim, tel. 
074/845-73-04
KOMBINEZON WOJSKOWY OP2 gumowy, dla wędkarzy. • 80 
zł. Bolesławiec, tel. 0608/25-36-98, 0503/68-55-43. 
075/644-97-06 po godz. 20
KONTENER ALUMINIOWY z samochodu ciężarowego, wym. 6 
x 2.45 x 2.20 m, - 2.000 zł. Przeworno, teł. 074/810-24-96 
KONWIE ALUMINIOWE poj. 251,30 szt., na miód lub mleko • 
50 zl/szt. Wrocław, tel. 357-10-93 
KOPERTY białe, 7.500 szt, - 750 zł. Lubin, tel. 076/846-36-68 
po godz. 18,0607/45-56-53
KOPIA OBRAZU Iwana Ajwazowskiego .Burza na morzu*, wy
miary 41.5x33.5 cm, olej na płótnie, • 600 zł oraz drugą, Iwana 
Kramskiego „Chrystus na pustyni*, wymiary 50x61 cm, olej na 
płótnie, • 800 zl. Wrocław, tel. 0501/43-48-32 
KOSZULKI Nike. Reebok - od 40 zł. Wrocław, tel. 071/787-47-71 
KSIĄŻKA .Podróże w świecie znaczków*, 450 stron, ilustrowa
na. -160 zł. Wrocław, tel 0605/09-11-84 
KSIĄŻKI i kasety z bajkami, dla dzieci od 3-15 lat, w j. polskim 
angielskim i niemieckim, serie książek popul.-naUkowych dla 
dzieci, słowniki: angielski, niemiecki, francuski, wioski, hiszpań
ski wielki i podręczny, lektury, medyczne i komputerowe, od 8 
zł. Wrocław, tel. 343-66-26
KUCHNIA POLOWA wojskowa, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/788-83-90
KURTKI z nappy, nowe. różne rozmiary, brązowe i czarne, 10 
szt, -120 zł. Wrocław, tel. 071/357-51-03.0602/15-51-03 
KURTKI SKÓRZANE męskie, damskie, młodzieżowe, różne 
rozmiary i fasony, od 100 zł. Wrocław, tel. 071/360-16-42, 
0503/64-30-40
LAMPY JARZENIOWE hermetycznie zamykane, dł. 130 cm, na 
3 świetlówki 40 W - 85 zl/szt. Wrocław, tel. 0606/62-42-90 
LEŻACZEK nowy, z regulacją granatowy w misie, - 60 zl. Wro
cław, tel. 782-27-88 po godz. 20, 0603/74-28-92 
LEŻAK NIEMOWLĘCY niebieski, • 35 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-15-56,074/844-25-71
LINY KONOPNE grube, 30 m, atest • 45 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 miejsc, 
z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorze biało-czerwonym, 
adaptacja ciągnika, • 65.000 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
LOTERIA WIZOWA USA szansa na legalny pobyt i pracę w Sta
nach Zjedn., inform. po przesianiu koperty zwrotnej ze znacz
kiem. D.Dąbrowski, 58-506 Jelenia Góra 8, ul. Skr. poczt. 500 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE + materac, szuflada na dole -180 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-53-53 
MEGAFON MT-1, - 40 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35 
MILITARIA manierki, menażki, pasy parciane, ładownice, heł
my, bagnety, kombinezony OP1, OP2, maski p/gazowe .słoń*, 
LP1, LP4, torby polowe, łopatki wojskowe, pałatki, telefony po
łowę, łącznice, opatrunki • 5, 40 zl/szt. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
NAGROBEK GRANITOWY z ciemną tablicą profilowaną moż
liwość transportu i montażu, w cenie od 1.500 zł/szt. Strzegom, 
tel. 074/855-3047, 074/855-68-04 
NEON .APTEKA* * rura neonowa dług. 4m. wys. 60cm - 900 zł * 
montaż, kasetony reklamowe. Bielawa, tel. 074/83348-36, 
0601/55-22-52
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI-COSI do 10 kg. z funkcją fote
lika samochodowego, - 700 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-25-71, 

_074/840-15-56 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE MAXI-COSI ż budką, wkładka, dla
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noworodka 0-10 kg, z funkcją fotelika samochodowego, stan 
b. dobry, -150 zl. Wrodaw, tel. 071/341 -20-22.0603/55-59-58 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE CHICCO na stelażu. - 80 zl. Wro
cław. tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE nowe, prod. włoskiej, • 25 zl. Wro
cław, tel. 782-27-88 po godz. 20,0603/74-28-92 
ODPADY SKÓRZANE różne kolory - 3 zl/kg. Wałbrzych, tel. 

.074/665-40-82.0605/34-03-29 
ODZIEŻ z likwidacji sklepu odzieżowego, spodnie, kurtki, fir
my Levi's, Diesel i innych, regały, manekiny, bramki, w cenie 
od 30 zł. Lubin, tel. 0604/94-17-71,0604/49-17-70 
ODZIEŻ bielizna, wyprzedaż z powodu likwidacji sklepu - od 
15 zł. Wrocław, tel. 071/322-38-70, 0501/23-42-39 
ODZIEŻ WOJSKOWA bluzy „Woodland*, .Pustynna Burza', 3 
koloroy i 6-kolorowe - od 35 zł, spodnie .Woodland’ , .Pustyn
na Burza*. 3 i 6-kolorowe • od 50 zl, podkoszulki, manierki, 
czapki .Woodland’ - od 15 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
ODZIEŻ WOJSKOWA prod. zachodniej, kurtka M65, rozm, XXL
- 310 zł; spodnie moro prod. angielskiej • 95 zl; spodnie jed
nokolorowe, zielone i szare • 65 zł/szt.; polo prod. angielskiej
- 35 zł i inne. Wrocław, tel. 362-65-93. 0605/76-57-97
O OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, dzie

cięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli • od 3 
zł. Legnica, tel. 076/856-48-66, 6604/16-17-18 
84014771 : -r.

OPRAWY LAMP z żarówką sodową, 400 W, 2 szt, - 200 zł. 
Żagań, teł. 068/477-56-63
PALETY JEDNORAZOWE * 10 zł/szt Bielawa, tel 
074/833-21-92
PARALIZATOR „SCORPION 200” elektryczno-gazowy, -140 
zl lub zamienię na telefon komórkowy. Lubin, tel. 
076/846-58-82
PIELUCHY NIEMOWLĘCE .Libero Baby Comfort", 22 szt, - 
10 zł. Wrocław, tel. 338-09-79
PIELUCHY PAMPERS , 20 r.,, pakowane po 100 sz t. cena 
od 0.47 zł/ szt w zależności od rozmiaru., - Wrocław, gm., 
powiat, ul., tel. 325-06-34
PISTOLET HUKOWO-GAZOWY nie wymaga pozwolenia, 
paczka naboi hukowych i gazowych gratis • 220 zł. Wrocław, 
tel. 0502/03-85-95
PLAN „WYSTAWEK" na cały rok, spis punktów gazu LPG w
Niemczech. • 50 zł., tel. 068/355-53-10, 0608/07-90-16
PLAN „WYSTAWEK" 2001 r., sprawdzone, 16 miejscowości -
60 zł. Legnica, tel. 0605/39-24-64
PLANDEKA gruba, 10 x 7 m. 2 szt., nowa. Szprotawa, tel.
068/376-27-48
PŁASZCZ MĘSKI, skórzany, 3/4, 175 cm, stan idealny, nie 
używany -100 zł. Wrocław, tel. 071/781-39-30 pogodz.15 
POJEMNIK ALUMINIOWY 1000 I. • 800 zł. Wrocław, tel. 
0603/54-37-38
POJEMNIKI PLASTIKOWE z nakrętkami, poj. 301 - 8 zł/szt. 
Oława, tel. 071/303-41-12
POJEMNIKI PLASTIKOWE i różne koszyki - 2 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/359-56-45 do godz. 17 
POSZUKUJĘ SPONSORA przystojnego, bez wąsów, do lat 35. 
studentka marketingu, 22 lata, 170 cm, brunetka, wymiary 
90/65/90. zadbana, z klasą, tylko poważne oferty. Wrocław, 
tel. 0503/82-20-06
POZNAM PANIĄ do 32 lat, jestem kawalerem, posiadam 
mieszkanie, i samochód, mieszkam w Kamiennej Górze. Ka
mienna Góra, tel. 0607/36-85-33 
POZNAM PANIĄ do lat 30, w celu towarzyski ,̂ przystojny
28-latek. Wrocław, tel. 0503/79-89-89 
PRACE DYPLOMOWE, LICENCJACKIE magisterskie, kon
spekty, różne kierunki i tematy, ceny 200-1.500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/80-62-18
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ pochodzę z biednej rodzi
ny, mieszkam w małym miasteczku, brakuje mi pieniędzy na 
studia, z powodów zdrowotnych nie mogę podjąć pracy, za 
pomoc dziękuję, nr konta 10202036-451512-270-41 PKO BP 
SA o/Sulęcin..
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem zadłużony, mam 2 
dzieci, proszę o 100 zl, BZ SA II O/Głogów 
11201317-177861-170-4; Głogów 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ mąż miał zawal, jest bez 
pracy i świadczeń, wychowuję troje dzieci, zalegam z opłata
mi, brakuje pieniędzy na lekarstwa, proszę ludzi dobrego ser
ca, za co z góry dziękuję PKO Oddział Głuchołazy 
10203730-97071-270-41-111. Głuchołazy 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem samotnym ojcem 
wychowującym dziecko z porażeniem mózgowym, po opera
cji nie mogę podjąć pracy. Czesląw Kąkol, 50-307 Wrocław, 
ul. Wyszyńskiego 112/3
PRZEDŁUŻACZE ELEKTRYCZNE 4-żylowe, na silę. z g niaz- 
dem i wtykiem • 100 zł/szt. Wrocław, tel. 071/354-38-15 
PRZEWIJAK DLA NIEMOWLĄT. • 100 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-23-22
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA BUDYNEK (białe tło). Maniów, teł. 
071/316-82-05
PRZYJMĘ REKLAME NA BUDYNEK mieszkalny, wolno sto
jący, przy trasie Świdnica • Sobótka. Strzelce, tel. 
0605/03-24-65
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA BUDYNEK przy drodze. Szklarska 
Poręba, tel. 0600/28-27-16
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DOM przy głównej trasie (Świdnica 
- Sobótka).., tel. 0605/03-24-65 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ -miejsce na bilboard oraz 
płot do eksponowania reklam, atrakcyjny punkt -100 zł/m-c. 
Wrocław, tel 0605/35-71-37
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. Wro
cław, teł. 0603/85-13-62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie Wro-. 
cław - Poznań • 200 zł/mies. Żmigród, tel. 0604/94-54-32 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA POSESJĘ na trasie Nysa-Głucho- 
łazy. Nysa. tel. 077/433-60-41
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD marki Polonez, mie
sięcznie ok. 1.500 km. Jelenia Góra, teł. 075/641-39-03 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD ciężarowy, po remon
cie, nowa plandeka oraz nawiążę stałą współpracę, ład. sa
mochodu 81 ♦ przyczepa odkryta 11.51, faktury VAT. Oława, 
tel. 071/313-91-83 wieczorem, 0601/89-04-35 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD nowy. Szklarska Po
ręba, tel. 0600/28-27-16

PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD RAJDOWY. Zdzieszo
wice. tel: 077/484-45-43.0602/50-21 -58 . .  \ i  v
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD POLONEZ CARO. 
1995 r. zielony metalic, atrakcyjny, wygląd, przeb. 2-3 tys. 
km/mies. Zielona Góra, tel 0605/23-51-77 
PUDEŁKA PLASTIKOWE NA KASETY VIDEO 3000 sztuk - 
40 gr/szt. Legnica, tel. 0604/35-58-96 .
SANDAŁKI większa ilość, nowe, niem., damskie • 6 zł/szt. Wro
cław. tel. 071/346-40-90

- SIATKA MASKUJĄCA wym. 11 x 12 m. w pokrowcu. - 700 zl. 
Środa Śląska, tel. 071/317-90-90
SIATKA MASKUJĄCA 100 m2. nowa, - 300 zł. Wałbrzych; tel. 
074/845-33-47
SKÓRY Z LISA rudego, garbowane, 50 szt. -i 100 zl/szt. Kro
toszyn, teł. 0606/31-68-84
SŁOIKI z .nakrętkami • 0-25-1 I • od 20 ar. Bralin, tel. 
062/781-10-41 pogodz.15
SPODNIE CIĄŻOWE stan idealny, >100 zł. Wrocław, teł. 
071/787-39-99
SPODNIE CIĄŻOWE krótkie, • 85 zł. Wrocław, tel. 372-44-46 
SPODNIE MUSTANG różne kolory, duże rozmiary, w pasie 
T15-120 cm -150 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/35-70-20 
SPODNIE WRANGLER nowe dżinsy, rozmiar 32x32, b. ładny 
krój - 80 zł. Wrocław, tel. 0601/70-22-65,071/362-16-15 
STÓŁ KREŚLARSKI SKĄLA z prostowodem, wym. 120x80, •
1.800 zł. Wrocław, tel. 071/322-32-9 1̂,0604/13-40-28 
STROIK ŚLUBNY diadem zcyrkoniami, srebmy, b. eleganc
ki. skromny, - 50 z ł,  Wrocław, teł. 0604/30-48-73. 
071/782-98-99
SUKIENKA CIĄŻOWA • 35 zł. Wrocław, teł. 071/351-33-70 
SUKIENKA DO CHRZTU biała + kapelusik, stan b. dobry, roz
miar 74-80 cm - 45 zł. Jelenia Góra. teł. 075/641-39-03
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ŚWIDNICA, tel. 074/851 -47-56, 
tel. kom. 0-603 629 967,074/853-46-49wieczorem.

SUKIENKA DO TAŃCÓW TOWARZYSKICH standardowych, 
klasa A, D, wzrost 160 cm. żółta z czarnymi wykończeniami, 
pokrowiec, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/336-06-61 
SUKIENKA KOMUNIJNA z falbankami, b. ładna, wzrost ok. 
130 cm, z dodatkami, • 130 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-16-19 
SUKIENKA KOMUNIJNA wianek, torebka, rękawiczki * buty 
(rozmiar 33). -130 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-27 
SUKIENKA KOMUNIJNA na 135-140 cm. elegancka, ze 
wszystkimi dodatkami, • 150 zł. Wrocław, tel. 071/368-76-49. 
0502/68-02-46
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38/40, wzrost 170/172. cm, góra w 
formie gorsetu z delikatnym haftem, rękawy opuszczone na 
ramiona, na kole, raz używana, dół z delikatnego przeźroczy
stego materiału, wszystkie dodatki gratis, • 750 zł. Długopole 
Zdrój. gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-93-14 

~ SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36-38, na wzrost 173 cm,z krókimi 
rękawami, 6-warstwowa. góra z gipiury, różowe różyczki, dół 
z syfonu, welon, rękawiczki. • 500 zl. Kunice Legnickie, tel. 
076/857-51-30
SUKNIA ŚLUBNA w kolorze eeru, wraz z dodatkami. cena no
wej 1.800 zł, model z 2001 r., gorset bez ramion + spódnica z 
lekkim trenem, wzrost 172- 178 cm, rozmiar 38. • 450 zł lub 
wypożyczę za 250 zł. Legnica, tel. 076/721-67-21 
SUKNIA ŚLUBNA model francuski, kupiona we Wrocławiu + 
welon, stroik i rękawiczki, - 600 zł. Legnica, tek.076/722-34-81 
SUKNIA ŚLUBNA na wzrost 156 cm, na kole. stan b. dobry, • 
90 zł. Milikowice, tel. 074/851-62-83 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36/38, biała, góra z gipiury, z przodu 
i z tyłu dekolt * welon, stroik, rękawiczki na palec, • 400 zi. 
Opole. tel. 0604/73-99-76
SUKNIA ŚLUBNA biała, prosta z trenem, bardzo elegancka, 
oryginalny fason, z przodu dekolt z koronki, • 250 zł. Pieszy
ce. tel. 074/836-90-33
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 40, bogato zdobiona, na kole, z atla
su, po czyszczeniu, • 450 zł. Pieszyce, tel. 074/836-70-53, 
0607/54-66-20
SUKNIA ŚLUBNA . włoska. 2-częściowa, gładka, góra na cien
kich ramiączkach, odcinana pod biustem, lekko rozszerzana, 
przedłużony tren + narzuta z  delikatnej koronki, z  długim rę
kawem, b. elegancka, szykowna, • 900 zł. Świdnica, tel. 
0600/27-23-54
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36. na 165 cm, szerokie ramiącz- 
ka, góra wykończona niebieskimi różyczkami, tiul z motywem 
delikatnych różyczek, na kole, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-56-06 po godz. 19. 0603/89-54-66 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 42/44, na wzrost 158-160 cm, góra 
gorsetowa, wiązana z tylu, rękawy opuszczane na ramiona, 
zdobiona białymi różyczkami, na kole, halka, czyszczona, stan 
idealny, - 600 zł. Wierzbowa, tel. 076/817-30-30

gratis, przepiękna, cena w sklepie 2300 zł, • 850 zł. Oława, 
tel. 0502/06-71-61, 071/302-84-44 
SWETER dziewczęcy, biały, komunijny, nowy, rozm. 146 cm • 
20 zł. Wrocław, teł.. 071/336-39-52 
SZAFA METALOWA 201x95x41 cm, z zamkiem, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0603/99-98-77
SZALIK KIBICA DRUŻYNY CHELSEA oryginalny, brytyjski, - 
100 zł. Wrocław, tel. 071/329-26-61 wew. 63, do godz. 16 
ŚWIETLÓWKI 2 x 40 W, obudowane, - 35 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12
TABLICA REKLAMOWA 3-stronna, o zmiennym obrazie, 2 x 
3 m, nowa. • 7.000 zi. Kluczbork, tel. 0604/82-66-41 
TŁUMACZ ELEKTRONICZNY ANGIELSKO • POLSKI Wro
cław, tel. 071/321-45-43 po godz. 20 
TWORZYWA SZTUCZNE PE - 1 zl/kg, Śliwice, tel. 
071/315-37-08
TWORZYWO SZTUCZNE polistyren wysokoudarowy, 230 kg 
-1 zł/kg. Wrocław, tel. 071/337Ł10-10wieczorem 
UBRANKA DZIECIĘCE chłopięce, rozm. 110 • 116, dziewczę
ce, rozm. 128 - 146, od 3 zł/szt. Wrocław, tel.'071/357=69-21 
UBRANKA DZIECIĘCE prod. zachodniej, dla dziewczynki (ład
ne letnie sukienki i inne), dla chłopca (spodenki, bluzy, kur
teczki), od 1 mies. do 2 lat, ceny od 2 zl. Wrocław, tel. 
071/355-35-31
UBRANKA DZIECIĘCE do 4 mies., firmowe, stan idealny, od 
20 zl. Wrocław, tel. 071/787-39-99 
UBRANKA DZIECIĘCE dla dzieci w wieku do 7 mies., firmo
we, stan idealny • od 20 zl. Wrocław, teł. 372-44-46 
UBRANKO DO CHRZTU .pajacyk’ , beret, buciki, rozmiar 
68-74, - 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-24-55 
UBRANKO DO CHRZTU ♦ elegancki rożek - 50 zi. Wrocław, 
tel. 071/352-61-34
WAGON KOLEJOWY przystosowany do domku letniskowe- 

. go, drewniany, z ramą, możłjwość przemieszczania. - 7.500 
, , ^ ^ ^ ^ 1 .  0^/315:31-^2' „ K 

WIRÓWKA DO MlODU 3-płastrowa, napęd ręczny, z blachy 
austenitycznej - 650 zl, topiarka do wosku pszczelego Tomer 
• 500 zl. Bielawa, tel. 074/833-61-94 
WIRÓWKA DO MlODU. • 200 zł. Głuchołazy, tel. 
0601/55-99-47
WÓZEK DZIECIĘCY ELMAR niebieski, 3-funkcyjny + przewi- 
jak (6 mies.), - 500 zł. Bolesławiec, tel. 0608/25-36-98, 
0503/68-55-43, 075/644-97-06 po godz. 20 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO spacerowy, z osłoną na 
nóżki, kolor granatowy w turkusowo-żółtą kratkę, stan b. do
bry, • 390 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-07-41 
WÓZEK DZIECIĘCY TEDDY BEAR, przekładana rączka.
2-funkcyjńy, z przykryciem, śpiwór, • 280 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-17-60
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, ze spacerówką, kolor granato
wy w beżową kratkę, stan dobry, • 120 zl. Lubin. tel. 
076/846-08-23
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN głęboki * spacerówka i torba, stan 
b. dobry. • 180 zł. Lubin. tel. 076/749-06-63,0600/87-86-15 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK, profilowana rączka, kosz, koła 
terenowo-obrotowe, stan b. dobry - 260 zł. Oława, (el. 
0607/73-70-07
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, granatowy W misie, stan 
b. dobry, mało używany, wanienka, chodzik gratis, -150 zł. 
Oława. tel. 071/313-54-62
WÓZEK DZIECIĘCY, głęboki i spacerowy, stan dobry, - 50 zł. 
Świdnica, teł. 074/852-06-13 •'

. WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, rozkładany do spa
nia, kosz, buda, stan b. dobry, • 200 zl. Świdnica, tel. 
074/852-19-69

Uurtowa sprzedaż

Odzież używana
• Supcrsortmix, letni lub zimowy 

Ceną  1 k g - 8 « l  + V A T

Głogów, id. 076/833-42-%,0-602 274 502,0-502 360 832 
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WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniąt, jedno za drugim, prod. USA 
stan b. dobry • 380 zl. Świebodzice, tel. 074/854-53-53 
WÓZEK DZIECIĘCY uniwersalny, w pełni wyposażony, nowy 
mode|. stan b. dobry. -180 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-26-37 
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK głęboki * spacerówka. przekła
dana rączka -160 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 
WÓZEK DZIECIĘCY FRICON na gwarancji, spacerowy, prze
kładana rączka, duże koła, 3 pozycje leżenia, składany, kosz, 
pokrowice na wózki, kabina z okienkiem, stan idealny, • 340 
zł Wałbrzych, tel. 074/844-25-11, 074/840-15-561 
WÓZEK DZIECIĘCY Inglesina Miko, spacerowy, z funkcją głę
bokiego, granatowy w żółtą kratę, niski, lekki, z przekładaną 
rączką, zadbany, • 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-24-55 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO VOYAGER z dużymi kołami, gra-
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SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 38, wzrost 170 cm, krótki rę
kaw, halka na kole, kupiona w salonie, wszystkie dodatki (we
lon, rękawiczki, stroik), czyszczona, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0601/05-03-97
SUKNIA ŚLUBNA stan b. dobry, prosta i elegancka, biała, dłu
ga, rozszerzana do dołu, krótki rękaw, gorset z gipiury .ja
śmin’ , dół z satyny, wymiary w.168/t.73/b.91, - 300 zł„ Wro
daw. tel. 0607/30-63-16,339-72-90 • . ,
SUKNIA ŚLUBNA firmy Cymbeline, koloru ećru, góra: gorset 
z gipiury, z tyłu sznurowana, dół gładki z tafty, z  trenem, roz
miar 40, skromna a zarazem bardzo elegancka, • 800 zł. Wro
daw, tel. 0605/31-63-52
SUKNIA ŚLUBNA włoska, rozmiar 174/86/67, - 550 zł. Wro
daw, tei. 0606/59-81-85
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 40, na wzrost .162-164 cm, biała, 
krótki rękaw, góra z gipiury, dół z atłasu z motywami kwaito- 
wymi, lekko rozkloszowana, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0605/91-71-07 §
SUKNIA ŚLUBNA (gorset i spódnica), z dodatkami (welon, rę
kawiczki, buty), - 500 zł. Wrocław, tdl. 071/373-17-55 po 
godz. 19,0603/80-51-58
SUKNIA ŚLUBNA, 2000 r., prod. USA, model Sincerity, roz
miar 38, ż krótkim rękawem, odkryte ramiona i plecy * dodatki

natowo-żółty, stan dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 0501/16-33-75, 
071/786-86-61
WÓZEK DZIECIĘCY GRACKO dla bliźniaków,.spacerowy, 
może być dla małych dzieci, dwa niezależne siedziska, jeden 
obok drugiego, rozkładany do spania, składany, bardzo lekki 
(w sklepie ok. 1000 zł), cena, • 400 zł. Wrocław, tel. 330-31-60 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINAoryg., 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 CHICCO CROSS 2-funkcyjny, granato- 
wo-zielono-żółty, śpiwór, osłona przeciwdeszczowa, stan b. 
dobry - 450 zł. Wrocław, tel. 0606/14-71-02 
WÓZEK DZIECIĘCY IGA głęboki, 3-funkcyjny, dodatki -110 
zł. Wrodaw, tel. 071/357-29-01,0601/72-86-39 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO zielony, ochrona na nogi, skręt
ne koła, przekładana rączka, buda z szybką, folia p/deszczo
wa -160 zł, wózek PEG PEREGO typ .parasolka’ -150 zł, 
nosidełko CHIT • 40 zł, huśtawka metalowa, stojąca - 50 zł.

. Wrodaw, tel. 07 7̂89-48-47«?
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGROgłęboki, spacerówka, kolor 
granatowy, mało używany,. składany +'śpiwór, - 350 zł. Wro
daw, tel. 071/353-81-96 po godz 17 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, typ .pajasolka*. roz
kładany do spania, koła podwójne, duże, koszyczek, regulo
wany podnóżek, bez budy, pałąk, stan b. dobry, -180 zł. Wro
daw. tel. 071/781-94-74.0501/93-28-25 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, typ .parasolka*, 
rozkładany, bez budki, pałąk, stan b. dobry, • 130 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-94-74, 0501/93-28-25 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO możebyć dla niemowlaka, gra- 
natowo-żółta spacerówka, rozkładana, kosz na zakupy, skrę
cane kola, pokrowiec na nogi, odczepiana półka, łatwo skła
dany, stan b. dobry, cena w sklepie 1.000 zł). - 450 zł. Wro
daw, tel. 071/361-99-94 wieczorem ‘
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, kolor granatowy we wzorki, -
 ̂100 zł. Wrodaw, tel. 353-27-67 ,
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, prod. włoskiej, rozkładany,

przekładana rączka, kosz na zakupy -130 zł. Wrodaw, tel. 
071/348-77-31
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK dla bliźniaków, spacerowy, je
den za drugim, podwójne, skrętne koła, kosz na zakupy, sie
dzenia rozkładane do spania, • 400 zł. Wrocław, teł. 
071/355-19-60,0501/09-92-18 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, dla bliźniąt, dziecko za dziec
kiem, składany, z budką nad całością, -150 zł. Wrodaw, tel. 
071/322-37-85
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, granatowy w kratkę, 
kosz na zakupy, regulacja, osłona na nogi, • 250 zł. Wrodaw, 
te|. 071/357-72-81
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, używany 6 mies., stan b. do
bry, • 200 zł. Wrocław, tel. 071/785-79-17 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, dla bliźniaków, 
stan b. dobry, duże koła, torba, możliwość ustawienia foteli
ków przódem i tyłem do kierunku jazdy, - 850 zł. Wrodaw, tel. 
071/355-35-31
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK typ Lambada, granatowy w białe 
misie, mało używany, • 350 zł. Wrodaw, tel. 0502/24-92-17 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN 3-funkcyjny, w czerowno-zieloną 
kratkę, stelaż ciemnozielony, część spacerowa rozkładana do 
spania, parasolka, śpiworek, • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/353-86-67,0501/43-54-81
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO Belle Epoque, granatowo-biały,
2-funkcyjny, wentylacja, zagłówek, atrakcyjny wzór, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-49-43,0608/30-88-84 
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO nowy, na gwarancji, naj
nowszy wzór, spacerowy, z funkcją głębokiego, przekładana 
rączka • 830 zł oraz nosidełko, z funkcją fotelika samochodo
wego - 350 zł. Wrocław, tel. 071/787-39-99
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sy światłowe, wysokiej klasy, • 300 zł. Wrocław, teł 
0501/73-24-52
ZEGAREK T1SSAT zloty, męski, - 300 zf. Wotów, tel. 
071/389-42-47
ZEGARKI CASIO kilka modeli, cena od 50 zł. Wrodaw, tel, 
071/352-14-25
ZEGARY STOJĄCE wiszące, kominkowe, cena od 350 zł. 
Brzeg, tel..077/416-47-21 po godz. 20 
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ na nazwisko Mar
ta Januszewska, wystawioną przez Uniwersytet Wrodawski. 
Wrodaw, tel. 0602/49-45-73
ŻARÓWKI ENERGOOSZCZĘDNE 15 W = 75 W, Guint E27, 
prod. niemieckiej -11 zł/szt. oraz HALOGENOWEdo lamp ha
logenowych 12 V, 20 W - 4 zł/szt. Wałbrzyęh, tel. 074/846-49-46

F O T O

WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO głęboki, t  spacerówka.
2-funkcyjny, najnowszy wzór, śpiwór, nakryda, duża torba, fo
lia, regulowany podgłówek, lekki, - 730 zl. Wrocław, tel.
372-44-46
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO spacerowy, typu .parasolka*, • 
150 zł. Wrodaw. tel. 071/333-52-56 
WÓZEK DZIECIĘCY BEBE COMFORT 3-funkcyjny. także spa
cerowy, Chicco, Graco, Hauck, ceny 150-300 zl. Wrodaw, tel. 
071/333-52-56
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, bardzo ładny, -150 zł. Zie
lona Góra, (el. 068/323-49-99
WÓZEK DZIECIĘCY CHiCCO spacerowy, regulacja siedze
nia, daszek przeciwsłoneczny, idealny w transporcie, • 150 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-63-48
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI sprzęt grający, oświetlenie, me
ble, barek, stoły, łady i inne - od 200 zl. Bielawa, teł. 
074/833-82-36,0600/30-23-61
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI stroboskop o mocy 2000 W - 
600 zł; wytwornica dymu - 400 zł; kolumny o mocy 170 W, 
nowe, - 450 zł. Paczków, tel. 077/431 -71 -04 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI sprzęt nagłośnieniowy firmy 
LDM, 1999 r.. 2x100 W, + mikser i statywy, -1.700 zł. Polkowi
ce. tel. 076/845-34-57; 0609/50-47-99 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKOWE MARTIN oświetlenie, nowe, 
2  szt, - 1.300 zl. Mietków, tel. 071/316-83-83 
ZABAWKA MOTOREK .WOLF* 4-kołowy, 6V, - 380 zł. Oleśni
ca. tel. 071/398-51-61
ZABAWKA MOTOREK 3-kołowy, na akumulator, ładowarka, 
stan idealny (jeździł po tarasie) • 330 zl. Wrocław, tel. 

.0502/03-85-95
ZABAWKA MOTOREK policja, na akumulator, dla dziecka od 
2 do 5 lat, mało używany, stan b. dobry - 280 zł. Wrocław, tel. 
071/328-03-24,0501/82-23-49 
ZABAWKA SAMOCHODZIK KETTLER na pedały, stan ideal
ny i inne - od 170 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
ZABAWKA SAMOCHODZIK Jeep Suzuki Samuraj, napęd z 
akumualtora 6 V, b. mało używany, - 500 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-40-50
ZABAWKA SAMOCHODZIK Jeep, żółty, na akumulator, 2 aku- 
mulatory, w tym 1 nowy, - 350 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-65-70
ZABAWKA SAMOCHODZIK Jeep, 1-osobowy • 380 zł. oraz 
zabawka gokart, elektryczny - 190 zł. Wrocław, tel. 
0605/27-23-50
O  ZABAWKA DMUCHANA „ŻYRAFA" do skakania 

na festynach, wym. 4.5x5.5. m, wys. głowy 8.5 m, 
z zadaszeniem, używana, • 11.000 zł., tel. 
0605/61-04-32 02022081

ZAMEK DMUCHANY 6 x 7.5 m, po 4 sezonach, oryginalny 
angielski, -11.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-90-90 
ZBIORNIK 251, na cement lub szambo, stan dobry, - 480 zł. 
Kalisz, tel. 062/528-01-82
ZBIORNIK na olej opalowy, pros. Śchutz, 16001, bariera za
pachowa SMP, nowy, r 1.000 z ł, możl. odbioru we Wrodawiu. 
Namysłów, tel. 0501/02-60-52,0601/94-66-27 
ZBIORNIK NA OLEJ OPALOWY. • 400 zl. Ścinawa, tel. 
0601/05-59-49
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 na szambo, konserwowany, poj. 7 m3,
- 1.600 zl. Oława, tel. 0603/83-59-46 
ZBIORNIK OCIEPLANY nawierzchniowy, poj. 50 m3. • 15.000 
zł. Puszczykowo, tel. 061/813-35-39, 0605/58-06-65. 
0607/29-00-60
ZBIORNIK PLASTIKOWY SCHUTZ na olej opałowy, poj. 1000
I. • 500 zł. Oława, tel. 071/313-01-02,0502/31-62-09 
ZBIORNIK PLASTIKOWY z tworzywa TWS, poj. 50 m3. stan 
b. dobry. • 3.000 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-51-39 
ZBIORNIKI CHROMONIKLOWE z  blachy kwasoodpornej.na 
produkty spożywcze, 7 szt., poj. od 14.0001 do 3.0001, moż
liwy transport • od 4.000 zł do 10.000 zł. Opole, tel. 
077/469-32-92,0605/46-70-39 
ZBIORNIKI METALOWE 2700 x 4000, 2 szt. - po 1.750 zł. 
Oława. teł. 071/313-54-69, 0501/54-70-41 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE na paliwo. 10001. • 3.500 zł * VAT. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-23-45 
ZBIORNIKI STALOWE na szambo lub paliwa, poj. 3.000 -
50.000 I, w cenie 700 - 5.500 zl., 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 75001, - 1.000 zł, 20.0001, • 1.500 zł. 
Legnica, tel. 076/862-04-36
ZBIORNIKI STALOWE w kształcie walca, poj. 4000-250001, 
izolowane, z grubej blachy, idealne na szambo, stan b. dobry, 
ceny 800-25.000 zł/szt. Lubin, tel. 076/844-91-25 
ZBIORNIKI STALOWE poj. 50 m3, stan b. dobry (5 szt.) - 6000 
zł brutto. Złoty Stok, tel. 074/817-51-39 
ZEGAREK LONGINES model L41362122. prod. szwajcarskiej, 
nie używany, koperta koloru złotego, datownik, na czarnym 
skórzanym pasku, z sekundnikiem, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
368-17-21
ZEGAREK PULSAR wskazówkowy, timer, stoper, alarm, cza

APARAT CANON EOS 50 obiektyw 28-80, nowy, - 2.500 zł.., 
tel. 0606/31-78-45
APARAT CANON EOS 500N obiektyw Sigma Macro AF 28-200, 
- 1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-15-23 
APARAT CANON EOS 300 * obiektyw Sigma28 mm, instruk
cja obsługi w j. polskim, nowy, na gwarancji. • 1.950 zł. Lubin, 
tel. 076/846-53-32
APARAT CANON T60 2 obiektywy Canon, zoom 35-70 mm i 
50 mm, • 550 żl oraz T70 obiektyw Soligor, zoom 28-200 mm, 
fL72,> 650 zł. Wrocław, teł. 0607/55-33̂ 23 ~ S 
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-80 mm - 1.370 zl; 
Olympus IS-200 - 1.130 zł; .Miju 11*, z datownikiem - 560 zł 
oraz Olympus Super Zoom 700, - 370 zł. Wrodaw, tel. 
387-13-75.0606/77-92-47
APARAT CANON PRIMA zoom 115, data, samowyzwalacz, 
redukcja czerwonych oczu, zdjęda nocne, krajobrazowe, • 520 

? zł. Wrocław. teT. 0603/94-02-16.071/325-45-92 
APARAT FED 2 FED5, Smena 8M, Ami 66, światłomierz Le
ningrad 2, maskownica 13 x 18, suszarka do zdjęć 30 x 45. - 
200 zł. Wschowa, tel. 065/540,-17-04 
APARAT FUJI kompaktowy, model Discoyery 270 zoom, wy
suwany obiektyw 35-70 zoom, - 250 zl. Wrocław, tel. 
0607/55-33-23
APARAT JENOPTIC zoom 35-70, datownik, samowyzwalacz, 
futerał * nowy film, - 380 zł. Wrodaw, tel. 0603/94-02-16, 
071/325-45-92 po godz. 18
APARAT MINOLTA DYNAX 500 SI SUPER lustrzanka, obiek
tyw 28-200, torba, instrukcja, stan idealny, - 1.350 zł. Wro
daw. tel. 0503/67-74-11
APARAT MINOLTA X700 + obiektyw 35-70, filtry i akcesoria, -
1.000 zł. Wrodaw. tel. 0605/56-19-39
APARAT NIKON zoom 200 AF 38-70 mm, kompaktowy, • 200
zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23
APARAT NIKON F65 nowy, nie używany, -1.500 zl. Wrodaw,
tel. 0601/70-49-98
APARAT OLYMPUS MIJU I pełny automat, • 440 zł. Wrodaw. 
tel. 0601/77-51-91
APARAT OPTICAL LENŚ, - 60 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
APARAT PENTACON SIX TL 2 obiektywy, nowy, futerał -1.100 
zł. Wrocław, tel. 0717311-75-72 - 
APARAT POLAROID. -170 zł oraz PREMIER PC 640. - 90 zł i 
RICOH XF-30, • 100 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
APARAT ROLLEIFLEX, YASHICA Fleksaret, na szeroki film. 
technicznie sprawne, w cenie 250 - 800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-68-03
APARAT SMENA 8 - 50 zł. Lubin, tel. 076/749-06-06 
APARAT TRAVELER nowy, AF, datownik, czytnik DX, samowy
zwalacz, czas B, redukcja efektu czerwonych oczu, i  film i ba
terie, futerał, w kartonie, -140 zl. Wrocław, lei. 071/373-44-81, 
0604/07-59-49
APARAT ZENIT 122 lampa błyskowa,-dodatkowo teleobiektyw 
135 i konwerter, futerał, stan b. dobry, - 330 zł. Wrodaw, tel. 
071/785-09-82.0503/98-76-43
APARAT ZORKA 3M, ZORKA 4 Zorka 1, Zorka 2C, wszystkie z 
obiektywami, stan b. dobry, w cenie 150 - 250 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-68:03 r/j
APARAT APS CANON IXVS pełny automat, redukcja czerwo
nych oczu, el wysuwany obiektyw, datownik, wym. 5x9 cm, 
wyświetlacz, • 400 zł. Wrocław, tel. 071/321-69-52, 
0601/78-51-51
APARAT CYFROWY CASIO QV-2800 UX 32 x super zoom, 
USB, 32 MB RAM, nowy, oryginalnie zapakowany, pełne wypo
sażenie, - 2.200 zł. Wrodaw, teł. 071/362-82-41 
APARAT CYFROWY HEWLETT-PACKARD C-500/2.11 Mega- 
pixel 1600x1200 dpi/16 MB compakt flash, 3xzoom. Optyczny ♦ 
2x cyfrowy, 2“ LCD, flash, USB port I RDAPort, Software, nowy 
w pudełku, • 1.790 zł. Wrocław, tel. 0502/39-80-06.
APARAT CYFROWY KODAK DC 3200 nowy, 1 min piksli. wy
świetlacz LCD, pamięć 2 MB, złącze compact flesh - 850 zl oraz 
Nikon F65 nowy obiektyw 28-80. futerał, - 1.550 zł. Wrodaw, 
tel. 342-05-66
APARAT CYFROWY OLYMPUS C-3030 zoom. prawie nowy. 
ccd: 3,34 min. piks., max. 2048x1536, smartmedia 32 mb, ka
ble, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 0501/96-32-97 
EKRAN DO PRZEŹROCZY rozkładany, stojący, o wym, 120x90 
cm, -110 zł. Wrocław, tel. 071/3̂ 7-71-28 
FILTR POLARYZACYJNY, - 80zł. Wrocław, tel. 0600/15-62-75 
KARTY PAMIĘCI COMPACT FLASH i Smart Media - od 300 
zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
KUPIĘ LAMPĘ BŁYSKOWĄ PRAKTICA BD 32 LCD. Wrodaw. 
tel. 071/359-51-42 po godz. 17 
KUPIĘ MIKROSKOP z własnym źródłem światła. Gorzów 
Wlkp.. tel. 0602/85-98-08
KUPIĘ OBIEKTYWY do aparatu Praktica, gwint M42, L 2.8-28 
mm, L 2.8-135 mm. Wrodaw, tel. 071/359-51-42 po godz. 17 
KUPIĘ OBIEKTYWY PRAKTICA, ZENIT szerokokątne 16 - 29 
mm, mocowanie gwintowe. Brzeg, woj. opolskie, tel. 
0602/13-38-09
LORNETKA nowa, 80x30, z futerałem, -110 zł. Wrodaw, tel. 
071/357-71-28 ....
LUNETA MYŚLIWSKA TASCO prod. japońskiej, 3-12x52 mm.
• 1.0.00 zł. Wrocław, tel. 071/360-80-50 ’
MINILAB HOPE LIBERTY 234 prosty w obsłudze, technicznie 
sprawny, tani w eksploatacji (małe tanki), format 9 x 13 -13 x 
18. 550 printów/godz, - 7.000 zł. Wrodaw. tel. 0501/10-95-45 
NEGATYWY AGFA, KODAK 200/36 - 8.5 zl/szt. Wrodaw. tel. 
0604/07-59-49
OBIEKTYW FED 4 2.8/55. Industar G1 -30 z l Lubin, tel. 
076/749-06-06
OBIEKTYW MAGINON 70-210 mm, bagnet, do aparatu Prak
tica • 370 zł ł Prakticar 28 mm - 120 zl. Lubin. tel. 
076/847-07-70
OBIEKTYWY MINOLTA AF 35-70 mm - 350 zl, AF 70-210 mm
• 850 zł, stan b. dobry lub razem -1.100 zł., tel. 0608/01-75-70 
POWIĘKSZALNIK DURST do 13 x 18 mm,.- 1.000 zl. Wro
daw. tel. 071/351-25-58.0605/73-50-60 
POWIĘKSZALNIK KROKUS 69S, • 250 zł. Wrocław, tel. 
339-16-59
POWIĘKSZALNIK OPEMUS 6 światłomierz Neosic. czaso
mierz Vipo Combi, lampa ciemniowa, klipsy, stan b. dobry, 
pojemniki do odczynników, kuwety do wywoływania filmów, - 
320 zl. Wrodaw. tel. 0606/90-47-99 
PROJEKTOR ELEW 16 mm, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/321-47-20 po godz. 16.30
PROJEKTOR FILMOWY REVUELUX 10/220, z lampą halo
genową 100 W/12 V, - 70 zl. Wrodaw, tel. 071/357-71-28 
PROJEKTOR FILMOWY RUŚ 8mm x 8mm. -100 zl lub za- 
mienię na powiększalnik. Wrodaw, tel. 071/789-34-51 
RZUTNIK PISMA i foliogramów. Bolesławiec, tel. 075/732-78-91 
TELESKOPY ASTRONOMICZNE BRESSER F-700 mm, fi 76 
mm, slan b. dobry, cena - 5.000 zł za całość lub osobno • 300 
zl, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/324-97-18 po godz. 20
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

„KSEROKOPIARKI"
  REALIZUJEMY RÓWNIEŻ

M  N O LT A  ZAMÓWIENIA HA PLOTERY 
I KOPIARKI WIELKOFORMATOWE

NOWE I POLEASINGOWE Z GWARANCJĄ
JU Ż  OD 1500zł

POL-HANDEL, W-w ul. Ztlwwowiua 16/18 
tal. 355-54-26. 354 61-37

A D R # T V I # A  C H Ł O D N I C T W O  
M I I W  I  ¥  V Y # %  G A S T R O N O M I A

ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
W-w, ul. Rychtalska 10-14, tel. 071/329-11-69T E L E F A K S Y

LADY CHŁODNICZE
RATY 0% WPŁATY

WSZYSCY POLSCY PRODUCENCI W 
JEDNYM MIEJSCU: 

BYFUCH,BOLARUSJBG,JUKA 
IGL00jMAWI,C0LD,CEBEA 

ORAZ URZĄDZENIA Z IMPORTU

LEŻACZEK r BUJACZEK DZIECIĘCY, - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/352r61-34
UNIA GASTRONOMICZNA GAZOWA dł. 175 cm, nowa. okap 
na całej długości, frytkownica 2-komorowa, bemar, patelnia 
beztłuszczowa, ryflowana, grill z rusztem i patelnią, -.10.500 
zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78.0602/72-19-40 
LODÓWKA samorozmrażalna, prod. zachodniej, wys. 85 cm.
3 mies. gwarancji, - 360 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-76 
LODÓWKA poj. 1701, pionowa, stan b. dobry, - 400 zł, Wy
kroty, grii. Nowogrodziec, tel. 0605/51-95-84 po godz. 20 
LODÓWKA SKLEPOWA 220V, 1.9 x 0.8 x 0.7, stan dobry, - 
400 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-45-43,0602/50-21-58 
LODÓWKA BAUKNECHT auutomatik, - 200 zł. Ścinawa, tel. 
0601/05-59-49
LODÓWKA BOSCH 80 stan dobry, - 160 zł. Wrocław, tel. 
071/342-67-69 po godz. 19
LODÓWKA ELEKTROLUX turystyczna, zasilanie 12V, 220 
V oraz gaz płynny prod. zachodniej, do kempingu, stan ideal
ny, - 550 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
LODÓWKA M IŃSK 16, -100 zł. Wrocław, tel. 071/788-54-54 
LODÓWKA POLAR TS 136 135 I, mała, sprawna, stan do
bry, -100 zł. Mirków, tel. 071/315-11-28 
O  LODÓW KI od 170 zł, niem. lodówkozamrażarki, 

pralki aut. od 250 zł, niem. pralkosuszarki, zmy
warki, 6-12' miesięcy gwarancji, transport w gra
nicach miasta 40 zł, tel. 0602/89-12-81, Wanda 
Nowicka. Wrocław • Karłowice, ul. Bończyka 32/17, 
tel. 0602/89-12-81 Dobroszyce, Sadków 42 • ser
w is pogwarancyjny, renowacja z. gwarancją, za
m iana (teł., jak  na wyżej). Sadków , tel. 
0602/89-12-81 80008711

LODÓW KOZAMRAŹARKA BOSCH 3-szufiadowa, stan b: 
dobry, - 600 zł. Świdnica, tel. 074/853-57-84 
LODÓWKOZAMRAŹARKA 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. 
0602/17-48-60
LODÓWKOZAMRAŹARKA POLAR 284 2-komorowa, 1-czę- 
ściowa, stan b. dobry, szer. 57 cm, wys. 142 cm, pilne, - 260 
zl. Trzebnica, tel. 071/387-09-22,0608/71-13-84 
LODÓWKOZAMRAŹARKA PRIVILEG energooszczędna, 
wys. 160 cm, szer. 50 cm, stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/780-85-33
LODÓWKOZAMRAŹARKA ZANUSSI wys. 140 cm, prod. 
zach., 3 mies. gwarancji, - 480 żł. Wrocław, tel. 071/354-20-76 
ŁAWA pokojowa, używana, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/352-90-26,0601776-02-51 ?
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem oraz wózek 3-funkcyj- 
ny Perfferno, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE EWA sosnowe, nowe, firmy VOX, z 
materacykiem kokosowym, - 120 zł. Wrocław, teł. 
071/355-35-31 „
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z baldachimem, materac, kołdra,
poduszka, pościel antyalergiczna, • 300 zł. Wrodaw, tel.
071/785-06-58, 0605/33-12-01
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE CHICCO kojec, składane, -170 zł.
Wrocław, tel. 071/341-20-22, 0603/55-59-58
ŁÓŻECZKO - KOŁYSKA stan idealny, kolor sosnowy, - 90 zł.
Wrocław, tel. 782-27-88 po godz, 20,0603/74-28-92
ŁÓŻKA DREWNIANE sosnowe, zagłówek ażurowy, 200 x 90
- 230 zł, 200 x 140 - 370 zł, piętrowe sosna, 200 x 90 x 150 -
od 370 zł - 450 zł oraz na antresolę 210 x 200 x 100 - 550 zł + ,
materac -130 zł. Polanica, tel..074/861-18-18
ŁÓŻKO PIĘTROWE 3-częściowe, z materacami, - 450 zł.
Wałbrzych, tel. 074/847-80-20
MALAKSER nowy, -150 zł. Wrodaw, tel. 071/352-90-26,
0601/76-02-51
MASZYNA DO PISANIA elektroniczna, z niemiecką czcion
ką, pamięć, -140 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
MASZYNA DO PISANIA COMMODORE nowa, z niemiecką 
czcionką, - 270 zł. Wrocław, tel. 071/336-51-57 
MASZYNA DO SZYCIA SINGER technicznie sprawna, • 100 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-95 
MASZYNA DO SZYCIA SINGER overlock 3-nitkowy, - 350 zł.. 
Wrocław, tel. 0606/59-81-85
MATERAC SPRĘŻYNOWY prod. zachodniej, wymienne po
krowce z zamkami błyskawicznymi, wkład zdrowotny, wym. 
2x1 m - 200 zł/kpi. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
MATERACE SPRĘŻYNOWE niekompletne, nowe, wym. 2 x 
1.4 m, cena 50 zł/szt. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
O  M EBLE  używane, z  Holandii.., tel. 0607/76-20-47 

01027601

O  M E B L E  niemieckie, używane: kuchenne z zabu
dowanym sprzętem AGO, pokojowe dębowe (wi
tryny, kredensy, meblościanki, stoły i krzesła), 
kompletne sypialnie (szafy z drzwiami przesuwa
nymi, pojedyncze łóżka z materacami), meble dę
bowe do przedpokoju i inne, w b dobrym stanie. 
W rocław , tel. 0502/34-23-52, 071/788-87-98 
02021761

O  SP RZED AŻ  M EBL I STYLOW YCH 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

M EBLE BIUROWE nowe, eleganckie, szafy aktowe - 490 zł, 
duże biurka - 270 zł, mniejsze biurka - 210 zł, fotele obrotowe 
-199 zł, krzesła - 90 zł. Wrodaw, tel. 0603/97-10-58 
MEBLE DO KUCHNI prod. niemieckiej (do zabudowania), - 
3.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-57-84

KLIMATYZACJA
51-153 Wrodaw, 
ul. Potockiego 25 
tel/fax: (071) 326-00-18 
tel: (071) 326-05-14 
tel. kom.: 0602 378 024 
e-mail: wroclaw@cool.ikp.pl

KLIMATYZATORY
typu SPLIT |

dla: biur, sklepów, "3 
aptek, pubów, restauracji 

i innych pomieszczeń.

CHŁODNICTWO

KUMATYZACJA 
PROJEKT, MONTAŻ, SERWIS

URZĄDZ. CHŁODNICZE 
I GASTRONOMICZNE

Używane, w dobrym stanie technicznym, 
zgwarancją, p p

| Wrocław, ul. Fabryczna 12 
tel./fax 071/359 46 52;

I

LADY, REGAŁY, 
RÓŻNE SY STEM Y
MEBLE GOTOWE I NA ZAMÓWIENIE, 
BALUSTRADY, GABLOTY, MANEKINY, 

ZAWIESZKI, CENY,
REGAŁY MAGAZYNOWE

• S p rz e d a ż  ra ta ln a  - ' 
Legnica, ul. Jaworzyńska 199 

tel./fax 076/850-61-86 
tel. 076/850-61-84

C H Ł O D N I C Z E  
LA D Y , W IT R Y N Y

P R O J E K T  G R A T I S  ! ! !

OFERTA SPECJALNA: OPOl 1373B
GONDOLA MROZNICZAI

GM 200 (mrożonki) BYFUCH-gwarancja I

K O M IN K I
KUCHNIE - PIECE

J ^ C I E I I S S B
55-200 Oława, Strzelna 7 ^
(0-71) 303 33 24 www.glersz.pl

ma A3 a4, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 071/321-98-90, 
0503/62-67-74
KUBKI KAMIONKOWE z likwidacji magazynu -1.50 zł/szt., 
powyżej 50 szt. 30% rabatu. Wrocław, tel. 0608/70-56-89
0  K U C H EN K A  ELEKTR YC ZN A  „ S E P P E L F R IC K E " 

kolor srebrny, z płytą ceramiczną do zabudowy, z 
piekarnikiem, grillem, termoobiegiem, przód chło
dzony nawiewem, stan idealny, • 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-12-94 80007961

KUCHENKA ELEKTRYCZNA prod. niemieckiej, stan ideal- 
-ny, -170 zł. Legnica, tel. 076/862-13-76 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-palniHową, z piekarnikiem, 
prod.’zaćhodniej, 3 ffiieS.' gwarancji, - 360 zł. Wrodaw, tel. 
071/354-20-76
KUCHENKA ELEKTRYCZNA do zabudowy, z płytą ceramicz
ną, piekarnik z termoobiegiem i grillem, biała i brązowa, Sie
mens i AEG, stan idealny • 1.150 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/355.-12-94 po godz. 15
KUCHENKA GAZOWA EWA 4-palnikowa, z piekarnikiem, 
mało używana, -120 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-28-86 
KUCHENKA GAZOWA profesjonalna, duża, 580 cm + 600 
cm, pochłaniacz prod..francuskiej, do gotowania, pieczenia, 
smażenia, kpi., stan idealny, dużo funkcji, gazowa - od 1.000 
zł. Lódż, tel. 0607/42-03-61
KUCHENKA GAZOWA EWA stan dobry, - 40 zł. Milikowice, 
tel. 074/851-62-83
KUCHENKA GAZOWA WROZAMET MASTERCOOK nowa, 
na gwarancji, - 600 zł. Wrodaw, tel. 0602/27-98-15 
KUCHENKA GAZOWA używana, brązowa, 4-palnikowa, z 
piekarnikiem, szer. 50 cm, stan dobry, sprawna, - 50 zł. Wro
daw, tel, 071/78745-20
KUCHENKA MIKROFALOWA WHIRLPOOL AVM 
506/WP/WH, nowa, nierozpakowana, na gwarancji, - 350 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831 -21-92 po godz. 16 
KUCHENKA MIKROFALOWA prod. zachodniej, 3 mies. gwa
rancji, -170 zł. Wrodaw, tel. 071/354-20-76 
KUCHENKA MIKROFALOWA prod. zachodniej, stan ideal
ny, -160 zł. Złotoryja, tel. 076/878-21-14 
KUCHENKI MIKROFALOWE SAMSUNG z grillem i bez, re
gulacja mechaniczna i elektroniczna, nowe - 350-550 zł. Wro
daw, tel. 0603/23-10-07
KUCHNIA WĘGLOWA fabrycznie nowa, z piekarnikiem i 
wężownicą, emaliowana, - 1.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-21-14
KUPĘ BATERIE kulowe i halogeny, do łazienki. Wrodaw, tel. 
071/345-13-91
KUPIĘ HOKERY DO BARU + stoliki z krzesłami, za rozsąd
ną cenę. Nysa, tel. 0604/58-6047,077/433-0846 
KUPIĘ KSEROKOPIARKĘ CANON stan techniczny obojęt
ny. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
KUPIĘ MEBLE DO KUCHNI i pokojowe lub przyjmę bezpłat
nie, samotna matka., tel. 0503/74-19-17 
KUPIĘ PIEC CO do ogrzewania etażowego, na węgiel lub 
koks. Wrodaw, tel. 071/339-84-83 wieczorem 
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ bębnową, nową, nie uży
waną, do 500 zł. Wrodaw, tel. 0502/31-65-51 
KUPIĘ REGAŁ szafka przeszklona, witrynka. Wrodaw, tel. 
071/310-64-16
KUPIĘ REGAŁ CHŁODNICZY dł. do 2.3 m. Jelenia Góra, tel. 
0600/34-85-61
KUPIĘ WAGĘ JUBILERSKĄ elektroniczną, używaną, • 500
zł. Wrocław, tel. 0604/48-11 -63
KUPIĘ W YPOSAŻEN IE  KUCHNI firmowe. Wrocław, tel.
372-4446
LADA CHŁODNICZA LCW 54 380 V, dł. 190 cm, stan dobry -
400 zł. Brzeg, tel. 0609/17-09-82
LADA CHŁODNICZA cukiernicza 1,6 m, gięta szyba, nowa, -
2.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-07-59 po 18
LADA DO LODÓW ARflCA, - 1.500 zł. Wschowa, tel.
065/540-13-43
LADA CHŁODNICZA na lody, 6 kuwet, oszklona, dł. 1.3 m, 
szer. 65 cm, stan b. dobry, mało używana, energooszczędna, 
prod. włoskiej, - 2.200 zł. Długołęka, tel. 071/315-17-24, 
0600761-0342.
LADA CHŁODNICZA - salaterka chłodnicza, do warzyw, 
nowa, -1.700 zł. Syców, tel. 062/785-35-02 
LADA CHŁODNICZA, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 372-66-89, 
0600/37-61-04
LADA CHŁODNICZA dł. 6.5fn, super nowoczesna, skompu
teryzowana, kurtyna powietrzna, blat marmurowy, kafelki, 
oszklona, ładowność 800 kg, 3 komory, zastosowanie: mię
so, wędliny, drób, nabiał, garmażerka. ryby, dzielenie dowol
ne, • 8.000 zł. Wrodaw, teł. 071/372-6449 
U D A  CHŁODNICZA, 1995 r. dł. 1.8«3.900 zł, r. 97 - 4.500 zł
1 inne..Oleśnica, tel. 0601/58-73-01
LADA SKLEPOWA 2 szt., oraz biurko i szafa, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/372-98-98
LADY CHŁODNICZE, - 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/84-77-86
LADY CHŁODNICZE 4 szt., ze stali nierdzewnej, przeszklo
ne, marki Zanussi, mało używane do baru sałatkowego, uni
kalne, wygląd w porządku, funkcjonalne. Łódź, tel. 
0607/42-03-61 £

l P H U  *FIR N *s.c. o fe ru je

a także:
- wagi, krajalnice, 
meble sklepowe

- meble
dla gastronomii

CENY 
FABRYCZNE

RATY opoioo56
Wrocław, pi. Staszica  50 (Dworzec Nadodrze) 

telJfan 071/369-37-10, czynno pon.-pt. 9.00-17.00

T O S H I B A

O  ABC - ARTYKUŁY UŻYWANE Z ZACHODU: kom- 
piety wypoczynkowe (skóra, welur), lampy, namio-, 
ty, ławy, telewizory kolorowe, AGD, kosiarki do tra
wy, materace, rowery, opony, art. ogrodowe i inne, 
zapraszamy od pon. do sob., w godz. 9-17. Strze
gom, ul. Dolna 34, tel. 074/85541-23 01025141

O  IMPORTOWANY NOWY TANI SPRZĘT AGD do 50% 
ceny: zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki gazo
we i elektryczne, duży wybór grzejników gazo
wych na olej opałowy i grzejniko-kuchni. OKAPY 
KUCHENNE ze stali szlachetnej, B. DUŻY WYBÓR. 
Zapraszamy w godz. 10-18, w sobotę 10-15. Wro
cław, ul. Glebowa 4 (boczna Borowskiej, za wia
duktem kolejowym 60 m2 w lewo). Tel. 
071/373-06-74 lub 0501/51-86-90 01023491

AUTOMAT DO LODÓW firmy Taylor (USA), jednosmakowy, 
małe gabaryty, stan b. dobry, • 1.500 zł. Radwanice k. Wro
cławia, tel. 071/311-76-78
AUTOMAT DO NAPOI GORĄCYCH DA7 P SAECO na mo
nety lub żetony, 7 produktów, - 6.500 zł. Domaszczyn, tel. 
071/399-86-91
AUTOMAT DO WATY CUKROWEJ + patyczki, - 650 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-4541,0604/99-71-58 
AUTOMAT DO WATY CUKROWEJ nowy, gazowy, zas. 12 V,
• 800 zł oraz do popcornu wydajne, nowe, gazowe, zas. 12 V,
-1.600 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-15-14
BAREK narożny, czamy + 3 krzesła wysokie, stan idealny, -
1.300 zł. Legnica, tel. 0601/58-52-73
BAREK nowy, drewniany, blat -' ciemnozielony marmurkowy,
4 stoły kawiarniane, reklama świetlna znanego piwa, zlew
2-komorowy z ociekaczem, - 1.450 zł. Wołów, tel.
071/389-35-62

BATERIA WANNOWA DAMIZ nowa, 3-otworowa, chromowa
na, z wyciąganą słuchawką prysznica, - 1.200 zi. Wrocław, 
tel. 788-81-65 po godz. 15
BEMAR GASTRONOMICZNY, - 1.300 zł. Polkowice, tel. 
076/845-24-86 po godz.17
BINDOWNICA PB-200, nowa, gwarancja, - 460 zł. Wrodaw, 
tel. 071/351-76-95
BIURKO, używane. - 50 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w 
godz. 8-16
BIURKO POD KOMPUTER bukowe, nowe. półka, podwyż
szenie, wysuwana półka na klawiaturę, • 200 zl. Świdnica, 
tel. 074/852-06-13
BOJLER z blachy kwasoodpornej, pojemność 1601, nie uży
wany,-500 zł. Wrodaw, tel. 368-16-39 
BOJLER ELEKTRYCZNY o pij. 751 i 801, stan idealny • 150 
zł/szt. Wrodaw, tel. 353-27-67 
BOJLER z paleniskiem, - 250 zł. Wykroty, woj. jeleniogór
skie, tel. 0503/31-32-88
BOJLER poj. 80 I, na olej opalowy, - 600 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-59-17,0604/83-64-56 
BÓKS KASOWY w kolorze niebieskim, ojchoma taśma, ska
ner laserowy, - 6.900 zł. Jelenia Góra, teł. 0601/58-13-21 
O  BONETY lady, zamrażarki gastronomiczne, prod. 

niemieckiej i podobny sprzęt chłodniczy. Nowa 
Sól, tel. 068/355-05-17 84014691

O  CHŁODZIARKI, ZAMRAŻARKI, WITRYNY CHŁOD
NICZE regały chłodnicze, lodziarki, lady, używa
ne, z gwarancją.., tel. 071/383-10-33,0603/30-05-92 
02019661

CHŁODZIARKA POLAR EW 10, - 450 zł, EW 20, - 450 zł 
oraz ŻAGAŃ 90 dm3, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/327-92-79, 
0501/48-09-08 .
CZĘŚCI DO PRALKI AUTOMATYCZNEJ POLAR PS 663 BIO 
pojemnik na wodę (nowy), obudowa (nowa) oraz plarka na 
części, programatory i inne części. Mirków, tel. 071/315-11-28 
DOZOWNIK NA MYDŁO + 10 litrów mydła, - 60 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-71-28
DYSTRYBUTOR DO LODÓW GAŁKOWYCH CARPIGIANI 
5 smaków, stan b. dobry, -1.600 zł. Żarów, tel. 074/858-07-15 
DYWAN wym. 2.5x3x5, wełniany, nowy, piaskowo-brązowy, - 
630 zł. Wrocław, tel. 071/352-60-41 
DYWANIK ze skórek cielęcych, czarno-biały, o wym. 200x170 
cm oraz dwa małe o wym. 120x70 cm, -180 zł (komplet). 
Wrodaw, tel. 071/357-71-28
EKSPRES DO KAWY prod. włoskiej, nowy, na gwarancji, -
3.300 zł. Wrocław, tel. 0501/05-21-77
EKSPRES DO KAWY SAECO ciśnieniowy, gastronomiczny,
z młynkiem, serwisowany, stan idealny, - 600 zł. Wrocław, tel.
071/354 1̂7-02,0601/94-20-73
EKSPRES DO KAWY ZELMER 114.3, - 50 zł. Wałbrzych, tel.
0608/31-29-54
FILTR DO WODY zasada odwróconej osmozy, wieczysta 
gwarancja - 2.499 zł, serwis : 130 zł. Wrocław, tel. 
0602/49-16-43
FILTR DO WODY stan b. dobry, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 
071/373-27-63

KASA FISKALNA SAMSUNG ER 350F nie używana, • 1.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-29-24,0604/98-52-83 
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70x150 cm, - 400 
zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
KLIMATYZATOR 6.5 kW, funkcje ogrzewania, nawilżania, 
osuszania, automatyczna reguł, parametrów, • 3.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-31-75
KLIMATYZATOR używany, po przeglądzie, stan b. dobry, 
2-częściowe i 1-częściowe oraz przenośne do biur, z podłą
czeniem do komina, okna, różnej wydajności - od 2.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/336-23-51,0603/91-54-12 
KLIMATYZATOR PANASONIC kasetonowa, 8 kW, -1.600 zł. 
Przedborów. woj. kaliskie, tel. 0601/58-11-31 
KOJEC DLA DZIECKA drewniany, nowy, • 100 zł. Wrocław, 
tel. 071/337-19-56 w godz.8-16,071/368-78-85 po godz.16 
KOMINEK z rozprowadzeniem ciepła, obudowa, wkład, od 
3.300 zł. Wrodaw, tel. 071/78349-53 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY czarny, skóropodobny, 3+2+1, 
nierozkładany - 800 zł, ława podwójna, zespolona - 300 zł 
oraz narożnikowy, miodowy, ława, - 700 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-18-72 po godz. 18,0605/57-94-88- 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, brązowy, stan b. 
dobry, -1.200 zł. Jawor. tel. 076/870-60-52 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2+1, ciemnobrą
zowy, stan dobry + ława dębowa, - 1.700 zł. Kamiennik, tej. 
077/431-2440
KOMPLET WYPOCZYNKOWY SAN REMO prod. holender
skiej, kupiony w salonie meblowym, 2-tetni, stoi nie używany, 
podstawy dębowe, ozdobne, 3+2+1, duża ława, - 5.800 zł. 
Kępno, tel. 062/7824141
KOMPLET WYPOCZYNKOWY, wersalka + 2 fotele, pluszo
wy, stan b. dobry, - 350 zł. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po 
godz. 16
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, prod. niemieckiej, 
brązowy, 3+2+1, b. wygodny, - 1.500 zł. Wrodaw, tel. 
071/367-83-84
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka,-2 fotele, 2 pufy, 
kolor czamo-brązowo-szary,' stan b. dobry, wykończenia z 
czarnego drewna, • 450 zł. Wrocław, tel. 071/363-75-07, 
0605/28-72-23
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka, 2 fotele, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-12:24

KOMPLET WYPOCZYNKOWY skóropodobny, nowy, grana
towy, seledynowy, 3+2+1 • 1.500 zł, narożnik • 1.700 zł, sofa 
+ poduszki - 800 zł. Wrocław, tel. 071/789-16-50 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 4-letni, duży narożnik, szer. 
1.60 x dł. 2.60 oraz 2 fotele, - 400 zł. Wrocław, tel. 355-74-85 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka, 2 fotele, 2 pufy, na 
sprężynach, nowy, nie używany, na gwarancji, - 800 zł. Wro- 
dąw, tel. 0607/43-23-55
O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nu- 

buk w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia i 
oparcia, podwójne sprężyny, wzory eksportowe. 
Nowe, na gwarancji, ceny producenta, bez pośred
ników, wyprzedaż • ceny od 3.000 zł!!! Pilnie. Nysa, 
tel. 077/448-24-60, 077/433-02-55, 0607/38-52-33 
01023671

O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nu- 
buk w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia i 
oparcia, podwójne sprężyny, wzory eksportowe. 
Nowe, na gwarancji, ceny producenta, bez pośred
ników, wyprzedaż - ceny od 3.000 zł!!! Pilnie. Nysa, 
tel. 077/448-24-60, 077/433-02-55, 0607/38-52-33 
01023671

O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE skórzane, na dę
bowym stelażu, różne kolory skór, także naprawy 
zniszczonych kompletów skórzanych, dobre ceny. 
Wrocław, tel. 071/341-58-06, 0501/48-28-79 
02022521

KONTENER BIUROWY z wyposażeniem, - 7.000 zł. Pusz
czykowo, tel. 061/813-35-39, 0605/584)6-65 
KOTŁY KWASOODPORNE fi 70, głęb. 50 cm, z pokrywą, 
cena 200 zł/szt. Wrodaw, tel. 0603/54-37-38 
KRAJALNICA DO SERA gilotyna, • 150 zł. Oleśnica* tel. 
071/314-9847
KRAJALNICA DO WĘDLIN duża, sklepowa, 220 V, stan b. 
dobry, - 470 zł. Wałbrzych, tel. 074/841 -68-27 
KRAJALNICA DO WĘDLIN I PIECZYWA, - 70 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-71-28
KREDENS i pomocnik, prod. Swarzędz, dąb rustykalny, ra- 
zam lub osobno, komplet - 1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/32746-68 po godz. 18,0600/23-56-44 
KRZESŁA tapicerowane, nowe, rustikal, 12 szt. - 75 zl/szt. 
Jawor, tel. 076/870-50-36
KSEROKOPIARKA brak tonera, • 300 zł. Świdnica, tel. 
074/852-97-28
KSEROKOPIARKA CANON CLC, cyfrowa, kolorowa, spraw
na, -100 zł. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
KSEROKOPIARKA CANON NP 1020 profesjonalna, stan b. 
dobry - 1.000 zł. Wrodaw, tel. 0604/86-31-63 
KSEROKOPIARKA INFOTEC 9048 D2 serwisowana, tania 
w eksploatacji, automatyczny podajnik, sorter, 3 kasety, szaf
ka, możliwa faktura, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 071/373-34-39, 
0501/10-18-38
KSEROKOPIARKA MINOLTA EP 410Z format A3, A4, zoom, 
uszkodzona, + 2 szL tonerów zapasowych, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-78-23
KSEROKOPIARKA MITA uszkodzone sprzęgło, - 300 zł. Je
lenia Góra, tel.' 0501/6247-25
KSEROKOPIARKA NASHUATEC C-503D, - 32.000 zł. Lu
bin, tel. 0604/94-17-71,0604/49-17-70 
KSEROKOPIARKA NASHUATEC 3322 stan b. dobry, mało 
używana, format A3-A5, podajnik, sorter, - 2.500 zł. Zdzie
szowice, tel. 077/4844 5 43,0602/50-21-58 
KSEROKOPIARKA RICOH 4222 profesjonalna + szafka, 
gwarancja, - 2.400 zł. Wrocław, tel.
071/361 -52-50,0601/55-2045,55-20-51 

-KSEROKOPIARKA TOSHIBA 8510 Źoom 50-240 ADF, for-

używane, tanie, z gwarancją 
w bardzo dobrym stanie technicznym 

dla potrzeb biurowych i punktów usługowych

o f e r u j e :  „ M A R C U S ”
W-w, ul. Grabiszyńska 281 (biurowiec FAT, I piętro) 

* “ 360 91 65, 360 91 66 
g> 0-601 703 677

FOTEL rozkładany, z pojemnikiem na pościel, - 300 zł lub 
zamienię na wersalkę w dobrym stanie. Wrocław, tel. 
0605/91-71-07
FOTEL 1-osobowy, lite drewno, tapicerka bordowa, schowek 
na pościel, -170 zł. Wrodaw, tel. 071/34142-44
O  FOTELE I KRZESŁA BIUROWE nowe, z likwido

wanego magazynu, fabrycznego, obniżka ceny do 
40% ceny fabrycznej, fotel obrotowy na podno
śniku gazowym, z podłokietnikami • od 109 zł (VAT 
0%), krzesło tapicerowane od 38 zł + VAT 22%. 
Wrocław, tel. 0605/46-76-09 01027311

FRYTKOWNICA MOULINEX z filtrem, na ok. 4 litry oleju, temp. 
140-190 stopni C, -100 z\. Wrodaw. tel. 071/357-71-28 
FRYTKOWNICA ELEKTRYCZNA 2-komorowa, zblachy kwa
soodpornej, zasilanie 220/380 V, • 1.000 zł. Wiechlice, tel. 
0607/04-26-24
FRYTKOWNICA GAZOWA grill gazowy z rusztem lub patel
nią, wym. 65 x 55 x 30 cm, • 1.300 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-1940 
GABLOTA obrotowa, oszklona, - 200 zł. Ścinawa, tel. 
0601/05-59-49
GRZEJNIK GAZOWY stacjonarny, typ Atest-Gaz-50, • 150 
zł. Boguśzów-Gorce, tel. 074/844-89-26 
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE CONVECTOR, 4 szt., 2000 W, 
szer. 100 cm, wys. 40 cm, b. ekonomiczne, zadbane, cena • 
300 zł/szt. Stara Kamienica, woj. jeleniogórskie, tel. 
0600/26-23-42

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-palinkowy i 3-palnikowy, od 10-25 kg 
wsadu, bemar gazowy, • 1.600 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-1940
HYDROFOR APOLLO kompletny, 380 V. Mirków, tel. 
071/315-11-28
JOGURTOWNICA - 90 zł. Wrodaw, tel. 071/328-99-61 
JUNKERS produkcji czeskiej, nowy, - 350 zł. Wrodaw, tel. 
071/343-57-21
JUNKERS VAILLANT nowy, • 150 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-89-87
KABINA NATRYSKOWA narożna; wym. 90x90 cm, bez bro
dzika, ściany białe, matowe, - 180 zł. Legnica, tel. 
076/722-75-35
KABINA NATRYSKOWA 70-tka, nowa, - 200 zł. Wrodaw. teL
071/79348-28,0607/19-10-05
KABINA WC PLASTIKOWA, - 1.000 zł. Legnica, tel.
076/855-30-50
KANAPA salonowa, czarna, skórzana, rozkładana, - 600 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-01-38
KANAPA skórzana, rozkładana, czama i brązowo-wiśniowa,
- 500 zł. Wrocław, tel. 071/367-83-84 -
KANAPA 2-osobowa, rozkładana, wym 130x200 cm - 400 zł, 
2 pufy • 30 zl/szt. (komplet, kolor brązowy). Wrodaw, tel. 
071/339-07-79
KASA FISKALNA OPTIMUS IC model CK 280 Plus + taśma,
- 600 zł. Oleśnica, tel. 071/398-20-45,0603/30-89-86 
KASA FISKALNA OPTIMUS IC model CR 280 Thermal + 
metkownica, taśmy, - 1.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-20-45, 
0603/30-89-86
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Producent opo«867 

Belet Polska Sp. z 0.0. 
Wrocław, ul. Sułowska 7 

tel./fax 071/346-23-16,0-603 658183

IPIECE OLEJOWE I GAZOWE!

N A J T A N I E J
W E  W R O C Ł A W IU
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MEBLE DO KUCHNI z zabudowanym sprzętemfirmy Bosch: 
lodówko-zamrażarka, kuchenka elektryczna z blatem cera
micznym, zmywarką, okapem, zlewozmywak ♦ bateria, prod.

, niemieckiej, stan b. dobry, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-87-98,0502/34-23-52 
MEBLE DO KUCHNI szafka pod zlewozmywak 80 cm, nowa, 
kolor jasny buk -150 zł oraz olcha brązowa -150 zł. Wro
cław, tel. 071/789-42-54,0604/51-39-66 
MEBLE DO SKLEPU regały, stolik pod komputer, stolik RTV, 
lada szklana, stojak niklowany, reklamy podświetlane • 100 
zł/szt..Wrocław, tel. 071/788-21-69 
MEBLE DO SYPIALNI prod. niemieckiej: .2 łóżka, szafa 
5-drzwiowa, 2 szafki nocne, komoda; kolor jasny orzech, na 
wysoki połysk, - 800 zł. Legnica, tel. 076/862-13-76 
MEBLE DO SYPIALNI prod. niemieckiej, jasny popiel ze zło
ceniami, w tym szafa, 5-drzwiowa. toaletka, 2 szafki, 2 łóżka,
-1.250 zł. Wrocław, tel. 071/349-37-79,071/349-39-86 
MEBLE DO SYPIALNI 2.500 zł/JcpI. Wrocław,- tel. 
071/349-16-83
MEBLE MŁODZIEŻOWE 2 i 1/2 sęgmęntu + szafa, w tym biur
ko, czarne, dł. 280 ęfn, wys. 195 cm, - ŚÓO zł. Wrocław, tel. 
071/336-39-52
MEBLE POKOJOWE brązowe -100 zł, fotele + 2 pufy - 80 zł 
(razem • 150 zł).'Bolesławiec, tel. 0608/25-36r98, 
0503/68-55-43,075/644-97-06 po godz. 20 
MEBLE POKOJOWE 2 fotele z ławą, - 250 zł oraz o wym. 
2.40 x 4.20 m, - 600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11 

. MEBLE POKOJOWE meblościanka dębowa (segment), ba-
* rek, przeszklone witryny, podświetlane, szuflady, bieliżniarki,

‘ bardzo pojemne! stan b. dobry, - 2.700 zł. Kamiennik, tel. 
077/431-2440
MEBLE POKOJOWE szafa z nadstawką, komoda czarna, 
okleina naturalna, komoda z drewna, nowa, meble kuchen
ne, wszystkie meble nowe lub roczne, stan idealny, razem 
lub osobno. - 1.000 zł. Lubin, tel. 076/749-01-26 
MEBLE POKOJOWE tapicerowane: 10 wersalek na spręży
nach, skrzynie drewniane, w różnych'kotarach, nowe, 10 tap
czanów, ha sprężynach, śkrzynie drewniane, w jednym kolo
rze, pojemniki na pościel, wym. 190 x 90cm. idealne do hote
li, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, • 9.000 zł lub 
zamienię na samochód, chętnie diesel. Trzebnica, tel. 
071/387-06-56,071/312-63-58,0606/14-33-76 ....
MEBLE POKOJOWE szafa, kredens, bufet, - 2.600 zł. Wro
cław. tel. 0604/46-55-71
MEBLE POKOJOWE JAROCIN jasne, szafa, 2 regały, 2 słup
ki, szer. 3,6 m, wys. 2,40 m, zadbane, - 400 zł. Wrocław, tel. 
351-76-99 po godz. 19
MEBLE POKOJOWE rzeźbiony, stylizowany, • 1,800 zł. Wro
cław, tel. 354-16-72
MEBLE POKOJOWE i kuchenne, szafy, do sypialni, komplet 
wypoczynkowy, stół, ławy, krzesła i narożnik.+ ew. sprzęt AGO 
oraz RTV, w całości łub osobno - 100-1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-51-95 po godz. 18,0605/07-07-1.2 
MEBLE POKOJOWE dębowe, prod. holenderskiej, kreden
sy, bufety, komody, stoły, ławy, stoliki, stan b. dobry - 200-1000 
zł. Wrocław, tel. 0603/64-04-09 
MEBLE POKOJOWE 6 segmentów w tym 2 szafy, dowolność 
ustawienia 4,5 m dł.,‘szer. 2,2 m • 500 żł. Wrocław, tel. 

j  071/328-96-12,0502/14-92-36
MEBLE POKOJOWE z barkiem, kolor orzechowy matowy, 
dl. około 250 cm, stan b. dobry, 2 fotele+stolik pod TV, - 400 
zł. Wrocław, tel. 071/782-77-34,0603/99-94-57 
MEBLE POKOJOWE segment salonowy typ .elegant’, ma- 

pry hoń, szklana witryna, halogeny, złote akcenty, stan idealny, • 
900 zł. Wrocław, tel. 071/357-65-58 
MEBLE STOŁOWE SZTORM stylizowane, dł. 4 m, 3 x 90 cm, *, 
1 x 40 cm, szafa 90 cm, wys. 2.20 m, gł. 60 cm u dołu, 35 cm 
u góry, stan b. dobry t  ława i 2 pufy gratis, - 650 zł. Legnica, 
tel. 076/866-10-72
O  MEBLE STYLOWE używane, zegary, lampy, sklep 

„Mister Komfort”, uł. Grunwaldzka 42c, promocja 
w iosenna 20%; Wrocław, tel: 0501/43-08-55 
02022321

NACZYNIA ZEPTERg szt. w komplecie/nowe, nie używane, 
w opakowaniach, - 2.600'zł-. Kłodzko, teL 074/867-83-62, 
0608/36-67-93
NACZYNIA ZEPTER kpi. standard universal, nowe, nie uży- 
wane, 17 części z wieczystą gwarancją książka kucharska, 
specjalny płyn do mycia naczyń - 3.300 zł. Lubin, tel. 
076/846-ÓCM0 po godz. 18
NACZYNIA ZEPTER kpi. 30-częściowy, nowy model, nie uży
wane, oryginalnie zapakowane, certyfikat (wartość nominał- ̂  
na 7.000 zł), - 5.900 zł. Wrocław, tel. 0501/57-16-65 9 
NAROŻNIK KUCHENNY duży! rozkładany + stół, 2 krzesła, 
stan b: dobry,: 700 zł. Legnica, tel. 076/858-21-37 
NAROŻNIK POKOJOWY prawy, rozkładany, - 400 żł. Jele
nia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
NAROŻNIK POKOJOWY skórzany, rozkładany, nowoczesny, 
żółty + fótel; 2-mi.esięczny, - 5.800 zł. Legriica:, tel. 
0601/58-52-73
NAROŻNIK POKOJOWY * fotel i pufa, stan b. dobry, mało 
używane, - 800 zł. Lubin, tel. 076/841 -11 -85 po godz. 18 
NAROŻNIK POKOJOWY możliwy transport, - 400 zł. Wro
cław,tel- 0600/52-13-21
NAROŻNIK POKOJOWy cżąrny, skórzany,- rozkładany do 
spania, z pojemnikiem pa pościel, prod. zachodniej, -1.600 ’ 

»r>>zł. Wr r̂ąw; tełrÓ71/3 -̂2(^76;- >};* f  , H: ‘ ¥% i
NAROŻNIK PO^0JQWYbrązowy'z pojemnikiem na pościel, 
stan dobry + poduszki, - 200 zł. Wrocław, tel. 0602/80-30-57 
NISŻCZARKA DOKUMENTÓW PAL prod. niemieckiej, pro
fesjonalna, - 15.000 zl. Wrocław* tel. 071/373-55-21, 
0603/60-46-69
OBIERACZKA 2-komorowa, nowa* 9̂00'zł, zlew kwasood- 
porny duży - 600 zł; patelnią elektr, - 200 zł, wentylator sufito
wy, nowy • 200 zł, taboret gastronomiczny • 400 zł,- suszarka- 
automat. - 150'zł. Wrocław, tel. 393-91-31,0604/77 0̂.3*57 %  
OBUDÓWA KOMINKA, -1.200 zł.;Szczytna, woKwibrży-' 
skie.iel. 0609/39-36-77
ODKURZACZ APOLLO piorący. 3-letni, technicznie spraw
ny, - 20ę.Źł 'Wroćraw, ter. 071/364^19-28/0501(6149--50 > y
ODKURWpŻ-KARCHER Pu£:l SPRCfl 2d0 dVpranjaŚ)f'? 
wanów * końcówka do tapićerfii * nowy wąż, - 830 zł. Wro
cław, tel. 071/36340-5€L 0605/f443-26 -. v;T 
ODKURZACZ KIRBY z zestawem piorącym, stan b. dobry. 
Wrocław, tel. 0607/214040
O  ODKURZACZ KOBOLT firmyYefwerk, nie używa

ny, faktura VAT, • 1.900 zł. Lombard „EURO-P.A.", 
Wrocław, lif: Piłsudskiego 92, teł. 071/341*75-48 
()1026671 ,, ,.

ODKURZACZ MOUL1NEX EF-5, piorący, gwarancja, zapa
kowany, .1§Q0 W. 25 bar, - 460 zł. Wrocław,tel. 071/355-24-27, 
0605/1441-U  . -

• P o d kur zacz  vo rw er k  prod. niemeickiej, możliwość pra-

MEBLE • SZAFY 1 ZABUDOWY 
kuchnie, przedpokoje, biura, lokale, 

oryginalne rozwiązania 
tel. 071322-43-38 

0-503 905 424

1.500 zł. Wrocław, tel.nia na sucho, stan b. dobry, •
0604/90-41-77,0501/84-27-59 
ODKURZACZ ZELMER-METEOR, • 50 zł. Wałbrzych, tel. 
074/858-62-30 po godz.19
OKAP gastronomiczny, wym. 230x90 cm, • 500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/80-46-25
OPIEKACZ ELEKTRYCZNY z kompletem szpilek, - 20 zł. 
Pełczyn, gm. Wołów, tel. 0606/70-79-37 po godz. 16
O  PAROWNIK CHŁODNICZY nie używany, • 300 z ł .

Nowa Ruda, tel. 074/872-50-95 
PATELNIA ELEKTRYCZNA uchylna, gastronomiczna, cena
- 1.500 zł, taborety gazowe i elektryczne, gastronomiczne - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/34848-74,0601/31-37-07 
PATELNIE DO NALEŚNIKÓW francuskich, el. 380 V -1.500 
zł. Maciejowice 4, gm. Otmuchów, tel. 077/431-56-47 po 
godz. 18
PIEC DO PIZZY z blachy kwasoodpornej, szer. 72 cm, dł. 72 
cm, wys. 30 cm, zasilanie 220/380 V, - 1.500 zł. Wiechlice, 
woj. zielonogórskie, tel. 0607/04-26-24 
PIEC WĘGLOWY duży, o poj. 2 m3, nowy, • 900 zł. Jedlina 
Zdrój. tel. 074/845-53-95
PIEC CO ELEKTRYCZNY 2-18 kW, 220/380 V, nowy. nie uży
wany, regulacja mocy, pompa, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/76-59-17
O  PIECE CO • PRODUCENT : stalowe, ekonomicz

ne, na węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 
50-2000 m2, ruszt wodny. Gwarancje, faktury. 
Transport do 30 km gratis. Również zbiorniki na 
paliwo, szambo. Krzeczyn Wielki 42, koło Lubina, 
tel. 076/840-87-50, 076/841-53-33, 0603/12-68-96 
84012101

O  PIECE CO GAZOWE „VAILLANT" na gwarancji, wi
szące • 900 zł, elektronik CO - 1.400 zł, gazowy 
podgrzewacz wody (junkers) - 350 zł, elektryczny 
podgrzewacz wody, 380 V • 300 zł, gazowy zasob
nik wody VGH, 130 I - 1.400 zł. SERWIS „VAIL- 
LANT” - sprzedaż, montaż, naprawy. Nowa Sól, 
tel. 068/387-1243 Jelenia Góra, 075/761-01-01 Le
gnica, 076/850-63-92 01024031

O  PIECE ĆO GAZOWE „VAILLANT” , „JUNKERS” nie
mieckie, na gwarancji, gaż ziemfiy tub propan, 
moc 8-27 kW, 1-funkcyjne od 800 zł, 2-funkcyjne 
od 1.200 zł, z pełną elektroniką od 1.600 zł. Karta 
gwarancyjna, zaświadczenie o sprawności, pierw
sze uruchomienie gratis. Fachowe doradztwo i 
sprawdzenie pracy kotła na miejscu. Możliwy do
wóz. SERWIS I NAPRAWY PIECÓW GAZOWYCH, 
Brzeg, tel. 0604/97-374 7 02021681

PIEC CO GAZOWY TE RM ET 2-funkcyjny, gazowy, używany,
-1.800 zł. Bierzyce, gm. Długołęka, tel. 071/31548-59 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT VK 30 stojący, zapłon iskrowy 
elektronik, sterowanie pogodowe, zegar tygodniowy, pełna 
dokumentacja techn. • 1500 zł, oraz VKS 25, proste sterowa
nie, wbudowana pompa, możliwość sprawdzenia na miejscu
- 600 zł. Brzeg, tel. 0604/97-3747
PIEC CO GAZOWY VAILLANT z pompą wymuszonego obie
gu, prod: niemieckiej, stan idealny, - 1.200 zł. Jelenia Góra,

‘ tel. 075/742-31-95.0605/43-73-16 
PIEC CO GAZOWY BERETTA 2-funkcyjriy, 21 kW, stan bar
dzo dobry, - 2.200 zł. Legnica, tel. 076/866-02-66 
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, nowy, maks. pow. ogrżewa- 
na 200 m2, - 2.500 zł. Lubin, tel. 076/844-2141 
PIEC CO GAZOWY BOSCH JUNKERS ZW 20 2-funkcyjny, 
kupiony w Polsce, - 1.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-20-62 
po godz. 15
PIEC CO GAZOWY VAILLANT wiszący, 2-funkcyjny, pompa, 
naczynie wyrównawcze, reg. płomienia, elektronik, regulator 
pokojowy, - 950 zł. Oborniki Śląskie, tek 0603/6248-95 
PIEC CO GAZOWY na gaz ziemny G 250,3.5 m, 1-funkcyj- - 
ny, używany 2 sezony, stan b. dobry, -1.500 zł. Oleśnica, tel.

; 071/398-31-35,0603/49-99-92 
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, zbiornik 45 I ze stali nie
rdzewnej, na ciepłą wodę, bardzo oszczędny, firmy Gebe, 
prod. szwajcarskiej, nowy, - 4.300 zł. Radwanice, tel. 
071/311-71:99
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, prod. Termet Świebodzice, 
-ogrzewa pow. 200 m2, regulacja temp., używany 1 sezon, stan 
b. dobry, możliwość sprawdzenia, - 1.700 zł. SbbótkS.Teł. "  
0603/52-06-76
PIEC CO GAZOWY BUDERUS grzewczy, 2-funkcyjny, 22*3 
kW, stojący, - 2.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-68-91, 
0608/39-81-37
PIEC CO GAZOWY VAILLANT nowy, z komputerem, - 4.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/853-29-33
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ogrzewanie domów energią środowiska
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: PIEC CO GAZOWY 1-funkcyjny, stan idealny, rura i zbiornik 
.wyrównawczy-gratis, -.500 zł. Wrocław, .tel. J)71/344-48-79 
po godzJ&; _ . -;£ -i * :
PIEC-CO GAZOWY JUNKERS 2-funkęyjny, 24 kty riowy, .- 

,2.406zł. Wwcław, te|. 0600/58-57-44 f  - \  V }
i PIEC CO GAZOWY JUNKERS;uiy^py5‘ fjwęs., el . Sterową--! - 
ny, - tł. Wrocław, tef. 0601/87-45-12 |  i  \ '|  ̂  4 

* PIEC ĆJO GAZOWY JUNKERS Eurostar ZWE24 MFK; 2-fufa-‘ 
cyjny (Bosch Heatronic) + regulator pokojowy, 24 kW, nowy, 
nie używany, na gwarancji,- - 3.100 zł. Wrocław, tel.

> 071 IZ453&5\, 0601 /38:94-Q5 
PIEC CQ GAZOWY ELKA 1-funkcyjny, stojąćy, iłowy, - 750 
zł. Wrocław, te\:Ó7-\&t>Ś-20Ą4 
PIEC CO GAZOWY AVlSTON wiszący, 2-funkcyjny, 23 kW,

: najnowsze modele, fabrycznie nowe, tanie, pełny serwis, cena 
od 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-82-13,0601/73-82,13 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT, 1996 r. Junkers, naścienne i 
stojące, 8 - 40 kW, 1- i 2-funkcyjne, pełna elektronika, z regu
lacją ognia, od 1500 zł, 1-funkcyjne od 800 zł, dokumentacja, 
instrukcje, gwarancja, możliwość uruchomienia na miejscu, 
możliwy dowóz. Brzeg, tel. 0604/97-37-47

PIEC CO MIAŁOWY60 m2 pow. grzejnej, -10.000 zł. Matu
szów, tel. 071/311-64-73 '
PIEC CO OLEJOWY APł prod. niemieckiej, z 1991 moc 
16-18 KM, 2-funkoyjny + osprzęt i dokumentacja, - 2.200 zł; 
Podgórzyn, tel. 0501/53-33-61* ’ J 
PIEC CO OLEJOWY BUDERUS nowy, 5 lat gwarancji, stoją
cy, moG-1.1 • 28 kW, sterowanie komputerowe w j. polskim, - 
5.600 zł. Wiązów, tel. 071/393-14-91,0600/32-69-05 
PIEC CO OLEJOWY ULRICH prod. japońskiej, 2-funkcyjny, 
20 KW, ekonomiczny, - 4.400 zł. Wrocław, tel..Ó71/363-40-69, 
0602/79-79-03 :
PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY prod. polskiej, nadający 
się do domku albo dużego mieszkania, używany 4 sezony, 
wym.: \ws. 100 cm, dł. 57 cm, szer. 50 cm, z ociepleniem, - 
620 zł. Świdnica, tel. 074/853-66-08,0604/73-89-11 
PIECE AKUMULACYJNE na 3 i 4 grzałki, stan b. dobry -100 

'zł/szt. Wrocław, tel. 071/359-5645 do godz. 17
O  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

PODGRZEWACZ WODY JUNKERS używany, techn. spraw
ny, -180 zł. Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
O  PODGRZEWACZE WODY PRZEPŁYWOWE. Napra

wa i sprzedaż przepływowych podgrzewaczy 
wody, 380 V, 18,21 i 24 kW. Cena od 250 do 400 zł. 
Gwarancja 24 miesiące. Dojazd do 100 km gratis. 
Legnica, tel. 076/862-39-83, 0503/63-82-10 
84014421

PODGRZEWACZE WODY nowe, przepływowe, 220 V, 3,2 kW, 
do kuchni z baterią, 220 V, 6 kW, do łazienki z prysznicem, do 
sklepów, - 120 zł/szt. Łagiewniki, tel. 0605/34-85-69 
PODGRZEWACZE WODY przepływowe, 3.5 kW oraz 6 kW, 

i  220V, ♦ wylewki, nowe* -100 zł: Wrocław, tel. 0602/65-5-1.-89 
PRALKA AUTOMATYCZNA uszkodzona • 50 zł, wersalka - 
100 zł. Bystrzyca Oławska, tel. 0606/61-27-08 
PRALKA AUTOMATYCZNA DAEWOO wsad 5.5 kg, mało 
używana, sterowana komputerem, - 500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/83149-79
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR półroczna, otwierana z 
przodu, stan idealny, mało używana, • 750 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0600/64-8045
PRALKA AUTOMATYCZNA SIEMENS stan b. dobry, - 700 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/83Ź-18-72 po godz. 18, 
0605/57-94-88
PRALKA AUTOMATYCZNA, • 400 zł. Jelenia Góra, teł. 
075/753-37-11

R E G A Ł Y
W ózki, sza fy  BHP, drab iny  
"AL0G", ul. Krakowska 100, tel. 337-39-75

PRASOWALNICA DOMOWA dl. walka 60 cm, - 200 zl. Ole- 
śnica, tel. 071/314-98-47
PRZYJMĘ MEBLE KUCHENNE szafki stojące i wiszące, uży
wane lub niedrogo kupię, do garażu. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-30-41
REGAŁ BIUROWY, używany, dł. 3,2'm, połysk, - 120 zł. Wro
cław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
REGAŁ CHŁODNICZY dł. 3.8 m -15.000 zł, dł. 2.6 m - 9.900 
zł, gwarancja. Oleśnica, tel. 0601/58-73-01 
REGAŁ CHŁODNICZY 1.5 m szerokości, sterowanie cyfró- 
we, stan idealny, użytkowany przez kilka miesięcy, na gwa
rancji, - 3.950 zł. Wrocław, tel. 0501/05-21-77 
REGAŁ RATTANOWY brązowy, 4 półki, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 782-80-35
REGAŁY CHŁODNICZE różne, • 2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/84-77-86
REGAŁY MAGAZYNOWE wysokie składowanie, pod euro- 
palety, prod. niemieckiej • 1,80 zł/kg. Krotoszyn, tel. 
0602/13-94-73

STÓŁ rozkładany, używany -180 zł, stół okrągły, używany - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
STÓŁ SZKLANY na podstawie czamo-złotej, bardzo ładny, 
wym. 85/145 cm + 4 krzesła - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-65-87
SUSZARKA DO BIELIZNY prod. niemieckiej, wielkość pral
ki, biała, - 200 zł. Lubawka, tel. 075/741-19-56 
SUSZARKA DO BIELIZNY, - 200 zł. Oława, tel. 071/303-00-02 
SUSZARKA DO BIELIZNY ZANUSSI stan idealny, - 250 zł. 
Złoty Stok, tel. 074/817-59-17,0604/83-64-56 •
SZAFA IKEA, 5-drzwiowa, stan idealny, do sypialni, -1.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
SZAFA wys. 2.45 m, szer. 2,80 m, naturalne drzewo, drzwiczki 
zielone oraz rolety bambusowe, różnej szerokości, - 2.000 zł. 
Miłkowice, woj. legnickie, tel. 0608/01-55-49 
SZAFA 4-drzwiowa + łóżko sosnowe, podwójne, stan b. do
bry, - 500 zł. Wykroty, gm. Nowogrodziec, tel. 0605/51-95-84 
po godz.20

T A N I E  U Ż Y W A N E  K O P I A R K I  I F A K S Y
OPO12O70 

faksy już od 79Qzł netto! 
kopiarki już od 999zł netto! 

stan techniczny bardzo dobry!

gwarancja, serwis 
przeszkoleni serwisanci 

części i materiały eksploatacyjne nashuatee
EURO !M PEX SA  - wyłączny autoryzowany dystrybutor Nashuatee, ul. Ruska 43/44, W-w, t e l.  3 4 3 1  707

URZĄDZENIA
CHŁODNICZE
HMCU, KRAJALNICE 
MEBieSKLEPÓWE

PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH WFK 6000 1.100 
obr./min, stan b. dobry, - 370 zł (możliwy transport). Lubin, 
tel. 0502/34-66-79
PRALKA AUTOMATYCZNA EBD szer. 60 cm, wsad z pdzo- 
du 5 kg, wirowanie do 800 obr/min., stan b. dobry, na gwaran- 

. cji, transport gratis, • 350 zł, BOSCH szer. 60 cm. wsad z przo
du, najnowsze systemy i programy, stan idealny, na gwaran
cji, transport gratis, • 590 zł oraz SIEMENS szer. 45 Cm. wsad 
z góry, najnowsze systemy i programy, stan idealny, na gwa- 

■ rancji, transport gratis, • 590 zł i MIELE szer. 60 cm, wsad 5 
- kg z przodu, wirowanie do 1100 obr/min* starowanie kompu-. 
terem, stan idealny, na gwarancji, gwarancja, transport, - 850 
zł. Lubin, tel. 0602/1748-60

REGAŁY MAGAZYNOWE perforowane, z blachy, 10 szt. - 
120 zł/szt. Wrocław, tel. 339-95-67,0501/36-10-72 
REGAŁY MAGAZYNOWY * pojemniki - od 50 zł. Bolesła
wiec; jel. 075/732-68-00.
REGAŁY SKLEPOWE 9 szt.( nowe, wys. 200 cm, dfe 90 cm,

■ głębokość 37 cm,.-160 zł/szt. Oława, tel. 071/313-67-05 po 
' godz. 20
ROBOT GASTRONOMICZNY NMK-110 NAKLO dużo przy
stawek, nowy • 2600 zł, używany -1600 zł, maszynka wilk 70 
- 600 zł, zamrażarka 2301 - 300 zł. Wrocław, tel. 393-91-31, 
0604/77-03-57
ROZLEWACZ DO PIWA 2-kranowy z głowicą itp. - 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/34640-90
O  ROŻNY NA KURCZAKI, gazowe, ceramiczne, wsad 

od 6 do 66 sztuk -1.900 zł oraz grille, gyrosy, be
mary, frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, patel
nie beztłuszczowe, linie gastronomiczne do przy
czep I lokali. Produkcja, sprzedaż, ceny od 1.300 
zł., tel. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 01023971

ROŻEN na 12 sztuk, frytkownica 2-komorowa, na stelażu 
kwasoodpornym, mało używana, - 4.500 zł. Pleszew, teł. 
062/742-17-78
ROŻEN GAZOWY nowy, na 20 kurczaków • 1.800 zł oraz dru
gi, nowy, na 10 kurczaków - 1.400 żł. Góra Śl., tel. 
0609/16-23-06
ROŻEN GAZOWY na 36 kurczaków, podstawa, zamrażarka, 
stan b. dobry, - 3.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-70-92, 
0603/23-51-60
ROŻEN GAZOWY na kurczaki, ceramiczny, od 6-66 szt. wsa
du, zasilanie 12 V, ze znakiem B, - 1.900 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-1940
ROŻEN GAZOWY nowy, mało używany, wsad na 24 szt., . 
atrakcyjny wygląd, pilne, - 3.000 zł. Sława, woj. leszczyńskie,

- tel. 0607/08-06-56 .
SAŁACIARKA BOCHNIA, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/327-92-79,0501/48-09-08

. SZAFKA RTV wym. 115 x 52 x 40 cm, - 50 zł. Wrocław, tel.
' 071/788-54-54 

SZAFKI BHP 150 zł/szt. Wrocław, tel. 071/35744-31 
SZAFKI ŚNIADANIOWE -szatnia, niebieskie, bardzo este
tyczne, zestaw dla 15 pracowników, Szer. 200 cm + ławka, 
gotowe szatnia dla małej firmy (szafki z blachy z zamkami 
patentowymi, ławka drewniana), stan idealny, - 750 zł: Żary, 
tel. 0602/69-21-86 ą
SZAFKI WARSZTATOWE metalowe, wiszące, 2 szt, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-90-26, 0601/76-02-51. .
O  SZAFY WNĘKOWE na zamówienie, Brzwi suwa

ne, z lustrem i płyta oraz garderoby, pawlacze, za
budowa wnęk, 7-letnie doświadczenie, tanio i so
lidnie. Wrocław, tel. 0503/90-51-70, 0501/10-93-95 
03002851

SZYBA DO KOMINKA żaroodporna, japońska technologia,.-
500 zł. Sobótka, tel. 0603/52-06-76
TAPCZANIK DZIECIĘCY J<UBUŚa stan b. dobry, wzór z sa- .
mochodem, -130 zł. Wrocław, tei 328-82-66
TAPCZANY HOTELOWE nowe, - 230 zł /szt.. Wrocław, tel.
071/315-90-50
THERMOMIX mało używany, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-P0-81
O  THERMOMIX TM 21 firmy Vorwerk, nie używany, 

na gwarancji, faktura VAT, - 2.200 zł. Lombard 
„EURO-PA”, Wrocław, ul. Piłsudskiego 92, teł. 
071/341-754 8 01026661

THERMOMIX TM-21 dodatkowo Varoma, firmy Vorwerk, naj
mniejsza kuchnia świata, na gwarancji-. Wrocław, tei. 
0603/84-39-15,0605/46-61-17 
TRZON GAZOWY 4-stanowiskowy - 900 złt taboret gazowy - 
400 zł, maszynka do mięsa wilk M70.-600 zł. Wrocław, tel. 
393-91-31
WAGA ELEKTRONICZNA MEDESA do 15 kg. legalizowana, 
-1.000 zł. Głogów, tel. 076/8354442
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PRALKA AUTOMATYCZNA DIANA mała, załadunek z góry, 
po wymianie łożysk,.uszczelek, po przeglądzie. Mirków, tel.. 071/3.15-#-^,^

. PRALKA AUTOMATYĆZNA.LUNA mało używana*,'- 200 zł.
. Nysa, tel. 077/433-06-94
PRALKA AUTOMATYCZNA WIATKA sprawna, - 50 zł. Wał
brzych, tel. 074/845-32-52
PRALKA AUTOMATYCZNA DIANA z gwarancją, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-63-55
PRALKA AUTOMATYCZNA DIANA 65 P 565A stan dobry, - 
320 zł. WrócłayUel. 071/332-44-11 
PRALKA AUTOMATYCZNA prod. zachodniej, 3 mies. gwa
rancji, - 400 zL Wrocław, tej. 071/354-20-76 
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH 800-600 obr./min, poło
wa wsadu, - 410 zł, AEG 1000 obr/min,,dużo funkcji, - 440 zł 
oraz MAtURA 1100 obr./min. - 380 żł.‘Wrocław, tel. 
071/354-26-11
PRALKA AUTOMATYCZNA wąska, 3-ietnia, instrukcja ob
sługi, - 45Ó zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR po remoncie, stan b.;

* dobry - 140 zł, lodówka, mało używana, stan b. dobry-150 zjr 
Wrocław, tel. 071/328-25-99, 0607/33-7647.- 
PRALKA AUTOMATYCZNA DIANA BLONBERG POLAR za
mykana od góry, sprawna, -i 150 zł< Wrocław, teł.- - 
071/342-67-69 po godz. 19
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PS 663P BIO stan b.

. dobry —150zł. Wrocław, tel. 071/321.-65-87 . ■ '
PRALKA AUTOMATYCZNA Polar Rosa, szerokość 40 cm, ' 
ładowana od góry, wsad 4.5 kg, stan bardzo-dobry,.-.250 zł.' 
Zielona Góra, tel. 068/454-97-44,0604/84-44-21 ,. :.
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA mała, - 60 zł. Milikowicer- tef. 
074/851-62-83 ^   ̂ • -:
O  PRALKI AUTOMATYCZNE ód 270 zł, niem. pralka 

suszarki, lodówki" od 170 zł, niem. lodówkozam- 
A rażarki, zmywarki, gwarancja 6-12 miesięcy, trans

port W granicach miasta 40 zł, tel. 0602/89-12-81, 
Wanda Nowicka, Wrocław • Karłowice, ul. Bońcży- 

|  ka 32/17, tel. 071/ą?5-37-88, Dobroszyce ̂ Sadków 
42, serwis pogwarancyjny, renowacja, zamiana. 
Sadków, tel. 0602/89-12-81 80008721 .

O  PRALKI, ZMYWARKI DO NACZYŃ, PRALKOSU- 
SZARKI firm Bosch, Siemens, Miele, Whirpool i 
innych, wolno stojące i pod zabudowę, szer. 45 i , 
60 cm, stan idealny, gwarancja!!! Możliwy dowóz. 
Ceny od 320 zł. Lubiri^, tel. 076/846-76-02, 
0605/69-96-37 0300273*1

PRASOWALNICA typ B850M, dług. wałka 85 cm, 220 V, - 
300 zł. Wrocław, te|. 071/781-77-83 
PRASOWALNICA dł. wałka 60 cm, stan idealny, nie używa- 

> na, • 100 zł. Wrocław, tel. 071/360-80-50

SATURATOR XAA-20 nalewaczka do PET XRB-16, • 1.200 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-11 po godz. 16. 
0502/60-8944
SCHŁADZARKA DO PIWA w dobrym stanie technicznym, 
300 zł /szt. Zielona Góra; tel. 0601/24-W-80> - 
SOFY 2 szt., 2-osobowe, skórzane, brązowe, cena - 400 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/367-83-84
SOKOWIRÓWKA MĘSKO prawie nowa, - 75 zł. Pełczyn, gm.
Wołów, tel. 0606/70-79-37 po godz. 16
STOLIK POD TELEWIZOR Panasonic 36PF - 850 zł, Sony
32FQ75 - 1000 zł. Wschowa; tel. 065/540-11 <98, .
0603/874640
STOŁY plastikowe, uszkodzone -10 zł/szt. Pęgów, gm. Obor
niki Śląskie, tel: 0601/79-88-52 :
STÓŁ rozkładany, owalny + 6 kfzeseł, tapicerowanych  ̂buk, 
nowe, - 910 zł oraz owalny, rozkładany, - 370 zł. Jawor, tel. - 
076/870-50-36
STÓŁ biały, okrągły, o średnicy 60 cm + 2 krzesła czarne, 
stan dobry - 80 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-03 
STÓŁ okrągły, rozkładany, * 4 stylowe krzesła, prod. zachod
niej, % 800:?ł.; Wrocław, 1^071/364-20-76^ - .
STÓŁ. szklany  ̂czarnó-ztóte^bgN-  ̂krzesła, -1.000 zł. Wro- 

'cław,:,teł..07i/321-65-87̂
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KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE BltlR
POTIS-SERWIS
50-312 Wrocław, ul.Żeromskiego 77 
tel. (071) 372 16 40, 781 86 40
e-mail: potis@potis.pl, internet: www.potis.pl

. WAGA ELEKTRONICZNA do 60 kg, drukarka, waga uchyl
na do 15 kg, odważniki, -1.475 zł. Wrocław, tel. 071/361-37-05 
WAGA ELEKTRONICZNA ANGEL na gwarancji, -.1.200 zł.

. Wrocław, tel. 0501/05-21-77 
WAGA SKLEPOWA uchylna* stan. b, dobry, -150 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-50-95
WAGA SKLEPOWA , 20 r., , uchylna . Zdzieszowice, tel.

■ 077/484-4543,0602/50-21-58 
WAGA UCHYLNA do 15 kg i różne wagi magazynowe* 
25-1000 kg - 250-1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/55-08-01 
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, legalizacja, -1.200 zł. Namy
słów, tel. ̂ 603/77-24-00
WAGA ZEGAROWA sklepowa, do 15 kg, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0605/60-21-10
WANNA AKRYLOWA nowa, narożnikowa, wym. 140 x 90 cm,
- 450 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-23-14
WERSALKA, -150 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-37-11 f
WERSALKA nie używana, na sprężynach, • 350 zł. Wrocław,

. tel. 0600/52-13-21
WERSALKA nówa, brązowa, - 250 żł. Wrocławl tel'

;• 0604/73-22-85 
WERSALKA na sprężynach, nowa, nie Używana, na gwaran- 
cji, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/315-90-50

• WIESZAKI SKLEPOWE 7 szt. - od 100 do 300 zł/szt. Wro- 
V  cław, teł. 071/34548-00 .. -/
’ WITRYNA CHŁODNICZA i lodówka sklepow a900 zł/szt. 
'/■ Ole&ica, tel. 07l/3l4-85-Si>^ s . ^  U - £%
Ś-WITRYNA CHŁODNICZA ć^iernicza,.sz^1.6 ̂ , stan ide- 

alny,;.użytkowapy_tyłko przez kilka-miesięcy, oą gwarancji, 4 
rZ poziomy ekspozycji, podwójne oświetlenie - 350 żł. Wrocław, 

tel. ($01/05-2/1-77/, f . ,ir_ ' .  4̂ i. . |
WITRYNY DO LODÓW GAŁKOWYCH 2 szt. - 1200 zł /szt..

 ̂ Wrocław, tel;'GSI/327-&2-7;9, i  .X ■ i j  * .
WYPOSAŻENIE B ^ U  kph, 25; pozycji |ub poj. elementy - : 
5.009 zł. Bplesłą îeę, tel. 075/732-7 §-91 . . .
WYPOSAŻENIE BARU okap gastronomiczny, wym. 140x60, 
stolilci 3 sztuki, bojlerelektryczny, certa - 1.ÓÓ0 zł. Wrocław, 

^ tel. 071/347-89-10,0501/8046-251 v 
- r WYPOSAŻENIE CUKIERNI i.gastronomii ŝjoliki, ąząfki,lada, 

zlewozmywak i-ktDmorowy ł̂ąćzńie '18 sztuk -‘70&ZK Wro- 
z  cławrtelv0501/p.5-21- 7̂ .. |Sj
m  WYPOSAŻENIE GASTRONOMII OBWOŹNEJ namiot óśmió-  ̂

kątny, pow. 25 ifi2% gyrds, .frytkownicâ griłl  ̂opiekacz; krze- 
sła, -stoły, wyposażenie elektr, - 8.500 zł. Lubin, tel. 
076/847-57-10,0604/0W9-98' & & '  •' •: - 1

* WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO od 230 zł. Wro- 
:• cław, tel. 0607/43-23-55 ^

WYPOSAŻENIE SKLEPU ODZIEŻOWEGO import Niemcy 
, > czerwień + dużo niklu, - 2.700-zł. Jelenia Góra, (el. 
S  075/783-30-67
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WYPOSAŻENIE SKLEPU lady, kosze, regały koszowe, ceny 
od 20 zł/szt. Legnica, tel. 0606/34-51 -96 .
WYPOSAŻENIE SKLEPU OBUWNICZEGO, - 2.500 zł. Oła
wa, tel.071/313-88-65
WYPOSAŻENIE SKLEPU ODZIEŻOWEGO od 250-450 zł/szt. ‘ 
Wrocław, tel. 0604/85-75-06
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO ku
chenka el. (termoobieg) frytkownica 121, zamrażarka, rożen, 
inne, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-53-96,0601/68-80-47 
ZABUDOWA MEBLOWA luksusowa, z ladami, wykonana ze 
szkła artystycznego i blachy chromo-niklowej, pod ekspozy
cję towaru lub do galerii, - 9.000 zl. Wrocław, tel. 
071/348-34-82
ZAMIENIĘ HYDROFOR na betoniarkę, może być do remon
tu. Maniów, tel. 071/316-82-05 
ZAMIENIĘ PIEC C 0 1,1 kW na 0,7 - 0,8 kW. Bolesławiec, tel. 
0608/25-36-98,0503/68-55-43, 075/644-97-06 po godz. 20
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. 
Samochody do przewozu lodów „komorówki” • 
od 17.000 zł. Wrocław, tel. 0608/33-89-68 
80008371

ZAMRAŻARKA stojąca, wys. 1.7 m, biała, • 700 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-24-00 po godz. 18 
ZAMRAŻARKA dł. 1,3 m, szer. 0,5 m, góra oszklona, prze
suwna, mało używana, - 550 zł. Długołęka, tel. 071/315-17-24, 
0600/61-03-42
ZAMRAŻARKA 230 dm3, ■ 250 zl i przeszklona z góry 110 
dm3, -450 zl. Wrodaw, lei. 071/327-92->9,0501/48-09-08 
ZAMRAŻARKA CARAVELL, 20 r , , prod. duńskiej, 300I, raz- 
suwana, przeszklona', - 450 zł. Brzeg, teł. 0609/17-09-82 
ZAMRAŻARKA MORS 2 szt - 500 zł. Nysa, tel. 
077/431-00-57
ZAMRAŻARKA MORS 222, - .250 zł. Wrocław, tel. 
071/361-40-65
ZAMRAŻARKA MORS 122, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/328-05-07 .
ZAMRAŻARKA PINGWIN pionowa, cztery szuflady, stan do
bry, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-89-57,0601/76-57-19 
ZAMRAŻARKI poj. 70-2001, od 70-150 zł. Wykroty, gm. No
wogrodziec. tel. 0605/51 -95-84 po godz. 20 
ZAMRAŻARKI MORS 222 otwierane z góry, 2 szt., dowóz • 
150 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/44-85-35 
ZBIORNIK HYDROFOROWY, - 400 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-50-11
ZESTAW KUCHENNY - minikuchnia: zlewozmywak, kuchnia 
elektr., 2-palnikowa, lodówka, • 600 zł. Rościsławice, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-21-97 
ZLEWOZMYWAK wym. 80 x 60 cm, • 250 zł. Jaworzyna ŚL, 
tel. 074/858-80-30
ZLEWOZMYWAK NIKLOWANY 1-komorowy, z ociekaczem, 
- 70 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
ZMYWARKA DO NACZYŃ gastronomiczna, - 2.500 zł. Jele
nia Góra, tei. 0603/84-77-86
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH szer. 60 cm, do zabudo
wy, biały panel, 4 programy mycia, 12 kpi. naczyń, ekonomie, 
gwarancja, transport gratis, - 490 zł. Lubin, tel. 0602/17-48-60 
ZMYWARKA DO NACZYŃ wym. 60/60 cm, pod zabudowę, 
temp. grzania 65 C - 200 zł. Wrocław, tel. 071/321-65-87 
ZMYWARKA DO NACZYŃ PHILIPS do zabudowy, stan ide
alny • 550 zł, jogurtownica - 90 zł. Wrocław, tel. 328-99-61 
ZMYWARKA LOZAMET mała, • 1.900 zi. Wrocław, tel. 
071/327-92-79,0501/48-09-08 
ZMYWARKI DO NACZYŃ MIELE, CANDY do zabudowy, z 
bałtem, na gwarancji, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/325-37-88, 
0602/89-12-81

SPRZĘT SPORTOWO- 
TU RYSTYCZN Y

AUTOMAT DO LOTEK LOWEN, 1991 r. na monety 1-złoto- 
we, stan b. dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0602/15-57-88 
BASEN wym. 9 x 4.5 m, cena nowego 14.000 zł, - 6.800 zł. 
Legnica, tel. 0601/57-48-87
BROŃ DRYLING SIMSON krótki, grawerowany, kal. 16-8x57 
JRS, 2 lunety 4x30 i 6x42, - 4.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/761-24-08
BROŃ MYŚLIWSKA DRYLING FORTUNA SUHL Ijaliber 16/7 
x 65R, stan b. dobry, mało używany, - 5.000 zł. Żagań, tel. 
068/360-40-24
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA IŻ 43 EM kaliber 12/70,
stan b. dobry, mało używana, wymagane zezwolenie na broń,
-1.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-15-79
BROŃ PISTOLET GAZOWY prod. niemieckiej, 2 magazynki,
kabura, • 450 zł lub zamienię na telefon GSM. Wrocław, tel.
0501/97-96-25

kg - 500 zł, trapezy ♦ pianka. Legnica, tel. 076/722-77-48, 
0608/06-82-72 -
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC, HOT BAT mieczowa, 
160 i, 325 cm, żagiel 6.5 m2, bom na klamrę, maszt dzielony, 
z t996 r, - 1.800 zł., FANATIC 323 cm, 187 i. z pędnikiem, -
1.600 zł, MISTRAL SCHREDER 298 cm, 1301, z pędnikiem, -
1.700 zł, BIC VELOCE 290 cm, 1201, - 1.100 zł oraz VEGA 
298 cm, 130 1,̂  800 zł. Legnica, tel. 076/721-67-19, 
0602782-13-54
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BAT 3201601,2 ża
gle, maszt składany, bom klamra, linki trapezowe oraz trapez
- 1700 zł, Klleper 320,150 I, 2 żagle, maszt, bom - 900 zł, 
Fanatic RAT. 1051,9 kg - 450 zł. Legnica,.tełr076/722-77-48, 
0608/06-82-72
DESKAWINDSURFINGOWA FANATIC VIPER 340 do nauki.
- 380 zł. Legnica, tel. 076/851-20-71,0606/72-77-58 
DESKA WINDSURFINGOWA Hi Fły, 320 cm, 1601, komplet 
z żaglem - 1.600 zł, BIC .Veloce*, 290 cm, 120 I, -1.100 zł. 
Legnica, tel. 076/866-19-37.0602/82-13-54
DESKA WINDSURFINGOWA MISTRAL dł. 3.70 m. idealna 
do nauki, dodatkowo 1 żagiel, możliwość transportu, • 480 zł. 
Legnica, tel. 076/722-75-35
DESKA WINDSURFINGOWA BIC ASTRO ROCK 285 cm, 120 
I wyporności, - 700 zł. Opole, tel. 077/454-14-88, 
0602/272-24-34
DESKA WINDSURFINGOWA MI-FLY 320 kpi., żagiel 5,4 m2, 
maszt, bom statecznik, miecz chowany, stan b. dobry, -1.450 
zl. Wałbrzych, tel. 0608/55-39-34 
DESKA WINDSURFINGOWA KLEPPER 295 - 890 zł, Wind- 
glider, bardzo dobra do nauki pływania - 490 zł. Wrocław, tel. 
0602/32-53-04
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC dł. 3.66 m, żagiel 6 
m2, mieczowa, - 700 zł oraz TIGAdł. 2.6 m, żagiel 5.2 m2, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
DESKA WINDSURFINGOWA AHD 272, - 550 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-71-44
DESKA WINDSURFINGOWA BIC CALYPSO dł. 320 cm„+ 
kompletny pędnik VAMP 5.6 m2, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 
0502/89-67-46
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BEE wyporność 124 
1,284 cm, stan idealny - 1.500 zł, pędnik, żagiel Gun X-race
2,6,5 m2, masz Mistral 4,90 cm, Bam Vario • 900 zł, Fanatic 
Bee, 294 cm, 164 I. model 2000 r. - 2.400 zł. Wrocław, tel. 
071/361-64-39,0603/58-15-37 '
DESKI WINDSURFINGOWE 310. 360. 255 cm, kompletne, 
do nauki i nie tylko, ceny od 300 zł. Wrocław, tel. 
0607/19-56-64
DESKI WINDSURFINGOWE COBRA dł. 2.75 m, maszt dzie
lony, żagiel 4.65 m2, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
ECHOSONDA WĘDKARSKA HUMNIBIRD 100 SX nowa, 
prod. USA - 800 zł, lub zamienię na łódź wędkarską. Wro
cław, tel. 071/361-24-32
GPS GARMIN ETREX turystyczny, - 720 zł. Wrocław, iel. 
0502/93-09-45
JACHT KATAMARAN HOBBY 14 żagaiel 14 m2. stan dobry,
- 3.900 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34
JACHT SAGITTA żaglowy, laminatowy, wym. 6.6 x 2.5 m,
5-osobowy, stan dobry, - 18.000 zł: Nowa Sól, tel. 
068/387-36-66
JACHT SPORTINA, z przyczepą, 2 kompl. żagli, - 24.000 zł. 
Sława Śląska, lei. 0603/61-31-48 
KAJAK na drewnianym stelażu, gumowy, dł. 5 m, 2-osobo
wy. • 550 zł. Milicz, tel. 0603/96-27-15 
KAJAK 3-osobowy, pneumatyczny, ♦ wiosła, - 350 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-51-61

SK LEP  WINDSURFINGOWY

MALI BU
SZKOŁA SERWIS ŻAGLI, ul. Dokerska 30 (pawilon) 
T EL  071/353-53-54,0-603 677 747

^ ÂMIOTY - MATERACE - BASEN^\ 
PONTONY - KAJAKI DMUCHANE
• Nam ioty turystyczne, nicmicckic, firmowe.' igloo 

od 130 zl. tunelowe, domki, willowe, z  bawełny lub 
z nylonu, 2-,6-osob., 1-,3-sypialniane, namioty do 
busów. vanów

• M aterace welurowe (grube): 1-ośob. - 38 zł,
2-osob. - 70 zł, 3 osob. - 150 zł i inne gumowe, sofy
2-osob. składane + 2 poduszki - 100 zł

• Baseny rozporowe pompowane: owal, kolo, pro
stokąt, np. 260x 163x53 - 99'zł

>• Sprzedaż Wrocław, ul. Karkonoska 45 (teren Po- 
I mo/byt u obok stacji ESSO. 2 km od autostrady), 
teiyfax 071/366-22-! 2, kom. 0-601 469 184 

>• Sprzedaż Wrocław, ul. Kosmonautów przy trasie na 
. Lubin przed Wrocław-Lcśnicą, tel. 071/351 -56-03, 
V k o m . 0-603 502 453 • . J
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BROŃ REWOLWER 7-strzałowy, 6 mm, naboje krótkie i dłu
gie, race, -160 zł lub zamienię na telefon komórkowy. Lubin, 
tel. 076/846-58-82.
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA IŻ 38 4,5 mm, w rozlicze
niu może być kosiarka spalinowa do trawy, o dużej mocy, - 
250 zł. Chojnów, tel. 0603/43-36-98 
BUTY TAEKWONDO Adidas, rozm. 43 - 230 zł, dobok Ta- 
ekwondó WTF, nowy.-150 zł, kask Taekwondo Adidas - 200 
zł, ochraniacz piszczeli Adidas -120 zł. Lwówek Śląski, tef. 
0502/37-84-56
BUTY WODERY dla wędkarzy • 180 zł. Nysa, tel. 
0605/29-58-36
DESKA SNOWBOARDOWA nowa, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0608/72-76-40
DESKA WINDSURFINGOWA Mistral Take Off 310 cm, z dwo
ma składanyni statecznikami, szeroka rufa, żagiel Fanatic 6.2 
m2, żagiel 4.4 m2. maszt dzielony, dwa bomy, -1.150 zł oraz 
Fanatic Fun Speed 320 cm, mieczowa, żagiel 6.5 m2 (dwa 
rotatory), żagiel 5.5 m2, bom z klamrą regulowany, maszt 
dzielony, - 1.250 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-52-42, 
0604/89-53-79
DESKA WINDSURFINGOWA Fanatic Bat 330 160L ♦ bom 
klamra + maszt * 2 żagle • 1.800 zł, Klepper 32015ÓL + bom 
♦ maszt + 2 żagle + trapez - 900 zł, Fanatic RAT 295105L, 9

ŁÓDŹ WĘDKARSKA drewniana, wym. 350 x 120 x 40 cm, • 
500 zł. Przemków, teł. 076/831-90-77,0604/66-04-86 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA laminat, 260x130 cm, stan b. dobry, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-44 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA .STYNKA" składana, - 550 zł. Wrocław, 
tel. 0602/32-53-04
ŁÓDŹ ŻAGLOWA dł. 4 m, plastikowa, 12 m2 żagla, również 
do slipowania, oplandekowana, stan dobry, - 3.500 zł. Wrô  
cław, tel. 0606/96-03-34
ŁÓŻKO TURYSTYCZNE nowe - 100 zł. Złotoryja, tel. 

- 076/878-21-14 
ŁYŻWOROLKI nowe, rozm. 40 I 42, - 70 zł. Wrocław, tel.
355-38-71
ŁYŻWOROLKI, - 25 zł. Wrocław, tel. 0503/31-49-50 w 
godz. 10-22
ŁYŻWOROLKI K 2 FATTY z ochraniaczami i kaskiem, - 450
zł. Wrocław, tel. 071/341-21-14,065/520-18-32 prosić Jacka
ŁYŻWOROLKI POWER SX3, - 150 zł. Wrocław, tel.
071/785-99-74,0502/15-94-98
ŁYŻWOROLKI ROCES rozm. 43-44, mało używane, -180 zł.
Wrocław, tel. 345-73-86, po 15
ŁYŻWOROLKI ROCES NRT TOKYO zielone, rozm. 41, stan
dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 071/372-14-35
MASZYNA DO PODAWANIA PIŁEK TENISOWYCH, - 950
zł. Wrocław, tel.071/338-41-12
MOTOLOTNIA LIBRA IIM-2 nowa, skrzydło 16,4 m2, wózek
2-osobowy, fabryczny, amortyzowany, z przyrządami, • 11.800
zł. Brzeg, tel.X)77/411-25-88

O PO H281

KIJE DO GOLFA komplet, futerał na kółkach, firmy Mitsushi- 
ba-Ray Cook, Mizuro BB IV, • 1.200 zł. Łączki, tel. 
0502/53-45-87
KIJE DO GOLFA kompl., torba, wózek, -1.200 zł. Mochy, tel. 
065/549-01-85
KIJE DO GOLFA wózek, torba, piłki, • 250 zł. Wrocław, tel.
347-81-86
KIJE DO GOLFA PROSIMMON 13 szt., z futerałem, • 1.000 
zł. Legnica, tel. 076/854-10-72 
KOŁOWROTKI ORIENT LBC 40 nowe, 1-, 2-, 3-łożyskowe, 
srebrne, z przednim hamulcem, aluminiowa szpula, ceny od 
55 zł. Wrocław, tel. 0607/53-68-56 
KRZESEŁKA TURYSTYCZNE aluminiowe, nowe, 4 szt, -10Ó 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-21-14 
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ prod. polskiej lub czeskiej, krót
ka. Wałbrzych, fel. 074/845-89-77 
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ pneumatyczną'. Wrocław, tel. 
0502/50-86-13
KUPIĘ BROŃ SZTUCER MYŚLIWSKI stan dobry, może być 
z depozytu. Jaźwina, tel. 071/393-80-27,0502/96-88-90 
KUPIĘ ŁAWKĘ SKOŚNĄ ze sztangą oryginalną. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
KUPIĘ ŁÓDŹ WĘDKARSKĄ drewnianą lub plastikową, w 
cenie do 350 zł lub ponton wędkarski, w cenie do 200 zł. Zie
lona Góra, tel. 0605/23-51-77
KUPIĘ OBCIĄŻENIA NA SZTANGĘ 20 oraz 15 kg. Oława, 
tel. 071/303-80-34 .
KUPIĘ PARALOTNIĘ do szkolenia lub zamienię na kamerę 
Sony VHS 8 mm. Wrocław, tel. 0606/96-56-14 
KUPIĘ PIANKĘ WINDSURFINGOWĄ. Gostyń, tel.i 
0501/40-69-48
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY 6-12-osobowy, z twardym 
dnem. Wrocław, tel. 0602/57-90-30 
KUPIĘ ROWER WODNY 6-osobówy, plastikowy. Leszno, tel. 
0601/78-72-82 -
KUPIĘ SILNIK DO ŁODZI elektryczny, 12V, używany. Wro
cław, tel. 0607/43-02-46
KUPIĘ STOŁY DO BILARDA. Żary, lei. 068/374-28-30 
KUPIĘ WAŁ KORBOWY DO SILNIKA WICHER 8 KM. Wro
cław, tel. 071/361-24-32
KUSZA wyrób własny, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
LINA DO WSPINACZKI dynamiczna, dł. 50 m, nie używana, 
prod. czeskiej ♦ 2 karabinki, ósemka, - 200 zł. Legnica, tel. 
0608/13-1 6t92
LUNETA MYŚLIWSKA 8 x 57, , 500 zł. Wołów, tel. 
071/389-34-69
ŁÓDŹ MOTOROWA, 1000 ccm piękna łódź z mahoniu, dla 
konesera, dno z polistyrenu, 4 osobowa + zapasowy silnik 
1,8 OHC, napęd śrubowy, stan idealny, - 9.900 zł lub zamie
nię na samochód. Dzierżoniów, teł. 074/832-07-57 
ŁÓDŹ MOTOROWA, 1980 r. silnik Ewinrude 15 KM, -1.800 
zł. Dzierżoniów, tel. 0604/46-67-64 
ŁÓDŹ MOTOROWA, 2000 r. laminat, podwójne dno, scho
wek, dł. 4,2 m, silnik Suzuki 4 KM, zaburtowy, • 4.000 zł. Nysa, 
tel. 077/435-22-27
ŁÓDŹ MOTOROWA KABINOWA 6 m, silnik Yamaha 90 KM. 
power trim, oświetlenie, radio + przyczepa z wciągarką, -
40.000 zł. Opole, tel. 0604/28-17-87

PROFESJONALNY SERWIS
MOTOROWODNY OROH952 

OPOLE - PORT, tel. 0-601 476 554 
naprawa - przeglądy - sprzedaż

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

ŃAMIOT typ domek, 3-osobowy, sypialnia, kuchnia, jadalnia, 
3 okna, zasłonki, wymiary 3,05x3,4x1,9 m, stan b. dobry, waga 
24 kg, - 600 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-96-95 
NAMIOT typu .willowego’ , 2 oddzielne sypialnie, duży, uży
wany 2 tygodnie, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/348-00-28, 
0603/54-04-40
NAMIOT 2-osobowy, z tropikiem, nowy, - 220 zł oraz wojsko
wy, duży, nowy, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
NAMIOT 4-osobowy, nowy, z tropikiem - 250 zł oraz 3-osobo
wy -180 zł. Złotoryja, tel. 076/878-21-14 
NAMIOT DOMEK nowy, duże okna, dwie podwieszane sy
pialnie, - 1.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-61-78, 
090/66-84-23
NAMIOT IGLOO 3-osobowy, • 200 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/873-37-45
NAMIOT IGLOO 4-osobowy, 490 x 210 x 140 cm, masa 5.4 
kg, nowy, nie używany • 300 zł. Wrocław, tel. 071/336-43-41 
NAMIOT IGLOO 4-osobowy, z termoizolacją, prod. niemiec
kiej, nowy, łatwy w montażu, - 350 zł. Wrocław, tel. 355-90-79 
lub 0604/18-28-61
NAMIOT IGLOO 3-osobowy, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0607/45-55-86
NAMIOT IGLOO 3 prod. niemieckiej, nowy, 240 x 210 x 130 
cm, -195 zł. Wrocław, tel. 071/373-44-81,0604/07-59-49 
NAMIOT WOJSKOWY kompletny, .beczka’ , - 1.200 zł lub 
zamienię na kolektory słoneczne, inne. Bolesławiec, tel. 
075/732-77-33 po godz. 21
NAMIOT WOJSKOWY, - 700 zł. Wrocław, tel. 0602/49-01-58 
NARTOSANKI z kierownicą, - 50 zł. Wrocław, tel. 357-65-72 
NARTY ZJAZDOWE dł. 2 m ♦ buty rozmiar 42,43, nowe, nie 
używane, - 290 zł. Bolesławiec, tel. 0608/25-36-98, 
0503/68-55-43,075/644-97-06 po godz. 20 
PARALOTNIA możliwość wyszkolenia do licencji L+H, -1.400 
zł. Wrocław, tel. 0501/29-99-33 
PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80-110 kg, stan b. 
dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45 
PARALOTNIA UP 51 KATANA, - 1.490 zł. Wałbrzych, tel. 
0606/89-48-60
PIANKA WINDSURFINGOWA pełna, -180 zł. Legnica, tel. 
076/851-20-71,0606/72-77-58 *
PIANKI WINDSURFINGOWE różne, sztormiak, trapez, ka
mizelki ratunkowe, ceny 300-500 zl. Wrocław, tel. 
0606/96-03-34
PONTON tratwa ratunkowa, pełnomorska, 10-osobowa, • 800 
zł lub zamienię na kolektory słoneczne, inne. Bolesławiec, tel. 
075/732-77-33 pogodz. 21
PONTON 5-osobowy, nowy, .banan*, - 2.300 zł. Komprachci
ce, tel. 077/464-70-19
PONTON 2-3-osobowy - 200 zł; 4-osobowy - 300 z\. Nowa 
Ruda, tel. 074/873-37-45
PONTON 3-osobowy, + wiosła, - 30Ó-.zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
PONTON duży, stan dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/349-25-78 wieczorem
PONTON 2,3-osobowy, stan b. dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 
0607/47-61-76
PONTON PASSAT 250 tkaninowo-gumowy, 4-komorowy, 2,5 
x 1,2 m, drewniana ławka, komplet nie używany, - 1.200 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-43-88 
PONTON WĘDKARSKI Albatros 2, szary, wiosła drewniane 

'1 .2  m, - 100 zł. Zielona Góra, tel. 068/454-97-44, 
0604/84-44-21
PONTON ZEFIR z masztem, deska; - 1.600 zł. Wrocław, tel 
071/341-20-22,0603/55-59-58 
O  PONTON ZODIAK profesjonalny, 5.30 m, sztywna 

podłoga, kokpit Jokey, zegary itd., silnik Johnson, 
140 KM, przyczepa amerykańska • 28.000 zł, Wi
king, 4.10 m, z podłogą składaną, silnik 55 KM, 
Mariner, przyczepa, komplety oclone • 15.000 zł 
oraz pontony Metzeler, pod silniki i silniki doczep- 
ne. Wrocław,, tel. 071/352-44-45, 0502/95-90-10 
02022611

PONTONY z możliwością montażu silnika, Cena 200 - 1.400 
zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS .YORK’ , - 600 zl., tel. 
0501/63-64-55
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ORBITREC nowy, - 300 zk Gaj
ków, tel. 071/318-59-45
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ bieżnia treningowa York Spacer
2000, regulacja obciążenia, kalorie, puls, składana, nowa, •
450 zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-07
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ KETTLER APOLLO do ćwiczeń
mięśni brzucha i kręgosłupa • 220 zł; ławka skośna z reg.
kąta nachylenia -100 zł; hantle z obciążnikami, 4x2.5 kg, • 70
zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS 1-stanowiskowy, wielo

funkcyjny, mało używany, stan b. dobry, • 850 zł. Tomaszowo, 
tel. 068/360-61-37
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS stojący, w tym stepper, stan 
idealny, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-01-04 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ŁAWECZKA z reg. kąta, stojaki, 
Kettler, - 260 zł. Wałbrzych, tel,074/841-68̂ 27“ * 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ krążek do sztangi, 15 kg (3 szt.) i 
20 kg (4 szt.) wraz ze stojakami, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-57-78
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ wiosła i rower treningowy Ketller,
- 300 zł. Wrocław, tel. 0503/94-15-78 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ TOTAL GYM ławka treningowa, 
na gwarancji, - 290 zł. Wrocław, tel. 0503/70-54-51 
O  PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ : Atlas Kettler • 900 zł, 

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 si
łowni. Legnica, tel. 076/866-34-07 84014551

ROWER TRENINGOWY z licznikiem, wyświetla czas, kalo
rie, tętno - 220 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
ROWER TRENINGOWY stacjonarny, na gwarancji, -150 zł. 
Wrocław, tel. 0503/70-54-51
ROWER WODNY 1-osobowy, - 500 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
SILNIK DO ŁODZI ENVIRUDE do łodzi, 40 KM, - 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0601/73-58-53
SILNIK DO ŁODZI JOHNSON do łodzi, 40 KM, - 3.500 zł. 
Krośnice, tel. 0606/38-41-06
SILNIK DO ŁODZI MERCURY 4 KM, nowy, gwarancja, • 3.200
zł, 5 KM, długa stopa, - 2.000 zł oraz SUZUKI 5 KM, nowy, -
3.700 zł. Opole, tel. 0601/47-65-54
SILNIK DO ŁODZI TOHATSU, 1997 r., 70 kM stan idealny +
lodzie, pontony i akcesoria, - 13.000 zl. Legnica, tel.
0600/32-46-10
SILNIK DO ŁODZI YAMAHA Suzuki, Merkury, zaburtowe - 
od 2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-57 
SILNIK DO ŁODZI YAMAHA 4 KM, nowy, • 3.700 zł. Opole, 
tel. 0601/47-65-54
SILNIK DO ŁODZI YAMAHA, 1995/96 r., 4 kM, -1.600 zł oraz 
drugi, 2000 r., 9.9 kM, 4-suw wersja uciągowa i inne silniki, -
5.500 zł. Legnica, tel. 0600/32-46-10 
SIODŁO do rekreacji, kpi, - 700 zł. Wrocław, tel. 0604/57-62-32 
SIODŁO DO JAZDY KONNEJ LORD-EKSPERT prod. nie
mieckiej, czarne, stan b. dobry,. - 600 zł. Wrocław, tel. 
0608/86-57-55
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/57-90-30
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry, cena do 
uzgodnienia - 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 YAMAHA C-650,1990 r. uszkodzony sil
nik, - 3.200 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/46-67-64 
SKUTER WODNY YAMAHA. 1992 r.. 62 KM 2-osobowy. bia
ło-czerwony + 10 I oleju, - 6.660 zł. Komprachcice, tel. 
077/464-70-19
SKUTER WODNY YAMAHA. 1992 r., niskoprężny, - 6.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-22-00
SONAR sonda, do połowu ryb, Wide/128, głębokość 50 m -
1.400 zł. Nysa, tel. 0605/29-58-36 
SPRZĘT DO NURKOWANIA różny asortyment, nowe i uży
wane, cena od 50 do 3.000 zł. Wrocław, tel. 0602/57-90-30 
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.1 
0604/27-01-92 84014701

STÓŁ BILARDOWY z płytą marmurową - 1.200 zł. Oława, 
tel. 071/313-93-07 po godz.16 
STÓŁ BILARDOWY 10-stopowy, po wymianie płótna, 3 kije, 
możliwość przerobienia na zarobkowy. Strzelin, tel. 
0602/44-09-38
TELEWIZOR TURYSTYCZNY 5.5", wszystkie wejścia. 12/220 
V. - 300 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-87-09,0603/21-20-51 
TOALETA TURYSTYCZNA KOBRA chemiczna, idealna do 
kempingu, namiotu, stan idealny, • 160 zł. Głogów, tel. 
076/834-46-34
UBRANIE DO JAZDY KONNEJ buty nr 42, - 200 zł. Wro
cław, tel. 788-85-77
WĘDKA KARPIOWA BYRON Spiral Carbon Carp CW 
18-53G, 390 cm, 3-częściowa, nowa -150 zł, wędka spinnin
gowa Daiwa Samurai CW 10-30G, 275 cm, używana -100 zł.
Wrocław, tel. 071/348-92--10,. 0608/66-96-07 ............
WIOSŁA DO ŁODZI, PONTONU 2-częściowe, skręcane, 
nowe, cena - 90 zł/szt. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
WOREK TRENINGOWY wys. 130 cm, nowy, -120 zł. Wro
cław, tel. 322-62-41
WYPOSAŻENIE KRĘGIELNI kompletne, Euro-Bowling, pro
jekt, montaż, - 22.000 zł. Kowary, teł. 075/761-31-98, 
0605/20-41-73
WYPOSAŻENIE SIŁOWNI Atlas wielofunkcyjny, kilkustano- 
wiskowy, ławeczka, wyciąg, drążek, przyrząd do ćwiczenia 
mięśni nóg, - 400 zł. Trzebieszowice, tel. 074/814-98-15 
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY GUN ENERGY 7.5, model
2000,1 camber. shear, - 900 zł oraz VAMP 6.5, camberowy, 
stan b. dobry, - 300 zł. Chojnów, tel. 076/818-88-31 wieczo
rem
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY NORTH SAILINFERNO pow. 
6 m2, - 200 zł. Legnica, tel. 076/851-20-71,0606/72-77-58 
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY PACIFIC, 9.1 m2, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 339-16-59
ŻELAZKO TURYSTYCZNE składane, nowe - 45 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-8^93 w godz. 7-9 i 18-23

T U R Y S T Y K A
O  „ATRAKCYJNE CENY BILETÓW DO 500 MIAST 

EUROPY” Telefoniczna rezerwacja biletów na mię
dzynarodowe przewozy autokarowe. Bilety do
starczamy pocztą kurierską do zamawiającego. 
Ubezpieczenia. Wynajem busów i autokarów. 
LATO 2001, tani wypoczynek w Grecji, Chorwacji, 
Bułgarii, e-mail: biuro@mediatour.dw.pl. „ME- 
DIA-TOUR”, Wrocław, tel. 071/785-96-55 /fax, 
071/785-96-56 81010651

•  .TROJANOWSKI’ nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 oso
bowe z łazienkami, telefonami, TV sat, barek, restaura-

w 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 pro
mocyjnej cenie 139 zł (z VAT), w cenie nocleg ze śnia
daniem, przejazd lux autokarem, opieka pilota, 2-dnio- 
we zwiedzanie miasta, ubezpieczenie. .WRATISLAVIA 
TRAVEL’, Wrocław, ul. Gwarna 21, tel. 071/789-90-09 
99000001

O  ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE ■ Świnoujście • 
kwatery prywatne, komfortowe warunki, blisko 
morza - od 15 zł/doba. http://www.republi
ka. pl/bogzab. Rezerwacja, Wrocław, e-mail: bog-

za@ poczta .onet.p l, tel. 071/341-33-54, 
0607/13-54-66 01023051

•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO 1Ó~km od ♦  
Wrocławia, zaprasza na wypoczynek, do dyspozycji po- " 
koje 2-osobowe, kuchnia, łazienka, cisza, blisko las, 
stadnina koni, cena 17 zł/osoba. Doruchów, tel. 
062/731 -52-15 po godz. 20 99000001

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Wał
brzyskich, warunki wypoczynku bardzo dobre, tereny malow
nicze, lasy, zalew, zabytki, stawy rybne • 20 zł/osoba. Czamy 
Bór, tel. 074/845-01-83
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieżyniu (oko
lice Krzywinia, woj. wielkopolskie), blisko lasy i jeziora, za
prasza na wczasy i weekendy, w ofercie jazda konna, domo
wa kuchnia - Ź0 zł/osoba. Krzywiń, tel. 065/517-75-46 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO JKIaskański Za
przęg’ , okolice Lądka Zdroju, jogging przy udziale psów za
przęgowych, poznawanie zagadnień kynologicznych, wyży
wienie do uzgodnienia, nocleg - 25 zł/osobę, strona interne
towa www.kotlina pl./alaskan. Lądek Zdrój, tel. 074/814-69-72 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Sudetach, 70 
km od W-wia, nowy, europ. I jakość, komfortowe pokoje z ła
zienkami, TV Sat lub bez, od 15 zl, wyżywienie od 8 zł, jakuz- 
zi, sala balowo - konferencyjna do 30 osób, grill, parking ogro
dzony, taras 80 m2, potok, liczne atrakcje turystyczne. Mi- 
chałkowa, tel. 074/845-33-43
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Beatus’ zapra
sza na jazdę konną, rowerową, pokoje 2-osobowe z kuchnią, 
łazienką, parking - 20 - 25 zł/osobę/dobę. Olszyniec, tei. 
074/845-33-67
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Bory Stobriw- 
skie, do wynajęcia pokoje 2 i 4-osobowe, kąpielisko, wędko
wanie, grill, wyżywienie - 20 zł/osoba. Dąbrówka Doi., gm. . 
Pokój, tel. 077/469-82-51
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza do Ko
tliny Kłodzkiej, cisza, parking, ogrodzony, możliwość wyży- 

• wienia, Czama Góra, wyciąg, las, rowery 17 - zł/osobę/dobę, 
dzieci zniżka 50%. Idzików, tel. 074/813-02-5.6 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO na terenie Psz
czewskiego Parku Krajobrazowego, we wsi Jabłonka Stara,
230 km od Wrocławia, do dyspozycji 2 pokoje, 3 i 4 miejsca 
noclegowe, domowe posiłki, lasy, jeziora, cisza, moje motto 
.przyjedź raz będziesz wracał" - 20 zł/osoba. Jabłonka Stara, ^  ‘ 
gm. Miedzichowo, tel. 0604/26-60-24 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Jarnołtowie, na 
Mazurach, cisza, las, pokoje,2 i 3 osobowe, z łazienkami, pełne 
domowe wyżywienie (własne warzywa i wyroby wędliniarskie), 
duży taras z grillem, sala TV z kominkiem, boisko do siatków
ki i minikoszykówki, unikalny szlak wodny - 40 zł/os. Jarnoł- 
towo, tel. 089/758-11-14
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w. g. Świętbkrzy- 
skich, nocleg + wyżywienie - 45 zł/osoba. Kielce, tel. 
041/307-48-35, 0605/92-10-90 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza na obo
zy jeździeckie, 14 dni • 880 zł, pełne wyżywienie, zakwatero
wanie w pokojach 2-osobowych, min. 28 godz. jazdy. Kużni- 
czysko, gm. Trzebnica, tel. 071/3.12-72-37 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad jeziorem 
Otmuchowskim, woj. opolskie, pokoje 2,3,4-osobowe, kuch
nia, łazienka, WC, cena od 15 zł/osoba. Ligota Wielka, tel. 
0601/16-79-29
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO 1 km od Karpa
cza, 2 pokoje 3-4 osobowe, blisko trasy turystycznej, korty 
tenisowe, .Western City", cena - 20 zł/os. Miłków (Ściegny)
102, gm. Podgórzyn, tel. 075/761 -83-50 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO okolice Nysy, 
wypoczynek w sezonie i poza sezonem, daleko od szosy, bli
sko las, możliwość wyżywienia - 30 zi/osobę/dobę, dzieci 50% 
zniżki. Mroczkowa, gm. Skoroszyce, tel. 077/431 -82-36 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Dom nad jezio
rem* ;aprasza, komfort, pokoje 2 lub 3-osobowe, osobna ła
zienka, lasy, jeziora, grzyby, ryby, trasy rowerowe, cisza, czy
ste powietrze -16 zł/osoba, domowe obiady -13 zł, Kaszuby 

 ̂ - Sominy k. Bytowa. Sominy 2, gm. Studzienice, tel. 
059/821-60-02
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO domek wolno sto
jący, pełne wyposażenie, kuchnia, TV sat, w.c., położony w 
Górach Sowich, do wynajęcia na weekendy i urlopy, do dys
pozycji kucyk - 25 zł/osobę/dobę, dzieci do lat 10 -.10 zł/do
bę. Wolibórz, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/45-57-68 %
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE nad 

stawami, zaprasza na weekendy i wczasy oraz bezpłat-
■ ne wędkowanie, w malowniczo położonym obiekcie oto

czonym stawami, lasem i ciszą, do dyspozycji sala ta
neczna, kominkowa, rekreacyjna, taras widokowy, sprzęt 
pływający, serwujemy posiłki domowe, cena 25-35 zł/do
ba. Gryfów Śląski, tel. 075/781-26-61, 075/781-48-51 
(fax), 0606/55-34-28 99000001

•  AGROTURYSTYKA - atrakcyjne miejsce na wypoczy
nek w górach, na wsi, wśród ciszy i zieleni, w parku kra
jobrazowym, niedaleko Jaskinia Niedźwiedzia, wyciąg 
widokowy, kryty basen, pstrągi, trasy wycieczkowe pie
sze i rowerowe, do dyspozycji bilard, TV, kominek w al
tanie kuchnia, parking • 15 zł. Stronie Śląskie, tel. 
074/814-27-48 99000001

AGROTURYSTYKA pensjonat w Drohiczynie n. Bugiem, lasy, 
plaża, rzeka - zaprasza na wczasy, kolonie, zieloną szkołę - 
35 zł/osoba (z wyżywieniem). Drohiczyn, tel. 085/655-70-62, 
0602/73-08-83
AGROTURYSTYKA w Gófach Sowich, pokoje 1-4-osobowe 
- od 12 zł/osobodoba. Michałkowa, tel. 074/845-33-20 
AGROTURYSTYKA Niegoszcz k. Mielna, nad morzem, po
koje 2-3-4-osobowe, od zaraz do listopada -18 zł/osobę/do
bę poza sezonem, w sezonie 22 zł, kuchnia, WC, łazienka, 
parking. Niegoszcz, tel. 094/318-91-95 
AGROTURYSTYKA w okol. lasów i zalewu, na uboczu, ci
sza, duży ogród, leżaki, grill, ognisko, huśtawka, piaskowni
ca, wędkowanie, kuchnia z wyposażeniem, łazienka, możli
wość domowego wyżywienia -15 zł/doba, wyżywienie - 20 zł. 
Piotrówka k. Kępna, tel. 062/781-54-34 
AGROTURYSTYKA w barokowym pałacyku, w Górach Sto
łowych, w Sutetach, komnaty z łazienkami, salon 120 m2 z 
plafonem, kominki, park, psy myśliwskie, parking, 4 km od 
przejścia granicznego w Tłumaczowie, ceny 30-35 zł/doba^, 
od osoby. Scinawka średnia, gm. Radków, tel. 074/871-17-11. • •> 
0602/31-91-94
AGROTURYSTYKA pokoje 2-. 3- i 4-osobowe. z łazienkami, 
w Górach Sowich, trasy turystyczne, lasy, woda, spokój, noc
leg - 20 zł/osoba, wyżywienie domowe - 25 zł/osoba, www.wa- 
lim.w.pl. Walim, tel. 074/845-75-57 
AGROTURYSTYKA w pełni wyposażone mieszkanie na pię
trze w drewnianej chacie. Góry Bystrzyckie, w pobliżu Spalo
nej (Sudety), na uboczu, cisza, źródlana woda, 2 pokoje, kuch
nia, łazienka, RTV, parking na pósesji. zadaszony grill, swo
boda, pstrągi w stawie, pobyt w cenie - 25 zł/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)
•  AGROTURYSTYKA W GÓRACH okolice Karpacza. Je

leniej Góry, piękny, stylowy, XIX-wieczny pałacyk, poło
żony w zabytkowym parku (10 ha), u podnóża zamku 
Bolczów. lasy, rzeka, stawy-(raj dla wędkarzy), piękna i 
cicha okolica, w pobliżu kąpielisko, basen, stadnina koni, 
pokoje 2- 4-osobowe, cena 25 zł/doba, dla dzieci zniżka 
50%, parking, samochodowy, 58-520 Janowice Wielkie, 
Trzcińsko 3, tel. 0608/38-59-15 99000001

AGROTURYSTYKA W GÓRACH farma, okolice Szklarskiej 
Poręby, salon, komfortowe warunki, cisza, parking, wyżywie

n ie  - 30 d/osoba. Jelenia Góra, ter. 075/754-14-33
•  ATUT BIURO TURYSTYCZNO - PRZEWOZOWE - pro

ponuje wypoczynek w GRECJI, w miejscowości NEI 
PORI Riwiera Olimpijska. Świadczenia: zakwaterować. 
nie w APARTAMENTACH lub HOTELU, 9 noclegów* 
transport autokarem, opieka pilota, ubezpieczenie (w po-
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szczególnych turnusach wyżywienie), cena turnusu od 
695 zł, www.atut.icenter.pl, atut@icenter.pi. Wrocław, ul. 
Powst. Śląskich 116, tel. 071/373-26-81, 367-70-72 
99000001
ATUT BIURO TURYSTYCZNO - PRZEWOZOWE pro
ponuje dla MŁODZIEŻY wypoczynek w CHORWACJI, 
na wyspie OBONJAN. świadczenia: zakwaterowanie w 
NAMIOTACH, PAWILONACH, HOTELU, 9 noclegów, 
transport autokarem, opieka pilota, kadry pedagogicz
nej i medycznej, wyżywienie, ubezpieczenie, cena tur
nusu od 945 zł, www.atut.icenter.pl,atut@icenter.pl. 
Wrocław, ul. Powst. Śląskich 116, tel. 071/373-26-81,
367-70-72 99000001
ATUT BIURO TURYSTYCZNO - PRZEWOZOWE pro
ponuje dla MŁODZIEŻY wypoczynek w GRECJI, w miej
scowości NEIPORI Riwiera Olimpijska. Świadczenia: za
kwaterowanie w HOTELU lub PENSJONACIE, 9 nocle
gów, transport autokarem, opieka pilota, kadry pedago
gicznej i medycznej, wyżywienie, ubezpieczenie.cena 
turnusu od 1.335 zł, www.atut.icenter.pl,.atut@icenter.pl, 
Wrocław, ul. Powst. Śląskich 116, tel. 071/373-26-81,
367-70-72 99000001
ATUT BIURO TURYSTYCZNO - PRZEWOZOWE Chor
wacja Vodice, zakwaterowanie w APARTAMENTACH, 7 
lub 9 noclegów, autokar, opieka pilota, ubezpiecz. - od 
659 zł. Zakwaterowanie w PENSJONACIE lub WILLI, 7 
lub 9 noclegów, autokar, opieka pilota, ubezpiecz., wy
żywienie • 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 - 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, rezerwa
cja. ., 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 strzeżo
ny, sauna, boiska sportowe, plac zabaw, www.ta.pl/du- 
kat, rezerwacje.., 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 
gości, www.gema.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/346-52-71, 
0604/88-36-96 99000001 
BAŁTYK - MIELNO 2 pensjonaty .Relax’-i .Relaksik’ , 
pokoje 2-, 3-, 4-oso.bowe o różnym standardzie, wyży
wienie, kawiarnia, parking na miejscu, d.o wypożyczenia 
skuter wodny, www ta.pl/relaksik, rezerwacja. ., tel. 
094/318-97-65,094/318-90-74 wieczorem 99000001 
BAŁTYK - MIELNO pensjonacik .Dajana’ , położony w 
cichej dzielnicy, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i 
TV, parking, duży ogród, zaplecze kuchenne, obok wy
pożyczalnia sprzętu, sportowego, rowery wodne, 
www.ta.pl/dajana, rezerwacje. tel. 094/318-94-14 
99000001
BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Laguna*, położony 80 m 
od plaży, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, 
możliwość parkowania, wyżywienie, drink bar, pobyty 
świąteczne, weekendowe j wczasy, tanio, zadzwoń to 
się przekonasz, www.ta.pl/iaguna. ., 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 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i TV, UWAGA!!! 
55 zł/osoba z pełnym wyżywieniem, jadalnia i drink bar 
na miejscu, cicha kameralna atmosfera, pełna wizja, 
www.krzys.ta.pl. ., tel. 094/351-60-36 99000001 
BAŁTYK - MIELNO FWP proponuje ponad 1000 miejsc 
w domach wczasowych w Mielnie, Sarbinowie i Chło
pach. Pokoje o zróżnicowanym standardzie w różnych 
cenach. Nasze hasło to .wczasy na każdą kieszeń*. Zo
bacz w internecie 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 bal
konami, położony bardzo blisko plaży w strefie wydmo
wego lasu sosnowego, cicha okolica, pełna wizja 
www.helena.ta.pl, rezerwacje. tel. 091/386-42-25 
99000001
BAŁTYK - POBIEROWO K. REWALA pensjonat .Roda’ 
położony w zacisznym miejscu, blisko plaży, poleca 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 99000001
BAŁTYK - REWAL dwa pensjonaty Joda* i .Sedina’ , po
łożone w niewielkiej odległości od morza, polecamy po
koje 2-, 3-, 4-osob. z łaz. iTV, wyżywienie na miejscu, 
wszystkim zmotoryzowanym zapewniamy parking, peł
na wizja www.toda.ta.pl, 091/386-27-12, www.sedi- 
na.ta.pl 091/386-25-72.. 99000001 
BAŁTYK - USTRONIE MORSKIE pokoje 1-, 2-, 3-. 4-,
5-, 6-osobowe, apartament, TV, kuchnia, łazienki, par
king, plac zabaw, grill, budynek ogrzewany, blisko mo
rza, w cenie od 25 do 36 zł, Ustronie Morskie, tel. 
094/351-51-48,0607/10-27-49 99000001

w cichej dzielnicy niedaleko plaży, poleca pokoje 2-, 3-,
4-osobowe z łazienkami, IV  i zapleczem kuchennym 

- (każdy), www.nafalj.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

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK O.W. Relax, położony blisko 
plaży, poleca pokoje z łazienkami i TV, domki kempingo
we 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 polo- 
żony przy plaży w pasie lasu sosnowego, poleca pokoje
2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, boiska, korty tenisowe, 
solarium, fryzjer, plac zabaw, www.ta.pl/zefir, rezerwa
cja. ., tel. 091/381.-12:00 99000001

•  BAŁTYK - JASTRZĘBIA GÓRA ośrodek .Gwarek' (194 
miejsca), przepięknie położony przy samej plaży, pole
ca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, wyżywienie 
na miejscu, parking, boiska, plac zabaw, rezerwacje te
lefoniczne. ., 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 za
plecze kuchenne, parking zamknięty, rozległy, ogrodzo
ny 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, po
lecamy pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, niektóre z tarasami, 
do dyspozycji czajniki i lodówka, do wynajęcia również 
domek letniskowy, www.ta.pl/orka. ., tel. 094/318-29-77 
99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik .Alga", 
położony w dzielnicy willowej (blisko plaży), pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami, tarasami, ,TV i lodówkami, 
parking zamknięty - tanio! Również weekendy, 
www.ta.pl/alga, rezerwacje. ., tel. 094/318-29-79 
99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA.DW KOWELIN 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. ., teł. 
059/866-14-40 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA ZWR „MAZOWSZE* pokoje 1-, 2-,
3-osobowe 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-óso- 
bowe złazienkami, kawiarnia, bilard, ping-pong, boiska

. sportowe, parking samochodowy, b. blisko morza, NI
SKIE CENY, www.ta.pl/irena. ., tel. 094/318-95-78
99000000

•  BAŁTYK • MIELNO Interszyk, ogólnie dostępny basen 
.kryty, wypożyczalnia sprzętu pływającego, piękny, duży, 
ogrodzony teren z parkingiem, pomost dla wędkarzy, 
pokoje z łazienkami i TV, pełna wizja www.ta.pl/interszyk, 
rezerwacje.., tel. 094/316-61-05 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.S.W. .Unitral*, poleca pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, zapewniamy parking, 
saunę, solarium, atrakcje dla dzieci, kawiarnia i pełne 
wyżywienie na miejscu, reźerwaqe telefoniczne.., tel. 
094/318-92-31 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO D.W. .Duet’, położony w cichej oko
licy niedaleko morza, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, 
złazienkami, TV, czajniki i szklanki, wyżywienie.na miej
scu, czynny cały rok, www.ta.pl/duet, rezerwacje.., tel. 
094/318-98-79 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO willa .Faraon’ , położona przy samej 
plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z laziepką, tele
fonem i’. IV. 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. ., tei. 094/341-18-67, 
094/342-65-97 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO D.W. Admirał poleca pokoje 1% 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, wyżywienie, drink bar, 
kawiarnia na miejscu, zapewniamy wszystkim parking, 
TANIO ! www.ta.pl/admiral, rezerwacje. ., tel. 
094/318-99-32 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO lub Ustronie Morskie, pokoje z ła
zienkami i TV, w pensjonacie lub domu wczasowym, 
domki lub kempingi w ośrodku kempingowym, www.fur- 
manek.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 
wyżywienie, bilard, drink bar, plac zabaw i parking za-

•  BAŁTYK - MIELNO DOM GOŚCINNY .U FILIPA* polo- 
żony bardzo blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobo
we, z łazienkami i TV, w niskiej cenie. Wokół bardzo wie
le atrakcji, teren Zielony, ogrodzony, parking. Zobacz w 
internecie www.ta.pl/fillp, 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 plażu, w otoczeniu leśnym (1.5 
ha), pokoje z łazienkami i balkonami, sprzęt plażowy, ja
dalnia, solarium, siłownia, kawiarnia, parking, 
www.ta.pl/mjedzycechowy. ., tel. 091/381-38:11 
99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE koło Międzyzdrojów, O.W. 
Karelma, bezpośrednio przy plaży, pokoje z łazienkami, 
parking, wyżywienie, wieczorki, kawiarnia, sauna, sola
ria, plac zabaw, www.karelma.ta.pl, rezerwacje.., tel. 
091/381-38-93 99000001

d o m ki k e m p in g o w e

tel. 0-601 766 070, 071/367-39-50

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 
W ratislavia  Travel 

W rocław , ul. G w arna 21 
tel.789-90-09 _

OP011944

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, pięk-
{ na, spokojna okolica nad morzem, las, plac zabaw dla

dzieci, grill, parking, od maja do września, także week
endy, rezerwacja, cena 18-35 zł/osobę. Międzywodzie, 
tel. 091/381-48-35,0604/14-26-12 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYZDROJE O.W. Grodno, ośrodek po
łożony na samej wydmie, pokoje z łazienkami, partero
we domki fińskie, parking, wyżywienie, na terenie rów
nież jezioro, www.owgrodno.pl, rezerwacje. ., tel. 
091/328-07-55 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYZDROJE pensjonat .Perła’ , położo
ny przy Promenadzie Gwiazd, poleca pokoje 2' i 3-oso
bowe z łazienkami, TV, lodówką i telefonem, na parterze 
restauracja'z drink barem, 100 m od morza, www.per- 
la.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 091/328-25-13, 328-13-03 
99000001

•  BAŁTYK - MRZEŻYNO DOM WCZASOWY .JUBILAT- 
KA’ poleca kilkaset miejsc w pokojach 2-, 3-, 4-osobo
wych,. z łazienkami i TV. Przepięknie położony, blisko 
morza, kawiarnia, drink bar, bilard i inne atrakcje, par
king strzeżony, zobacz w internecie www.ta.pl/jubilatka, 
rezerwacje. Mielno, tel. 091/386-62-59 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, po
leca 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami i TV, możli
wość wyżywienia, b. duży zielony, ogrodzony teren re
kreacyjny, plac zabaw, cisza, kameralna atmosfera, peł
na wizja www.mariola.ta.pl, rezerwacja, tahio!!!. tel. 
091/386-43-66 (fax), 386-44-28 99000001

O  B AŁTYK  • POB IERO W O komfortowe pokoje do 
wynajęcia, łazienki, TV, 200 m od plaży, parking, 
ceny 25-40 zł. Pobierowo, tel. 091/386-44-12 
02022451

•  BAŁTYK - POGORZELICA O.W: Stoczniowiec, baseny 
z podgrzewaną wodą, pokoje i.domki kempingowe z ła
zienkami i TV, kawiarnia, korty tenisowe, sauna, sola
rium, wypożyczalnia sprzętu turystycznego, www.stocz- 
niowiec.ta.pl.., tel. 091/386-31-25 99.000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO k. Mielna, pensjonat BRYŚ, po- 
łożony na szczycie wydmy (30 m od brzegu morza), po
leca pokoje z łazienkami i TV, wyżywienie na miejscu, 
pełna wizja www.ta.pl/brys,. rezerwacje. ., tel. 
094/316-55-47 99000001

WCZASYNAD MORZEM/ 
Ośrodek Wczasowy "Kasia" « 

w Mrzeżynie zaprasza j
*  150 m od morza
*  pokoje i kempingi: 2-,3-,4-osobowe 
-ń- wyżywienie we własnym zakresie
*  atrakcyjne ceny

informacje i rezerwacja 
tel. 071/357-01-59 (12-15, po  18) 

lu b  0-602 28 26 37

•  BAŁTYK - SARBINOWO koło Mielna, kameralny pensjo
nat .Natalia* poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazien
kami i TV, wyżywienie i parking na miejscu, wyprawy 
wędkarskie na łodzi, pełen komfort za niską cenę, pełna 
wizja www.ta.pl/natalia, rezerwacje.., tel. 094/316-56-92 

'  99000001

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
•  DARŁOWO - DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKO- 

JOWE oraz pojedyncze pokoje, w okresie letnim, cena 
20 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-65-77 99000001

DO WYNAJĘCIA 2 POKOJE 4-osobowe, z widokiem na Jez. 
Breńskie, 12 zł/os., w sezonie 19 zł, osobne wejścia, łazien
ka, grill, ogniska, pomost do wędkowania, boiska do gry. Bren
no, tel. 065/549-46-86
DO WYNAJĘCIA 2 POKOJE 3 i 4 miejsca noclegowe, na te
renie Pszczewskiego Parku Narodowego, we wsi Jabłonka 
Stara, 230 km od Wrocławia, w krainie dziewiczych, lasów i 
jezior, polecam ryby, grzyby, domowe posiłki, świeże powie
trze - 20 zł/osoba. Jabłonka Stara, gm. Miedzichowo, tel. 
0604/26-60-24 po godz. 20
O  DO W YNAJĘC IA  DOM nad jeziorem Wicko, 4 km 

od morza, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, łódki dla 
wędkarzy. Ceny: w sezonie - 20 zł/osoby, poza se
zonem -13  zł, kemping • 15 zł., tel. 059/842-25-89, 
0502/03-08-29 03002801

O  DO W YNAJĘC IA  DOM o pow. 100 m2, nad jezio
rem Głębokie k. Międzyrzecza, 100 m od wody. 
Pełne wyposażenie, wysoki standard, dwie łazien
ki, 2 pokoje po 22 m2, kuchnią ♦  hol, cena 150 
zł/doba. Św id n ica , tel. 074/853-14-46, 
0601/58-06-94 01025921

DO WYNAJĘCIA DOM wolno stojący, pełne wyposażenie, 2 
kuchnie, 2 łazienki, atrakcyjna lokalizacja, w Górach Sowich
• 20 zł/osoba. Lu ba chów, tel. 074/850-99-62
DO W YNAJĘCIA DOM nad morzem, do remontu - 1.000 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/364-25-63,0602/50-63-84 
DO WYNAJĘCIA DOM w Krynicy Górskiej • Banica, nowy, 
komfortowy, drewniany, z wyposażeniem, na urlopy, weeken
dy, na 8/10 osób, cena -160 zł/doba, niedaleko zabytki Łem
kowskie, wody mineralne, konie, lasy, rzeka, z zapewnieniem 
transportu. Wrocław, tel. 071/343-52-18,0601/43-52-18 
DO WYNAJĘCIA DOM w Łagowie Lubuskim, dla 8 osób, je
ziora, lasy, cisza, od czerwca do września -150 zł/doba + 
prąd. Zielona Góra, tel. 068/454-86-16 po godz. 21, 
0600/37-35-83
DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY komfortowy, nad je
ziorem w Boszkowie, dla 6 - 8 osób, pełne zaplecze kuchen
ne i sanitarne, - 180 zł /dobę w sezonie. Wrocław, tel. 
071/355-12-65, 0601/17-87-08 
DO WYNAJĘCIA DOMEK Kaszuby Szemud, polanka przy 
jeziorze w TPK, całoroczny, luksusowy, 4-osobowy, salonik z 
kominkiem, TV sat, bogato wyposażony aneks kuchenny, sy
pialnia, łazienka z pralką, umeblowany taras, ogród, leżaki, 
huśtawka, ognisko, grill, cena 130-150 zł/domek /doba. Czar
na Dąbrowa, tel. 058/676-16-97 /fax 
DO WYNAJĘCIA DOMEK drewniany, 4-osobowy, komforto
wy, pełne zaplecze kuchenne i sanitarne, w pobliżu Gór So
wich - 80 zł/doba. Dzierżoniów, tel. 0606/12-93-01 
OO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Górach Świę- 
tokrzyskich (za Kielcami), wieś Rembów koło jez. Chańcza, 
turystyczne okolice, mikroklimat, lasy, źródlana woda ze 
studni, cisza i spokój, domek dla 6 osób, murowany, 30 m2, 
pokój, kuchnia, prąd, gaz, lodówka - 48 zł/dobę/domek we 
wrześniu'35 Zł/dobę/domek. Lubin; tel. 076/749-56-11, 
0605/46-65-86
DO W YNAJĘCIA DOMEK w Górach Bystrzyckich, 5 pokoi, 
kuchnia, 2 łazienki, blisko las, staw, rowery, plac zabaw-20 
zł/osoba. Spalone, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-90-39
DO WYNAJĘCIA DOMEK jednorodzinny, w Zagórzu Śl., na 
sezon urlopowy, 3-pokojowy, kuchnia, łazienka, taras, pełne 
wyposażenie, góry, lasy, stawy, basen, jezioro, zabytki, po
sesja ogrodzona 500 - 800 zł/tydzień. Wałbrzych, tel. 
074/847-38-85,0608/45-14-02 
DO WYNAJĘCIA DOMEK wolno stojący, na weekendy i urlo
py, w pełni wyposażony, dla 8-9 osób, 4 sypialnie, kuchnia, 
łazienka, salon z kominkiem, bilard, w Sławie -130 zł/doba. 
Wrocław, tel. 0606/96-03-34
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY nad j. Otmuchow- 
skim, komfortowe warunki, parking, ciśźa -12 zł/os. Otmu
chów, tel. 0604/15-22-91
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w Czechach, 
maks. dla 6 osób, doskonałe warunki na wczasy rodzinne, 
basen, grill, TV sat, rowery, wyposażona kuchnia, cena -10 
DEM/os./dobę. Wrocław, tel. 071/339-85-96 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY nad jeziorem Głę
bokie w woj. lubuskim, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, pełne 
wyposażenie, 50 m od jeziora i wypożyczalni sprzętu wodne
go -100 zł/dobę. Wrocław, tel. 071/363-86-35 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY 30 m od jeziora, 2 
pokoje, kuchnia, łazienka + wc, od czerwca do września, 
Wojnowo, woj. lubuskie, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/31-91-48
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY maks. 8 osób, na 
pojezierzu lubskim, salon z kominkiem * 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, garaż, TV Sat, rowery, 100 m od jeziora -140 zł/do
bę. Gubin, tel. 068/326-42-13,0502/59-27-04 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY wszelkie wygody, 
ogrodzony, w Brennie n. jeziorem, może być pies -100 zł/do
ba. Lubin, tel. 076/844-76-03,0603/98-08-68 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w woj. lubuskim, 
ciepła woda, gaz, w.c., pokoje 2,3 i 4-osobowe, do dyspozy
cji świetlica, boisko do siatkówki, w pobliżu lasy i jeziora -14 
zł/doba od osoby. Ługi, tel. 095/761-20-64 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 2-poziomowy, typu 
Brda, w Sławie, 6-osobowy, ośrodek OSiR, 2 sypialnie, salon

O  DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach, 
18 m2 żagla, 4 koje, WC, silnik, pełne wyposaże
nie. ., tel. 0503/80-73-98 02022471

DO WYNAJĘCIA KWATERY NAD MORZEM pokoje 2-, 3-,
4- i 5-osobowe, maj i czerwiec - 15 zł/osoba. Ustka, tel. 
059/814-93-69 po godz. 16
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE w miejscowości 
nadmorskiej, cena 20 zł/osobodoba. Darłowo, tel. 
094/314-40-45
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE na Mazurach, od 
czerwca do września - 20 zł/osobę/dobę. Stare Juchy, tel. 
0877619-91-77
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nad jeziorem, 
zniżka dla dzieci - 20 zł/osobę/dobę. Bobowisko, gm. Mię
dzyrzecz, tel. 095/741-33-58
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w lipcu-sierpniu, dla 5-du 
osób, 120 zł/doba. Hel, tel. 058/675-77-74,0503/97-43-94 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE z kuchnią, w 
Kołobrzegu, w sezonie letnim -100 zł/dobę. Kołobrzeg, tei. 
094/365-35-20, 0502/11-77-23

BIURO PODROŻY 
WRATISLAVIA TRAVEL

poleca atrakcyjne wczasy 
w Chorwacji nad przejrzy
stymi wodami Adriatyku.
W ofercie również obozy 

młodzieżowe. 
W ratis lav ia  Travel 

W rocław , ul. G w arna  21 
tel. 789-90-09

•  DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, nowy dom jed
norodzinny, cena 12-20 zł/osoba/doba. Darłowo, tel. 
094/314-29-35 99000001 

DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ciechocinku • 20 zł/osobę/do
bę. Ciechocinek, tel. 0 4̂/283-53-08 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie • 25 zł/osobę. Darło
wo, tel. 094/314-27-54
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, 2 km od plaży, Dar
łowo - 20 zł/osoba, od czerwca rejsy z Darłowa do Nexo na 
Bomholmie, sklep wolnocłowy na promie, cena rejsu ok. 100 
zł. Darłowo, tel. 094/314-42-06 
DO WYNAJĘCIA PÓKOJE NAD MORZEM w Darłówku, od
ległość od morza 250 m - 22-30 zł/osoba. Darłówek, tel. 
094/314-30-09,0606/80-68-38 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 100 m od morza i rzeki, możli
wość wypożyczenia łódki u gospodarza, sezon letni - 25 zł/os. 
Dziwnów, tel. 091/381-36-55
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Dziwnowie, od 
20 do 50 m2,150 m od morza, 50 m od zalewu, z udziałem 
gruntu na własność, możliwość prowadzenia działalności -
2.200 zł/m2. Dziwnów,tel. 091/381-30-27,0608/19-01-49 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Masywie Śnieżnika -15 zł/oso
ba. Idzików,gm>8ystrzyca Kłodzka, tel. 0607/83-13-50 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Jastamii - 30 zł. 
Jastarnia, tel. 0607/23-77-76
DO WYNAJĘCIA POKOJE bez pośredników, w Jastarni, 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*, położę- 
nie 900 m.n.p.m., bar kominkowy, bilard, konie - 20 zł/doba. 
Jodłów, tel. 074/813-69-55
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, 2-, 3-, 4-osobowe, 
aneks kuchenny, ogródek, grill - 20-25 zł/osoba. Kołobrzeg, 
tel. 094/351-68-87 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w sierpniu, z łazienką, nad jezio
rem. k. Świebodzina, w Niesulicach, cena 20 zł/os. Legnica, 
tel. 076/749-90-80
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mielnie, 100 m od morza, od 
1.06 do 31.08, cena 25 zł/os. Mielno, tel. 094/316-61-23 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, 2,3 i 4-osobowe, z 
TV, radiem, łazienka, WC, kuchnia z wyposażeniem, grill, 
parking, możliwość rozbicia namiotu, cena - 25 zł/os./dobę. 
Międzyzdroje; tel. 091/328-04-20,0604/69-65-84 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mrzeżynie, 18 km od Kołobrze
gu, łazienki, wc, TV, duży ogród, 200 m od plaży, rzeka, las, 
czerwiec - 23 zł zł/Osobę/dobę, lipiec i sierpień - 25 zł/oso
bę/dobę. Mrzeżyno, tel. 0607/56-94-08 
DO WYNAJĘCIA POKOJE na wczasy i weekendy, z tara
sem, łazienką, aneksem kuchennym, nad jeziorem, czysta 
woda, sprzyjające warunki do grzybobrania i wędkowania, k. 
Świebodzina, cena 20 zł/os. Ołobok, tel. 068/381-22-97 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ostrzycach na Kaszubach, 4 
km od Wieżycy, jeziora, Kaszubski Park Krajobrazowy, 20 
zł/osoba, kuchnia do dyspozycji, grill, ognisko. Ostrzyce, tel. 
058/684-18-21
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Polanicy Zdrój, z aneksem ku
chennym, kuchenka mikrofalowa, lodówka, RTV, oddzielne

W r^ f MOTOROWODNE 4 5 4 , informacje: B iu r o  W O P R  Z M ,  
ul. Wrocławska 183, 59-220 LEGNICA 
(076) 86 205 88 lubO 601 92 81 81.

•  BAŁTYK - BASENY niskie ceny, Dąbki koło Darłowa, 
O.W. .Horyzont”, wspaniały obiekt z kompleksem base
nów, kortami tenisowymi, sauną, siłownią, bilardem, ka
wiarnią i własnym wyżywieniem, pokoje, apartamenty i 
domki kempingowe, pełna wizja www.ta.pl/horyzont, re
zerwacje. ., tel. 094/314-80-07 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA .DOM NAD MORZEM* 
położony na szczycie wydmy, 30 m od brzegu morskie
go, pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami, TV i wido
kiem 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, położo
ny przy samej wydmie, pokoje, apartamenty i domki kem
pingowe, kawiarnia, siłownia, drink bar, sala ćwiczeń, 
jaccuzi, wyżywienie na miejscu, parking, pełna wizja, 
www.ta.pl/roza, rezerwacje. tel. 094/314-21-27 
99000001

•  BAŁTYK • DARŁÓWKO pensjonacik .Na fali*, położony

mknięty, pełna wizja www.lazur.ta.pl, rezerwacje.., tel.
' 094/31.8-93-34 99000001

•  BAŁTYK- MIELNO pensjonat .Bartek* i ośrodek kem
pingowy .Złota Plaża* przy samej plaży, polecamy po
koje, domki i przyczepy kempingowe z pełnym wyposa
żeniem, wyżywienie, www.ta.pl/plaza, rezerwacje.., tel. 
094/342-41-84,094/341-42-87 po godz. 16 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat Jona
tan* z basenem, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazien
kami i TV, jadalnia, parking, solarium, duży teren zielony 
z placem zabaw, grillem, boiskiem, stawy hodowlane dla 
wędkarzy, ceny promocyjne, www.ta.pl/jonatan, rezer
wacje. ., tel. 094/316-62-97,0606/35-42-53 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO ,U JACKA* pensjonacik z bezpośred
nim wyjściem na plażę, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, wypo
sażone w TV sat, sprzęt plażowy, czajniki bezp. i szklanki, 
ogród z grillem na terenie ogrodzonym, wyżywienie w 
stołówce (1frm obok), www.ta.pl/jacek, rezerwacje.., tel. 
094/318-92-96,0501/50-96-43 99000001 . t

•  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, par
king, przy plaży. Zobacz w internacie www.adhara.ta.pl, 
niskie promocyjne ceny. ., tel. 094/316-55-69, 
094/347-03-03 99000001

•  BAŁTYK • USTKA biuro turystyczne .Dorna* poleca 
wczasy w pensjonatach, mieszkaniach samodzielnych, 
apartamentach i kwaterach prywatnych przez cały rok, 
rezerwacja, www.doma.ustka.pl. ., tel. 059/814-56-23, 
0601/65-28-63 99000001

•  BAŁTYK - USTKA OW JANTAR pokoje 2-, 3- i 4-osobo
we, apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac za
baw, rowery górskie, sala konferencyjna (A-V), parking 
dozorowany, odległość od morza 250 m, www.jantar.ta.pl. 
., tel. 059/814-40-93 99000001

O  CHORWACJA • DALMACJA. Polka zaprasza na wy
poczynek. Niedrogie apartamenty i pokoje., tel. 
0038/521 -88-91 -47 Marina (Chorwacja) 02016891

z TV, aneks kuchenny, WC, natrysk, tarasy z widokiem na 
jezioro, pełne wyposażenie, 100 - 150 zł/dobę. Wałbrzych, 
tel. 074/845-16-74
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE drewniane, w Ja
rosławcu, nad morzem, w zabudowie szeregowej, 300 m od 
plaży, czerwiec -15 zł/osoba, lipiec i sierpień • 23 zł/osoba, 
po 20 sierpnia - 18 zł/osoba. Legnica, tel. 076/862-96-73, 
0602/21-17-34
DO WYNAJĘCIA DOMKI w Mikorzynie k. Kępna, z aneksem 
kuchennym, łazienką, las, kąpielisko, staw rybny, mikroklimat 
- 60 zł/dobę. Wrocław, tel. 071/360-14-28 
DO WYNAJĘCIA DOMKI I POKOJE w Sarnowicach nad Je
ziorem Otmuchowskim - 20 zł/doba od osoby. Otmuchów, tel. 
077/431-42-48
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE 3-4-osobowe, w 
lesie, nad Jeziorem Złotnickim-Czocha -10 zł/doba, parking, 
ogrodzone. Gryfów śl., tel. 075/781-42-08 po godz. 21, 
0604/23-03-16

wejście, oświetlony ogród z kominkiem i pasażem rekreacyj
nym, parking przy domu, cisza, spokój, cena 20-25 zł/os. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-74,0604/66-85-42 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie w Polanicy Zdro
ju, 2 i 3-osobowe, z łazienkami i TV sat, idealne warunki, w 
centrum, osobne wejście, pełna wygoda, piękna okolica - 
25-30 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-17-91 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad jeziorem sławskim woj. lubu
skie, las, jagody, grzyby • 15 zł/osobę. Sława, tel. 
0605/30-61-72 ~

NAMIOTY TURYSTYCZNE UW* wfcm 
prod. niemieckiej firmy: HIGH PEAK.BUFFALO,

Laminowane szwy, namioty typu willowego 
z bawełny hydrofobowej,pokrywane aluminium,

___________ przystawki do BUSÓW. Ceny od170ił
(możliwość negocjacji ceny). Przy większych zamówieniach rabaty.

Wrocław, ul. Sułowska 3. tel. 0608173 949, 0501 >32 7S3 
0P011992__________________________ 0108 533 882

18.05.2001 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 85

http://www.atut.icenter.pl
mailto:atut@icenter.pi
mailto:atut@icenter.pl
mailto:atut@icenter.pl
http://www.atut.icenter.pl
http://www.ta.pl/mistral
http://www.ta.pl/du-
http://www.gema.ta.pl
http://www.ta.pl/dajana
http://www.ta.pl/iaguna
http://www.krzys.ta.pl
http://www.fwp.ta.pl
http://www.helena.ta.pl
http://www.roda.ta.pl
http://www.toda.ta.pl
http://www.nafalj.ta.pl
http://www.portamare.ta.pl
http://www.rezydencja.ta.pl
http://www.ta.pl/zefir
http://www.ta.pl/atrium
http://www.ta.pl/orka
http://www.ta.pl/alga
http://www.kowelin.ta.pl
http://www.mazowsze.ta.pl
http://www.ta.pl/irena
http://www.ta.pl/interszyk
http://www.ta.pl/duet
http://www.ta.pl/faraon
http://www.ta.pl/puf
http://www.ta.pl/admiral
http://www.ta.pl/fillp
http://www.fortuna.ta.pl
http://www.ta.pl/mjedzycechowy
http://www.karelma.ta.pl
http://www.owgrodno.pl
http://www.ta.pl/jubilatka
http://www.mariola.ta.pl
http://www.ta.pl/brys
http://www.ta.pl/natalia
http://www.ta.pl/horyzont
http://www.ta.pl/grunt
http://www.ta.pl/roza
http://www.lazur.ta.pl
http://www.ta.pl/plaza
http://www.ta.pl/jonatan
http://www.ta.pl/jacek
http://www.adhara.ta.pl
http://www.doma.ustka.pl
http://www.jantar.ta.pl


DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, z łazien
kami, 100 m od wyciągu krzesełkowego na Szrenicę, 500 m 
od centrum * 25 zł - 30 zł/osoba. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-37-38, 0607/19-10-05 
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 
Porębie, bardzo ładna okolica, wyjścia na szlaki, grill, ogni
sko, cena 30 zł/os. Szklarska Poręba, tel. 0601/71-44-09 
DO WYNAJĘCIA POKOJE gościnne, 1-, 2- i 3-osobowe z 
TV, radio, telefon kuchnia, grill, ognisko, parking zamykany, 
w pobliżu kryty basen, wyciąg na Szrenicę, szlaki turystycz
ne, wyjazdy do Czech, • 25 zł /dobę od osoby. Szklarska Po
ręba, tel. 075/747-23-31
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3- i 4-osobowe, w Szklarskiej 
Porębie, kuchnia do dyspozycji, piękne oklice, blisko wyciągi 
na Szrenicę, możliwość palenia ogniska, grillowania, huśtawki 
dla dzieci, cena od 23 zł/osoba. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-33-12
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, w barokowym pała
cyku w Górach Stołowych, Sudety, kominki, plafon, park, psy 
myśliwskie, parking, przejście graniczne w Tłumaczowie od
ległe o 4 km - od 30 zł/doba. Ścinawka średnia, gm. Radków, 
tel. 074/871-17-11, 0602/31-91-94 
DO WYNAJĘCIA POKOJE .URLOP U RYBAKA" 3 lub 4-oso
bowe, z łazienką i aneksem kuchennym, pełne wyposażenie, 
wspaniałe miejsce w Parku Krajobrazowym, wśród jezior i 
lasów, możl. grilowania, jazdy rowerami, suszenie grzybów - 
25 zł/osobodoba. Trzciel, tel. 095/743-13-94 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Górach Sowich -15 zł/osobo- 
dobę. Głuszyca, tel. 074/845-62-98 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-4-osobowe, część z łazienka
mi, w Górach Sowich i Sudetach, na wczasy oraz weekendy, 
lasy, szlaki turystyczne, malownicza okolica, parking, plac, • 
od 16 do 19 zł/osobodoba, z wyżywieniem • 27 zł/osobodoba 
istnieje możliwość odpracowania pobytu. Walim, tel. 
074/845-72-58
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Niechorzu. 150 m od morza, 
nowe pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, TV SAT, cena 
40 zł/os. Warszawa, tel. 022/671-73-19 
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Władysławowie, czerwiec i od 
15 sierpnia • 15 zł/doba, lipiec-sierpień • 25 zł/doba. Włady
sławowo, tel. 058/774-53-22
O  DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM w Pust

kowie, 2*, 3-, 4-osobowe, z indywidualną lub 
wspólną łazienką, świetlica, parking, możliwość 
rozbicia namiotu. Cena od 20 do 35 zł. Rezerwa
cja i informacja, tel. 074/852-49-06, 091/386-44-98 
(w sezonie) 01014661 

DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM ośrodek wypo
czynkowy .Złota Kielnia’  - Darłówko Zachodnie, 30 m od 
.morza, pokojć z łazienkami i bez oraz domki kempingowe, 
pełne wyżywienie, w cenie - 50-75 zł/osoba/doba, bezpłatny 
parking. Darłówko, tel. 094/314-24-65 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-, 4-osobowy, łazienka, RTV, osob
ne wejście, ogród, grill, parking, 15 km do Polanicy, Lądka 
Zdroju i Międzygórza - 20 zł/osobę/dobę. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/811-22-67
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-, 3-osobowy, w domku jednoro
dzinnym, blisko plaża, płatne od łóżka, cena • 15 zł/doba. 
Gdańsk, tel. 058/343-51-34
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 3-, 5-osobowy. we wsi Jabłonka 
Stara, na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, lasy, 
jeziora, cisza, osobne wejście, zapewnienie podstawowych 
potrzeb spocjalnych, bez wyżywienia, cena • 40 zł/pokój/do- 
ba. Jabłonka Stara, gm. Miedzichowo, tel. 061/441-01-91 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ Miłków, 2 km od Karpacza, 2-oso
bowe, TV, łazienka, kuchnia • 20 zł/osoba, powyżej 3 dni zniż
ka. Miłków, tel. 075/761-02-92 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ Bałtyk - Dziwnów, 2, 3, 4-osobo
we, cena 25-35 zł/osobodoba. Opole, tel. 077/410-03-31 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Sopocie, centrum, dla 2 - 4-oso- 
bowy, dostęp do kuchni, łazienki, maj czerwiec - 20 zł/oso
ba/doba, lipiec - sierpień - 25-30 żł/osoba/doba. Sopot, tel. 
058/550-13-34
O  DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPY KEMPINGOWE za

rejestrowane, 4-, 5-osobowe, 2 sypialnie, kuchnia, 
lodówka, łazienka, WC, ogrzewanie, przedsionek, 

tel. 0503/80-73-98 02022481
DO WYNAJĘCIA NAMIOT W OBIEKCIE WOJSKOWYM 200 
m od morza, w Unieściu koło Mielna, kuchnia wojskowa, ca
łodzienne wyżywienie, 3 posiłki, nocleg w namiocie wojsko
wym, opieka, program pobytu, cena - 40 zł/osobodzień. Koło
brzeg, ul. Arciszewskiego 23, tel. 094/352-95-22,. 
0601/58-23-11,0501/53-45-01
•  GRECJA - OBÓZ MŁODZIEŻOWY wyżywienie (3x), ho

tel, autokar, cena od 1.299 zł. B.T. .INTUR”, Wrocław, ul.
. Powst. Śląskich 118c, tel. 071/373-24-07,071/336-35-49 

99000001
•  GRECJA, CHORWACJA - WCZASY hotele, dojazd wła

sny. B.T. .INTUR’ , Wrocław, ul. Powst. Śląskich 118c, 
tel. 071/373-24-07,071/336-35-49 99000001

HISZPANIA - ATRAKCYJNE WCZASY NACOSTA 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 wę
zeł sanitarny, sauna, siłownia, bilard, kort, TV sat, sale 
konferencyjne na 100 osób, wyposażone W AV, parking 
monitorowany, www.azoty.ta.pl. ., tel. Ó59/814-40-84,
814-68-95 99000001

•  KOLONIE - Pogorzelica, Władysławowo, Ceny od 853 
zł, 14 dni, 19 dni. B.T. .INTUR", Wrocław, ul. Powst. ślą
skich 118c, tel. 071/373-24-07, 071/336-35-49 
99000001

KOLONIE obozy, Ustka, Jastrzębia Góra, Bieszczady, Wło
chy, Chorwacja - od 590 zł, raty. Kąty Wrocł., tel. 
071/316-77-72,0601/71-89-58 
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

NOCLEGI w Szczyrku - od 15 zł/osobę/dobę. Szczyrk, tel. 
033/817-88-78
•  OW .PUCHATEK" Pobierowo - centrum, morze, tanie 

wczasy 10,14 dni, z wyżywieniem lub bez, dzieci 50%, 
kameralne warunku, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, świetli
ca, TV sat, placyk zabaw, miejsce na auto, plaża 100 m, 
raty, faktury VAT!. ., tel. 074/872-49-19 (fax), 
091/386-41-78 99000001

•  OW .PUCHATEK' -. POBIEROWO ekstra wczasy rodzin
ne, nowość! z dobrym programem k-o, tzw. .zielone 
przedszkole", turnusy 02-11.06,12-21.06, z pełnym wy
żywieniem - 580 zł, dzieci do 7 lat - 290 zł, szkolniaki • 
440 zł, dla chętnych autokar w obie strony!., tel. 
074/872-49-19 99000001 .

•  OW .PUCHATEK" - POBIEROWO - przewóz autokarem 
na każdy turnus nad morze i z powrotem, trasa: Nowa 
Ruda • Wałbrzych - Świebodzice/Świdnica - Legnica - 
Zielona Góra • Gorzów - Szczecin, cena miejsca z No
wej Rudy • 100 zł, już w obie strony! Zapisy. ., tel. 
074/872-49-19,091/386-41-78 99000001

•  OW .PUCHATEK" - POBIEROWO zaprasza na turnusy 
w terminach 22.06-01.07, 02-15.07, 16-29.07, 
30.07-12.08,13-22.08, cena 10 dni z 3 posiłkami - 600 
zł, z obiadami - 500 zł, bez wyżywienia - 350 zł, 14 dni z 
3 posiłkami • 840 zł, z obiadami - 700 zł, bez wyżywienia

- 490 zł 23.08-01.09 - 580 zł!. ., tel. 074/872-49-19 
99000001

•  OW .PUCHATEK" - POBIEROWO - MORZE wrzesień! 
turnusy 02.09-15.09 (14 dni), z 3 posiłkami - 742 zł, z 
obiadem • 602 zł, 16.09-29.09 (14 dni), z 3 posiłkami • 
686 zł, z obiadem - 546 zł, również autokar, zapisy.., tel. 
074/872-49-19 99000001

PRZYJMĘ PRZYCZEPY KEMPINGOWE nad morze, możli
wość odpoczynku, sprzedaży, podnajmu. Wrocław, tel. 
071/364-25-63,0602/50-63-84
•  SZKLARSKA PORĘBA - WEEKENDY od 25 zł/dzień, 

pokoje z łazienkami, możliwość wyżywienia, pomyśl o 
wakacjach.tel. 075/717-27-00 99000001

WCZASY na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, 
kraina dziewiczych lasów i jezior, we wsi Jabłonka Stara, 230 
km od Wrocławia, do dyspozycji dom z wygodami, 2 pokoje, 
3 i 4 miejsca noclegowe, posiłki, WC, możliwość jazdy kon
nej, wędkowania - 20 zł/osobę. Jabłonka Stara, tel. 
0604/26-60-24 po godz.20
WCZASY Kolobrżeg-Grzybowo, kwatery prywatne, pansjô  
naty, niekrępujące pokoje, aneks kuchenny, w Kołobrzegu przy 
ul. Zygmuntowskiej 41/5,500 m od portu jachtowego, pokoje 
od 25 do 30 zł i w Grzybowie przy ul. Nadmorskiej 34,200 m 
od morza, aneks kuchenny dobry standard, 30-40 zł/osobo/do
ba. Kołobrzeg, Grzybowo, tel. 094/352-50-84 
WCZASY w Rabce Zdrój, dzieci od 5 do 12 lat. Rabka, tel. 
018/267-77-23
WCZASY w Szklarskiej Porębie, w obiektach wojskowych przy 
ul. Oficerskiej 4, dobry standard, np. kolonie, obozy, oazy, cena 
w zależności od rodzaju świadczenia, z możliwym całodzien
nym wyżywieniem + nocleg, ceny od 36 do 40 zł/osobodoba. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-20-21,0605/08-39-24 
WCZASY I WEEKENDY w domkach drewnianych blisko za
lewu Kobyla Góra - 50 zł/domek. Oleśnica, tel. 062/731 -65-38, 
071/314-25-32
WCZASY NAD MORZEM Chłapowo - Władysławowo, cena 
noclegu 20-22 zł. Chłapowo, tel. 058/674-23-82 
WCZASY NAD MORZEM darłówek, z wyżywieniem - 32/43 
zł/osobę/dobę. Darłówek, tel. 094/314-38-70,0605/62-15-35 
WCZASY NAD MORZEM obiekty wojskowe, wypoczynek 
indywidualny i zbiorowy, kolonie, obozy, w Kołobrzegu, 50 m 
do morza i w Unieściu k. Mielna, 200 m do morza, wszystkie 
świadczenia, w tym całodzienne wyżywienie ♦ noclegi w na
miocie wojskowym - 40 zł/doba, internat, pokoje 2 i 4 osobo
we - 45 zł/doba, hotel - 75 zł/doba. Kołobrzeg, tel. 
094/352-95-22, 348-19-50,0601/58-23-11 
WCZASY NAD MORZEM Dziwnów, Międzywodzie; Sarbino
wo, 150 m od morza, pokoje 2-, 3-osobowe, parking, możli
wość korzystania ze stołówki - 35 zł/osobodzień. Międzywo
dzie. tel. 091/381-30-27,0608/19-01-49 
WCZASY W GRZYBOWIE k. Kołobrzegu, blisko morza, maj i 
czerwiec • 20 zł/osobodoba, lipiec i sierpień - od 25 do 28 
zl/osobodoba. Kołobrzeg, tel. 094/358-15-33 
WCZASY W KOŁOBRZEGU, kwatery prywatne, obiady do
mowe, cena wraz z obiadem 39 zł/osobodzień, dla dzieci zniż
ka. Kołobrzeg, tel. 094/354-63-03 
WCZASY W SIODLE w Karkonoszach, pokoje 2-osobowe, 
kuchnia, łazienka, parking • od 20 do 25 zł/osobodoba. Jele
nia Góra, tel. 075/767-60-42,0605/91-45-57 
WCZASY NAD MORZEM k. Jastrzębiej Góry, blisko las, rze
ka, dużo zielem, dom wolno stojący, kuchnia do dyspozycji - 
18 zł/osoba! Jastrzębia Góra, tel. 058/673-83-67 
WOLNE MIEJSCA, całe rodziny do Kotliny Kłodzkiej, kuch
nia, łazienka, tv, ogród, grill, cisza, spokój, parking ogrodzo
ny, możliwość wyżywienia na miejscu, Czarna Góra wyciąg, 
las, rowery - 17 zł/od osoby na dobę. Idzików, tel. 
074/813-02-56
WOLNE TRZY MIEJSCA W SAMOCHODZIE 18.05.20&1 r., 
do Norymbergi + bagaże. Wrocław, tel. 372-52-48
•  WRATISLAVIATRAVEL poleca wczasy nad pojskim mo

rzem, kempingi, pensjonaty, pomocyjne ceny i'atrakcyj
ne miejscowości, zapraszamy do biura, wratislaviatra- 
vel@poczta.onet.pl. .WRATISLAVIATRAVEL", Wrocław, 
ul. Gwarna 21, tel. 071/789-90-09 99000001

WYPOCZYNEK NAD MORZEM w Kołobrzegu, obozy, kolo
nie, obiekt wojskowy, 50 m od morza, wszystkie świadczenia, 
opieka pedagogiczna, program pobytu, pełne wyżywienie, 
zakwaterowanie. Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-11 
WYPOCZYNEK W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZ
NYM przy jeziorze Otmuchowskim, bilard, ping-pong, kuch
nia domowa, rodzinna atmosfera - 15-20 zł/osoba. Ligota 
Wielka, gm. Otmuchów, tel. 077/435-42-75 
WYPOCZYNEK W OBIEKTACH WOJSKOWYCH w namio
tach, 50 m od morza, obozy, kolonie, wszystkie świadczenia 
w tym całodzienne_wyżywienie (3 posiłki), opieka, nocleg, 
program pobytu, cena - 40 zł/osobodzień, w Intenacie 2/4-oso- 
bowe pokoje, cena - 45 zł/osobodoba i sale 4/6-osobowe, cena 
- 42 zł w hotelu, cena - 75 zł + całodzienne wyżywienie. Koło
brzeg, tel. 094/352-95-22, 0601/58-23-11

N A U K A  
I P R A C A

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  ADRESOWANIE KOPERT • 1.200 zł/tydzień. Mar
cin Szargorodzki, 50-071 Wrocław, pl. Wolności 
9b/4, tel. 071/341-01-51 w godz. 18-21, 
0608/36-27-55 80008811

O  ATRAKCYJNA PRACA PRZY ZBIORACH WINO
GRON we Francji i w Niemczech, dobrze płatna, 
również całoroczna w rolnictwie. Zarezerwuj miej
sce wcześniej. Gwarantujemy uczciwą i rzetelną 
informację. Prosimy dołączyć znaczek na prze
syłkę poleconą ciężką za 5.95 zł. „IKAR", 50-950 
Wrocław 2, box 288 02017701 

O  AUTORYZOWANY DEALER GSM poszukuje przed
stawicieli handlowych prowadzących działalność 
gospodarczą, do sprzedaży aktywacji i produk
tów TAK TAK. Gwarantujemy szkolenie. Oferty 
prosimy przesyłać faksem. Wrocław, tel./fax 
071/788-80-80 90000231

DYSTRYBUCJA i zbieranie zamówień na atrakcyjne produk
ty, nowość na rynku. Wrocław, tel. 071/367-65-27 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW prod. polskiej. Wrocław, tel. 
0603/53-12-25 ~
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME prezenty przez 
4 miesiące, Zielona Góra tel. 068/352-43-92, Świebodzin 
068/360-42-81, Lubuskie 0608117-793.
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME prezenty przez 
4 miesiące, tel. 071/78-48-495, 311-13-03 wewn. 248,0601 
.084-273, Zielona Góra tel. 068/382-59-76.
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME prezenty przez 
4 miesiące, Dolny Śląsk tel. 0601 495-549, 0604 807-359, 
cały kraj tel. 0605 676-800,0601 084-273..
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kariera mena
dżerska, b. wysokie zarobki i nagrody. Bolesławiec, tel. 
075/734-61-21 po godz. 14
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kariera mena
dżerska, b. wysokie zarobki i nagrody. Długołęka, tel. 
071/315-10-87
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kariera mena

dżerska, b. wysokie zarobki i nagrody. Jelenia Góra, tel. 
075/718-30-47 .
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME 4 prezenty. 
Lubin, tel: 0605/67-97-33
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kariera mena
dżerska, b. wysokie zarobki i nagrody. Oleśnica,-tel. 
071/314-82-08
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kariera mena
dżerska, b. wysokie zarobki i nagrody. Poznań, tel. 
0503/56-87-95
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME prezenty przez 
4 mies., własny dochodowy biznes. Świebodzin, tel. 
068/382-59-76, 0608/11-77-93 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME 30% zftiżki, 
dodatkowe rabaty do 21%, prezenty. Wrocław, tel. 
0606/24-34-47
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki 30% 
tańsze, zapłata do 21 dni, szkolenia kosmetyczne, makijaże, 
prezenty przez 4 miesiące. Wrocław, tel. 0502/99-50-54 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kariera mena
dżerska, b. wysokie zarobki i nagrody. Wrocław, tel. 
071/341-02-76, 0600/24-99-83, 0607/53-75-56 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kariera mena
dżerska, b. wysokie zarobkr i nagrody. Wrocław, tel. 
071/329-77-40,0504/93-91-08 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME 4 prezenty. 
Wrocław, tel. 071/352-43-92,0608/11-77-93 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME 4 prezenty. 
Wrocław, tel. 071/328-73-89
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME prezenty przez 
4 mies., tańsze kosmetyki, kredyt 21-dniowy nieoprocento- 
wany. Wrocław, tel. 071/344-72-45,0607/62-07-28 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME 4 prezenty. 
Zielona Góra, tel. 068/360-42-81,0601/49-55-49 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW PRACA DODATKOWA lub 
stała, budowanie zespołu doradców kosmetycznych, b. wy
sokie zarobki. Bolesławiec, tel. 075/734-61-21 do godz. 14, 
0607/44-73-26
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW PRACA DODATKOWA lub 
stała, budowanie zespołu doradców kosmetycznych, b. wy
sokie zarobki. Długołęka, tel. 071/315-10-87,071/315-13-28 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW PRACA DODATKOWA lub 
stała, budowanie zespołu doradców kosmetycznych, b. wy
sokie zarobki. Jelenia Góra, tel. 075/718-30-47 do godz. 14 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW PRACA DODATKOWA lub 
stała, budowanie zespołu doradców kosmetycznych, b. wy
sokie zarobki. Oleśnica, tel. 0503/61-22-65, 071/314-82-08, 
0605/30-59-03
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW PRACA DODATKOWA lub 
stała, budowanie zespołu doradców kosmetycznych, b. wy
sokie zarobki. Poznań, tel. 0503/56-87-95

I Z 7  O P0116231Pracowałeś w 
RFN lub Holandii
Odbierz swój p o d a tek !!!
Wszystkie formalności załatwiamy 

również korespondencyjnie 
Agent-Tour Wrocław, tel. 071/339-23-80

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW PRACA DODATKOWA lub 
stała, budowanie zespołu doradców kosmetycznych, b. wy
sokie zarobki. Wrocław, tel. 0502/59-82-87, 0600/24-98-93, 
071/341-02-76
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW PRACA DODATKOWA lub 
stała, budowanie zespołu doradców kosmetycznych, b. wy
sokie zarobki. Wrocław, tel. 071/329-77-40,0504/93-91-08 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW w firmie kosmetycznej. Oła
wa, tel. 0600/26-53-49
DYSTRYBUCJA ODKURZACZY PRACA DODATKOWA 
sprzedaż nowoczesnego odkurzacza, wysokie zarobki. Wro
cław, tel. 0501/48-35-56
O  FIRMA „AUTO PATROL” zatrudni mechanika sa

mochodowego, wymagany staż i samodzielność. 
Wrocław, ul. Chorwacka 41, tel. 071/325-50-20 
wewn. 19 01026231

O  FOTO I VIDEÓ 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

O  FOTO IVIDEO PRODUCENT „LUX” ogłasza nabór 
dziewcząt chcących pozować do zdjęć i video o 
tematyce erotycznej, za jeden dzień płacimy od 
150 zł w górę, zgłoszenia telefoniczne. Wrocław, 
tel. 0607/70-77-34 80008771

KOREPETYCJE udziela nauczycielka, wyłącznie nauczanie 
początkówę, klasy od 1 - IV, również dojazd do ucznia, 15 
zł/godz. Wrocław, tel. 348-14-04,
KOREPETYCJE^ ANGIELSKIEGO lekcje dwugodzinne - 20 
zł/godz. Wrocław, tel. 0 0̂3/98-52-16 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO posiadam certyfikat 
Cambridge Advańced, duże doświadczenie, - 2(5 zł. Wrocław, 
tel. 353-34-92 lub 0501/70-48-95',.
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO, dla dzieci i młodzieży, 
po 6-mies. w Londynie, rok pracy w szkóle. podstawowej, 
możliwość dojazdu, cena - 25 zł/60 min. Wrpcław, tel. 
071/782-22-87,0604/97-46-58 
KOREPETYCJE Z CHEMII zakres gimnazjum i szkoły śred
niej - 25 zł za godz. zegarową. Wrocław, tel. 071/348-17r32 
KOREPETYCJE Z CHEMII zakres szkoły średniej i gimna
zjum, cena 20 zł/godz. Wrocław, teł. 071/341-21-14 
KOREPETYCJE Z CHEMII studentka V roku Chemii - 18 
zł/godz. Wrocław,- te l.. 071/328-31-59 wewn. 263, 
0608/02-31-20
KOREPETYCJE Z CHEMII biologii, studentka, cena- 20
zł/godz. Wrocław, tel. 07.1/351-44-51
KOREPETYCJE Z FIZYKI - 25 zł/godz. Wrocław, tel.
0503/59-49-55
KOREPETYCJE Z FIZYKI - 25 zł/gódz Wrocław, tel. 
071/363-13-14
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO od podstaw - 20 
zł/godz. Wrocław, tel. 0503/77-57-36 
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO - 25 zł/godz. Wrocław, 
tel. 359-05-53
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO studentka IV roku filo
logii romańskiej, nauczanie podstaw, przygotowanie do ma
tury, konwersacje, tłumaczenia. Wrocław, tel. 0606/90-19-81 
KOREPETYCJE Z HISZPAŃSKIEGO absolwentka iberysty- 
ki, tłumaczka, doświadczenie. - 35 żł/godz. Wrocław, tel. 
0602/73-92-99
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 -13 zł/45 min. Wrocław, 
tel. 071/328-33-86
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI - 20 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/373-64-84
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawo
wej, średniej i gimnazjum, cena 15 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/351-75-12

KOREPETYCJE Z MATEMATYKI udziela student politechni
ki, - 20 zł. Wrocław, tel. 353-34-92 lub 0501/70-48-95 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI dla uczniów szkół podsta
wowych, gimnazjum, średnich, udziela student matematyki. 
Wrocław, tel. 0503/85-73-39
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawo
wej • 15 zł/godz., zakres szkoły ponadpodstawowej - 20 
zł/godz., z dojazdem do ucznia. Wrocław, tel. 071/328-95-77 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI. Wrocław, tel. 361-67-99 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 15 zł/godz. Wrocław, tel. 
341-02-99
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI dla dzieci, młodzieży, do
rosłych, udziela studentka, solidnie -16 zł/h. Wrocław, tel.
344-38-08
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI dla uczniów szkół podsta
wowych, gimnażjum i średnich, udziela student matematyki. 
Wrocław, tel. 0503/85-73-39
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO udziela studentka germa- 
nistyki - 20 zł/h. Wrocław, tel. 071/357-82-43 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO. - 20 zł /godz.. Wrocław, 
tel. 0601/08-42-87
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO udziela student germa-
nistyki - 20 zł/60 min. Wrocław, tel. 339-16-59
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO od podstaw, cena - 20
zł/h. Wrocław, tel. 0503/65-88-90
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO. Wrocław, tel.
0601/57-69-95
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO przygotowanie do wszyst
kich egzaminów, prace pisemne, cena 25 zł/godz. (zegaro
wa). Wrocław, tel. 071/373-21-98 
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO wszystkie typy szkół - 25 
zł/godz., wypracowania, opracowywanie zagadnień -10 zł/A4. 
Wrocław, tel. 071/353-77-69
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI - 30 zł/45 min. Wro
cław, tel. 0602/85-79-30
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI finansowej, • 30 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-28-65
O. MILIONER pomóż swemu szczęściu, zostań mi

lionerem, rewelacyjna książka, 120 systemów DU
ŻEGO LOTKA, każdy system to gwarancja wygra
nej, systemy od 7 do 40 liczb (zastosowanie MUL-. 

*TI-LOTEK) - 40 zł + koszt wysyłki. Wrocław, tel. 
071/372-64-49 02019461

POSZUKUJEMY PRACY JAKO MUZYCY na przyjęciach, 
zabawach, 5 osób z doświadczeniem. Legnica, tel. 
076/866-85-63 do godz. 15,076/856-41-94 po godz. 15 
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. średnie administracyjne, znâ  
jomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, języka nie
mieckiego, podstaw angielskiego, programów Office, Reco
gnita Plus 510, skanowania, obsługi kasy fiskalnej, fakturo
wania., tel. 0603/62-99-83
POSZUKUJĘ PRACY w kraju lub za Granicą. ., tel. 
0607/48-53-10 po godz. 18
POSZUKUJĘ PRACY posiadam prawo jazdy kat. BCE, 
uprawnienia na koparki kat. 2, ładowarki kat. 3 + Ł34 i Ł35. 
Brzeg, tel. 077/411-12-10
POSZUKUJĘ PRACY przy renowacji skrzyń, napraw mecha
nizmów starych zegarów. Byczyna, tel. 077/413-48-43, 
0601/16-63-22
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, z zakwaterowaniem, 
mężczyzna 25 lat, jęz. angielski. Głogów, tel. 0603/57-92-47 
POSZUKUJĘ PRACY posiadam busa, wersja .maxi, lad. 1.8 
t. Głuszyca, tel. 0603/65-25-97 
POSZUKUJĘ PRACY jako operator koparkoładowarki, 
wszystkie typy ładowarki, prawo jazdy kat. BC. pełna dyspo
zycyjność, z praktyką możliwa zmiana zamieszkania, uregu
lowany stosunek do służby wojskowej, w kraju lub za grani
cą, dam prowizję. Jawor, tel. 076/870-04-77 
POSZUKUJĘ PRACY w zawodzie sprzedawca-magazynier 
lub administracyjnej, najlepiej w branży motoryzacyjnej. Jaź
wina, tel. 071/393-80-33
POSZUKUJĘ PRACY technik ekonomista, student III roku, 
prawo jazdy, obsługa komputera, odpowiedzialny, zdyscypli
nowany, ambitny, książeczka zdrowia, doświadczenie na sta
nowisku sprzedawca-magazynier. Jaźwina, woj. wrocławskie, 
tel, 0603/98-62-08
POSZUKUJĘ PRACY 20 lat, dyspozycyjny, prawo jazdy kat. 
BC, wykształcenie średnie. Jelenia Góra, tel. 0605/53-38-49 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca kat. BCE, świadectwo kwali
fikacji, paszport, praktyka. Jelenia Góra, tel. 0602/34-09-53 
POSZUKUJĘ PRACY budownictwo, prace elektryczne, bru
karskie, mechariik-spawacz, kierowca kat. ABCE, znajomość 
niemieckiego, referencje, doświadczenie. Kłodzko, tel. 
074/812-11-16
POSZUKUJĘ PRACY kierowca, 41 lat, prawo jazdy kat. BCET, 
b. dobra znajomość woj. górnośląskiego i całego kraju, 21 lat 
doświadczenia; Star 200,1142. Legnica, tel. 076/722-95-51, 
722-97-28 fax
POSZUKUJĘ PRACY - 21 lat, wykszt. średnie, prawo jazdy, 
dyspozycyjny, komunikatywny, uczciwy, bez nałogów, chęt
nie w zawodzie (lakiernik samochodowy). Lubin, tel. 
0607/38-57-58,076/749-08-77
POSZUKUJĘ PRACY posiadam komputer + drukarkę kolo
rową wolny czas, oczekuję propozycji pracy domowej, w 
Lubinie. Lubin, tel- 0606/33-57-41

za um ieszczenie reklamy 
na samochodzie, domu, działce.

Zgłoszenia: "VEIN-INT" 
tel. (071) 355 58 21 0P011603

POSZUKUJĘ PRACY leśnik, 27 lat,'uprawnienia na pilarki 
spalinowe, paszport, prawo jazdy kat. ABCET, świadectwo 
kwalifikacji, uprawnienia na HDS, w kraju lub za granicą. Luj_ 
bin, tel. 0604/70-61-03
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 42 lata, nowy samochód, peł
na dyspozycyjność, Wszelkie propozycje oprócz akwizycji. 
Lubin, tel. 0607/42-25-84
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód VW Transporter,
9-osobowy lub towarowy, oczekuję propozycji. Milicz, tel. 
0603/28-82,19
POSZUKUJĘ PRACY technik elektryk, uprawnienia SEP do 
1 kV, prawo jazdy, doświadczenie jako kierowca, posiadam 
samochód, praktyka w wykonywaniu robót budowlanych. Mi- 
likowice, tel. 074/851-62-83,0502/16-94-58 
POSZUKUJĘ PRACY młody, 20 lat oraz kobieta 42 lat Nowa 
Sól, tel. 068/356-38-03
POSZUKUJĘ PRACY stałej lub dorywczej. 30 lat. prawo jaz
dy, paszport, samochód, uczciwy, lojalny, nie karany, bez na
łogów izobowiązań, zdrowy, dyspozycyjny, na terenie Polski 
lub za granicą. Oborniki śląskie, tel. 071/310^35-76, 
0503/32-24-46
POSZUKUJĘ PRACY studentka. Opole, tel. 077/412-21-88 
POSZUKUJĘ PRACY student politologii, na okres wakacji, 
dobra umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, intenet), 
samochód (może być dostawczy do 1.5 tład.), telefon komór
kowy i'stacjonarny. Opole, tel. 077/442-25-76 lub 
0605/20-67-45
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód dostawczy, ład.
1,5 t, pełna dyspozycyjność, możliwość wystwienia faktury 
VAT. Praszka, tel. 034/359-19-46,0604/14-96-47 
POSZUKUJĘ PRACY poprowadzę dom, zaopiekuję się cho
rym w zamian za mieszkanie i niewielką zapłatę. Prudnik, tel. 
077/436-14-18

POSZUKUJĘ PRACY młoda, wykształcenie wyższe, samo
chód, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjna. Sokolniki, tel. 4  
0608/62-07-73,071/783-24-21 po 20 . »
POSZUKUJĘ PRACY w motoryzacji, firmie leasingowej, kre
dytach itp. Jestem inżynierem, 48 lat, prawo jazdy, dyspozy
cyjność, komputer, internet, fax, telefon, samochód, znam jęz. 
niemiecki, tylko poważne oferty, bez ubezpieczeń, networków 
itp. Starogard Gd., tel. 058/561-40-74, 058/561-09-63 fax, 
0600/63-21-93
POSZUKUJĘ PRACY , posiadam samochód o ład. do 1.51, 
doświadczenie w przewozach na trasach krajowych. Strze
lin, tel. 0603/32-59-56,071/796-16-07 
POSZUKUJĘ PRACY technik cukiernik, 29 lat, prawo jazdy, 
znajomość komputera, mała księgowość, samochód, dyspo- 
zycyjny, solidny, bez nałogów, niekoniecznie w swoim zawo
dzie, chętnie za granicą ogrodnictwo, rolnictwo. Szprotawa, 
tel. 068/376-40-98
POSZUKUJĘ PRACY studentka pedagogiki. Świdnica, tel. 
074/640-74-39
POSZUKUJĘ PRACY budowa, wykończenie domu, rencista, 
uczciwy. Świebodzice, tel. 0605/69-20-69 
POSZUKUJĘ PRACY ogólnobudowlane, wykończenie dom
ku, rencista, uczciwy, posiadam samochód. Świebodzice, tel. 
074/854-41-34
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany, uprawnienia, dłu
goletnia praktyka. Trzebnica, tel. 071/387-00-94 
POSZUKUJĘ PRACY - kawaler, 21 lat, matura, uregulowany 
stosunek do służby wojskowej, książeczka zdrowia, rok pra
cy w handlu i rok w charakterze barmana. Wałbrzych, tel. 
0603/62-22-37,074/666-27-29 
POSZUKUJĘ PRACY 21 lat, uregulowany stosunek do służ
by wojskowej, prawo jazdy kat. B, znajomość elektroniki, 
mechaniki i komputerów, posiadam samochód osobowy, na 
terenie Dolnego Śląska. Wałbrzych, tel. 0503/97-31-92 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, wykształcenie wyższe, tele
fon, samochód, w branży motoryzacyjnej lub inne propozŷ  
cje. Wałbrzych, tel. 074/664-70-40 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, dyspozycyjny, bez nałogów, 
posiadam samochód, znajomość OC, WC, budowlanka, re- 
gips, gładzie gipsowe (umowa o dzieło, zlecenie). Wałbrzych, 
tel. 074/840-55-13
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. wyższe, komputer, j. niemiec- ^  
ki, wiek 31 lat, dyspozycyjna, solidna. Tylko poważne oferty. 
Wrocław, tel. 071/785-96-69
POSZUKUJĘ PRACY najchętniej stałej, jako kafelkarz (gla
zura, terakota), młody, 26 lat, bez nałogów, własne narzędzia, 
samochód osobowy, dyspozycyjność, w kraju lub za granicą. 
Wrocław, tel. 071/348-73-96, 0602/84-64-56 
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec, po
siadam samochód. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
POSZUKUJĘ PRACY prowadzenie biura lub sekretariatu, jęz. 
hiszpański, podstawy księgowości, biegła obsługa kompute
ra; tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 0602/73-92-99 
POSZUKUJĘ PRACY młody, pracowity, oprócz akwizycji, 
posiadam samochód. Wrocław, tel. 0604/65-36-98 
POSZUKUJĘ PRACY - rencistka. Wrocław, tel. 071/321-60-32 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca, prawo jazdy kat. ABCDE, 
świadectwo kwalifikacji, 45 Lat, solidny. Wrocław, tel. 
071/341-28-01,0502/31-64-24 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta 22 lata. Wrocław, teł. 
0603/10-32-99
POSZUKUJĘ PRACY młoda, 21 lat. Wrocław, tel. 342-09-81
POSZUKUJĘ PRACY iat 23, do sprzątania domu,ogrodu,
piwnicy, koszenie trawników (mężczyzna). Wrocław, tel.
071/372-60-07,0607/73-56-42
POSZUKUJĘ PRACY posadzki, betony. Wrocław, tel.
071/344-87-36
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany. Wrocław, tel. 
071/363-14-23
POSZUKUJĘ PRACY komputeropisanie. Wrocław, tel. 
0501/22-15-90
POSZUKUJĘ PRACY - mężczyzna, 33 lata, wykszt. wyższe, . 
komputer, j. niemiecki, 11 lat stażu, energiczny, obsługa praw
na. Wrocław, tel. 071/345-74-76
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, tokarz, spawanie dwutlenkiem^ 
węgla + argon, prawo jazdy kat. B, płyty G-K, montaż, wykoń
czenia, chętnie za granicą. Wrocław, tel. 071/341-52-14, 
0605/91-09-48
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, prawo jazdy kat. B, C, 
uprawnienia na dźwigi I Ż. Wrocław, tel. 0606/14-29-51 
POSZUKUJĘ PRACY jako .pomoc komputerowa". Wrocław, 
tel. 0502/41-11-67
POSZUKUJĘ PRACY absolwentka politechniki. Wrocław, tel.
351-35-63
POSZUKUJĘ PRACY wiek 25 lat. Wrocław, tel. 0502/97-32-99 
POSZUKUJĘ PRACY .złota rączka". Wrocław, tel. 789-18-63 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca, rencista; sprawny fizycznie, 
prawo jazdy kat. BCDE, świadectwo kwalifikacji, książeczka 
zdrowia, duże doświadczenie, pełna dyspozycyjność, bez 
nałogów. Wrocław, tel. 372-89-01 w godz. 20-22 
POSZUKUJĘ PRACY wiek 23 lata, prawo jazdy kat. B, po
siadam samochód osobowy, może być za granicą. Wrocław, 
tel. 0603/57-12-01
POSZUKUJĘ PRACY plastyczka. Wrocław, tel. 
071/325-99-28
POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, glazurnik, solidny. 
Wrocław, tel. 336r61-20
POSZUKUJĘ PRACY 26-letni, wykształcenie średnie, samo
chód, telefon, prawo jazdy kat. A, B, C. znajomość kompute
ra. Wrocław, tel. 0601/87-71-82 
POSZUKUJĘ PRACY wiek 36 lat, technik mechanik, podsta
wy spawania, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 359-09-71 
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 1
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana, budowa domów, 
klinkier, prace wykończeniowe. Wrocław, tel. 0503/84-15-76 
POSZUKUJĘ PRACY w branży ogólnobudowlanej (wykoń
czeniowej). Wrocław, tel. 071/341-83-92,0604/61 -75-55 . 
POSZUKUJĘ PRACY na wakacje, ratownik \ wychowawca. 
Wrocław, tel. 0605/40-11-27
POSZUKUJĘ PRACY posiadam uprawnienia do pilotażu po
jazdów wielogabarytoWych, profesjonalnie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
POSZUKUJĘ PRACY dziewczyna 22 lata, w sklepie odzie
żowym, obuwniczym, kiosku, solarium lub innej, znajomość 
obsługi kas fiskalnych, książeczka zdrowia, uczciwa. Wrocław, 
tęl. 342-24-13
POSZUKUJĘ PRACY Ukrainiec. 29 lat; tynki zwykłe, gładź 
gipsowa, malowanie. Wrocław, tel. 0608/21-76-02 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna lat 22, po szkole zawodo
wej, uregulowany stosunek do służby wojskowej, obsługa 
komputera, praktyka jako sprzedawca-kasjer oraz przy mon
tażu drzwi. Wrocław* tel. 0608/27-15-51 
POSZUKUJĘ PRACY lakiernik, ogólny staż 10 lat pracy, 
uprawnienia na wózki akumulatorowe i suwnice 3 poziomu. 
Wrocław, tel. 322-18-41 16-20 ■
POSZUKUJĘ PRACY młoda, 22 lata, w biurze, sekretaria
cie, wykształcenie średnie administracyjno-biurowe, 2 lata 
praktyki ♦ 2 lata pracy, telefon komórkowy. dobra znajomość 
komputera Word, Excel. Wrocław, tel. 324-11-79 Agnieszka, . 
0502/93-33-35 T
POSZUKUJĘ PRACY młoda, ambitna, lat 22, jako pomoc 
domowa lub sprzątanie w biurach, sklepach (4 godziny dzień-
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nie), w okolicach Psie Pole, Kowale, Jedności Narodowej. 
Wrocław, tel. 0600/25-05-37
POSZUKUJĘ PRACY w gastronomii lub handlu, 23 letnia, 
elokwentna. praktyka, obsługa kasy fiskalnej, książeczka 
zdrowia. Wrocław, tel. 328-33-99 
POSZUKUJĘ PRACY w ogródkach, kopanie, sprzątanie al
tan i inne, tanio i solidnie, obywatel Ukrainy z Tarnopola. Wro
cław, tel. 0607/80-37-05
POSZUKUJĘ PRACY jako dekarz-blacharz, własne narzę
dzia, praktyka, chętnie na umowę. Wrocław, tel. 0502/57-68-93 
POSZUKUJĘ PRACY młody, po szkole mechanicznej, pra
wo jazdy kat. B, E, własny samochód dostawczy i osobowy. 
Wrocław, tel. 071/348-44-90,0501/80-18-45 
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie biur, mieszkań lub willi albo 
praca chałupnicza. Wrodaw, tel. 071/34442-48 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 40 lat, prawo jazdy kat. BC. 
świadectwo kwalifikacji. 20 lat praktyki, bez nałogów. Wro
cław, tel. 071/344-12-48
POSZUKUJĘ PRACY rencista (40 lat), prawo jazdy kat. B, 
świadectwo kwalifikacyjne, paszport, książeczka zdrowia, 
mech. sam., spawacz el.- gazowy, konserwator tzw. .złota 
rączka'. Wrocław, tel. 071/336-25-72 po południu, 
0503/74-20-68
POSZUKUJĘ PRACY jako kierownik budowy domków jed
norodzinnych, nadzór budowalny, sprawdzanie kosztów. Wro
cław, tel. 0607/43-23-27
POSZUKUJĘ PRACY jako monter płyt g-k, szpachłarz. zna
jomość rozbót w zakresie wykonywania gładzi gipsowych, 
ścianek i sufitów podwieszonych z płyt g-k, montażu paneli 
ściennych i boazerii oraz innych prac wykończeniowych i re
montowych. Wrocław, tel. 071/781-94-74,0501/93-28-25 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca z samochodem Star wywrot
ka (8 ton). Wrocław, tel 326-14-48,0502/91-53-09 
POSZUKUJĘ PRACY przy remontach mieszkań, dla 2 osób, 
w kraju lub za granicą. Wrocław, teł. 071/788-67-55,322-28-27 
POSZUKUJĘ PRACY młody 27 lat, prawo jazdy, doświad
czenie jako kierowca, mechanika pojazdowa, ślusarstwo, 
handel, dyspozycyjny, telefon GSM, samochód osobowy z 
przyczepką, nie akwizycja i promocja. Wrocław, tel. 
0501/85-59-78
POSZUKUJĘ PRACY jako dziewczyna do towarzystwa lub 
do opieki nad domem, rozmowy, podróże. Wrocław tel 
0503/65-34-92
POSZUKUJĘ PRACY w branży kosmetycznej lub handlu, nie 
akwizycja, studentka studium kosmetycznego (tryb zaoczny),
3-letnie doświadczenie zawodowe w handlu i promocji. Wro
cław, teł. 0601/18-79-11
POSZUKUJĘ PRACY 35 lat, rencista III gr., malowanie, ta
petowanie, gładzie, regipsy, ocieplenia. Wrocław, tel. 
071/338-39-70
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, spawacz elektryczno-gazowy, 
praktyka. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana z Tarnopola, gip
sy, regipsy, tynki, glazura, więżba dachowa, prace ogólnobu
dowlane. Wrocław, tel. 071/341-58-09 po godz. 21, 
0603/44-02-02
POSZUKUJĘ PRACY trzy kobiety z Lwowa w wieku od 25 do 
45 lat, jako pomoc domowa, opiekunki do dziecka łub osób 
starszych, sprzątanie, ogrodnictwo i prace ogółnogospodar- 
śkie. Wrocław, tel. 0607/83-22-20 
POSZUKUJĘ PRACY murarz znający rys. budowlany, budow
le od podstaw, technologia ITA, poroterma, siporeks. Wrocław, 
tel. 782-09-26 godz. 17
POSZUKUJĘ PRACY prawo jazdy kąt. B,.21. lat, uregulowa
ny stosunek do służby wojskowej, samochód, paszport, bez 
nałogów,'podstawy obsługi komputera. Wrocław, tel. 
071/348-36-14.0603/52-24-34 
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, specjalista do spraw 
celnych, bardzo dobra znajomość procedury uproszczonej i 
obsługi komputera. Wrocław, tel. 0602/62-25-33 
POSZUKUJĘ PRACY jako operator koparkoładowarki (upr. 
kl III - wszystkie typy), uprawnienia kierowcy B, ew. innej pra
cy, wiek 33 lata, dyspozycyjny, samochód osobowy, możli
wość zmiany miejsca zamieszkania. Wrocław; tef. 
0503/71-93-95
POSZUKUJĘ PRACY prawo jazdy kat BE, paszport, dyspo- 
zycyjność. Wrocław, tel. 0604/90-41-77,0501/84-27-59
POSZUKUJĘ PRACY jako betoniarz, posadzkarz. Wrocław, 
tel. 364-32-42
POSZUKUJĘ PRACY jako główna księgowa, w małej firmie, 
na część etatu lub na umowę o dzieło, obsługa komputera, 
książka przychodów i rozchodów, program .DGCS”, .Rach
mistrz', .ZUS". Wrocław, teł. 368-82-04,0607/43-22-98 
POSZUKUJĘ PRACY młoda dziewczyna o miłej aparyqi, jako 
hostessa na targach, bankietach, imprezach okolicznościo
wych. Wrocław, tel. 0502/33-68-67 
POSZUKUJĘ PRACY inżynier budownictwa z uprawnienia
mi i 10-letnim doświadczeniem zawodowym, podejmie nad
zór nad budową domków jednorodzinnych oraz komputero
we kosztorysowanie dla małych firm budowlanych. Wrocław, 
fel. 071/328-96-48 po godz. 17,0601/99-70-35 
POSZUKUJĘ PRACY 27 lat, wykształcenie średnie technicz
ne, praktyka w handlu, odzież, obuwie, kasa fiskalna, prawo 
jazdy kat. B, samochód, solidna, odpowiedzialna, może być 
sklep branży przemysłowej, kiosk, na pół etatu, tylko poważ
ne oferty. Wrocław, tel. 339-25-42 
POSZUKUJĘ PRACY przy adaptacjach i remontach, glazu
ra, regipsy, instalacje energetyczne, wodne i'kanalizacyjne, 
wstawianie okien i drzwi, solidny i odpowiedzialny, do 30 km 
od Wrocławia. Wrocław, tel. 339-25-42,0502/96-35-67 
POSZUKUJĘ PRACY dobrze płatnej, może być w charakte
rze osoby do towarzystwa, 23-letnia dziewczyna, uczciwa. 
Wrocław, tel. 0604/34-31-04
POSZUKUJĘ PRACY - doświadczony informatyk, wykształ
cenie wyższe, znajomość sprzętu (procesory, monitory i inne 
komponenty), programowanie C++, internet. Wrocław, email: 
m5c@go2.pl, tel. 071/345-73-90 wewn. 35 
POSZUKUJĘ PRACY lub zleceń na samochód dostawczy, 
izoterma, wym. 3.3 x 2 x 2, najchętniej na stałe. Złotoryja, tel. 

^  076/878-37-54,0604/53-18-57 
- POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ w branży motoryzacyjnej 

lub GSM, studentka marketingu, wiek 22 lata, 3-letnie do
świadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. sprze
daży w telefonii komórkowej. Wrocław, tel. 0601/05-56-02 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda, dyspozycyjna, bez 
nałogów, wykszt. wyższe, kurs sekretarki - asystentki, kom
puter, 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 szycie dla butików. 
Smolec, woj. wrocławskie, tel. 0600/71-76-97 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ posiadam lokal we 
Wrocławiu, samochód. Wrocław, tel. 071/364-59*40, 
0601/79-31-22
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ rencista, 45 lat 
oprócz szycia, może być roznoszenie ulotek, mycie okien, 
sprzątanie, odbieranie telęfonów. Wrocław, tel. 071/333-73-99 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako kierowca kat. B. 
doświadczenie, posiadam samochód, praca na zmiany. Brzeg 
Dolny, tel. 0604/50-58-10. \
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ na terenie Świebodzic, 
może być roznoszenie reklam. Świebodzice, teł. 
074/854-22-20
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ przy wykonaniu domu. 
najchętniej jako mechanik precyzyjny lub ślusarz, posiadam 
pomieszczenie warsztatowe i samochód osobowy. Wrocław, 
tel. 071/348-76-83,0608/59-15-61 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ projektant stron inter

netowych (j. polski, angielski, niemiecki). Wrocław, tel. 
071/321-52-77 \
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ elektroinstalacje. Wro
cław. tel. 071/341-59-09.0603/11-34-05 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jestem studentką. 
Wrocław, tel. 0503/65-34-92
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ elektroinstalacje. Wro
cław, tel. 071/341-59-09 po godz. 19,0603/11-34-05 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiadający 
podstawowe wiadomości w zakresie budownictwa, solidny, 
pełna dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 
071/325-94-24
POSZUKUJĘ PRACY JAKO CIEŚLA dekarz, blacharz, ocie
planie budynków, murowanie od podstaw, murowanie komi
nów i słupków, klinkierem, kapitalne remonty domów i dachów, 
krycie papą termą zgrzewalną. Wrocław, tel. 071/333-73-99 
po godz. 18
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRONIK praktyka w mon
tażu i serwisie, obsługa komputera, dyspozycyjny. Wrocław, 
tel. 0504/93-38-68
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRYK lub inne prace bu- 

'  dowlane. Wrocław, tel. 071/788-84-02 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRYK posiadam upraw
nienia i doświadczenie. Wrocław, tel. 071/365-15-05 do 
godz. 15
POSZUKUJĘ PRACY JAKO FAKTURZYSTKA Wrodaw, tel.
328-94-66
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSPEKTOR BHP lub elektro
mechanik albo elektromonter. Wrodaw, tel. 071/346-69-05 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INWESTOR ZASTĘPCZY przy 
projektowaniu, uzgodnieniach w budownictwie, nadzorze, 
wykonawstwie. Lubin, teł. 076/841-22-41 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA osobisty, kurier, 
uczciwy, solidny, mężczyzna 41, BCE, prace ogólnobudowl. 
również.., tel. 0605/38-95-17
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
ABCET, świadectwo kwalifikacji, paszport, uprawnienia na 
HDS, praktyka, 27 lat, z zawodu leśnik. Lubin, tel. 
0604/70-61-03
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA na przewozach 
międzynarodowych, prawo jazdy kat. BCE ♦ świadectwo kwa
lifikacji. Świebodzice, tel. 074/854-72-41 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
A, B, C, E, świadectwo kwalifikacji, samochód osobowy, wiek 
55 lat, dyspozycyjność. Wrocław, tel. 071/372-16-23, 
0606/73-24-56
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA. Wrodaw. tel. 
071/788-81-65
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA posiadam wszyst
kie kategorie prawa jazdy i świadectwo kwalifikacji. Wrodaw, 
tel. 0600/85-67-82
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
ABCDT, rencista 50-letni. Wrocław, tel. 311-21-37, 
0600/52-77-42
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kaL C/D/E, świa
dectwo kwalifikacji, paszport, doświadczenie, dyspozycyjność. 
Wrodaw, tel. 071/328-07-08
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCE. świadec
two kwalifikacyjne, dyspozycyjny, lat 26, od zaraz. Wrodaw, 
tel. 0603/09-23-03
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 28 lat, prawo jaz- 

. dy kat. BC, niepalący, dyspozycyjny, świadectwo kwalifikacji, 
10 lat praktyki. Wrocław, teł. 071/325-55-95,0503/94-89-74 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. B+C, posia
dam samochód dostawczy, nawiążę współpracę. Wrodaw, tel. 
071/341-11-37,0607/17-99-25 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA - rencista, prawo 
jazdy kat. B, C, E, paszport. Wrocław, tel. 071/317-09-45 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA bez nałogów, pra
wo jazdy kat. B, C. E, + świadectwo kwalifikacji, grupa inwa
lidzka, inne propozycje. Wrodaw, tel. 071/345-02-30 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BCDE, świa
dectwo kwalifikacji, paszport, praktyka.: Wrocław, tel. 
0603/35-59-91
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
BC, młody, po wojsku, bez nałogów, telefon komórkowy albo 
operator wózka widłowego, uprawnienia na wszystkie wózki. 
Wrodaw, teł. 071/398-78-88
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lub przyjmę inne 
propozycje - prawo jazdy kat. A, B, C, D, E + ADR (autobus, 
bus, cysterny), pełna dyspozycyjność, samochód osobowy. 
Zgorzelec, teł. 075/778-93-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA. Złotoryja, tel. '  
076/878-25-37
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KONSERWATOR administra
tor w ośrodku wypoczynkowym, pensjonade, w domu wcza
sowym. Oleśnica, tel. 0601/05-43-95 '
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KOSZTORYSANT. Wrodaw. td.
786-85-67
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARZ znajomość progra
mu AutoCAD. Świebodzice, tel. 074/854-06-60 Wrocław, 
071/355-86-68
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARZ w programie Auto 
CAD. Wrodaw, tel. 071/355-86-68, 074/854-06-60 Świebo- 
dzice
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARZ w programie Auto 
Cad. Wrocław, Świebodzice, tel. 071/355-86-68, 
074/854-06-60
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA uprawnienia Mini
stra Finansów, znajomość książki przychodów i rozchodów, 
podatku zryczałtowanego, deklaracji ZUS. Wrocław, tel. 
0608/33-67-16
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWY lub pracownik biu
rowy, znajomość pełnej księgowośd, biegłej obsługi kompu
tera. Wrodaw, tel. 071/373-51-32 -
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MASAŻYSTKA masaż klasycz
ny; leczniczy, odchudzający, kinezyterapia (ćw. lecznicze). 
Wrodaw, tel. 071/373-15-26
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER drzwi, okna, glazura, 
ocieplenia. Wrocław, teł. 0603/83-32-93 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER płyt g-k, znajomość 
robót wykończeniowych, chętnie dla dwóch osób. Wrodaw. 
tel. 0600/12-29-78
POSZUKUJĘ PRACY JAKO POMOCNIK na budowie lub do 
przyuczenia w zawodach budowlanych, 20 lat. Wrodaw, tel. 
071/338-39-70
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PREZENTER DYSKOTEKOWY
7-łetni.staż, doświadczenie, możliwość wykorzystania moje
go nagłośnienia, prowadzę wesela, dandngi, dyskoteki, pro
fesjonalnie i tanio. Wrocław, tel. 0608/63-29-24 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PROJEKTANT konstrukcji sta
lowych. Wrodaw, tel. 0603/29-30-90 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SPRZEDAWCA w Wołowie i 
okolicy lub we Wrocławiu, pilnie. Wołów, teł. 0503/74-21-26 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drobne 
roboty stolarskie. Wrodaw, tel. 0502/98-65-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ŚLUSARZ - SPAWACZ .złota 
rączka*, kafelki, regipsy, miedziane instal. c.o., kanalizacje, 
inst. elektr. mieszkaniowa, panele, boazeria, murarka, posia
dam samochód, z możliwością zakwaterowania. Brzeg, tel. 
077/412-99-04
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ŚLUSARZ - TOKARZ C02 ♦ 
argon lub innej montażowo-mechanicznej, umiejętność mon
tażu płyt gipsowo-kartonowych, prawo jazdy kat. B. chętnie 
za granicą. Wrodaw. tel. 341-52-14,0605/91-09-48 
POSZUKUJĘ PRACY NA OKRES WAKACJI najchętniej w 
klubie muzycznym lub nad morzem. Wrocław, teł. 
0503/72-53-05

L E V E L  O N E  
HOLENDERSKIE BIURO PRACY 

MA PRACĘ I SZUKA PRACY 
DLA POLAKÓW 

POSIADAJĄCYCH PASZPORT 
NIEMIECKI LUB PASZPORTY EEG

SZUKAMY:
• Pracowników ogrodowych, rolnych
• Pracowników budowlanych
• Informatyków
• Elektryków
• Spawaczy
• Malarzy
• Mechaników samochodowych
• Hydraulików
• Frezerów, ślusarzy, tokarzy

OPOH856

tel. PL 022/679-69-84,0-601 916 010 
teł. NL 0031/512-539-774 

www.lcvcl I ,nl, hmirkowska@lcycl I .nl 
Zapewniamy dobre warunki 
mieszkaniowe, ubezpieczenie, 

kontrakt na prace. 
Stawka netto 

od 12.50 NG do 25 NG 
w zależności od kwalifikacji.

PRACA dla osób komunikatywnych, operatywnych, w dziale 
obsługi klienta, zamieszkałych w Głogowie, Polkowicach, 
Lubinie. wykszL średnie, wiek min. 25 laL, tel. 0501/52-82-90 
PRACA na własny rachunek w branży motoryzacyjną, małe 
koszty uruchomienia zakładu.tel. 0605/69-23-81 
PRACA od zaraz. Bolesławiec, tel. 075/732-36-07 
PRACA dodatkowy lub zasadniczy dochód w zagranicznej 
firmie, tytko poważne oferty. Bolesławiec, tel. 0501/62-40-45 
PRACA dla doradcy kosmetycznego, w firmie Oriflame, do
chody do 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-61-21, 
0605/30-59-03
PRACA różne zawody, z paszportem UE. zakwaterowanie 
gwarantowane - od 2.000 guldenów. Holandia, tel. 
0031/614-88-10-23,0031/570-60-84-10 
PRACA adresowanie kopert informacja po przesłaniu koperty 
i znaczka. Paweł Micał. 59-220 Legnica, ul. Stryjska 6/4 
PRACA 1.000 zlftyg., możliwa umowa, łatwa, dochodowa, 
prowizja, inf. bezpłatna po przesłaniu koperty ♦ znaczek za 1 
zi na adres. Beata Wawrzyniak. 59-220 Legnica, ul. Wojska 
Polskiego 11/3
PRACA Prowadzenie własną praktyki pośrednictwa finanso
wego i ubezpieczeniowego, Polkowice, Głogów, Leszno. Lesz
no. td. 0601/44-22-23
PRACA firma polsko-szwajcarska zatrudni asystentkę do 
spraw marketingu z Lubina, wymagane wykształcenie śred
nie. dyspozycyjność. Lubin, teł. 0609/58-56-61 
PRACA dła agentów ubezpieczeniowych, z licencją PUN-u, 
okolice Lubina, Wolowa. Ścinawy, Polkowic, Milicza. Lubin, 
teł. 076/841-51-57
PRACA dla doradcy kosmetycznego, w firmie Oriflame. do
chody do 3.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-82-08 
PRACA w zawodzie agenta ubezpieczeniowego, wykształ
cenie min. średnie, mile widziana znajomość ekonomii, pra
ca na terenie woj. wielkopolskiego, stała pensja i prowizja. 
Rawicz, tel. 065/545-41-36,0604/77-44-53 
PRACA da agentów ubezpieczeniowych, byłych akwizyto
rów 2 filara, docelowo menaigerów grupy, wykształcenie śred
nie. pensja stała, z okolic Leszna i Rawicza. Rawicz, tel. 
065/546-52-68

POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZĘ dla 2 osób. uczci
wych, solidnych, sezonową lub sprzątanie. Bolesławiec, tei. 
0608/75-04-44
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZĘ przy zbiorze truska
wek lub innej, solidny, uczciwy, prowizja zapewniona po mies. 
pracy. Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 0602/49-51-24 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZĘ 43 lata. technik sa
mochodowy, mechanik, lakiernik, prawo jazdy kaL BCDE. 
duża praktyka. Lubin, td. 076/844-51-06 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZĘ jako stołarz âptcer. 
dla 2 mężczyzn. Mikstat, woj. kaliskie, tel. 0600/16-23-04 

. POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZĘ od zaraz, rołractwo. 
ślusarstwo, wiek średni, prawo jazdy kaL ABCD. świadectwo 
kwalifikacji. Mysłakowice, tel. 075/713-80-53 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZĘ w Szwecji, pan 25 
lat. język angielski, uczciwy, pracowity. Sława. tel. 
0603/57-92-47 •
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZĘ w Szwajcarii lub w 
Niemczech, na szrode lub inną. jęz. niemiecki. 28 lat prak
tyka. dam prowizję. Świdnica, tel. 074/845-32-80. 
0608/83-17-13
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZĘ od zaraz, w rolnic
twie, w ogrodnictwie, sadownictwie i inne propozycje, w za
mian oferuję pracę w Anglii, przy choinkach, wyjazd wrze- 
sień-pażdziernik, stawka 4 funty/godz. Wałbrzych, tel. 
074/845-39-15 grzecznościowy, 0608/13-24-80 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZĘ technik budowlany, 
długoletnia praktyka na zachodzie, mury. tynki, regipsy. sirfify 
podwieszane, glazura, parkiety, malowanie i inne, posiadam 
samochód, podstawy j. niemieckiego. Wrocław, tel. 
071/353-33-17
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZĘ w budownictwie. (Ca 
2 osób, praktyka lub inne branże, posiadam auto. Wrodaw. 
tel. 071/353-40-46
POSZUKUJĘ PRACY SEZONOWEJ w okresie wakacyjnym, 
uczeń III kl. liceum, prawo jazdy kaL B, paszport jęz. nie
miecki. Wrodaw. td. 787-47-71

TO NIE JEST OGŁOSZENIE 
DLA OSÓB SZUKAJĄCYCH 

ŁATWEGO ZAROBKU
Największa holenderska Instytucja 
finansowa - od 7 lat w Polsce ■ oferująca 
produkty finansowe, proponuje pracę.

- duio nauki na początku szkolenia 
• systematyczna) pracy
- wieka powyże) 35 lat
■ podstawy komputerowa OPO,2,53 J

Deklarujemy wszechstronną pomoc przy 
poznawaniu dochodowego zawodu uznawanego 

za jeden z najbardziej prcyszłośclowych.
Tel. 0602 11-22-52

Juliusz Piłasiewicz

POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH kompleksowe wykań
czanie wnętrz, dla dwóch osób, glazura, gładzie, regipsy. pa
nele, malowanie, murowanie, tynkowanie, prowizja po prze
pracowanym miesiącu. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-18-65, 
0603/23-01-55
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH każda oprócz seubiz- 
nesu, małżeństwo po 30 laL razem lub osobno. Legnica, tel! 
076/856-13-14
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH w branży budowlanej 
lub ogrodnictwie, podstawy języka, uczciwy, odpowiedzialny, 
bez nałogów. Wrodaw. tel. 071/346-08-30 lub. 0502/23-82-18 
POSZUKUJĘ PRACY W OGRODNICTWIE przycinanie 
drzew, koszenie. Wrodaw, tel. 0601/57-47-49 
POSZUKUJĘ PRACY WE FRANCJI jako pomoc domowa lub 
sezonowo w rolnictwie, solidna, komunikatywna, bez nałogów. 
Leszno, tel. 0606/51-60-52
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ zdolny, wykształcenie 
średnie, praktyka, referencje. Dobroszyce, td. 071/314-18-94 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ kobieta, w gastronomii, 
opieka nad dzieckiem, sprzątanie, znajość jęz. niemieckiego. 
Kłodzko, tel. 074/812-11-16
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄjako lakiernik samocho
dowy, ale nie koniecznie. Mam chorą córkę, zwracam się o 
pomoc. Wrocław, tel. 0603/83-47-77 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ blacharz samochodo
wy. praktyka w Polsce i Niemczech. Wrocław, teł. 783-67-57 
wieczorem
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w średnim 
wieku, w zamian za pomoc w znalezieniu pracy oferuję bez
płatne wynajęcie mieszkania (najchętniej studentce). Wrodaw, 
tel. 071/325-94-24 po godz. 20 
POSZUKUJĘ STARSZEGO MAŁŻEŃSTWA do opieki nad 
domem przy morzu, bezdzietne i samowystarczalne. Wrodaw. 
teł. 071/364-25-63.0602/5063-84

eznego, w firmie Oriflame, do- 
‘ i. teł. 071/317-83-64

PRACA dła d 
chody do 3.000 zL i 
PRACA dobrze płatna, adresowanie kopert z terenu całego 
kraju, informacja bezpłatna na koszt ogłoszeniodawcy, umo
wa w ciągu tygodnia, szybki i łatwy zarobek, gwarancja legal
ność Wałbrzych, td. 0608/81-15-65 
PRACA hurtownia opakowań zatrudni przedstawideli hadlo- 
wych na terenie Wrocławia, gwarantujemy stałą pracę i moż- 
liwość wysokich zarobków. Wrodaw. teł. 071/341-91-27 po 
godz. 14
PRACA w firmie marketingową wchodzącą na polski rynek. 
Wrocław, teł. 0603/91-86-49
PRACA w firmie zdrowotną, da osób z nadwagą i problema
mi zdrowotnymi. Wrodaw, teł. 343-84-47 (pn.-pŁ), od 10-18 
PRACA firma posziftuje współpracowników, wysokie zarob
ki. Wrocław, teł. 0503/62-08-35 
PRACA dła dilerów osmozy. Wrodaw. tel. 071/787-37-86, 
0602/48-43-17
PRACA sprzedaż sieciowa samochodów i rveruchomości na 
dogodnych warunkach ratalnych, w wegierskiej firmie, nie
zwykły potencjał dia aktywnych marketingowców. Wrodaw. 
tei. 0601/73-21-43
PRACA w ubezpieczeniach, dla osób z licencją PUNu. Wro
daw. teł. 071/364-52-03.0607/71-1^03 
PRACA dla doradcy kosmetycznego, w firmie Oriflame, do
chody do 3.000 zł. Wrocław, teł. 071/341-02-76 
PRACA dla bezrobotnych z samochodem. Wrocław, tel. 
071/373-00-43 w godz.9-17
PRACA CHAŁUPMCZA dla każdego, adresowanie, klejenie, 
składanie, regeneracja kaset barwiących, dostawa, odbiór, 
umowa zagwarantowane, zarobki od 500-3.000 zi. informa
cja po przesłaniu koperty i 2 znaczków po 1 zł. Dariusz Koń- 
czyk. 59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 5b/2. tei. 
0605/68-73-48
PRACA CHAŁUPMCZA adresowanie, klejenie kopert mon
taż dhjgoptsów. biżuterii, zabawek, dostawa, orftiór. umowa, 
informacja gratis, wyłącznie listownie, prosimy o kopertę * 2 
znaczki x 1 zł. F.H.U. .Bema', 58-506 Jelenia Góra. ul. Kiepu
ry 1/51
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert - 0,7 zł/szl, 
zarobek od 1.000 zł do 2.000 zł, umowa i zbyt gwarantowany, 
informacja bezpłatna po przesłaniu 2 znaczków, tylko listow
nie Tomasz Kozłowski. 59-220 Legnica, ul. Działkowa 43/6 
PRACA CHAŁUPMCZA aktualne, nowe oferty pracy, mon
taż (flugoptsów, robienie kopert woreczków foliowych, dys
trybucja materiałów reklamowych itp.. umowa, zbyt dosta
wa, godziwe zarobki - 600 -1.500 zlfmies.. inf. gratis td., lub 
listownie (koperta + 2 znaczki). A  Mazur, 59-220 Legnica, ul. 
Drukarska 6/6. td. 076/722-18-85,0608/53-42-05 
PRACA CHAŁUPMCZA od 300 USD/tygodniowo, dostawa i 
odbiór gwarantowane umową. Godar Gola Barbara. 59-220 
Legnica, ul. Asnyka 6/6
PRACA CHAŁW*NłCZA<montaż długopisów, adresowanie 
kopert, dystrybucja matenałów, umowa, zbyt, wyślij kopertę ♦ 
2 znaczki x 1 zł lub zadzwoń. Iwona Kosterska. 59-220 Le
gnica. ul. Młynarska 3/17. td. 076/721-94-57.0608/53-40-42 
PRACA CHAŁUPMCZA inf. bezpł. po przesłaniu koperty ♦ 3 
znaczków luzem, tylko listownie. Anna Tomaszewska, 56-300 
Milicz, ul. Krotoszyńska 45a/1
PRACA CHAŁUPMCZA umowa i zbyt gwarantowane, zarobki 
od 500 zł do 3.000 zł/mies., montaż długopisów - 0,1 do 0.2 
zł/szL. produkcja woreczków, zabawek, kopert ramek do 
zdjęć, adresowania kopert, za 100 szt -1.500 zi, informacja 
po przesłaniu koperty i dwóch znaczków. Grzegorz Krawczyk,
48-321 Niwnica. gm. Nysa. ul. Lipowa 113 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert i rozsyłanie in
formatorów, wynagrodzenia 1.400 zV100 szt, minimalny wkład 
finansowy, legalna, informacje po przesłaniu koperty zwrot
ną i znaczka za 1 zł. Robert Szwałek, 63-720 Obra Nowa 64, 
gm. Koźmin
PRACA CHAŁUPMCZA dla każdego, legalna, zarobki do
3.000 zł. bez kaucji, produkcja i adresowanie kopert, rozsyła
nie mat informacyjnych, składanie długopisów, zabawek, bi- 
/żuterii. ozdób, woreczków foliowych, rękawic gospodarczych, 
inf. po przesłaniu koperty i znaczka. Cholewiński Z., 48-385 
Otmuchów, ul. Grunwaldzka 10
PRACA CHAŁUPNICZA. Polkowice, tel. 076/845-51-11 w 
godz. 16-20
PRACA CHAŁUPMCZA bezpośrerfoie zlecenie, informacja 
po przesłaniu koperty i znaczka. AGD Badek, 96-100 Skier
niewice. ul. Mickiewicza 24 B/12 
PRACA CHAŁUPMCZA bez pobrań, informacja gratis, ko
perta * 2 znaczki po 1 zŁ Sylwester Matysiak. 59-975 Suli
ków. ul. Zgorzelecka 13
PRACA CHAŁUPNICZA składanie długopisów, dostawa i 
odbiór. Szprotawa, teł. 0609/43-90-16 
PRACA CHAŁUPMCZA adresowanie kopert 1000 zł tygo
dniowo. informacje bezpłatne, koperta zwrotna + znaczek 1 
zł. Marlena Makarczuk, 58-316 Wałbrzych, ul. Blankowa 48/19 
PRACA CHAŁUPNICZA. Wrocław, tel. 071/351-30-50 
PRACA CHAŁUPMCZA adresowanie kopert oraz regenera
cja kaset barwiących do drukarek komputerowych, zbyt gwa
rantowany. bezpłatna informacja. Wrocław, td. 0605/82-59-01 
.Beka’
PRACA CHAŁUPMCZA zbyt gwarantowany, informacja bez
płatna. Wrocław, tel. 0607/71-89-34.0605/33-74-49 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, napełnianie 
kaset barwiących i tonerów - od 2100 zł do 2900 zł/mies. In
formacje wysyłamy bezpłatnie. Wrocław, teł. 0604/84-01-46

PRACA CHAŁUPNICZA informacja bezpłatna. Wrodaw, tel. 
0605/33-74-49,0607/71-89-34 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert - zarobki 1.400 
zl/100 szL, informacja bezpłatna wyłącznie listownie, po prze
sianiu koperty zwrotnej oraz 2 znaczków po 1 zi. M.G., 50-362 
Wrocław, ul. Minkowskiego 7/1 
PRACA CHAŁUPNICZA bez pośredników, kaucji i pobrań, 
składanie długopisów i toreb, adresowanie kopert i inne, za
robki od 800 zł, informacje po przesłaniu koperty zwrotnej ze 
znaczkiem. Waldemar Binczarowski, 53-311 Wrodaw, ul. Dru
karska 15/3
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, nasączanie 
kaset barwiących, regeneracja kardridży, wysokie zarobki. 
Wrodaw, td. 0604/84-01-46
PRACA DLA PANI bezpruderyjnej w wieku 18-35 lat, do 
duetu w filmach erotycznych, zdjęcia itp., praca prywatna, 
zarobki do 10.000 DEM/dziennie. Berlin, tel. 
0049/16-01-24-78-88 *
PRACA DLA PANI z zakwaterowaniem, cel towarzyski, dys-. 
krecja zapewniona, .dobre zarobki. Wrocław, tel. 
0606/81-71-09
PRACA DLA PIELĘGNIAREK dodatkowa, wysoko płatna. 
Legnica, td. 076/846-24-51 do godz. 17 
PRACA DODATKOWA dla elektryka z samochodem, wieczo
rem, konserwacja oświetlenia na terenie miasta. Wrodaw, td. 
0501/06-38-15
PRACA DODATKOWA wskazany samochód, wiek powyżej 
28 laL Wrodaw, tel. 071/787-37-86.0602/48-43-17 
PRACA DODATKOWA poświęcasz 2 popołudnia w tygodniu 
oraz sobotę lub niedzielę, nie akwizycja. Wrocław, tel. 
071/343-22-70 po godz. 21
PRACA DODATKOWA dla ambitnych, odpowiedzialnych, sta
ła współpraca, zbyt gwarantowany, umowa. 2 rodzaje wyna
grodzeń, dochód do 4.000 zł, informacja bezpłatna po prze
słaniu koperty z 2 znaczkami z 1 zł. J JL, 53-677 Wrocław, ul. 
Nabyańska 15/1
PRACA NA ZACHODZIE legalna, sezonowa (lipiec/sierpień) 
w Szwecji, przy zbiorach we Francji, przy winobraniu w Bel
ga, przy zbiorze szparagów, truskawek, jabłek i runa leśnego 
w Holandii oraz w USA dla murarzy, hydraulików, stolarzy i 
cieśli, kierowców i mechaników i inne także dla kobieŁ Wro
cław. td. 0600/51-08-09
PRACA STAŁA LUB DODATKOWA od zaraz, nie akwizycja, 
wymagany samochód i telefon, wykształcenie średnie lub 
wyższe. Bolesławiec, tel. 0601/25-69-36 
PRACA W ANGLII dla młodych mężczyzn jako kurierzy oraz 
dla 6 budowlańców, zakwaterowanie i wyżywienie zapewnio
ne. pomoc w przekroczeniu granicy, odbiór i stała opieka na 
terenie Anglii. Wołów, td. 071/389-78-13 
PRACA W ANGLII legalna, z pozwoleniem i wizą na pracę, 
umowa oraz jako au-pair w Niemczech, legalna, www.eu- 
ro-am.pl. Wrocław, td. 0601/50-21-53,0601/73-21-43 
PRACA W ANGLII wszystkie świadczenia, z zakwaterowa
niem i wyżywieniem, legalna, kontrakt i umowa z Brytyjską 
Agencją Pracy, opieka i odbiór na terenie Anglii, nie wymaga
ny język, wszystide branże, dla kobiet i mężczyzn, wysokie 
zarobki, prowizja po podjęau pracy. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-66-87
PRACA W DOMU na umowę, prosta, uczciwa, dochody w 
zależnośd od zaangażowania, nawet do 2000 zł, koperta * 2 
znaczki po 1 zł luzem, informacja bezpłatna. Wołów, tel. 
0608/52-84-64
PRACA W GRECJI dla kobiet i mężczyzn, w różnym wieku, 
od zaraz. Wrodaw. td. 071/341-77-79 
O  PRACA W HISZPANII dla pań, w ekskluzywnym 

klubie, zakwaterowanie na wybrzeżu Costa Del 
Sol, gwarancja w ysokich zarobków., tel. 
0608/41-94-24 81010861

PRACA W HISZPANII dla dwóch stolarzy doświadczonych, 
tylko legalnie, bez prowizji, wymagana znajomość języka hisz
pańskiego lik) angielskiego, okolice Vailladolid. Hiszpania 
(mówimy po polsku), tel. 0034/979-78-08-18 w g. t8-22, Le
gnica, 076/873-84-36 wieczorem 
PRACA W HOLANDII legalna, na podwójny paszport, ubez
pieczenie. dojazd, kwatery, różne oferty. Wrocław, tel. 
071/362-24-73
PRACA W HOLANDR poszukuje dwóch osób z paszportem 
niemieckim, w miesiącu czerwiec, lipiec, bez prowizji, 6 tygo
dni, zakwaterowanie bezpłatne, praca przy cebulkach kwia
tów. Wrocław, tel. 071/781-80-74,0607/40-42-59 
PRACA W NIEMCZECH w Furstenwalde k. Berlina, dla ko
biet do towarzystwa, w domu i hotelu, z paszportem niemiec
kim, b. dobre zarobki, gwarantowane zakwaterowanie. Niem
cy. td. 0049/16-04-05-03-75
PRACA W NIEMCZECH dla zadbanych kobiet do towarzy
stwa. w domu i w hotelu, wymagany paszport niemiecki, b. 
dobre zarobki, gwarantowane zarobki, w Furstenwalde k. 
bertina. Niemcy, td. 0049/17-15-36-70-55 
PRACA W NIEMCZECH wyłącznie dla posiadaczy niem. 
paszportu w charakterze kierów, tirów, zapewnione mieszka
nie. Wrodaw. tel. 071/322-66-40,0605/51-87-95 
PRACA W NIEMCZECH dla pielęgniarki lub opiekunki do star
szej pani, wymagana znajomość j. niem. Wrocław, tel. 
0049/17-08-66-00-35
PRACA W NIEMCZECH sezonowa, zbiór winogron, dobre 
warunki, od 10 do 12 DEM/godz. Wrocław, td. 0503/69-05-85 
pogodz.17
PRACA W NIEMCZECH dla murarzy klinkierowych z podwój
nym obywatelstwem, wysokie zarobki. Wschowa, tel. 
0605/41-77-58
PRACA W NORWEGA w trudnych warunkach, dla mężczyzn, 
wynagrodzenie 410 DEM/dzień. Żary, tel. 0604/85-06-36 
PRACA W SKANDYNAWII Horten, na polu golfowym, 70 
NOK/h, bezpłatne zakwaterowanie, tylko mężczyzn, 3 mie
siące, legalna, ubezpieczenie. Kłodzko, td. 0605/37-76-52 
PRACA W SZWECJI dla każdego., tel. 068/388-36-60 
PRACA W WIELKIEJ BRYTANII profesjonalnie, bez pośred
ników i opłat wstępnych, tylko legalnie, pomoc w przekrocze
niu granicy. Zgorzelec, td. 0602/85-67-19 
PRACA WE WŁOSZECH w zawodach budowlanych, obywa
telstwo polsko-niemieckie, płatne 10 DEM/h. ., tel. 
0501/53-45-01
PRACA WE WŁOSZECH opieka nad starszymi osobami. 
Legnica, tel. 0608/24-91-29
PRACA WE WŁOSZECH dla kobiet, opieka nad starszymi 
osobami, od zaraz. Ziębice, tel. 0601/19-21-31 
PRACA ZA GRANICĄ na platformach wiertniczych/Legnica, 
tel. 076/722-68-34
PRACA ZA GRANICĄ legalna. Wrodaw, tel. 0607/19-76-68 
O  PRACAZA GRANICĄ: ogrodnictwo, rolnictwo, bu

downictwo, platformy wiertnicze - legalna. Lubin, 
tel. 0607/04-26-34 84015331

PRACE PORZĄDKOWE w mieszkaniach, myda, sprzątanie, 
zakupy, kobieta 30 lat solidna.., tel. 0605/38-95-17 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW PRAWA JAZDY po- 
prowadzę lekcje dodatkowe, posiadam doświadczenie. Wro
cław, tel. 071/350-47-24 w godz. 9-17,0501/18-75-34 
O  ZAKAZ WJAZDU DO NIEMIEC? Ten i inne proble

my RFN profesjonalnie rozwiązujemy. „MCL KON
TAKT” , Strzelce Krajeńskie, tel. 095/763-34-39, 
0601/92-68-57 fax 095/736-91-09 87022121

ZAOPIEKUJĘ SIĘ DOMEM lub starszą osobą, gotowanie, 
sprzątanie, zakupy, załatwianie spraw, posiadam samochód,
3 razy w tygodniu, okolice Krzyków. Wrocław, tel. 339-25-42 
ZAOPEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Bielany Wr.. 
tel. 071/311-24-48
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, b. dobre 
warunki. Kiełczów. tel. 071/398-82-04
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ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub dziećmi, u siebie i nie tyl
ko. Radwanice, tel. 0717311-73-25 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM we Wrocławiu. Szczodre, gm. 
Długołęka, tel. 0608/05-21-68 "
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub dziećmi. 50-letnia pani, z 
-referencjami. Krzyki. Wrocław, te!. 071/339-85-54 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu - odpowie
dzialna, z doświadczeniem i referencjami. Wrocław, tel. 
071/788-41-33
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM w wieku od 2 do 3 lat, eme
rytka. Wrocław, tel. 071/364-32-52 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, 
tel. 071/78102-02
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub dziećmi u siebie w domu, 
8-9 godzin dziennie, pełne wyżywienie, domek jednorodzin
ny, duży plac zabaw, 15 minut samochodem od Rynku, cena 
300 zł/ mies. Wrocław, tel. 0502*63-60-92 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, 
tel. 071/781-02-02 .
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM pomogę odrobić lekcje, stu
dentka 2-go roku polonistyki. Wrocław, tel. 0602/45'-49-73 v  
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ w zamian za mieszka
nie, spłacę zadłużenie, pomogę przy opłatach miesięcznych. 
Opole, tel. 077/466-76-23
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ niepełnosprawną lub 
dzieckiem, pielęgniarka, dyspozycyjna, bez nałogów. Wro
cław. tel. 0607/32-21-77
ZATRUDNIĘ tynkarzy, murarzy i dekarzy we Wrocławiu. 
Chrząstawa, tel. 071/318-96-35 po godz. 18 
ZATRUDNIĘ w firmie produkcyjno-handlowej, do działu han
dlowego i reklamy, mile widziany samochód. Lubin, tel. 
076/847-84-89
ZATRUDNIĘ 2 osoby do prac ogólnobudowlanych. Mirków, 
tel. 071/315-15-52
ZATRUDNIĘ na stałe bezrobotnych, absolwentów, mile wi
dziany samochód osobowy. Wrocław, tel. 0717348-31 -49 
ZATRUDNIĘ 2-3-osobowe grupy fachowców budowlanych: 
murarzy, cieśli, wykończeniowców na docieplenia, regipsy, 
glazurę, tynki gipsowe, posadzki. Wrocław, tel. 0501/78-29-50 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW. Wrocław, tel. 0601/05-90-03• 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA I LAKIERNIKA samochodowe
go. Wrocław, tel. 071/318-53-22 po godz. 20 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO z własną 
ramą, lakiernika ze sprzętem, mechanika ze znajomością elek
troniki. Wrocław, tel. 0608/18-66-45 
ZATRUDNIĘ DIAGNOSTĘ z uprawnieniami do ASO. Wrocław, 
tel. 071/352-95-53,071/352-84-70 
ZATRUDNIĘ EKIPĘ TYNKARZY doświadczonych, tynki ma
szynowe, najchętniej z bliskich okolic Wrocławia. Wrocław, 
tel. 071/364-46-97
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 FOTOMODELKI, MODELKI. Wrocław, tel. 
071/322-33-25,0501/45-24-70 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/343-43-64
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ na Krzykach we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 071/364-25-89.0606/40-34-24 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ. Wrocław, tel. 071/361-42-32.
0601/72-84-85 - - - ■ -------------------------------
O  ZATRUDNIĘ FRYZJERKI DAMSKIE dobre warun

ki. stud io fryzjerskie. tel. 0602/63-72-95 
02022601

ZATRUDNIĘ GIPSIAR2A - KAFELKARZA. Wrocław, tel. 
071/348-77-36
ZATRUDNIĘ KELNERÓW kelnerki, barmanów, do restaura
cji we Wrocławiu"'Wrócłąw, tel. 0501/70-39-64 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z kaj.D, na autobus, z Lubina albo 
Środy Śl. Lubin, tel. 076/844-4m '  - 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ emeryta, cpnęistę, z terenu Kłodz
ka, Kudowy Zdroju, posiadam autobus Jeicz'043. Wrocław, 
tel. 071/361-60-28 ’ . . \
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z prawem jazdy kat. C; na Stara 
wywrotkę, ciężka praca fizyczna. Wrocław, tel. 071/352-81-21 
ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW do działu handlowego, mile wi
dziany samochód. Zielona Góra, tel. 068/324-49-96 w godz. 9 
-17
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 KUCHARZA narodowości chińskiej. Prudnik, tel. 
077/436-26-54,0502/64-06-81 
ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA samochodowego. Wrocław, tel. 
352-77-50 W
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO dobre wa
runki, Wrocław-Pilczyęę., tel. 0501/57-49-30 
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, 
tel. 0602/63-65-21
ZATRUDNIĘ MŁODĄ DZIEWCZYNĘ wiek 18 - 24 lata, jako 
modelkę filmową, uczciwą, bez nałogów, w Kamiennej Gó
rze. Kamienna Góra, tel. 0607/36-85̂ 33 
ZATRUDNIĘ MURARZA prZy budowie domu jednorodzinne
go, na Osobowicach - 5 zł/godz. Wrocław, tel. 071/344-77-91 
ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ kulturalną i odpowiedzialną, do 
odbierania dzieci z przedszkola (bliźniąt). Wrocław, tel. 
0607/55-24-66 po godz. 18
ZATRUDNIĘ ORGANISTĘ do zespołu muzycznego, pilnie, 
tylko poważne oferty. Legnica, tel. 076/866-85-63 dogodź. 15. 
076/856-41-94 po godz. 15
ZATRUDNIĘ OSOBĘ z samochodem dostawczym. Wrocław, 
tel. 0607/27-40-80
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do telemarketingu, praca we Wrocła
wiu, wykszt. średnie, miły głos.-Wrocław, tel. 0608/30-45-79 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do pracy przy koniach (student, student
ka). Wrocław, tel. 071/372-33-16 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do opieki nad starszą osobą, samotną 
panią, wiek do 45 lat, w zamian za mieszkanie, wyżywienie, 
małą pensję. Wrocław, tel. 0609/63*25-28 
ZATRUDNIĘ OSOBY na umowę, adresowanie kopert (0.6 
zl/szt.), bez pobrań, informacje po przesłaniu koperty zwrot
nej i 2 znaczków po 1 zł. Anna Łuczak, 74-100 Gryfino, ul. 
Flisacza 19/3
ZATRUDNIĘ OSOBY w sektorze ubezpieczeń. Wrocław, tel. 
0501/40-33-62
ZATRUDNIĘ OSOBY solidne, do roznoszenia ulotek. Wro
cław, tel. 071/341-35-35
ZATRUDNIĘ PANA do punktu bukmacherskiego, interesują
cego się sportem, emeryta lub z własną działalnością gosp. 
Wrocław, tel. 0501/78-29-50
ZATRUDNIĘ PANA do spawania plastiku, emeryta lub renci
stę, lub osobę z  własną działalnością gosp. Wrocław, tel. 
0501/78-29-50
ZATRUDNIĘ PANIE do towarzystwa, od zaraz, wiek 18-30 
lat, wysokie zarobki, pełna dyskrecja. Polkowice, tel. 
0602/33-66-88
ZATRUDNIĘ PANIE do robienia swetrów na drutach, we Wro
cławiu. Wrocław, tęl. 326-17-48 wieczorem 
ZATRUDNIĘ PANIE do towarzystwa, wiek 18-25 lat, natych
miast, dyskrecja, dobre zarobki, zakwaterowanie. Andrzej, 
Wrocław, ul. Połbina I/III m.5, po g. 18 
ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ. Wrocław, tel. 
071/783-60-71

ZATRUDNIĘ PRACOWNICĘ biurową do firmy motoryzacyj- 
• nej. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA na stanowisku sprzedawca-ser- 
wisant sprzętu komputerowego, wymagana' b; dobra znajo
mość budowy i obsługi komputerów i oprogramowania, sa
modzielność w podejmowaniu decyzji, dyspozycyjność i za
angażowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Legnica, tel. 
076/854-82-46
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do montażu haków holowni
czych, z praktyką. Wrocław, tel. 071/359-56-45 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do serwisu opon samochodów 
ciężarowych, wymagane duże doświadczenie. Wrocław, tel. 
373-72-15 w godz. 8-14
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW do myjni samochodowej w 
Niemczech. Berlin, tel. 0049/16-06-25-86-34 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO do firmy 
w branży ogumienia samochodowego, wymagane doświad
czenie, mile widziany własny samochód. Wrocław, tel. 
373-72-15 w godz. 8-14
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH wynagro
dzenie 2000 - 3000 zł., tel. 076/841-00-82, 0607/33-95-61 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH motywu
jący system wynagrodzenia. Wrocław, tel. 0608/30-45-79 
ZATRUDNIĘSPRZĄTACZKĘTwardogóra, na budowę, pra
ce gospodarcze. Jelenia Góra, tel. 0602/88-86-60 
ZATRUDNIĘ STUDENTKĘ studiów zaocznych do baru w 
Lubinie, umowa-zlecenie. Lubin, tel. 076/854-50-27, 
0604/99-64-22
ZATRUDNIĘ TELEMARKETERÓW i  Wrocławia i Bolesław
ca, praca w domu. Wrocław, tel. 071/780-42-02 
ZATRUDNIĘ W POLSKIEJ FIRMIE JBC ślusarza, z upraw
nieniami, do naprawy urządzeń chłodniczych. Wrocław, tel. 
071/338-06-80 w godz. 8-16 .
ZATRUDNIĘ WOKALISTKĘ grającą na saksofonie lub gita
rze. Borów, gm. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 0603/22-67-30
ZATRUDNIĘ DOŚWIADCZONEGO PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO w. wieku min. 30 lat, do pracy biurowej w 
hurtowni wielobranżowej. Wrocław, ul. Kwiska 26, tel. 
071/353-46-63wg. 11-16 (k00076)
O  ZATRUDNIMY MŁODĄ DZIEWCZYNĘ jako pomoc 

domową i opiekunkę do dziecka, w zamian za 
pełne utrzymanie, zakwaterowanie i kieszonkowe. 
Wrocław, tel. 071/325-43-03 01026221

O  ZEZWOLENIA NA PRACĘ • prace bez zawodu, do 
3 miesięcy, w krajach zachodnich oraz kontrakty 
w zawodach budowlano-monterskich, powyżej 2 
lat, we Włoszech i w Tajlandii. Tel, 077/448-43-63 
01022641

ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej, ok. 
1500 m2, o szer. 5,5 m, grubość 6-8 m, mile widziana metoda 
gospodarcza. Wrocław, tel. 071/316-94-32
O  ZLECĘ WYKONANIE FUNDAMENTÓW • tanio I so- 

lidnie! Możliwość wykonanie całego budynku w 
tradycyjnej technologii, kubatura ok. 800 m3, pu
stak MAX, dachówka. Wrocław, tel. 071/363-11-13, 
0501/74-06-54 02022431

ZLECĘ WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO gontem 
papowym (200 m2) oraz zlecę prace stolarskie - emerytowi 
lub renciście. Wrocław, tel. 325-94-24 

. ZLECĘ WYKONANIE TYNKÓW GIPSOWYCH posadzek ja- 
strich przemysłowych zacieranych oraz docieplenie budyn
ków, oferty z-ceną. Wrocław,-telr 0501/78-29-50........
ZLECĘ WYLANIE wylewki betonowej w piwnicy, 21 m2, za 
200 zł. Wrocław, tel. 0503/98-52-16

Z N A C Z K I,
M O N E T Y

KARTY TELEFONICZNE duża ilość, zużyte -1 zł/szt. Wro
cław, tel. 0600/63-30-62
KARTY TELEFONICZNE, 1998/99 r. od 1 zł do 30 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/793-59-58

OKUPIĘ BANKNOTY, MONETY lub zamienię na porcelanę. 
Legnica, ti§H)76/721 -74-59
MONETA OKOLle^OŚCIOWA z wizer. Papieża, 1982 r, - 
300 zł. Lubin, tel. 076784^-09 
MONETA SREBRNA .30 lat-PRŁ'1974 r. - 50 Zł. Brzeg Dol
ny, tel. 071/319-79-95
MONETA ZŁOTA 20 USD z 1895 r>4.500 zł. Żary, tef. 
0606/44-10-05 '
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE z wizer. Papieża, 82-99 r., 
.Interkosmos", .Poczet Królów Polskich’ , polskie i czeskie, 
niemieckie, banknoty wycofane z obiegu, stare bony towlro-' 
we, -1.500 zł lub Zamiana na komputer. Sylwester Matysiak, 
59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE srebrne, 3 X nominał 200 
zł, XXX Lat PRL * 100 zl/szt., nominał 1.000 zł z wizer. Papie
ża - 300 zł, nominał 100.000 zł z .Solidarnością’ - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0501/96-12-01
MONETY POLSKIE od 1949 r., nominał 1-50 groszy oraz 
1-100 zł, w cenie -1 zł/szt. Lubin, teł. 076/749-06-06 
MONETY ZŁOTE austro-węgierskie, 2 szt., z 1915 r., waga 
jednej - 3.4 g, próba 0.986 - 250 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0605/23-51-77
ZNACZKI POCZTOWE polskie, niestemplowane, 21 klase- 
rów jubileuszowych + 4 klasery, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-60:81,0603/78-80-03

T E L E F O 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, flaschery, 
oprogramowanie do usuwania SIM locków. Karty 
start. POP • 35 zł, Simplus - 50 zł, Tak Tak • 85 zh 
Wysyłka, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 Wro
cław 02021801 

AKUMULATOR DO TELEFONU Nokia 3Ż10, - 30 zł. Wro
cław, tel. 0503/74-25-46
BIPER MOTOROLA bezabonamentowy, serwis informatycz
ny, alarm wibracyjny, prosty numer, poczta głosowa, -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-69-16, 0607/09-38-35 
BOX DO USUWANIA SIM LOCKA z 5 wtyczkami, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99

Usuwanie blokad zja|. komórkowych
3 I I V I L - C > Q K  |
Ostrów Wlkp. i okolice f § 

tel . 0-606 246 981 M Dojazd U!

SK U P  NOKII 3 3 1 0
ii USUWANIE SIM LOCKÓW. BLOKAD 

SERWIS - KABLE NCDS NOKIA I DO SIM LOCKÓW 
SIMPLUS - TAK-TAK - POP 

Wrocław Krzyki, ul. Borówczana 31
tel. 0-603 185 009 OP012135

CENTRALKA TELEFONICZNA SIEMENS 3075 łącze USB, 
2 wyjścia analogowe, 8 słuchawek, cyfrowa sekretarka aut, - 
850 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-21 
FLASHER DO TELEFONU GSM NOKIA z oprogramowaniem, 
- 480 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 0503/99.-06-99 
INSTRUKCJA DO TELEFONU GSM Nokia 3210,5110,3310, 
Siemens S8, C35, C35i, S25, Ericsson T 10, T 28s, GA 628, S 
868, Bosch 509, od 10-20 zł.- Świdnica, tel. 0600/55-87-23, 
0600/64-41-33
O  KARTA POP startowa, teraz do 60% tańsze roz

mowy (od 25 gr/min), łatwe numery • od 34 zł; 
Nokia 7110, Era, Idea, Plus - 580 zł; Siemens C35, 
bez SIM locka, stan b. dobry - 345 zł; Nokia 3110 • 
90 zł; Nokia 5110 • 175 zł. Kupię telefon Alcatel 
501 lub 302. Wrocław, tel. 0600/38-98-25 
80008681

O  KARTA POP „15” - 35 zł, Simplus „3” • 25 zł, Tak 
Tak „50" • 90 zł, wszystkie nowe, także telefony w 
cenie od 80 zł. Wrocław, tel. 0602/64-16*41 
80008791

KARTA POP STARTOWA kody Pin i Puk, wizytówki, płyta CD, 
portfelik, nowe, na koncie 15 zł - 40 zł/szt., przy zakupie więk
szej ilości rabat. Bolesławiec, tel. 0609/64-11 -32 
KARTA POP STARTOWA - 45 zł, Simplus 3, z numerem - 35 
zł, Simplus 3 - 60 zł, Simplus 53 - 80 zł, Tak Tak -110 zł. 
Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
KARTA POP STARTOWA, - 35 zł Oleśnica, tel. 0503/70-04-80 
KARTA POP STARTOWA nowe, zafoliowane, 15 zł na koncie 
+ 10 zł darmowe, - 40 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-30, 
0503/71-03-00
KARTA POP STARTOWA ważna rok, kompletna, wizytówki,
płyta CD, na końcie 30 zł, • 40 zł lub zamienię na kartę TAK
TAK. Wrocław, tel. 0501/96-12-29
KARTA POP STARTOWA nowa, zapakowana, na koncie 15
zł + 10 zł, wizytówki, płyta CD, • 35 zł. Wrocław, tel.
071/788-55-83, 0501/94-29-26
KARTA POP STARTOWA nowa, zapakowana, na koncie 15
zł + 10 zł, możliwa wysyłka, - 35 zł. Wrocław, tel.
071/783-77-45, 0503/99-06-99
KARTA POP STARTOWA, - 35 zł. Wrocław, tel. 0501/29-46-45
KARTA POP z numerem - 34 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94
KARTA POP nowa, 25 zł na koncie • 33 zł. Wrocław, tel.
0501/93-11-06
KARTA POP ważna 02.2002 r„ stan konta 18 zł, z telefonem 
Siemens S11, - 65 zł. Wrocław, tel. 071/781-41-54 wieczorem

Znudził Ci się te le fo n ? /^
skup, sprzedaż, zamiana 
telefonów komórkowych 
i aparatów stacjonarnych

Wrocław, ul. Drobnera 12, tel. 3 2 1 6 6  37
KUPIĘ TELEFON GSM na kartę • do 200 zł. Wrocław, tel.
071/364-25-89, 0606/40-34-24
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 302, 501. Wrocław, tel.
0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 niebieski, w cenie do 
435 zł lub 302, niebieski do 270 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 w cenie do 400 zł. 
Wrocław, tel. 0608/59-18-61
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL CLUB Easy, Max, View, 
DB, 302,501, Nokia 3110,5110,5130,6110,6150,3210,3310, 
6210,8810,8210,8850, Ericsson GA 628, GF 768, S 868, A 
1018s, T 10s, T 18, R 3210. A2618S. Motorola D 520, M 3188, 
3288, 3588, 3688, 3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3690 V 
3688. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GA 628. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON PF 768. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S T18. T20, T28. R
320, mogą być uszkodzone. Oława, tel. 0606/40-71-37.
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S T 28s. Wrocław,
tel. 071/788-55-83, 0501/94-29-26
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S. Wrocław, tel.
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S T 20, T 10, R 320$. 
Wrocław, tel. 0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, do 470 zł. 
Wrocław, tel. 0501/83-10-93
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S do 450 zł. Wro
cław, tel. 0608/59-18-61
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA lub Siemens, Ericsson. Wro
cław, tel. 0503/68-55-65
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 5110,6110,3210,3310, 
5130,6150,6210, Ericsson GA 628, GF 768, S 868, A 1018s, 
T 10s, T 28, A 2618, R 320, Motorola D 520, M 3188, 3288, 
3588, 3688,3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3690, V 3688. 
Siemens C25, S25, C35, M35, S35, A36, Panasonic G 520 
GD30, 50, 90, 92, 93, Sony CMD 5, Z5. J5, Mitsubishi Aria. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, do 230 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0604/85-19-28
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310,5110,5130,6110, 
6150,6210,7110,8210,8310,8250 i inne, mogą być uszko
dzone. Oława, tel. 0606/40-71-37 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 200 zł, bez SIMIoc- 
ka, ładowarka, instrukcja, może być w sieci Plus, w rozlicze
niu Motorola M 3688, z aktywną klapką lub Bosch 509, nowy. 
Torzym, woj. zielonogórskie, tel. 0608/87-93-27 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 3310,7110,5110. Wro
cław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 200 zł,3310, do 400 
zł, Nokia 8210, do 800 zł, Nokia 8850, Siemens C-25, do 150 
zł, C-35, do 280 zł, Ericsson T103, do 160 zł, T28, do 450 zł, 
T20 S, do 400 zł i inne nowe i używane. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69

SKUP- SPRZEDAZ- ZAMIANA 
USUWANIE SIM LOCK o 

NOWE I UŻYWANE 3Ul

ŚWIEBODZICE, ul. Wałbrzyska 1, 
tel. (074) 854-51-14,0608 611 619

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w cenie do 300 zł. Wro
cław, tel. 0608/59-18-61
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 230 zł, 6110 - do 
250 zł, 3310 - do 420 zł, 6210 - do 900 zł, Siemens C25 - do 
150 zł, S25 - do 270 zł, C35i - do 300 zl, M35 - do 350 zł, S35 
• do 550 zł, Panasonic G 520 - do 80 zł, GD30 - do 160 zł, - 
GD50 - do 190 zł, Bosch 909 - do 220 zł 509 - do 60 zł, Alcatel 
Club, Easy, Max, View - do 50 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - 250 zi, 3310 • 350 zł, 
6150 - 360 zł, 7110 - 550 zł, 8210 - 650 zł, 6210 - 700 zł, 
Siemens C35i - 240 zł, Ericsson ,T 28s - 400 zł i inne. Wro
cław, tel. 0502/60-03̂ 97
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 220 zł. Nokia 5110 
- do 140 zł. Nokia 3310 - do 370 zł, Nokia 6210 - do 700 zł,

w  . OPOH6T9,

SIM  LOCKl T E L E F O N Y  K O M O R K O W E
OPO12150

BLOKADUSUWANIE 
Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens 

i inne na miejscu. Ceny od 20 zł 
ul. Oławska 25 tel. 071/341-85-60

KARTA POP STARTOWA nowa, zapakowana, 15 zł na kon
cie +10 zł na kuponie, możliwa wysyłka, - 35 zl. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 
KARTA POP STARTOWA 10 zł na koncie ♦ 50 zł na kupo
nach (po wysłaniu) - .38 zł. Wrocław, tel. 071/343-62-42, 
0603/48-48-18
KARTA SIMPLUS ważna do 11.2001 r„ na koncie 80 zł, -100 
zł. Brzeg, tel. 0502/65-00-44
KARTA SIMPLUS na koncie 18 zl, - 30 zł. Wrocław, tel. 328-99-61 
KARTA SIMPLUS nowa, na koncie 33 zł, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA SIMPLUS STARTOWA nowa, zapakowana, na kon
cie 33 zł, możliwa wysyłka, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/783-77-45, 0503/99-06-99 
KARTA SIMPLUS STARTOWA, - 55 zł. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
KARTA SIMPLUS 0 zł na koncie -12 zł, 22 zł na koncie - 30 
zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
KARTA SIMPLUS nowa, 33 zł na kórtcie • 45 zł, 53 zł na kon
cie - 65 zł. Wrocław, tel. 0501/93-11-06

SKUP - SPRZEDAZ - ZAMIANA!
KARTY STARTOWE. AKCESORIA^
USUWANIE BLOKAD SIM LOCK
L u b in , ul. T ra u g u tta , te l. 0-603 167 974

KUPIĘ TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA może być
uszkodzony. Oława, tel. 0606/40-71 -37
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA CD 160. Wrocław, tei.
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 M 3288, 3588, 
3688,3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3688, V 3690, Erics
son GA 628, GF 768, S868, A 1018s, T 10s, T 28s, T 20s, A 
2618s. R 320, Nokia 3110, 5110, 5130, 6110, 6150, 3210, 
3310; 6210,8210,8850, Siemens C25, S25, C35i, M35, S35. 
Wrocław, tel. 0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 - do 70 zł, M 
3288.3588,3688,3888 - do 100 zł. T 2288, V 2288 - do 150 
zł, CD 930 - do 170 zł, Ericsson GA 628 - do 60 zł, GF 768 - 
do 100 zł, S 868 - do 100 zł, A 1018 - do 100 zł, T 10s - do 
200 zł, T 28s - do 500 zł, A 2618 - do 170 zł Nokia 3110 - do 
90 zł, 5110 - do 160 zł, 3210 - do 230 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61

Ericsson R320 - do 300 zł, T28S • do 400 zł, Siemens c35 - 
do 280 zł, Alcatel 501 - do 300 zł. Żagań, tel. 068/478-48-60 ̂  
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,5f10,7110,8810. 
8850,8890. Kłodzko, tel. 074/865-51-78, 0606/98-26-09 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310, 6210. Legnica, 
tel. 0604/65-37-51
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310 lub inny model, 
może być bez osprzętu. Wrocław, tel. 0501/73-38-13 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,5110 6150, Erics
son T 10, 768, 1018, Panasonic 30, 50, 90, Siemens C35, 
C25, z ładowarką lub bez. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,5110,51306110, 
6130,0150,6210,7110,8210,8810,8850. Motorola V 3688,
V 3690, Siemens C25, C35, M35, S35, SL45, Ericsson T10, 
T18, T20, T28, R320, mogą być uszkodzone, zniszczone, nie
kompletne. Oława, tel. 0606/40-71-37

TE LE FO N Y  KOM ÓRKOW E LUBIN, ul. Armii Krajowej 23 
S K U P ,  S P R Z E D A Ż ,  Z A M IA N A ;  tel. 0-606 222 244, 0-604 194 652

KARTA SIMPLUS nowa, 3 zł̂ na koncie, - 30 zł. Wrocław, tei. 
0607/74-47-34
KARTA SIMPLUS STARTOWA nowa, zapakowana, 33 zł na 
koncie, możliwa wysyłka, - 50 zł. Wrocław,Hel 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
KARTA SIMPLUS STARTOWA 3 zł na koncie - 25 zł. Wro
cław. tel. 071/343-62-42,0603/48-48-18 
KARTA SIMPLUS STARTOWA - od 50 zł, Tak Tak - od 65 zł 
oraz POP - od 40 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77,-92-47 
KARTA TAK TAK STARTOWA nowe, na koncie 75 zł -100 
zł/szt.,' przy zakupie większej ilości rabat. Bolesławiec, tel. 
0609/64-11-32
KARTA TAK TAK STARTOWA stan konta 40 zł + 10 darmo
wych SMS-ów, - 70 zł. Trzebnica, tel. 0601/41-82-54 
KARTA TAK TAK STARTOWA - 99 zł. Wrocław, tel. 
0608/67-24-94
KARTA TAK TAK nowa, 61 zł na koncie • 85 zł. Wrocław, tel. 
0501/93-11-06
KARTA TAK TAK na koncie 39 zł, ważna do 09.2001r., pu
dełko, informator, • 80 zł. Żagań, tel. 068/478-48-60 
O  KARTY POP STARTOWE nowe, zapakowane, z li

mitem 20 zł, numer do wyboru oraz karty POP 
przedłużające w cenie 7 zł, cena 35 zł. Wrocław, 
tel. 071/360-16-42, 0503/64-30-40 81010691

O  KARTY SIMPLUS • hurt. Legnica, tęl. 0607/15-17-50 
84014221

KLAWIATURA DO WIADOMOŚCI SMS ERICSSON nowa, z
futerałem, możl. wysyłki, - 35 zł. Oleśnica, teł. 0503/70-04-80
KOŃCÓWKI MOCY DO TELEFONU ERICSSON T 28S -100
zfeWrocław, tel. 0605/91 -62-00
KUPIĘ KARTĘ POP z małym kontem, ważną dwa miesiące, -
30 zł. Zielona Gófcivtęl. 0608/58-08*53
KUPIĘ KUPON UZUPEŁNIAJĄCY POP o wartości 50 zł i 100
zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-/5'^
KUPIĘ TELEFON BEZPRZEWODOWY^ffiożLpodłączenia 
kilku słuchawek- w rozsądnej cenię. Wrocław, tel. 09520.1̂ 65-51 
O  KUPIĘ TELEFONY GSM wysokie modele, nowe i 

używane, uszkodzone, zniszczone, niekompletne. 
-  Wrocław, Oława, tel 0501/29-46-45 02021031

KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 V3690, - 800 zł. 
Zielona Góra, tel. 0608/58-08-53 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 V 3688, mogą 

'być uszkodzone. Oława, tel. 0606/40-71 -37 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 50 V 3688, V 3690, T 
250. Wrocław, tel. 0501/29-46-45

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,5110 do 350 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-13-46,0603/25-31-02 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 5110, 6210 lub inne, 
po okazyjnej cenie. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
O  KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400zł, 321C 

do 250 zł, 6150 do 350 zł, 6210 do 750 zł, 5110 do 
150 zł; Siemens C25 do 150 zł, C35 do 300 zł, S35 
do 450 zł, A36 do 200 zł; Ericsson A2618 do 160 
zł, T10 do 200 zł, T28 do 460 zł, R320s do 280 zł; 
Motorola V2288 do 200 zł T2288 do 160 zł; Alcatel 
db do 150 zł, 301 do 200 zł. 501 do 350 zł; Trium- 
Aria, do 250 zł, Ozeo do 300 zł. Wrocław, te l." 
0501/28-09-13 02022161

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zl. Nokia 3210

SKUP • SPRZEDAZ • ZAMIANA
TELEFONÓW GSM NOWYCH I UŻYWANYCH

-  usuw a n ie  b lokad  
S IM  lo ck  -o d  20 zł
W Y Ś W I E T L A  C Z E  L C D

nazwa artykułu

wyświetlacz Nokia 
wyświetlacz Nokia 
wyświetlacz Nokia 
wyświetlacz Nokia 
wyświetlacz Nokia 
wyświetlacz Nokia 
wyświetlacz Nokia 7110 
wyświetlacz Altacel DB 
klapka Nokia 7110 
panel z wibracją Nokia 6210

5110
3210
3310
6210
8210
8850

detal
(zł)

60
100
130
100
120
140
120
50
50
50

panel z klawiaturą Nokia 8850 15 
antena Nokia 3210 40
Powyższe capy nie zawierają podatku VAJ.

hurt od 

10 szt.(zł) 
45 
80 

100 
80 
90 

105 
100 
40 
35 
35 
12 
30

hurt od 
100szl(2ł) 

40 
60 
75 
60 
70 
85 
80 
30 
20 
20 .. . 
10
17,50

-  karty aktywacyjne - od 30 zl 
-akcesoria
- podstawki pod telefon • 3,90 zl brutto/ szt. 
SERWIS I NAPRAWA

TELEFONÓW
Wrocław, ul. Bogusławskiego 46 

(6bok sklepu ALPINUS))

tel./fax 071/332-62-93
tel. 0-501 932-783,0-606 533 392

Wszystkie artykuły zawarte 
w ofercie są o ryg in a ln i' 

P rzy  większych ZamówJeniach 
, '  możjiwa jest negocjacja cen.'
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' SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA^ 
NAPRAWA

T E L E F O N Ó W  
G S M  0P006353

NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY 
NOKIA 3310 ■ 430 zł 

ERICSSON T28s •520 zł
usuwanie SIM locka, kodu aparatu I inne

możliwy dojazd
^ le l. 0-603 049 400. 0-503 939 490

{?)*

W

do 300 zł, Siemens C-35i do 330 zł, Ericsson T-28 do 450 zł i 
inne.., tel. 0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 mało używany, ładowar- 
xa, może być bez SIM locka, • 300 zł. Dzierżoniów, tel. 
0608/20-29-06
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, do 360 zł. Jelenia 
Góra. tel. 0604/85-19-28
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 w cenie 400 zl i inne.
Jelenia Góra, tel. 0603/50-42-03
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowe. Lubań, tel.
0603/12-38-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, do 400 zł. Lubin,
tel. 076/846-68-81,0608/45-47-86
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 w cenie 430 zł, Nokia
3210 - 320 zł, Siemens C35 - 330 zł, Ericsson T 28 - 470 zł,
Ericsson T 20 - 430 zł. Lubin. tel. 0603/16-79-74
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 3210, 5110. Wrocław,
tel. 0502/39-10-89
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock Idea lub bez 
SIM locka, w cenie do 420 zł. Wrocław, tel. 0609/63-13-66 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 bez ładowarki, bez gwa
rancji lub Siemens C35i. Wrocław, tel. 355-82-04 po godz. 20 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 w cenie do 400 zł. Wro
cław. tel. 0608/59-18-61

!!!SKUP!!! 
TELEFONÓW 

NOWYCH I UŻYWANYCH q 
tel. 071/322-07-01

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - do 380 zł, 3210 - do 
220 zł, 5110 - do 140 zł, Siemens C35 - do 280 zł, Nokia 6210 
- do 700 zł, Ericsson T28S - do 400 zł, R320 - do 300 zł, Alca- 
tel 501 - do 300 zł. Żagań, tel. 068/478-48-60 
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210. Jelenia Góra, tel. 
0603/60-83-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210 lub inne, nowe i 
używane, z Zielonej Góry i okolic oraz z Wrocławia. Zieiona 
Góra, tel. 0607/75-59-98
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 z uszkodzonym wyświe
tlaczem, bez obudowy i osprzętu. Bolesławiec, tel. 
0608/25-36-98,0503/68-55-43,075/644-97-06 po godz. 20 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 płytę główną, w cenie 
do 60 zł, technicznie sprawną. Legnica, teł. 0605/05-44-21

uszkodz., z uszkodz. wyświetlaczami niekompl., bez ładowa
rek. baterii. Oława, tel. 0603/42-81-56 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850, 8890 nowy, z polskim 
menu, bez SIM locka, pudełko, ładowarka, instrukcja, do 1.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 0601/79-94-86 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, Ericsson lub inny. Wrocław, 
tel. 387-13-75,0606/77-92-47
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, SIEMENS, ERICSSON Mo
torola, Sagem, Philips, Bosch i inne. Legnica, tel. 
0603/84-85-36,0607/82-34-20 
KUPIĘ TELEFON GSM NORTEL1822, - 40 zł. Wrocław, tel. 
0501/75-14-00
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 GD30, 50, 90, 
92,93, Bosch 509,909,909 Dual S, Alcatel Club, Easy, Max, 
View, DB, 302, 501, Mitsubishi Trium Aria. Wrocław, tel. 
0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD30 GD 50. Wrocław,
tel. 071/788-55-83, 0501/94-29-26
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD30. Wrocław, tel.
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD50, GD90, inne, 
nowe i używane, mogą być uszkodzone, na części. Kłodzko, 
tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09 
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD90 tanio. Trzebni
ca, tel. 0607/10-95-50
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD92 GD 93, GD 95, 
GD 90. Wrocław, tel. 0501/29-46-45 
KUPIĘ TELEFON GSM PHILIPS OZEO w cenie do 280 zł. 
Wrocław, tel. 0608/59-18-61
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 C35, M35, S25, S35. 
Kłodzko, tel. 074/865-51-78. 0606/98-26-09

ę OPO11926

S t m f k ź t o ś r f ik  ■§§.
Autoryzowany Dealer Era GSM f

i   ̂/Telefony nowe i 
Sp rzed aż f|

Łokietka 18 (róg pl. Św. Macieja!
W rocław, tel. (0-711 381 8 8  8 3

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 płytę główną w cenie 
do 60 zł, technicznie sprawną. Legnica, teł. 0605/05-44-21 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 5130 - do 100 zł, Erics
son PH 388 - do 45 zł, Panasonic G 52 - 75 zł, Bosch 509 do 
50 zł. Wrocław, tel. 071/365-23-12 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 do 120 zł. 3210 do 180 
zł, 3310 do 350 zł, 6110 do 200 zł, może być bez ładowarki. 
Wrocław, teł. 0607/74-47-34
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 - do 160 zł, 3210 • do
250 zł, Nokia 3310 - do 400 zł. 6110 - do 230 zł. 5130 • do 90
zł, 7110 -do 550zł, 6210 - do 850 zł. Wrocław, tel.
0600/36-02-24,0605/64-23-88
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Wrocław, tel.
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 nowy, polskie menu. 
Wrocław, tel. 0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 6150. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6150 nowy lub używany, do
350 zł. Wrocław, tel. 0602/78-76-27
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210. Wrocław, tel.
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210. Wrocław, teł. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850 8210,8310 i inne. Wro
cław, tel. 0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850 8310,8210,7110,6210, 
3310, 3210, Siemens SL 45, S35, Sony Z5, J5, Panasonic 
GD 92. GD 93, GD 95, Motorola V50, V66, V3690, V3688, 

^  T250, Ericsson T20, T28, R320 i inne, mogą być niekompl.,
- zniszczone, uszkodzone, możliwy dojazd. Wrocław, tel.

0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850,8210,6210 7110,6150, 
3310,3210 5110, Motorola V 3690,3688, Ericsson T28, T10, 
Siemens SL-45, SI-66, nowe, używane, zniszczone, zablok.,

W
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KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 C35, M35, S35. SL45, 
mogą być uszkodzone. Oława, tel. 0606/40-71-37 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 S25, C35i. M35, S35, 
Panasonic G 520, GD 30,50,90,92,93, Sony CMD C5, Z5, 
J5, Bosch 509,909,909 Dual S, Philips Ozeo, Sawy, Mitsu
bishi Trium Aria, z ładowarką lub bez, może być uszkodzony. 
Wrocław, tel. 0608/11-60-25
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I do 270 zł. bez SIM- 
locka, ładowarka, instrukcja, może być w sieci Plus GSM, w 
rozliczeniu Motorola M 3688, z aktywną klapką lub Bosch 509, 
nowy. Torzym, woj. zielonogórskie, tel. 0608/87-93-27 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I w cenie do 280 zł. 
Wrocław, tel. 0608/59-18-61
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. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS SL45 S35, M35, C35, C25. 
Wrocław, tel. 0501/29-46-45

TELEFONY KOMORKOWE
f k O Z P t O H

• serwis • skup
• sim lock • sprzedaż
• kable • zamiana

komunikacyjne • akcesoria

ul. Poleska 48 (os. Kiełczowskie) 
tel. 071/324-11-14. 0-605 957 797

KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD C5Z5, JS. Mitsubishi 
Trium Aria, Alcatel Club, Easy, Max, DB. 302,501, Bosch 509, 
909, 909 Dual, Philips Sawy, Ozeo. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD J5 Z5. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45 V
KUPIĘ TELEFON d s M SONY CMD Z5. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Nokia 3310, 
najchętniej z promocji Ery, oryginalny, w cenie 20-25 zł. Zie- 
lona Góra, tel. 0605/91 -57-62
LICZNIK ROZMÓW TELEFONICZNYCH rozlicza w złotów
kach! liczy czas i impulsy, nowy, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0603/23-10-07
ŁADOWARKA DO TELEFONU ERICSSON T10S, A1028 
samochodowa i biurowa, - 50 zł. Dzierżoniów, tel. 
0603/98-62-08
ŁADOWARKA DO TELEFONU samochodowa • 20 zł, sie
ciowa - 40 zł, pokrowce na telefon • 20 zł, zestaw słuchawko
wy - 25 zł. Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20 
ŁADOWARKA DO TELEFONU Motorola Star Tac, samocho
dowa, - 40 zł. Lubin, tel. 0609/38-59-53 
ŁADOWARKA DO TELEFONU ERICSSON GA 628, - 30 zł. 
Świdnica, teł. 0600/55-87-23,0600/64-41-33 
ŁADOWARKA DO TELEFONU MOTOROLA CD 930 - 25 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-99-61
ŁADOWARKA DO TELEFONU Siemens C25, oryg. • 35 zł. 
Wrocław, tel. 0501/82-23-49

RADkomTOM, t e l .  (071) 372 5 372, 50-004WROCŁAW, u l.  K o łłą ta ja 29/30

ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210 samochodowa - 
15 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210, 5110, 6100, 
7110 i inne - 35 zl/szt. Wrocław, tel. 0602/87-86-42 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA logo, 
dzwonki, net monitor, blue light, wibracja, przypominanie kodu 
zabezpieczenia, generatory, gry do Nokii 3210, druga linia, 
schematy i inne • 15 zł. Trzebnica, tel. 0601/41-82-54 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA możli
wa wysyłka - 50-200 zł/CD. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
PANELE DO TELEFONU NOKIA 3310 - 25 zl. Wrocław, tel. 
0608/67-24-94
POKROWIEC NA TELEFON Siemens C35i, • 15 zł. Wrocław, 
tel. 0501/05-31-86
PRZEWODY DO USUWANIA SIM LOCKA możliwa wysyłka, 
- 60 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45.0503/99-06-99 
RADIOTELEFON 400 MHz, 14 kanałów, 2 szt. - ISOzł. Świd- 
nica, tel. 0600/61-81-55
SEKRETARKA AUTOMATYCZNA AUDIOLINE 835G, - 50 zł. 
Przemków, tel. 076/831-90-77,0604/66-04-86 
O TELEFAKSY ju i 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

TELEFAKS AMSTRAD FX 6000 AT z sekretarką automatycz
ną stan b. dobry, - 220 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-69-27 
TELEFAKS CANON B 220 papier zwykły, po serwisie, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/372-17-94,0607/11-20-36 
TELEFAKS CANON MULTIPASS C-20,1996 r. drukarka ko
lorowa, skaner, kopiarka • 620 zł. Wrocław, tel. 0501/75-13-.72 
TELEFAKS MEDION czarny, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/365-92-76
TELEFAKS PANASONIC możliwość kopiowania, autom, se
kretarka, b. dużo funkcji, wyświetlacz cyfrowy, stan b. dobry, - 
395 zł. Świdnica, tel. 0607/48-03-55 
TELEFAKS PANASONIC KXF 2090 z sekretarką automatycz
ną gilotyna, folia na wyświetlaczu, stan idealny, - 390 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-69-27 
TELEFAKS PANASONIC 3550 używany, z sekretarką po 
konserwacji, papier techniczny, - 400 zł, KX-T121 papier A4, 
sekretarka, nowy, na gwarancji, -1.050 zi oraz KXT 25 nowy, 
papier techniczny, sekretarka cyfrowa, - 790 zł. Wrocław, tel. 
071/372-17-94, 0607/11-20-36 
TELEFAKS PANASONIC KXF 90. automatyczna sekretarka, 
gilotyna, papier termiczny. Wrocław, tel. 071/321-98-90 
TELEFAKS PHILIPS stan b. dobry, cyfrowa sekretarka, instr. 
w j. polskim,, na gwarancji, - 470 zł. Wrocław, tel. 
0501/75-13-72
TELEFAKS SAMSUNG SF-110T z sekretarką cyfrową nowy, 
na gwarancji, - 800 zł. Lubin, tel. 076/846-74-19 po godz. 20 
TELEFAKS SCHNEIDER SDF 401 stan b. dobry, z automa
tyczną sekretarką - 250 zł. Kluczbork, tel. 077/418-72-99, 
0602/19-25-85

T TELEFONV KUmÓRKUUJE ]
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W rocław , Ml. Dworcowa 9  
t a l .  071/799-49-19 
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wany, biały, sekretarka cyfrowa, instrukcja w jęz. polskim, 
pamięć 10 numerów, regulacja głośności słuchawki i bazy, - 
180 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
TELEFON SIGMA z cyfrową sekretarką nowy model, dodat
kowo telefax Sharp, -150 zł. Wrocław, tel. 347-69-72 
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

O  TELEFONY GSM nowe i używane: Nokia 3310 od 
400 zł, Nokia 3210 od 250 zł, Ericcson T10s od 
240 zł, Motorola V3688 od 750 zł i inne, faktura 
VAT. Lombard „EURO-P.A.”, Wrocław, ul. Piłsud
skiego 92, tel. 071/341-75-48 01026691

TELEFON GSM ALCATEL, -100 zł. Lubin, tel. 0609/64-41-91 
TELEFON GSM ALCATEL 302 nowy, gwarancja, SIM lock 
ERA, klips do paska, ładowarka, - 310 zł. Wrocław, tel. 
0602/22-38-43
TELEFON GSM ALCATEL 302 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, zestaw głośno mó
wiący, najnowszy model, b. mały, stan idealny, - 270 zł. Wro
cław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL 501 najnowszy model, b. mały, 
ład. sieciowa, nowy, na gwarancji, 2-systemowy, idealny do 
TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan idealny, - 490 zł. Wro
cław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka, etui. klapka, 
menu, data, godzina, itd., karta TAK TAK numer, -135 zł. Bie
lawa, tel. 074/645-33-49,0601/06-58-83 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB, idealny do TAK TAK, łado
warka biurkowa, -120 zł. Piskorzów, tel. 074/836-91-41 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB -120 zł. OT VIEW -140 zł, 
302 - 280 zl. OT POCKET - 170 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/51-52-37
TELEFON GSM ALCATEL CLUB kompl. -100 zł. Wisznia 
Mała. tel. 0608/12-02-03
TELEFON GSM ALCATEL CLUB pokrowiec, pudełko, instruk
cja, -110 zł. Wrocław, tel. 071/788-79-64 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka, zestaw słu
chawkowy, cena - 80 zł. Wrocław, tel. 0602/76-55-63 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB działa w sieci Era, - 79 zł. 
Wrocław, teł. 0608/67-24-94
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwaran-

TELEFON GSM ALCATEL MAX DB 100 zł, Club DB -100 zł, 
PRO - 50 zł. Wąsosz, tel. 0607/64-44-93 
TELEFON GSM ALCATEL MAX SIM lock Era, ♦ futerał - 79 
zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM ALCATEL POCKET wibracja, stan b. dobry, 
cena 150 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
TELEFON GSM ALCATEL VIEV działa w Erze, - 70 zł. Wro
cław, tel. 0503/31-49-50 w godz. 10-22 
TELEFON GSM ALCATEL VEW DB. -150 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM ALCETEL EASY stan b. dobry, ład., karta 
TAK TAK (50 zł na koncie) -190 zł lub zamienię. Lubań, tel. 
0606/17-38-84
TELEFON GSM ALCETEL EASY DB. bez SIMIocka. stan ide
alny, -170 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-30,0503/71-03-00 
TELEFON GSM ATCATEL 501 - 500 zł lub zamienię. Bystrzy
ca Kł., tel. 074/811-31-29,0604/24-96-77

S K U P  • S P R Z E D A Z

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
N O W Y C H  I U ŻY W A N Y C H  

• akcesoria ; serwis * karty startowe •
OPOi1586

Wrocław, ul. Ruska 49 
tel. 344-12-20 

0-604 222 759, 0-609 475 474

TELEFON GSM BOSCH 509 nowa bateria, na gwarancji do 
07.2001 r., idealny do Simplus, - 140 zł. Chojnów, tel. 
0603/47-60-47
TELEFON GSM BOSCH 529 + karta Simplus, na gwarancji, • 
220 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
TELEFON GSM BOSCH 909 DUAL S, niebieskie podświe
tlenia, mało używany, bez SIM locka, - 380 zł. Świdnica, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13 
TELEFON GSM BOSCH 909 - 400 zł, 909 DUALS - 500 zł, 
608 -130 zł. Wałbrzych, tel. 0603/51-52-37 
TELEFON GSM BOSCH 909 ładowarka, zestaw słuchawko
wy, cena -190 zł. Wrocław, tel. 0602/76-55-63 
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, nony. na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK-TAK, POP i Sim- 
plusa, 2-systemowy, stan idealny, - .250 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM BOSCH 90&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 SIM lock Era, - 80 zł. Wrocław, 
tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM ERICSSON A1018S, -120 żł lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
TELEFON GSM ERICSSON A1018S z SIM lockiem, z osprzę
tem, -140 zł. Chojnów, tel. 0609/35-40-98

T E L E F O N Y  K O M Ó R K O W E  o p o k  
S K U P  - S P R Z E D A Ż  - N A PR A W A  
P O K R O W C E , ŁAD . S A M O C H O D O W E  
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ODBLOKOWYWANIE I SIM LOCKI 

PROMOCJA!!!
MINI SIM+ 79, TAK TAK 110( POP 
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TELEFAKS SHARP FO 151, - 550 zł. Wrocław, tel.
071/321-98-90,0503/62-67-74
TELEFAKS SIEMENS. - 380 zł. WrocłąW. fet. 351-77-57,
0501/00-78-81
TELEFAKS SIEMENS 550 papier zwykły, pełnosprawny, -450 
zł. Wrocław, tel. 071/372-17-94.0607/11-20-36 
TELEFAKS TRIUMPH-ADLER FX 610,1999 r. atramentowy, 
na papier A4, stan idealny, - 540 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-69-27
TELEFON BEZPRZEWODOWY nowy, 900 MHz Cordless - 
140 zł, tetefbn bezprzewodowy, nowy, 2,4 GHz BellSouth • 
180 zł. Wrocław, tel. 0601/73-74-90 
TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH oddzielna baza. 
bardzo dobry zasięg, czarny, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
TELEFON BEZPRZEWODOWY GRUNDIG ♦ Dect 830 z 
możliwością podłączenia 6 słuchawek, stan idealny • 280 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-69-27 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 9000 
BSH, czamy, mały, -120 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS GIGASET 3010 
Pocket, homologacja, zasięg 300 m, wyświetlacz, nowy, 1900 
MHz, funkcje jak w tel. komórkowym, możliwość podłączenia 
6 słuchawek, idealny do firm, • 500 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-40-13
TELEFON BEZPRZEWODOWY THOMSON nowy, nie uży-

SKUP
S P R Z E D A Ż  i Z A M I A N A  
TELEFONÓW NOWYCH I UŻYWANYCH

SERWIS
- KARTY PRE-PAID, AKTYWACJE

- KUPONY ERA, PLUS, IDEA, AKCESORIA
- TWÓJ STARY TELEFON W ROZLICZENIU

UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 69 
TEL. (071) 321 14 06, 0 602 76 33 32 |

UL. SZCZYTNICKA 26 
TEL. (071) 327 70 07, 0 602 49 23 51 £

cji, idealny na kartę TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan 
idealny, b. długi czas czuwania, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB SIM lock Era, stan b. do
bry, pudełko, - 100 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 
0608/58-08-53
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka, pokrowiec, z 
numerem i kartą Tak Tak, stan konta 25 zł, -150 zł lub zamie
nię na rower dziecięcy. Złotoryja, tel. 076/878-63-48, 
0604/84-93-99
TELEFON GSM ALCATEL DB pomarańczowy, bez SIM loc
ka, wbudowany zestaw głośno mówiący, stan dobry, -120 zł. 
Lubin, tel. 0503/63-45-31
TELEFON GSM ALCATEL DB -160 zł, Alcatel Viev -110 zł, 
karta Simplus, nowa, startowa, 3 zi na koncie - 25 zł. Świdni
ca, tel. 0600/61-81-55
TELEFON GSM ALCATEL DB SIM lock Era, -125 zł. Wro
cław, tel. 0608/67-24-94
TELEFON GSM ALCATEL DB ładowarka, cena 150 zł. Wro
cław. tel. 0503/67-75-02
TELEFON GSM ALCATEL EASY ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, 2-systemowy, na kartę TAK TAK, zestaw głośno 
mówiący, stan idealny, -140 zł. Wrocław, tel. 0608/11 -60-25 
TELEFON GSM ALCATEL MAX przezroczysty, pomarańczo-. 
wy, ERA, ładowarka -120 zł, Nokia 3310,2 pokrowce, menu 
w jęz. polskim, ładowarka, nowy zestaw głośno mówiący, stan 
b. dobry - 250 zł, • 350 zł lub zamienię na Nokię 3210 albo 
inne. Bielawa, tel. 074/645-73-25,0602/84-66-24 
TELEFON GSM ALCATEL MAX Sim lock, ERA, -160 zł. Ja
wor, tel. 0603/84-85-36

SKUP NOWYCH TELEF0N0W
ERICSSON T20...................... 450 zl
ERICSSON R320.................... 380 zł
NOKIA 3210.............................. 330 zł
ALCATEL 501 .......................... 400 zł
ERICSSON T28s.................... 480 zł
NOKIA 3310................ ....... 430 zł
oraz inne telefony z promocji (3P002774

I Wrocław i Kotlina Kłodzka I
tel. 0-603 539 090

TELEFON GSM ERICSSON A1018S pokrowiec, brak łado
warki, możliwa wysyłka, niebieski panel - 70 zł. Wiązów, tel. 
0607/78-98-24 po godz.13
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ładowarka domowa i i 
samochodowa, etui, gwarancja, pudełko, instrukcja, 2 pane
le, stan idealny, bez SIM locka, • 140 zł. Wrodaw, tel. 
325-40-28, wieczorem
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i Simplu- 
sa, pudełko, 2-systemowy, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ładowarka sieciowa, 
etui, bez SIM locka, dużo funkcji, sten b. dobry, -140 zł. Zie
lona Góra, tel. 0606/75-68-23
TELEFON GSM ERICSSON A2618S - 280 zł lub zamienię. 
Bystrzyca KI., tel. 074/811-31-29,0604/24-96-77 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S nowy, folia, kpi. w pu
dełku, nie używany, SIM lock ERA GSM - 280 zł. Oława, tel. 
0603/42-81-56
TELEFON GSM ERICSSON A  2618S bez SIM locka. na gwa
rancji, - 250 zł. Oława, teł. 0601/19-01-01 
TELEFON GSM ERICSSON A2618S i karta Tak-Tak, - 300 
zł. Oława, tel. 071/313-48-27,0502/63-69-04 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S SIM lock Era, pudełko, 
ładowarka, instrukcja, na gwarancji, pokrowiec, folia na wy
świetlaczu lub zamienię na inny GSM. Prochowice, woj. le
gnickie, tel. 0606/78-13-23
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S bez SIM locka. na gwa
rancji, - 230 zł. Świdnica, tel. 0504/95-53-97 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S - 280 zł, T 10s - 300 zł 
i 280 zł, GF 768 - 250 zł, 230 zł i 170 zł. T 20 - 550 zł. R 320 - 
450 zł, T 28s - 550 zł. A 1018s • 170 zł, GA 628 -110 zł i 100; 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/51-52-37 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S bez SIM locka, dodat
kowa obudowa i pokrowiec, zamienię na Nokię 3210, tylko z 
SIM lockiem Ery. Wrocław, tel. 0600/22-32-84 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S nowy. na gwarancji, 
bateria Li-Jon, 1400 ma, Wap, gry, zegar, budzik, profile - 295 
zł. Wrocław, tel. 0604/43-24-66,071/348-05-15 
TELEFON GSM ERICSSON C 20 nowy - 480 zł. Wrodaw, 
tel. 0502/04-14-62
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ładowarka, zestaw słu
chawkowy, cena - 90 zł. Wrodaw, tel. 0602/76-55-63 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 bez SIM locka, -120 zł. 
Wrodaw, tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. sieciowa, bez SIM
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SIEMENS C35i...........................  380 zt
ERICSSON R320............................. 400 zt
NOKIA 3310....................................\  420 zł
NOKIA 3210 ...................................... 320 zł
ARIA..................................................... 270 zł

o ra z  in n e  z  p ro m o c ji  
n o w e  i u ży w a n e

~ skup
- sprzedaż
- zamiana
- serwis

Wrocław, ul. Pułaskiego 77 
tel. 071/342-33-80, 0-502 300 113

locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, zadbany, - 90 zł. Wro
cław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 niebieski, ładowarka, 
pudełko, stan b'. dobry, - 190 zł lub zamienię na cb-radio. 
Opole, tel. 0604/87-77-67
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 żółty, 2 baterie, łado
warka stacjonarna i samochodowa, cena 150 zi. Wrocław, tel. 
0503/67-75-02
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, pudełko, instrukcja, na 
gwarancji, mały, z klapką, zadbany, -150 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GF 769, - 180 zł. Lubin, tel? 
0609/64-41-91
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 2 szt., Siemens S11 oraz 
Nokia 1610, bez ładowarek, • 200 zł lub zamienię: Wrocław, 
tel. 0501/96-12-01
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 bez SIM locka, na kartę 
TAK TAK, POP, Simplus, ładowarka stacjonarna, stan b. do
bry, -100 zł. Wrocław, tel. 071/342-64-35 
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nie używany, na gwa
rancji, wybieranie głosowe, dyktafon, wibracje, gry, WAP, - 410 
zl lub zamienię na Panasonic GD 90, GD 50, dopłata. Wro
cław. tel. 071/785-60-85
TELEFON GSM ERICSSON R 320S, - 420 zł. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
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 
zł Również skup i zamiana. Wrocław, tel. 
0501/47-70-47 80008341

TELEFON GSM ERICSSON R 380S nowy, bez SIM locka, 
menu w jęz. polskim, wszystkie możliwe funkcje, przeglądar
ka internetowa, modem, - 1.430 zl. Świdnica, tel. 
0605/55-78-78
TELEFON GSM ERICSSON R 38OS, • 2.350 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16 
TELEFON GSM ERICSSON S 868 2-systemowy, bez SIM 
locka, działa w każdej sieci, + ład. stacjonarna, -170 rł. Wro
cław, tel. 0503/79-74-97
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład. sieciowa. 2-systemo-

m m  mmwrGffl 
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0-602-76-33-32, 071/321-14-06

wy, bez SIM locka, idealny na kartę POP, SSlmpluśi TAK TAK, 
zadbany, -140 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-6 '̂
TELEFON GSM ERICSSON S 868 2-systemowy, ład. siecio
wa, słuchawka, pokrowiec, stan b. dobry -120 zł. Wrocław, . 
tel. 0501/52-68-94
TELEFON GSM ERICSSON T 10S. - 235 zł lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
TELEFON GSM ERICSSON T10S ładowarka stacjonarna, 
samochodowa, 2 etui, - 200 zl.legnica, tel. 0603/92-76-30 
TELEFON GSM ERICSSON T10S, bez SIM locka, ładowar
ka, akumulator z wibracją wybieranie głosowe, stan b. dobry 
- 230 zł lub z kartą Tak-Tak, ważna do 08.2001 r., na koncie 
35 zł - 280 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0606/14-02-45 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, - 210 zł. Oława, tel. 
071/313-48-27,0502/63-69-04 
TELEFON GSM ERICSSON T10S stan idealny, baterią wi
bracyjna ♦ 2 pokrowce, skórzane, - 250 zł. Strzelin; tel. 
0604/23-81-68
TELEFON GSM ERICSSON T10S pudełko' instrukcja, bez 
SIMIocka, - 210 zł. Wrocław, tel. 071/329-58-11, 
0501/94-24-30
TELEFON GSM ERICSSON T 10S kolor niebieski, instruk
cja, ładowarka, na gwarancji do końca 05.2001, stan idealny, 
pudełko, - 270 zł. Wrocław, tel. 788-15-92,0501/46-70-39 "  
TELEFON GSM ERICSSON T10S niebieski, bez Simlocka, 
ładowarka domowa i samochodowa, - 260 zł. Wrocław, tel. 
0604/85-63-33
TELEFON GSM ERICSSON T10S, dual-band, z SIM lockiem

!  S K U P  5
TELEFONÓW 
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«el. 071  / 3 43 -62 -35

Era, ładowarka, instrukcja, klips, wibracja, małe gabaryty,
kompozytor melodii, zegar, budzik -190 zł lub bez SIM locka
- 215 zł. Wrocław, tel. 328-99-61
TELEFON GSM ERICSSON T10S2 ładowarki; klips, klapka,
zestaw głośno mówiący, stan idealny, - 235 zł. Wrocław, tel:
0502/89-26-51
TELEFON GSM ERICSSON T 10S wibracja, klapka, zegar, 
zestaw słuchawkowy, stan idealny, - 230 zł. Wrocław, tel. 
0607/18-20-26 • ,
TELEFON GSM ERICSSON T10S gwarancja do końca 2001 
r., klawiatura, 2 futerały, - 220 zł. Wrocław, tel. 0501/83-10-93,
347-66-69 • •
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, menu T18, 
stan b. dobry, fioletowy, - 230 zł/Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka, 2 sztuki, z 
klawiaturą do SMS-ÓW, ceny 255 i 260 zł. Wrocław, tel. 
0608/67-24-94
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, niebieski, 

• - 220 zł. Wrocław, tel. 0602/80-44-53 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, - 230 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM ERICSSON T 10S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 230 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T 10S dual band, z SIM'lockiem 
ERA, ładowarka, instrukcja, klips, wibracja, fioletowy, małe 
wymiary, kompozytor melodii, zegar, budzik -190 zł lub bez 
Sim locka - 215 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S nowy, nie używany, na 
gwarancji, cena 280 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
TELEFON GSM ERICSSON T18S 2-systemowy. czamy, wi-

TELEFONY NA KARTY
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bracje, odbieranie i wybieranie głosowe, kalkulator/alarm, 
aktywna klapka, - 310 zł. Wrocław, tel. 0502/50-46-97 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, na gwarancji, w 
pudełku, • 550 zł. Legnica, tel. 0501/25-36-15 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S wibracje, WAP. wybiera
nie głosowe, aktywna klapka, nowy, nie używany, bez SIM 
locka, - 550 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S Idea, nowy • 550 zł, Alca- 
tel Club używany, pokrowiec, Era -110 zł, Hagenuk Duet uży
wany, Plus - 90 zl. Wrocław, tel. 0503/06-69-30 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S, bez SIM locka, na gwa
rancji, folia na wyświetlaczu, - 520 zł. Wrocław, tel. 
0600/21-63-58
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy! zapakowany, - 510 
zł. Wrocław, tel. 0607/74-47-34 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S ład. sieciowa, nowy. na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, 
POP i Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, • 
500 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka, wybiera
nie głosowe, • 485 zł. Chojnów, tel. 0609/35-40-98 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S szaroniebieski, bez SIM 
locka, nowy, 2 ładowarki, - 450 zł. Jawor, tel. 0502/55-96-30 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, bez SIM locka, - 
540 zł. Kłodzko, tel. 0607/23-81-20 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S z powiększoną baterią 
nowy, na gwarancji, • 540 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, w pudelku, nie uży
wany, SIM lock Era, na gwarancji, - 500 zł. Legnica, tel. 
076/854-21 -51,0604/10-58-52 
TELEFON GSM€RICSSON T 28S nowy, gwarancja, pudeł
ko, instrukcja, wibracja, wybieranie głosowe, - 550 zł. Świdni
ca, tel. 074/640-74-95 po godz. 16 

•t.IELEFON GSM ERICSSON T 28S wibracja, wybieranie gło
sowa. szary, bez SIM locka, ładowarka, stan b. dobry, - 460 zi 
•lub zami«r)ię. Wałbrzych, tel. 0502/94-50-55 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 540 zi. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45 .
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka, - 470 zł. 
Wrocław, tel. 0602/80-44-53^ - 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S beż Sl^ locka, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM ERICSSON T 28S na gwarandi, folia na 
wyświeltaczu, - 500 zł. Wrocław, tel. 0602/36-68-94 
TELEFON GSMERICSSON T 28S mały. ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Simplusa l 
POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 490 zł, Wrocław, tel. 
0603/83-88-61 ^  ^
TELEFON GSM ERICSSON T  28S stan b. dobry, bez SIM 

• locka, różne kolory, - 520 zł. Wrocław, tel. 0600/21 -63-58 
TELEFON GSM ERICSSON T28S ładowarka, pudełko. - 500 
zł. Wrocław, tel. 0501/38-17-49 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, pudełko + 3 łado
warki i futerał oryginalny, - 570 zł. Wrocław, tel. 0600/22-97-64 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S czamy, aktywna klapka, 
ładowarka, instrukcja, pudełko - 320 zł, Ericsson GA628, ob
sługuje karty TAK TAK, ładowarka, stan b. dobry - 85 zł, No
kia 3310, obsługuje sieć Plus GSM, ładowarka, instrukcja, 
pudełko - 400 zł. Wrocław, tel. 0502/95-87-28 ;
TELEFON GSM ERICSSON T28S nowy; nie używany, kom
pletnie zapakowany, - 500 zł. Złotoryja, tel. 0602/34-78-57 
TELEFON GSM ERICSSSON 6A 628, - 30 zł. Wąsosz, tel. 
0607/64-44-93
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 - 
340 zł, Mitsubishi Trium Mars, bez SIM locka, bez polskiego 
menu, kpi; - 290 zł. Legnica, tel. 0603/84-85-36,0607/82-34-20

TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA bez SIM locka, 
stan b. dobry, - 280 zł, Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA z SIM lockiem 
IDEA, terminarz, kalkulator, internet, dużo innych funkcji, - 270 
zł lub zamienię na Nokię 3210, SIM lock obojętny. Wałbrzych, 
tel. 0504/98-13-49
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, na gwa
rancji, bez SIM locka + karta POP, - 280 zł. Wrocław, tel. 
0604/89-37-72
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA bez ładowarki, - 
50 zł. Wrocław, tel. 0503/31-49-50 w godz. 10-22 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA na gwarancji, z 
kartą POP, aktywowana usługa „Big Brother* i .Dwa światy", 
wibracja, notes, przelicznik walut, zegar, kalkulator, kalendarz, 
terminarz, - 300 zł. Wrocław, tel. 0503/77-78-37 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA bez SIM locka, • 
275 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA lad. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK 
TAK, POP i Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 290 zł. Wro
cław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM MARS, - 320 zł. Wro
cław, tel. 0501/29-46-45
TELEFON GSM MOTOROLA w cenie 100-150 zł, modele z
radiem. Legnica, tel. 0602/10-30-27
TELEFON GSM MOTOROLA CD 170 ładowarka, instrukcja,
I właściciel, - 50 zł. Wrocław, tel. 346-07-96
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 na części: silniczek
wibracji, wyświetlacz, dobra bateria, ładowarka. Wrocław, tel.
328-99-61
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. sieciowa,.nowy, 
nie używany, na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, nagry
wanie rozmów, wibracja, dyktafon, wibracja, idealny na kartę 
POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA D 160 - 100 zł, D520 - 130 zł, 
M 3288 - 140 zł, M 3688 - 140 zł, M 3888 - 170 zł, T 2288 • 
220 Źt, V 2288 - 220 zł. Wałbrzych, tel. 0603/51-52-37 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 Plus GSM, stan dobry, - 
100 zł. Lubin, tel. 0601/59-78-34 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 SIM lock Plus, -115 zł. 
Wrocław, tel. 0608/67-24-94
TELEFON GSM MOTOROLA D 520, - 150 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/321-24-97
TELEFON GSM MOTOROLA D1 625 bogate menu, bez SIM
locka, - 50 zł. Wrocław, tel. 0503/79-17-95
TELEFON GSM MOTOROLA M 3288 2-systemowy, bez SIM
locka, działa w każdej sieci i na karty, stan b. dobry, -130 zł.
Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66
TELEFON GSM MOTOROLA M 3288 2-systemowy, futerał,

^ S E R W IS  GSM
SIM  LO C K I • O D 20 z l 
(wszystkl* modolo) 
W S Z E L K IE  N A PR A W Y

▼  OPOH729 
te l. 322-97-05,
0501 81-03 5T
0502 5 7 - 6 7 - 9 5  (w yśw l.tta e *. Itp.)

Wrockw uL Łokietka 4 (rag Drobnera)

ładowarka samochodowa i zwykła, • 120 zł. Wrocław, tel. 
0603/29-74-06
TELEFON GSM MOTOROLA M 3388 niebieski, ładowarka • 
100 zł, Nokia 3310 - 420 zł, Siemens c35 - 300 zł. Zdzieszo
wice, woj. opolskie, tel. 0501/40-79-33 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 z nową kartą POP, - 
180 zł. Wrocław, tel. 0608/59-18-61 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Simplus, 
TAK TAK, stan idealny, -130 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 SIM lock Era, 2-syste- 
mowy, aktywna klapka, pudełko, ładowarka, instrukcja, ideal
ny do Tak-Tak, pokrowiec, zestaw słuchawkowy, • 100 zł. 
Wrocław, tel. 0600/83-15-03
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 bez SIM locka, stan b. 
dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99

SKUP
NOKIA 3310 
NOKIA 3210 
SIEMENS 035 
SIEMENS O 25 
MOTOROLA 3888 
MOTOROLA V,T2288 
MOTOROLA TA 1 80 
ERICSSON T28 
ERICSSON T20 
ARIA
'SIEMENS A36 
•ERICSSON A2618 
I IN N E  F A B R Y C Z N IE

PODANE CENY CENAMI ORIENTACYJNYMI I

•430 ZŁ 
320 ZŁ
3-40 ZŁ 
200 ZŁ 
170 ZŁ 
190 ZŁ 
1 SO ZŁ 
500 ZŁ 
*450 ZŁ 
260 ZŁ 
220 ZŁ 
220 ZŁ 

N O W E
ULEC ZMIANIE

Pokrowce czarne i kolorowe 18 zł 
pokrowce skórzane boczne 29 zł 
pokrowce skórzane z  klipsem 25 zł 
pokrowce przezroczyste 16 zł 
ładowarki samochodowe 18*21 
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 O RYGINAŁ 
panele nokia 3310 59 zł O RYG INAŁ 
obudowa siemens c35 49 zł 
baterie od 69 zł 
anten ki wymienne 19 zł

TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy,' rdfealny na kartę POP, Simplus, 
TAK TAK, aktywna klapka, stan idealny, -130 zł. Wrocław, t@L 
0606/57-95-13, . •
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 ERA= 150 zl, Motorola 
D520, Plus -120 zł, Nokia 1610, bez SIM locka* 50 zł, Nokia 
3210, bez SIM locka - 300 zł, Sagem RC 712, Plus - 90 zł,% 
Sony CMD C1, bez SIM locka - 200 zł, Ericsson A 1018s, 
ERA - 150 zł, Alcatel Ot Club, ERA - 100 zł. Jawor, tel. 
0603/84-85-36, 0607/82-34-20 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 niebieska, z ładowar
ką i pokrowcem, 2-zakresowy, z polskim menu, stan idealny, ' 
-150 zł. Legnica, tel. 0605/63-76-79 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 kpi. w pudełku, na gwa
rancji, stan idealny, Plus-Simplus - 170 zł. Świdnica, tel. 
0600/55-87-23
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 stan b. dobry, na gwa
rancji, działa w sieci Plus, -115 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, w pudelku, 2-śystemowy, idealny na kartę POP, 
Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 130 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13

r^ SA LO N  TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

MAMY CZEGO Cl POTRZEBA.... 
WIEMY CZBOO Cl POTRZEBA... 
n j ą / / « p s z a  c e n y  M f m f o t f c f *
Wreclw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
te l. 322-97-05, 0501 31-83 ST

TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 -120 zł. Wrocław, tel. 
0602/87-86-42
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 na gwarancji, pudełko, 
ładowarka, skórzane etui, z SIM lockiem sieci Era -130 zł. 
Wrocław, tel. 0608/52-81-32
TELEFON GSM MOTOROLA M 3898 nowy, zablokowany, -. 
120 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 130 pokrowiec, ład. 
samochodowa i biurkowa, stan dobry, - 450 zł lub zamienię 
na inny. Świdnica, tel. 0608/21-05-61 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 85 kompletny, za
pakowany, działający w Idei, • 180 zł. Wrocław, tel. 
0503/79-74-97
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 nowy, zapakowany, na 
gwarancji, SIM lock Idea, 2-systemowy, internet, - 160 zł. 
Wrocław, tel. 0502/83-64-03
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ład. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, w pudełku, internet, 2-systemowy, ideal
ny na kartę PÓP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, -180 zł. 
Wrocław, tel. 0608/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 nowy, na gwarancji, 
zestaw startowy Pop, - 230 zł. Wrocław, tel. 0501/40-78-57 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK na gwarancji, 
pudełko, ładowarka, skórzane etui, z SIM lockiem sieci Idea - 
170 zł. Wrocław, tel. 0608/52-81-32 
TELEFON GSM MOTOROLA T 260 GPRS, - 1.200 zł. Wro
cław, tel. 071/784-57-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2228 wap, RO, ładowarka, 
futerał, bez SIM locka, • 270 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 
0605/32-64-00
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 na gwarancji, Era, ze
staw słuchawkowy, klips do paska, 2 gumowe obudowy, wbu
dowane radio, wap • 250 zł lubzamienię na inny. Kłodzko, tel. 
0602/33-63-17
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 stan idealny, na gwa
rancji, z SIM lockiem sieci Idea, ładowarka, radio, klips do 
paska, -.200 zł. Polanica Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel.

. 0503/54-91-06 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288, - 200 zł. Wąsosz, tel. 
0607/64-44-93
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 stan idealny, bez SIM 
locka, • 690 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/87-25-44 
TELEFON GSM MOTOROLĄ V 3688 nowy, bez SIMIocka, 
menu po polsku, - 820 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
TELEFON GSM MOTOROLA V 50, -1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/784-57-75, 0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM NOKIA 1610, • 70 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 1610 bez SIM locka, - 80 zł. Wro
cław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA 1610 bez SIM locka, - 50 zł. Wro
cław, tel. 0502/50-46-97
TELEFON GSM NOKIA 2110 ładowarka stacjonarna i samo
chodowa, pokrowiec, uchwyt do samochodu, starszy model, 
na kartę Tak Tak, stan idealny, • 100 zl. Przemków, tel. 
076/831-90-77,0604/66-04-86 
TELEFON GSM NOKIA 3110 stan idealny, bez SIM locka, 
akcesoria gratis: zestaw głośno mówiący, samochodowy, 
nowy, nie używany, ładowarka sieciowa, ładowarka samocho
dowa, uchwyt samochodowy, pokrowiec, instrukcja w j. pol
skim, -190 zł. Kluczbork, tel. 077/418-72-99,0602/19-25-85 
TELEFON GSM NOKIA 3110 80 zł, Nokia 3210, uszkodzona 
-150 zł, - 80 zł. Wąsosz, tel. 0607/64-44-93 
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM locka - 90 zł. Wrocław, 
tel. 0608/67-24-94
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM locka, • 160 zł. Wro
cław. tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 3110 bez SIM locka, -150 zł. Wro
cław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA3HO z nową kartą Simplus, • 160 zl. 
Wrocław, tel. 0608/59-18-61

KUPUJEMY TELEFONY
* KAŻDY MODEL
* PŁACIMY NAJLEPIEJ 
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
te l. 322-97-05, 0501 81-83 57

COP-COM |

Skup, sprzedaż, zamiana
telefonów komórkowych na kartę 1 innych 
serwis GSM, usuwanie blokad SIM lock 

OP005660
Legnica, ul. Gwiezdna 35t/1 
076/854-34-62,0-603 45 08 75

TELEFON GSM NOKIA 3110 pudełko, ładowarka, z SIM loc
kiem plus, gwarancja, - 440 zł. Wrocław, tel. 0609/63-13-66 
TELEFON GSM NOKIA 3110 ład. sieciowa, idealny do TAK 
TAK i Simplusa, bez SIM locka, pokrowiec, zadbany, -120 zł. 
Wrocław, tel.0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3110 ładowarka, bez SIM locka (Tak 
Tak, Simplus, POP), stan b. dobry, -130 zł. Wrocław, tel. 
0603/10-46-24
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 265 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 0503/53-33-88'
TELEFON GSM NOKIA 3210 - 320 zł lub zamienię. Bystrzy
ca KI. i tel. 074/811-31-29,0604/24-96-77 
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, mało używany, 
SIM lock Plus, aktywacja, • 330 Zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0609/63-53-06
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, pudełko, - 320 zł
lub zamienię na Siemens C35i. Kłodzko, tel. 074/867-77-30
TELEFON GSM NOKIA 3210 używana, ładowarka, pudełko
+ instrukcja, z SIM lockiem sieci Era, - 260 zł. Legnica, tel.
0602/19-56-22,076/852-42-02
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, z ładowarką w pudełku,
• 320 zł. Legnica, tel. 0605/96-26-55
TELEFON GSM NOKIA 3210 slan idealny, - 300 zl. Oleśnica,
tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, ładowarki, bez
SIM locka, ERA, Plus, 2 szt. - 250 zł/szt. Oleśnica, tel.
071/314-42-47,0602/87-30-51
TELEFON GSM NOKIA 3210 z gwarancją - 360 zł, Siemens
C25, z gwarancją • 240 zł, Motorola CD 930, z gwarancją -
280 zł, Alcatel Easy DB, nowy -190 zł, Alcatel Club OB -165

/ X . AKCESORIA
do telefonów QSM

OP0H730 NAJLEPSZE CENY 
tę. ład. n a . II ń.t stacjonarna od 35 zł.f futerały 15 ri. 
Wrodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
te l. 322-97-05, 0501 81-83 57

zł, wszystkie kompletne, działające w Erze. Oława, tel. 
071/303-29-25.0606/42-15-39 
TELEFON GSM NOKIA 3210 komplet, • 290 zl lub zamienię 
na inny. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka,
2-systemowy - 260 zł. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM NOKIA 3210 srebmy panel, ładowarka do
mowa, działa w sieci Era, Plus, Idea, logo, dużo funkcji, • 270 
zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/387-08-90,0607/10-95-50 
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowa, pudełko, ładowarka, z 
SIM lockiem Era, gwarancja, - 380 zł. Wałbrzych, tel. 
0600/29-33-57
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, - 290 zl. Wro
cław, teł. 0601/79-96-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, ładowarka, uży
wana 1 tydzień, żółta obudowa, cena 350 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-75-02
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, instrukcja, ładowar
ka, z SIM lockiem Plus GSM • 280 zł. Wrocław, tel. 
0606/33-71-46
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, pudełko, łado
warka, z SIM lockiem sieci Era • 270 zł. Wrocław, tel. 
0608/52-81-32
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, folia na wyświetlaczu, 
na gwarancji, pudełko, ładowarka, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0601/40-15-41 ^
TELEFON GSM NOKIA 3210 menu w j. polskim, ładowarka*

A KABLE PC-KOM
| c o p -c o m ] (potny wybór)
^  OPROGRAMOWANIE NA CD

(w s z y s tk ie  m od ele  telefonów ) 
OPG11731 RÓWNIEŻ WYSYŁKA!
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
te l. 322-97-05, 0501 81-83 57
copcom@poczta.onet.pl

domowa, gry, wiadomości graficzne i inne funkcje, stan ideal
ny, - 270 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM NOKIA 3210 kalkulator, zegar, budzik, łado
warka sieciowa, stan idealny, • 280 zł. Wrocław, tel. 
0502/89-26-51
TELEFON GSM NOKIA 3210 z ładowarką, pudełko - 320 zł. 
Wrocław, tel. 0603/43-33-37
TELEFON GSM NOKIA 3210 zadbany, pudełko, ładowarka, 
instrukcja, działa w każdej sieci, wgrane logo, net monitor, 
dodatkowe dzwonki, • 290 zł. Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 
0605/64-23-88
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan idealny, • 
270 zl. Wrocław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan b. dobry, - 
250 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3210 działa w ERA, ładowarka, gwa
rancja, stan idealny, możliwość ściągnięcia SIM locka, - 290 
zł. Wrocław, tel. 0502/93-90-58 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, na gwarancji, 
folia na wyświetlaczu, używany miesiąc, instrukcja, ładowar
ka, pudełko, pokrowiec, stan idealny, - 280 zł. Wrocław, tel.
0501/96-12-29   ą
TELEFON 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.

SPRZEDAZ TELEFONOW KOMORKOWYCH
-NOWE i UŻYWANE -N A JW IĘ K S Z Y  W Y B Ó R
-NA KAŻDY APARAT. UDZIELAMY GWARANCJI* nn « ,i« A  i«
-DO KAŻDEGO APARATU W  KOMPLECIE JEST rKUNIUUJA
ORYGINALNA ŁADOWARKA I INSTRUKCJA** HOLOGRAMY 30

-FACHOWE DORADZTWO NA WYŚWIETLACZE
-N A JN IŻ S Z E  C E N Y  ..... |  .. Ąn ,
-TELEFONY NA KARTĘ TAK-TAK SIMPLUS POP tVlK04EL90 Zl
-STARE APARATY PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU •> , ^
-Z KAŻDEGO ZAKUPIONEGO TELEFONU 30 WZOrÓW
SIM-LOCKA USUWAMY G R A T IS ^  

-P R O M O C J A  DO KAŻDEGO KUPIONEGO TELEFONU 
AKCESORIA DODATKOWE MOŻESŻ.DOKUPIĆ Z 15% RABATEM

KARTY STARTOWE SERWIS, USUWANIE
— -TAK TAK stan konta 50 99 ZŁ
*• ^  -SIM PLUS stan konta 3 29 ZŁ
CT> -SIM PLUS stan konta 33 59 ZŁ 
■ S  -SIM PLUS stan konta 53 79 ZŁ 

-POP MAŁY stan konta 15 45 ZŁ 
-pop DUŻY stan konta 65 99 ZŁ

;KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE 
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON 

RTŁSTARTOWĄMOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!!

Nokia 5110 
Nokia 3210  
Nokia 3310  
Nokia 7110 
Nokia 8210  
Nokia 6210

69 zł 
99 zł 
119 zł 
139 zł 
119 zł 
129 zł

wymiana wyświetlacza -19  zł 
TAKŻE SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

owy2*J t  ooozł. v
nstrukcjl nl* ma w momonćlo zakupu tolnfonu bndzla 
potrafimy wykonać t̂ . uaiug% aa ml na mlajaou. v

.KAZIMIERZA WIELKIEGO 39
do odbioru v j dwóch tygodni.

WYŚWIETLACZESIM-LOCKOW nn  0Q 7 
KODOW APARATÓW u u  Cl L
WSZYSTKIE MODELE
MOTOROLA U S U W A M Y  S IM -L O C K I  
WGRYWAMY JĘZYK AKTYWUJEMY ZEGAREK OD RĘKI!!!
WGRYWANIE JĘZYKÓW
SIEMENS, ALCATEL, ERICSSON, MOTOROLA
J Ę Z Y K  N O K IA  -99  Z Ł  (CZ^S DO 14 DNI)
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Siemens C35 - 440 zł i C25. - 250 zł. Wrocław, tel. 387-13-75, 
0606/77-92-47
TELEFON GSM NOKIA 3210 fabrycznie nowy, w sieci Era -
350 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 280 zł. Wrocław, tel.
0502/39-10-89
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, - 265 zł. 
Wrocław, tel. 0607/74-47-34
TELEFON GSM NOKIA 3210 działa w Plusie, pudełko, etui 
skórzane, - 270 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, stan idealny, - 260 zł. Wrocław, tel; 
0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, • 270 zł lub za
mienię na Siemens C35i, Nokia 6150. Wrocław, tel. 
0602/87-86-42

SK U P • SPRZEDAŻ  
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

NOW YCH I UŻYW ANYCH  
• akcesoria • serwis • karty startowe •

OPOH588
Wrocław, „Hala Strzegomska” BIS, 

stoisko 83, ul. Strzegomska 208 
tel. 373-64-68 w. 383,373-65-95 w. 383 

0-604222 759,0-609 475474

TELEFON GSM NOKIA 3310 atrakcyjny wygląd, nowy, pu
dełko, ładowarka, instrukcja, bogate menu, wibracja, wybie
ranie głosowe, - 450 zł. Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 
0605/64-23-88
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, - 420 zł. Wro
cław. tel. 071/783-77-45.0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, bez SIM 
locka, - 460 zł. Wrocław, tel. 0604/89-37-72 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 460 zł. Wrocław, tel/ 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. sieciowa, pudełko, na gwa- ' 
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, be?, SIM locka, 
2-systemowy, wibracja, wybieranie głosowe, stan idealny, - 
450 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3310 pudełko,Ładowarka, nowy, na 
gwarancji. - 430 zł. Zgorzelec, tel. 0 0̂4/08-14-49 
TELEFON GSM NOKIA 3310. - 38Ó zł. Zielona Góra, tel. 
0604/71-24-37
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, Net monitor, bez SIM 
locka, pokrowiec, -45Qjzf. Bolesławiec, tel. 0501/09-21-90

TELEFON GSM NOKIA 3210 stan dobry, bez SIM locka, ła
dowarka, instrukcja, pudełko, - 260 zł. Wrocław, tel. 
0504/91-28-45
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, folia na 
wyświetlaczu. - 300 zł. Wrocław, tel. 0607/76-04-81 
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 280 zł. Zielona Góra, tel. 
0604/71-24-37
O  TELEFON GSM NOKIA 3310, • 410 zł. Wrocław, tel.

0600/13-71-05 02022031
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, kompletny - 450 zł, Erics
son T 20, nowy, mały - 500 zł, Nokia 5110, Plus GSM, nowy. 
bateria, kompletny - 250 zł, Nokia 3210, kompletny, stan ide
alny - 290 zł, Siemens C25, kompletny -190 zł, Siemens C35, 
kompletny - 330 zł, Motorola 3888, • 130 zł. Jawor, tel. 
0603/48-89-02
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, 2 sztuki - 460 zł/szt. Je
lenia Góra, tel. 0502/87-25-44
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan idealny, 6 miesięcy gwa
rancja, - 420 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 0601/75-53-04 
TELEFON GSM NOKIA 3310 działa w sieci Plus, nowy, na 
gwarancji, pudełko, - 460 zł lub zamienię na Siemensa C35. 
Kłodzko, tel. 0605/32-69-00
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, SIMIocka Idea, kupiony 
w maju 2001 r., na gwarancji, - 450 zł. Krosno Odrzańskie, 
tel. 068/391-38-38,0502/16-69-57 
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, pokrowiec, - 470 
zł. Legnica, tel. 076/854-74-91.0602/39-88-14 
TELEFON GSM NOKIA 3310 450 zł, Nokia 3210 - 300 zł.
Lubin, tel. 0609/64-41-91
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka lub z SIM loc- 
kiem, - 470 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, 3-miesięczny, SIM 
lock PLUS, oryginalna obudowa + obudowa z imitacji skóry 
węża, folia na wyświetlaczu, etui, ładowarka, kupiony w salo
nie, na gwarancji, • 450 zl. Polkowice, tel. 0603/70-84-45 
TELEFON GSM NOKIA 3310 mało używany (1.5 mies.), stan 
idealny, ład. sieciowa, pokrowiec, na gwarancji, - 410 zł. Po
lkowice, tel. 0501/76-58-54
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 450 zł. Sobótka, tel. 
0604/40-19-54
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 460 zł. Sobótka, tel. 
0600/13-71-05
TELEFON GSM NOKIA 3310 2 kolorowe obudowy, ładowar- © 
ka, SIM lock ERA, instrukcja, gwarancja, nieużywany, - 500 zł 
lub zamiana na Ericsson T20s, T28s, Alcatel 501. Świdnica, 
tel. 0502/42-49-46
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 480 zł (nowa), 430 zł (używa
na). 6150 - 700 zł i 420 zł, 6110 - 350 zł, 5110 - 380 zł. z 
simplusem - 230 zł, 3210 - 300 zł, 3110 -160 zł, 8110 -120 zł. 
Wałbrzych, tel. 0603/51-52-37 
TELEFON GSM NOKIA 3310 wibracje, wybieranie głosowe, 
nie używany, nowa, bez SIM locka, - 470 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/34-94-66
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka - 430 zł. Wro
cław, tel. 0501/86-07-72
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, SIM lock Era, - 
450 zł. Wrocław, tel. 0606/30-29-38

TELEFON GSM NOKIA 5HO bez SIM locka, od 200-220 zł
lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock Plus, 2 panele, - 200
zł. Jelehia Góra, tel. 0601/57-12-10
TELEFON GSM NOKIA 5110 euti, 2 ład., bez SIM locka. -
200 zł lub; zamienię. Lubań, tel. 0606/17-38-84
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, Plus lub bez SIM
locka, - 200 zł. Lubin, tel. 076/846-74-77
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, kompletny, -180
zł. Oława, tel. 0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ładowarka, instr., 
w pudełku - 200 zł. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, stan baterii i 
telefonu idealny, -180 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM NOKIA 5110 atrakcyjny wygląd, pudełko, 
ładowarka, instrukcja! działa w sieciach Era i Plus, wgrane 
logo, net monitor, --190 zL-Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 
0605/64-23-88
TELEFON GSM NOKIA 5110 instr. w jęz. polskim, ładowar
ka, pudełko, pokrowiec, SIM lock Era GSM, stan idealny, - 
220 zł. Wrocław, tel. 788-15-92 
TELEFON GSM NOKIA 5110 z pokrowcem, bez SIM locka, • 
170 zł. Wrocław, tel. 0603/43-33-37 
TELEFON GSM NOKIA 5110 działa w sieciach Era i Plus, 
bateria litowo-jonowa, -190 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, - 230 zł. Wro
cław, tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, • 210 zł. Wro
cław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, pudełkô , instruk
cja obsługi, z SIM lockiem Plus, ładowarka, pełny zestaw, - 
200 zł. Wrocław, tel. 0502/64-30-34 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, pudełko, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, mało używany, za
dbany, na gwarancji; - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, pokrowiec, ła
dowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, - 230 zł. Wro
cław, tel. 0606/42-31-77
TELEFON GSM NOKIA 5130 ładowarka sieciowa, pudełko, •
150 zł. Wrocław, tel. 0601/40-15-41
TELEFON GSM NOKIA 5130, - 160 zł. Wrocław, tel.
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 6110 ładowarka, bez SIM locka, wi
bracja, menu w jęz. polskim, stan b. dobry, - 370 zł. Lubin, tel. 
0603/16-79-74
TELEFON GSM NOKIA 6110 kameleon, atrakcyjny wygląd, 
menu w jęz. polskim, ładowarka, pudełko, instrukcja, bateria 
Li-lon, logo, net monitor, dodatkowe dzwonki, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0600/36-02-24,0605/64-23 8̂8 
TELEFON GSM NOKIA 6110 w pudełku, instrukcja w jęz. 
polskim, pokrowiec, zestaw słuchawkowy, ładowarka, działa 
w Plus GSM, - 340 zł. Wrocław, tel. 0601/77-51-91 
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sieciowa, pudełko, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, bez SIM loc- - 
ka, - 270 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25

T I S I  art-BM s.c. ul. Krasińskiego 32 Wrocław
■  071/341-92-95

KOMÓRKOWE Zapraszamy 
pn.-pt. 10.00-19.00
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A K U M U L A T O R Y  DO T E L E F O N O W  
K O M Ó R K O W Y C H  W  C E N IE  P R O D U C E N T A

Wamtechnik Sp.z o.o 
Wszystkie modele, gwarancja. Przedstawiciel handlowy A a tra  P lu s  G S M  

Dom handlowy ASTRA, ul. Horbaczewskiego 4-6 
__54-130 Wrocław, te l/f a x 071/351 66 59 OP005597

P O S Z U K U J E M Y  O D B IO R C Ó W  H U R T O W Y C H  te l. 0-605 266 OOO

warka + Alcatel H6 800 gratis - 530 zł. Wrocław, tel. 
0501/84-27-65
TELEFON GSM NOKIA 6150 .kameleon’, bez SIM locka, 
działa w Era GSM, Plus GSM i Idea, stan idealny, • 550 zł. 
Wrocław, tel. 0501/73-38-13
TELEFON GSM NOKIA 6150, • 300 zł. Zielona Góra, tel. 
0604/71-24-37
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 bez SIM locka, nowy, menu w 
jęz. polskim, • 950 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 6210, -1.000 zł lub zamienię na No- 
kię 3310, z dopłatą. Świdnica, tel. 074/62-54-35 
TELEFON GSM NOKIA 6210 wibracja, wybieranie głosowe, 
internet, bateria Li-Jon, bez SIMIocka, • 920 zi. Wrocław, tel. 
0603/84-83-82
TELEFON GSM NOKIA 6210, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0600/42-07-93
TELEFON GSM NOKIA 6210, - 980 zł. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 6210, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/784-57-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM NOKIA 6210 2 szt., nowe, dużo funkcji, pod
czerwień, menu w jęz. angielskim, - 790 zł. Wrocław, tel. 
0603/39-39-59
TELEFON GSM NOKIA 6210 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, POP i

TELEFON GSM NOKIA 8810 bez SIM locka, stan b. dobry, -
780 zł. Wrocław, tel. 0602/36-68-94
TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIM locka, komplet, stan
idealny, - 1.650 zł lub zamienię na inny z dopłatą. Oława, tel.
0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 8850 używany, stan idealny, nie znisz
czony, bez zadrapań, bez SIM locka, 2-systemowy, bateria 
Li-Jon, wybieranie głosowe, podczerwień, kalendarz, ks. tel. 
250 numerów, aktywna klapka, niebieskie podświetlenie, kpi. 
- 1.700 zł lub zamienię. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM NOKIA 8850, - 1.680 zł. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIM locka, ładowarka, cena 
-1.700 zł lub zamienię na Nokia 8210, Motorolla V 3890 (800 
zł dopłaty), lub Ericsson T28S (1300 zł dopłaty). Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
TELEFON GSM PANASONIC G450 - 130 zł, G520 -150 zł i 
160 zł, GD30 - 250 zł, GD50 - 350 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/51-52-37
TELEFON GSM PANASONIC G450, - 90 zł. Zielona Góra, 
tel. 0604/71-24-37
TELEFON GSM PANASONIC G520, -100 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0603/46-59-54
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ładowarka, futerał, z SIM
lockiem ERA, stan b. dobry, - 180 zł. Kłodzko, tel.
074/867-77-30,0605/32-64-00
TELEFON GSM PANASONIC GD30 -190 zł, Sony CD5 -190
zł. Motorola T2288 * 190 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31-53,
0603/18-95-49

TELEFON GSM PANASONIC GT50 SIM lock Era. na gwa
rancji do 11.2001 r, - 260 zł lub zamienię na częśd do kompu
tera PC. Bolesławiec, tel. 0501/76-67-46 
TELEFON GSM PHILIPS ładowarka sieciowa, pokrowiec, bez 
SIM locka, stan b. dobry, -185 zl. Lubin, tel. 076/846-50-38 
TELEFON GSM PHILIPS OZEO nie używany,- na gwarancji, 
bez SIM locka, - 350 zł. Legnica, tel. 0603/33-23-38 
TELEFON GSM PHILIPS OZEO ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim
plusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan idealny, • 350 
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM SAGEM MC 815 zestaw głośno mówiący, 
akumulator z wibracją, pokrowiec, ładowarki, stan idealny, - 
120 zł. Wrocław, tel. 0603/18-68-38.
TELEFON GSM SAGEM MC 939, aktywna klapka, akumula
tor z wibracją, przelicznik walut, gry, notes, kompozytor me
lodii, zestaw głośno mówiący, bez SIM locka, skórzany po
krowiec, - 270 zł. Zielona Góra, tel. 0609/42-43-81 
TELEFON GSM SAGEM RC 715, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89 -
TELEFON GSM SAMSUNG A 100 bez SIM locka, ładowar
ka, wysoki model, dużo funkcji, - 1.200 zł. Lubin, tel. 
0603/16-79-74
TELEFON GSM SAMSUNG MCM 600 ładowarka, zestaw słu
chawkowy, cena - 290 zł. Wrocław, tel. 0602/76-55-63 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2200 2-systemowy, aktyw
na klapka, wibracje, wybieranie głosowe, bateria Li-Jon, bez 
SIM locka, bez menu w jęz. polskim, - 260 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/34-94-66
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600 2 ładowarki; - 320 zł. 
Leszno, tel. 0607/09-44-50
TELEFON GSM SAMSUNG SGH N100 nowy, na gwaranqi, 
z SIM lockiem Plus, - 850 zi. Wrocław, tel. 0501/63-18-31

SKUP - SPRZEDAŻ - ZAMIANA 
TELEFONÓWKOMÓRKOWYCH

nowych i używanych 
NAJLEPSZE CENY  

możliwy dojazd 
Wrodaw. tel. 0-5Ó1704 647,0-501222096

TELEFON GSM SAMSUNG SGH N100, • 1.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-57-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM SIEMENS C25 nowy, bez SIM locka, • 210 
zł. Kędzierzyn-Koźle. tel. 077/481-75-84 
TELEFON GSM SIEMENS C25 pokrowiec, ładowarka, stan 
dobry, -160 zł. Legnica, tel. 0600/20-33-19 
TELEFON GSM SIEMENS C25 pokrowiec, ładowarka, z kar
tą POP lub bez, stan idealny, - 220 zł. Legnica, tel. 
0503/85-74-89
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,

TEL. KOMORKOWE GSM, DCS ZAPRASZAMY DO
SKUP: SPRZEDAŻ - ZAMIANA

USUWANIE SIM LOCKA 
KODÓW, BLOKAD (fakty VIII, AKTYWACJE UW fil,PUP, S M

TANIE AKCESORIA 1 KABLE: 
■ŁADOWARKA SAM. -2 0  zł 

•POKROWIEC -1 5  zł

NOWEGO SALONU i
te l.  0 7 1 / 3 5 3 ^ 8 - 1 8 , 0 5 0 1 2 i l  1 I ł ^ E
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P A L M T O P
N O T E B O O K

R0ZK0D0WUJEMY WSZYSTKIE MODELE

MOTOROLI 1 NOKII
HUZ KART FRANCUSKICH, IEMECUH, USZPOSIOOI, HSTOIAHICłl

■ŁADOWARKASIECIOWA - 4 0 zł 

- ZESTAW GLOŚNO-MÓWIĄCY- »d 5 0  zł 
■ZESTAW SŁUCHAWKOWY-3 0  zł

codziennie w godz. I03(>-183(| ijH j

W - w , ul. T r ó j k t f t r i
TELEFON GSM NOKIA 6110 .kameleon', bez SIM locka, ła
dowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, pudełko, druga 
bateria, menu w j. niemieckim, - 260 zł. Wrocław, tel. 
071/781-84-69,0603/42-29-49
TELEFON GSM NOKIA 6130 nowy, waran cji, instr., ła
dowarka, kalendarz, bateria Li-Jon, podczerwień, książka tel. 
150 numerów • 220 zł lub zamienię. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM NOKIA 6130 logo, kalendarz, notes, gry, łą
cze na podczerwień, dużo funkcji, menu w języku polskim, 
ładowarka sieciowa, bez SIM locka, stan dobry, • 240 zł lub 
zamienię na Nokię 3210, stan obojętny. Wrocław, tel. 
0504/93-38-68
TELEFON GSM NOKIA 6150, - 410 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 0503/53-33-88
TELEFON GSM NOKIA 6150 nowy, gwarancja, etui, ładowar
ka. - 600 zł. Trzebnica, tel. 0502/20-58-68 
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 ładowarka samochodowa i do-

0 Wszystkie modele (Wszystkie modele! % 
  ----------

iSIM. LOCJCł

£  Wszystkie modele IWszystkie modele I ®
OP003618

mowa, etui z klipsem, gwarancja, pudełko, instrukcja, pod
czerwień, stan b. dobry, bez SIM locka, - 550 źi. Wrocław, tel. 
352-40-28, wieczorem v
TELEFON GSM NOKIA 6150 zadfcftiy, niebieski, 2-systemo
wy, bogate menu w jęz. polskim, bateria Li-lon, bateria, łado
warka, instrukcja, - 450 zł: Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 
0605/64-23-88
TELEFON GSM NOKIA 6150 stan dobry, ład. stacjonarna, 
bez SIM locka, pańeh^kołorze niebieskim, - 330 zł. Wrocław, 
tel. 0609/15-60-1*
TELEFON GSM NOKIA 6150 stan b. dobry, instr., kody, łado-

Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM NOKIA 7110 na gwarancji, pudełko, instruk
cja, stan b. dobry, - 800 zł lub zamienię na tańszy. Jelenia 
Góra, tel. 0601/08-20-32
TELEFON GSM NOKIA 7110 pudełko, kameleon, port pod
czerwieni, gwarancja, stan idealny, - 750 zł. Lubin, tel. 
0607/75-77-35
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, ładowarka, ba
teria, li-ion, łącze podczerwieni, kalendarz i inne, pamięć 1000 
numerów, - 660 zł. Trzebnica, tel. 0608/16-04-79 
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 71104-miesięczny, aktywna klapka, 
wibracja, bez SIM locka, - 750 zł. Wrocław, tel. 0503/66-62-36 
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, 4-miesięczna, 
aktywna klapa, wibracja, - 790 zł. Wrocław, tel.j0606/4'l-19-88 
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka,  ̂630 zł. Wro
cław, tel. 0608/67-24-94
TELEFON GSM NOKIA 7110 ład*siepiowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TĄK,-Sfnjpfi»śa i POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, wibracjâ -aktywna klapka, stan idealny, - 700 
zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 7110 nowy, bez SIM locka, - 690 zł. 
Zgorzelec^. 075/771-85-44
TELEFON GSM NOKIA 8110 bez SIM locka, -140 zł. Wro
cław, JeK 0602/80-44-53 

' TELEFON GSM NOKIA 8110 .banan’ , bez SIM locka, -160 
zł. Wrocław, tel. 0605/91 -62-00 
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka. ładowarka, na 
gwarancji, - 970 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/20-41-80 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, w pudełku, menu w jęz. 
polskim, bez SIM locka lub w Plusie, - 1.250 zł. Lubin, tel. 
0603/16-79-74
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, bez SIM locka, -1.000 
zł. Oława, tel. 0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 8210 stan idealny, menu w jęz. pol
skim, wibracje, wybieranie głosowe, podczerwień. • 1.050 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-97-19,0603/77-29-94 
TELEFON GSM NOKIA 8210, - 970 zi. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45

TELEFON GSM PANASONIC GD30 bez SIM locka. na gwa
rancji, pudełko, ładowarka, etui, stan b. dobry - 220 zł. Wro
cław, tel. 0501/82-23-49
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, idealny do TAK TAK, 
POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 210 zł. Wrocław, 
tel. 0608/11-60-25 \.~
TELEFON GSM PANASONIC GD30 SIM lock Era, pokrowiec, 
• 210 zł. Zielona Góra, Lubin, tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM PANASONIC GD50 ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancją w pudełku, wibracja, animacja, głośno mówiący, 
idealny db TAK TAK, POP i Simplusa, 2-systemowy, stan ide
alny, • 250 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25

TELEFON GSM PANASONIC GD90, • 420 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM PANASONIC GD90 mały. 2 kolory podświe
tlania, ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, animacja, TAK 
TAK, POP, Simplus, 2-systemowy stan idealny, wibracja, ani
macja, - 450 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GP50 - 280 zł lub zamienię. 
Bystrzyca Ki., tel. 074/811-31-29,0604/24-96-77

IB iW KO I t t i
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Tel: 071/783 69 39:0503 91 66 521 codz. od 10.00 do 18.00 SERWIS TELEFONÓW GSM
Pokrowce skórzane - 25 
Ładowarki samoch. - 30 
Antenki do telefonów - 25 
Uchwyt magnetyczny - 35

WYŚWIETLACZE Z WYMIANĄ
NOKIA 5 1 1 0  - 9 5  z ł  
NO KIA 3 2 1 0  - 1 50 z* 
ER ICSSO N  7 6 8  - lO O  z* 
ER ICSSO N  T l  O - 1 4 0  z*

KARTY Z NUMEREM (NUWE) JUZ OD 85 ZŁ

ładowarka, futerał, instr. w jęz. polskim, • 250 zł. Lubin, tel. 
0602/17-48-60
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka. ładowarka, 
instr., pudełko -180 zł lub zamienię. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, komplet, • 180 
zł lub zamienię na inny. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM SIEMENS C25 pudełko, instrukcja. -160 zł. 
Wałbrzych, tel. 0604/72-64-82 
TELEFON GSM SIEMENS C25 - 220 zł, C35 - 360 zł, S25 - 
500 zł, S35 - 900 zł, TRIUM GALAXY -170 zł. ASTRAL -130 
zł. MARS - 330 zł. Wałbrzych, tel. 0603/51-52-37 
TELEFON GSM SIEMENS C25 nowa obudowa, ładowarka, 
etui z klipsem, bez SIM locka, - 205 zł. Wrocław, tel. 
0608/73-91-30
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ładowarka
samochodowa i stacjonarna, cena • 175 zł. Wrocław, tel.
071/351-54-40,0602/04-12-41
TELEFON GSM SIEMENS C25 nowy panel, ładowarka, - 200
zł lub zamienię na telefon Nokia 3210. Wrocław, tel.
0608/38-90-04
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIMIocka, -170 zł. Wro
cław. tel. 071/329-58-11,0501/94-24-30 
TELEFON GSM SIEMENS C25 małe gabaryty, bez SIM loc
ka, -190 zł. Wrocław, tel. 0601/18-22-99 
TELEFON GSM SIEMENS C25, • 180 zł. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45
TELEFON GSM SIEMENS C25 uszkodzony wyświetlacz, - 
140 zł. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ład. sieciowa, pudełko, nowy, 
na gwaranqi, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, bez SIM locka, stan b. dobry, - 200 zł. yifrodaw, tel. 
0606/57-95-13 f / '
TELEFON GSM SIEMENS C25zSIM lockiem Idea. oryginal
na obudowa, ładowarka, -160 zł lub zamienię. Zielona Góra, 
tel. 0608/58-08-53 A
TELEFON GSM SIEMENS C30, - 340 zł lub zamienię. Bole
sławiec, tel. 0503/53-33-88 j /  *
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowość, fabrycznie nowy, 
działa w sieci Era, - 310 zł. Wrocław, tel. 0608/67-24-94 
TELEFON GSM SIEMENS C35I. internet, organizer. wibra
cja, animacje, zegaręk; pokrowiec, ładowarka samochodowa, 
pudełko, • 370 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-36-44 po 
godz. 20,0603/5^6-67
TELEFON G§M SIEMENS C35I bez SIM locka, - 300 zł. Le
gnica, tel. 0603/43-95-84
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy. na gwarancji, • 300 zł. 
Legnica,-tel. 0601/57-48-87
TELEFON GSM SIEMENS C35I. - 380 zł. Lubin, tel. 
4609/64-41-91
TELEFON GSM SIEMENS C35I nało używany, bez SIM loc
ka, internet, grafika, ładowarka, - 350 zł lub zamiana na No
kia 3211 ERA. Nowa Ruda. tel. 0608/72-75-44

TELEFONY 
KOMÓRKOWE

Wrtdaw 
tri. Batackteflo 11 

(jot* »t HwIrtrUft, tfcafc LOT-i)

ni T T i B i i i n  i ' t t i . 3 7 2 s i n
0603 45 63 47 
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TELEFONY KOMORKOWE GSM
SKUP - S P R Z E D A Z - ZAMIANA

szeroki wybór akcesoriów  
karty Tak-Tak, Simplus, PO P od 35 zł 
największy wybór - najniższe ceny 
serwis, sim/lock
Z A P R A S Z A M Y  rto n n iii

tel. kom. 0 607 787 893, 0 603 838 861,
Centrum, Rynek, D .T .H . F E N I X  IV p., Wrocław

OPOLE
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA 

USUWANIE BLOKAD SIM LOCK 
AKCESORIA 

KARTY TAK TAK, POP, SIMPLUS 
Opole, ul. Krakowska 25 

obok „DZIUPLI” §
tel. 077/456-42-51 =

0-603 104 813,0-602 584 089 £

K R ED Y T 4%sr
termoizolacyjny na:

OGRZEWANIE °P0"510 
OKNA I DO Cl ER LENI A 

53-652 Wrocław, ul. Kruszwicka 24 
0 7 1 /  3 S S - T 8 - 2 1 ,  0 5 0 1  5 S - 1 Q - a S

HURTOWNIA AKCESORII 
DO TELEFONÓW 
KOMÓRKOWYCH

POKROWCE 
HOlMUMYtt 4,10 PLN* KABURY

Ml NT ANTUTMM. 13,M PIH* 
M ł n N 1

Ł A D O W A R K I S IIC IO W I  
I M *  N M >
/ARKI SAMOCHODOWI

r s s jż fO ff

PRZY ZAMÓW IINIU POWYZKJ 500  ZL.* 
TOWAR DOSTARCZAMY LUD W YSYŁAMY 

N A  N ASZ KOSZT W  CIAOU 1 DNIA.

DAKOM * .€ .  OPOH625
ul. K a z im ie rza  W ie lk ie g o  39 
50 -077  W rocław  Teł.71/78-18-«35,0-503-97-38-34 

kwoty tą kwotMrt netto fQX. 71/78-18-654__________

SKUP I SPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
KUPIMY KAŻDY TELEFON NOWY 
I UŻYWANY ORAZ Z PROMOCJI

SKLEP  - KOMIS OP010475 

Ś w id n ic a ,  u l. W a łb r z y s k a  5
tel. 0604 30 20 40

TELEFONY

POKROUJCC SKORA 25 zt 
POHfiOUJCi lUKSUSOUie 55 zł 
ŁAD. SAMOCHODOWE 30 zł
u c M i a ^
RNTCNKI UIVMI€NN€ od 20 zł
SIM 10CKI od \  30 zł
KODY APARATU od 20 zł
KARIY STAATOUII 
Z NUMCRCM (N0LU€) od 40 zł

•pokrowiec lub ładów. san.
W-w, pl. G runw aldzki 4  
codz. od  10.00 do 18.00

pierwszy wieżowiec 
od mostu Grunwaldzkiego

Tel: 071/321-07-78,0503 01 00 52
[ skupujemy telefony uszkodzone |

T E L . K O M Ó R K O W E  G S M -D C S  
S K U P  - S P R Z E D A Ż  - Z A M IA N A

SKU P W SZYSTKICH MODELI TELEFO N Ó W  
NOW YCH I UŻYW ANYCH. PŁACIM Y N A JW IĘ C E J!!!

AKTYWACJE TAK-TAK, SIIHPLUS, POP;OP010538;TANIE AKCESORIA
PEŁNA OFERTA | 

(również na zamówienie)

USUWANIE BLOKAD SIM-LOCK 
(MOTOROLA, NOKIA, SAGEM. SIEMENS)

OŁAWSKA 25
tel. 071/341-85-60 

0-501 485 700

S I M - L O C K I
DO 
35 zł

BLOKADY, KODY 
USUWAM I
Wrocław. 344-16-79. 0607 609-94Ź

OPOH962

TELEFON GSM SIEMENS C35I pudełko, ładowarka, nowy, 
na gwarancji, - 350 zł. Zgorzelec, tel. 0604/08-14-49 
TELEFON GSM SIEMENS C35I Era. 3-miesięczny, z gwa
rancją, - 350 zł lub zamienię. Zielona Góra, Lubin, tel. 
0608/58-08-53
TELEFON GSM SIEMENS M35I wibracje, WAP, gry, wodo-

M RW  SERW IS
• SKUP, SPRZEDAŻ, ZAfolANA «

• AKCESORIA, SIM LOCKI •
• SERWIS, PROMOCJE •

• AKTYWACJE PLUS G$M •
OP011920

ul. Kamienna 112 (Krzyki) 
tel. 071/336-21-95, 0-601 302 333 

ul. Jackowskiego 57 (Biskupin - pętla) 
tel 071/345-19-64, 0-601 741 647

TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, komplet, stan 
idealny, - 330 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSMS.IEMENS C35I nowy, nie używany, kupiony 
w 04.2001 r,’- 380 żkWałbfrych, tel. 0602/17-71-36 
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan b. dobry, bez SIM loc
ka, • 340 zł. Wrocław, tel.0608/6?*24-94 
TELEFON GSM SIEMENS C35I starT idealny, pudełko, łado
warka, cena 360 zł. Wrocław, tel. 0503/67*75-0^
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 350 zł.^Wrocław, tel. 
0503/68-55-65
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, bez SIM locka, doku** 
menty, ładowarka, gwarancja, stan b. dobry, -<360 zł. Wro-.. 
cław, tel. 0602/22-38-43
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy, nie uży
wany, na gwarancji, internet, wibracja, 2-systemowy, idealny 
do POP, TAK TAK i Simplusa, stan idealny, - 340 zł. Wrocław, 
tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, na gwaran- . 
cji, WAP, wibracja, ładowarka, pudełko, instrukcja, zestaw gło
śno mówiący, - 350 zł. Wrocław, tel. 0603/07-18-29 
TELEFON GSM SIEMENS C35I gwarancja, ładowarka, pu
dełko, skórzane etui, SIM lock Era, stan b. dobry, - 370 zł. 
Wrocław, tel. 0602/28-50-11,071/321-26-45 po godz. 19 
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 320 zł. Wrocław, tel. 
0501/29-46-45

odporny, pyłoodpomy, nowy, nie używany, bez SIM locka, • 
420 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM SIEMENS M35I instrukcja, na gwarancji, - 
500 zł. Wrocław, tel. 0606/41-27-14 
TELEFON GSM SIEMENS S11 kolorowy wyświetlacz, pokro- 

\ wiec, menu w jęz. polskim, ładowarka, działa w Idei, -110 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-51-91
TELEFON GSM SIEMENS S25, - 340 zł. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
TELEFON GSM SIEMENS S35I wibracje, WAP, wybieranie 
głosowe, gwarancja, pudełko, instr. obsługi, stan idealny, • 
830 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM SIEMENS S35I, • 800 zł. Wrocław, tel. 
07.1/784-57-75,0501/57-54-16, 0605/61-99-88 
TELEFON GSM SIEMENS S6 stan b. dobry, pokrowiec, łado
warka, €tui,«bsługuje kartę Tak Tak, -100 zł. Krzemieniewo, 
tel. 065/536-02 3̂2 s.
TELEFON GSM SIEMENS S6 bez SIM locka, • 70 zł. Wro
cław, teł. 0602/80-44-53 %'
TELEFON GSM SIEMENS S6 bez SIM locka. - 80 zł. Wro
cław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM SIEMENS S6 POWER stan dobry, z łado
warką biurkową + dwa pokrowce skórzane (czarny i brązo
wy), uchwyt samochodowy, - 40 zł. ZielonaOó/a, tel. 
068/454-97-44,0604/84-44-21 
TELEFON GSM SIEMENS S8 ładowarka, akcesoria, działa 
w Idei, cena 50 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 0503/66-01-64 
O  TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, na gwaran

cji, • 1.900 zł lub zamienię na Nokię 8850, z dopła
tą. Wrocław, tel. 0602/87-38-76 02021991

TELEFON GSM SIEMENS SL45 bez SIM locka, w pudełku, z 
oprogramowaniem, najwyższy model, - 1.600 zł. Lubin, tel. 
0603/16-79-74
TELEFON GSM SIEMENS SL45 bez SIM locka, nowy, kom
plet, - 1.800 zł lub zamienię na inny z dopłatą. Oława, tel. 
0606/40-71-37
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, bez SIM locka, MP3, 
podczerwień, płyta CD z oprogramowaniem, instr., słuchaw
ki, kabel do komputera, ładowarka biurkowa, na gwarancji, 
kpi. w pudełku - 1.850 zł lub zamienię. Oława, tel. 
0603/42-81-56
TELEFON GSM SIEMENS SL45, - 1.850 zł. Wrocław, tel. 
071/784-57-75,0501/57-54-16, 0605/61-99-88 »
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, na gwarancji, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 0608/38-33-52 
TELEFON GSM SONY CMD C1 Era, pokrowiec, ładowarka 
samoch. i stacjon., niebieski, pudełko, -170 zł. Zielona Góra, 
tel. 0608/58-08-53
TELEFON GSM SONY CMD J5 bez SIM locka, nowy, polskie 
menu, - 990 zł. Wrocław, tel. 0605/05-01-13 
TELEFON ISDN BINATONE 100 z ISDN, stan idealny, nowy 
- 280 zł.. Wałbrzych, tel. 074/847-69-27
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 
02022121

WYŚWIETLACZE DO TELEFONÓW NOKIA3310,3210,5110 
-160 zł. Wrocław, tel. 0602/80-44-53 
WYŚWIETLACZE DO TELEFONU Nokia 3210 - 65 zł. Nokia 
5110 - 55 zł, wymiana - 5 zł. Wrocław, teł. 0501/96-97-75 
ZAMIENIĘ KARTĘ TAK TAK na koncie 20 zł, na-kartę Sim
plus. Leszno, tel. 0608/73-05-05 
'ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S, bez SIM loc
ka, ład. stacjonarna, akumulator z wibracją, wybieranie gło- 
sowe, stan b. dobry - 230 zł lub sprzedam. Legnica, tel. 
0606/14-02-45
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK na 
telefon Trium Ada, bez SIM Locka. Wrocław, tel. 0501/92-78-10 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA^210 stan b. dobry na 
Ericsson T 10s. Kamienna Góra, tel. 0608/16r29-94 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 na Nokia 3310 
(nowy), dopłata. Lubań, 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
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 3210, 7110 na telefon 
Nokia 6210, nowy, z gwarancją i menu w j. polskim. Wrocław, 
tel. 071/338-02-78,0601/67-73-07 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji • na 
Nokia 6150, bez dopłaty. Opole, tel. 0603/25-31-97 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 na Nokię 6150 lub 
Siemensa M35i, bez SIM locka. Ruszów, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0608/71-11-80
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ła
dowarka, używany 3 miesiące • na Nokię 3310, bez SIM loc
ka, z dopłatą. Wrocław, tel. 0603/18-42-13 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, uży
wany 3 miesiące, ładowarka, na Nokię 3310 bez SIM locka, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/328-64-33 wieczorem 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka, 
wibracja, kompletny, I właściciel, pokrowiec oraz Motorola M 
3688, z SIM lockiem Era, kompletny, dokumentacja ♦ pokro
wiec, na Nokię 3210, 3310, Ericssona R 320s, najchętniej z 
SIM lockiem Plus. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SAGEM RC 715 ładowarka sta
cjonarna, samochodowa, pokrowiec, pudełko + karta Tak-Tak, 
40 zł na koncie + 10 darmowych SMS-ów -*-100 dopłaty - na 
Nokię 3210, bez ładowarki. Trzebnica, tel. 0601/41-82-54 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I Panasonic GD30, 
Sony CMD C1, wszystkie SIM lock Era - na droższe lub inne 
propozycje, dopłacę. Zielona Góra, Lubin, tel. 0608/58-08-53 
ZASILACZ DO TELEFONU NOKIA 2110, • 30 zł /szt.. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY MOTOROLLA 3888 - 30 zł, ba
teria Nokia 3110, nowa - 40 zł, Siemens S6, ładowarka samo
chodowa • 60 zł. Bolesławiec, tel. 0608/25-36-98, 
0503/68-55-43,075/644-97-06 po godz. 20 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do Motoroli, - 20 zł. Wrocław, tel. 
328-99-61

B IZN ES
O  „A.A.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 !!! Kupujący nie płaci podatku od kupna. 
Zapewniamy tani transport na terenie całego kra
ju. Prowadzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻY
WANYCH I CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ I 
SKUP AUT, czynne. 8-17.30, Wrocław, kier., Jelcz, 
500 m za CPN, przy przej. kolejowym, ul. Swoj- 
czycka 99, tel. 071/348-34-78 (fax), 0601/21-75-42, 
0601/70-17-36 non-stop 81009571 

O  „SUMATOR” - BIURO RACHUNKOWE (licencja 
MF), ul. Tęczowa 57, pok. 108 • pełna księgowość 
KPiR, ryczałt, rejestr VAT, PIT, CIT, porady, wypro
wadzanie zaległości, rozliczenia roczne • tanio. 
Telefon 071/342-70-41 do 49 wewn. 243, po 
godz. 16. Telefon domowy 071/341-20-38. Głów
ny księgowy 071/351-77-95. 01022551

O  A JEŚLI POTRZEBUJESZ GOTÓWKI - zadzwoń!!! 
Natychmiastowe pożyczki pod zastaw sprzętu 
RTV, komputerów, telefonów GSM, samochodów, 
złota. Wypożyczamy również Polonezy osobowe 
i Trucki, po najniższych cenach. Lombard 
„Art-Car", Wrocław, ul. Wejherowska (przychod
nia), tel. 071/362-69-13 03002791

O  ABY KREDYT GOTÓWKOWY (bez poręczycieli), 
mieszkaniowy otrzymać - zadzwoń. „WISTA”, 
Wrocław, ul. O łbińska 19 (I piętro), tel. 
071/329-31-58,0607/38-84-55 01024041

O  ATRAKCYJNE KREDYTY bez poręczycieli, do 
30.000 zł. W szelkie usługi finansowe., tel. 
0606/33-26-92 01023101

O  ATRAKCYJNE I PROFESJONALNE pokazy ogni 
sztucznych, całorocznie, obsługa różnego rodza
ju imprez, bankietów, uroczystości. Gwarantuję 
niepowtarzalne wrażenia. Referencje. Świdnica, 
tel. 074/851-26-49, 074/852-32-77 (fax), 
0607/53-92-60 01027151

O  ATRAKCYJNE KREDYTY GOTÓWKOWE pożycz
ki hipoteczne na dowolny cel, kredyty na remont, 
budowę domów i lokali mieszkalnych, autokredyt, 
pożyczki pod zastaw samochodu. „MEGA”, Wro
cław, ul. Jagiellońska 7/1a, tel. 071/322-16-61 

-  80008001
O  BIURO RACHUNKOWE GRAMAR : PIT-y, ZUS, re

jestry VAT, KPiR, pełna księgowość, prowadzenie

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30 OOÓżł z ubezpieczeniem 

na życie bez poręczycieli 
,0 602 150435 _ 7

OP012132

W BC R ATY
----------------Sp . z  o .o . -------------------

POŻYCZKA GOTÓWKOWA
P o trzebu je sz  go tów ki - p rzy jd ź  do  nas!!! 

Z a pew n iam y  kredyt bez  po ręczyc ie li, 
m iłą, s z y b k ą  i p ro fe s jona lną  obsługę.

Legnica, ul. Witelona 6 
tel. 076/866-07-32,862-80-72 

Wałbrzych, ul. Gdańska 1 
tel. 074/842-93-83,842-63-52 

Wrocław, ul. Zielińskiego 39 
tel. 074/332-66-69,338-00-26 

Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 9/322 
tel. 068/327-20-11 w. 258 

Zapraszamy: pon.-pt. w godz. 9.00-17.00

TRANSPORT 1,51
F/AT DUCATO MAX!

PRZEW ÓZ O SÓ B  8+1 
FAKTURY 

tel. 071/310-20-98, 0-602 591 452

Karta kredytowa z limitem do 30.000 zł 
i zabezpieczeniem w postaci ubezpiecze
nia na życie kredytobiorcy oraz ubezpie
czenia na życie. 0P012114

Tel. 0-605 855 835

K R E D Y T  O D N A W IA LN Y  
do 30.000 zł

z ubezpieczeniem na życie, bez poręczycieli 

tel. 0-501 233 035  o p o h o m

O  w  w  http://oscar.of.pl

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
Legnica, ul. Bociania 3 

. tel. 076/854-27-33,0-601 73 42 70

B U T Y  -  H U R T  
DUŻY WYBÓR 
NISKIE QENY 

Wrocław, ul. Gwiaździsta 59/61, pok. 32 
tel. 071/361-85-24 proi2065

ODZYSKIWANIE
NALEŻNOŚCI

FINANSOWYCH
Wrocław, tel. 372-10-27 

0-603 64 01 50
OP990384

AUT0-TRANSP0RT
kraj, zagranica - KONCESJA 
ład. do 6'ton - ok. 70 m3 

pomoc drogowa - lad, do 3 aut jednorazowo

PRODUCENT
OKNA PCV
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CENY! OG995061
JEŻELI PAŃSTWO DO 7 DNI 

ZNAJDZIECIE NIŻSZĄ 
CENĘ NA PODOBNE jlgNA

ZWRACAMY RÓŻNICĘ
Wrocław ^  9 7 9  R A  9 9
Grabiszyńska 55 ^  O I C  v * ł  ł l

S S r  ®  3 3 6  2 8 1 4

MflCHTMBW

T R A N S P O R T
pojazdów  i ładunków  

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
Wrocław, ul. Krakowska 15, 
tel/fax.782 84 69, 782 84 68

spraw kadrowych. Wrocław, tel. 071/341-63-84, 
0608/52-40-11 80008701

O  CENTRUM KREDYTOWE. GOTÓWKOWY - do
5.000 zł, bez poręczenia, min. 1.150 zł netto, eme
ryci • 850 zł. Hipoteczny - do 28 lat, do 100% war
tości, bez wyceny nieruchomości, 7,5% w EURO. 
Zamieniamy kredyty złotówkowe na EURO. Zapra
szamy do współpracy developerów, spółdzielnie 
mieszkaniowe inwestorów budowlanych, biura 
obrotu nieruchomoś. i inne. osoby fizyczne i praw
ne, z terenu Dolnego Śląska i Opola. Świdnica, 
tel. 074/851-35-46 (oraz fax), 0605/57-98-28 
01023161

O  CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ? Kredyt odnawialny do
30.000 zł, z ubezpieczeniem do 59 roku życia, bez 
poręczycieli, umarzany w razie choroby. ., tel. 
0501/35-12-62 80008111

O  DAM KOSZTY (sprzedam)., tel. 0600/64-93-79 
02022021

O  DAM KOSZTY faktura VAT, so lidn ie. ., tel.
0604/34-79-86 01027081

DAM WYSOKĄ PROWIZJĘ za zlecenia na demontaż meta
lowych elementów (złomu) szklarni, kotłowni, zbiorników i in
nych. Wrocław, tel. 784-87-82 ;
DŁUG 12.000 zł (postanowienie sądu), za 50% wartości lub zle
cę odzyskanie (bez zaliczek). Wrocław, tel. 071/781-74-25 pn.-pt 
O  DŁUGOTERMINOWE ODNAWIALNE KREDYTY bez 

poręczycie la. Wrocław, te!. 0608/29-97-72 
01024341

TRANSPORT OSOBOW Y
do 10 osób, tel. 0/4/851-37-37,852-50-37 ^ 
do 18 osób, tel. 0601 52 50 37 . 1
do 29 osób, do 49 osób I

O  DO WYNAJĘCIA BUS WVLT 31,1991 r.,2400ccm, 
turbo D, biały, • 1.700 zł/mies. Wrocław, tel. 
0602/24-91-27 80008631

O  DO WYNAJĘCIA FORD TRANSIT BUS 9-osobowy, 
nowy, z kierowcą lub bez, doba wynajmu • 150 zł, 
faktura VAT lub 70 groszy/km, inne propozycje. 
Głogów, tel. 076/834-70-06, 0601/39-67-01 
01027031

O  DO WYNAJĘCIA VW LT 28,1995 r., 2400 ccm, 
TD, zielony, dług. skrzyni 3 m, szer. 1.8 m - 
1.800 zł/m ies. Wrocław, tel. 0607/62-80-53 
80008621

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA w branży motoryzacyjnej 
-10.000 zł. Wrocław, tel. 0605/69-23-81 
O  ELEKTROWNIE WIATROWE - gwarancja stałych 

zysków, atrakcyjne systemy finansowania., tel. 
071/318-01-07 01026511

O  INFORMACJA MOTORYZACYJNA Nawiążę współ
pracę z firmami motoryzacyjnymi (warsztaty, 
sklepy, firmy transportowe itp.), w celu świad
czenia kompleksowej informacji użytkownikom 
pojazdów., tel. 071/345-22-42, 0602/15-26-77 
02021751

"  C E N T R U M  -

R E I > Y T

MIESZKANIOWY 
■ oprocentowanie od 7,45%
- możliwość kredytowania 90% wartości nieruchomości

(w wybranych przypadkach do 100%)
- okres kredytowania do 30 lat

SAMOCHODOWY
- oprocentowanie od 4,26%  (realne)
- możliwość kredytowania do 100% wartości pojazdu
- maks. okres kredytowania do 8 lat
- uproszczona procedura_____________________ -

GOTOWKA do 7.000 zł
■ bez poręczycieli
■ min. formalności 0 P012012

INN/ESTPOL (siedziba Biurtosystel) 
ul. Kościuszki 4, 5.0-038 Wrocław 

teł. 071/341-08-25, kom. 0-607 285 262

O  JESTEŚ ZAINTERESOWANY KREDYTEM na to z- 
wój firmy, nie wiesz jak sporządzić wniosek, biz- 
nesplan, jak prowadzić rozmowy z bankiem? Śko- 
rzytaj z Biura Usług Finansowych. Legnica, ul. 
Gwiezdna 8, pokój 214, tel. 076/854-40-81 wewn. 
260 01026121 

KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł i zabezpiecze
niem w postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy oraz 
ubezpieczenia na życie. Legnica, Jelenia Góra, teł. ' 
0605/85-58-35
O  KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, ubez

p ieczona na życie kredytobiorcy., tel. 
0609/49-96-58 • 80008031

PRODUCENT

FO LIA  H DPE  
WORKI 

REKLAMÓWKI
PPH  E R G O PAK  c

ul. STARG ARD ZKA  3a I 
(boczna Metalowców 25) ■ 

54-156 W ROCŁAW
tel. 0601 330 590

tel./fax. (071)35189373
tel.315-40-51,0-601 95 16 78 ■  w w w .e r g o p a k .c o m .p l

&
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POMOC
KREDYTOWA

•'KREDYTY dla przedsiębiorców 
(obrotowe i inwestycyjne) oraz 
OSÓB PRYWATNYCH (warunki kre
dytu negocjujemy indywidualnie)
•r KREDYTUJEMY NOWO POWSTAŁE 
FIRMY (działające minimum 6 miesięcy) 

■ y y  071/341 -9 5 -7 6
OP004929 0604-808-262

W Y PO ŻY C ZA LN IA  
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

Ŝkwp matoli koloromuth*"̂
I mohulotury OP004576

ul. Wapienna 28 (wejście od podwórka) 
czynne:od 9" do 16", w soboty od 8" do 11" 
PRZY WIĘKSZYCH ILOŚCIACH TRANSPORT BEZPŁATNY 

y^ tel. 071/78 55 907 J

3 -17m
od 110 do 250 zł/doba

/w ypożyczaln ia samochodów

KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, zabezpiecze
nie w postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Lubin, 
tel. 0502/89;69-69
O  KONTO OSOBISTE z natychmiastowym dostępem 

do kredytu otwartego, kredyty hipoteczne, do* 
radztwo kredytowe. ., tei. 0601/97-56-19 
01010891

O  KORZYSTNE KREDYTY do 5.000 zł bez poręczy- 
* cieli; dla małżeństw, rolników, emerytów • bez po

ręczycie li. Wrocław, tel. 071/348-12-17, 
0600/82-31-45 02020621

KREDYT w kwocie do 30.000 zł, z ubezpieczeniem, bez po
ręczycieli. Legnica, tel. 0603/70-79-97 
KREDYT do 5000 zł, bez poręczycieli. Świdnica, tel. 
074/852-80-59, 0604/30-17-71 
KREDYT do 30.000 zł, bez poręczycieli, umarzany w razie 
choroby lub śmierci, szybko i profesjonalnie. Wrocław, tel. 
0603/94-95-42
O  KREDYT ODNAWIALNY (30.000 zł) ♦ ubezpiecze

nie na życie kredytob io rcy .te l. 0501/76-84-42 
80008151

KREDYT ODNAWIALNY z ubezpieczeniem na życie kredy
tobiorcy. Legnica, tel. 0600/39-67-53 
KREDYT ODNAWIALNY w kwocie do 30.000 zł, bez porę
czycieli. Legnica, tel. 0602/44-60-31

/Fanek Re n t  a C w /  076/146 0163,05023619»1

WYPOŻYCZALNIA
SAM OCHODÓW

OP006129
Lubin ul. Paderewskiego 20/1 oraz stacji paliw DEA

wypożyczalnia samochodó\

A U  T O -P O L O N I A
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. Szczytn Icka 45/6 
071/ 322 - 23 - 37 , 327 - 70-83

Biuro rachunkowe - licencja 
ceny promocyjne°P005162

Krystyna Lenart, 50-572 Wrocław, 
ul. Wandy Rutkiewicz 1 (czynne: 10-16) ,

tel. 071/782-84-58. 0-605 693 520

i WYPOŻYCZALNIA
3 samochodów dostawczych 

Mercedes 207, 208 
tel. 071/336-82-05, 0-602 77 14 37

malności, Wałbrzych i najbliższa okolica. Wałbrzych, tel. 
0600/81 -08-86 całą dobę, 074/842-97-20 po godz. 11 
O  KREDYTY SAMOCHODOWE 8.51% w skali roku, 

korzystne warunki, bez poręczycieli, denomino- 
wane do 100% wartości auta., tel. 0600/45-19-61 
01022651

KUPIĘ KONCESJĘ nieekologiczną na Czechy. ., tel. 
0601/79-66-78
KUPIĘ PRODUKCJĘ działalność gosp. Wrocław, tel. 
071/322-82-19
KUPIĘ TOWAR Z LIKWIDACJI SKLEPU lub hurtowni, w 

. atrakcyjnej cenie. Wałbrzych, tel. 0503/89-92-39
O  MIESZALNIA LAKIERÓW firmy Max-Meyr-Mipa, 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 WSPÓŁPRACĘ , przyjmę przedstawicielstwo, inne 
propozycje, posiadam halę 250 m2 i biura w Legnicy. Legni
ca, tel. 076/854-27-33,0601/73-42-70 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami odpowiedzialnymi za 
zaopatrzenie w łożyska toczne, pełny asortyment. Lubin, tel. 
0607/71-42-56
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ sprzedaż aktywacji i telefonów 
komórkowych, posiadam lokal na Nowym Dworze. Wrocław, 
tel. 0601/91-70-46
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ posiadam samochód osobowy, 
paszport, pełna dyspozycyjność. Wrocław, tel. 0501/45-24-74 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą posiadającą samochody. 
ciężarowe i koncesję na transport międzynarodowy, stała 
współpraca. Wrocław, tel. 0608/64-13-80 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ 2 PRALNIĄ posiadam magiel. 
Wrocław, tel. 367-73-33 wieczorem 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą (firmą), posiadającą ma
szyny drogowe (równiarka, walec), do okresowego poprawia
nia drogi (polnej, szrotowej), metodą gospodarczą. Wrocław, 
tel. 071/316-18-08
ODSPRZEDAM DOCHODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ na terenie 
hipermarketów. Tel. 0501/636-322
ODSTĄPIĘ ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY Wrocław, J. Naro
dowej. Wrocław, tel. 071/345-75-18
O  OKNA PCV DGG, reklamowane w TV oraz parape

ty, rolety, żaluzje, sznury do konfekcji opakowań 
żaluzji. Do wynajęcia pomieszczenie o pow. 30 mZ. 
„HENTOM", Jeszkowice k. Wrocławia, ul. Jelczań- 
ska 16a, tel. 071/318-07-20 01020331

PATENTY NA PRODUKCJĘ TARCZ SPRZĘGŁOWYCH, 3 
sztuki, do Tirów i busów prod. zachodniej, rewelacyjne. Wro
cław, tel. 071/346-65-58,0501/30-70-49 
POPROWADZĘ LAKIERNIĘ SAMOCHODOWĄ lub wejdę w 
spółkę. Wrocław, tel. 0603/83-47-77 
POSIADAM BAR smażalnię, nad morzem, odstąpię całość 
lub część udziału, wkład minimalny 100.000 zł. Wrocław, tel. 
071/785-44-82 po godz. 14
O  POSIADAM LOKAL w Oławie, pow. 130 m2, duży 

parking, telefon, samochód dostawczy, zarejestro
waną działalność gospodarczą. Przyjmę przedsta
wicielstwo łub nawiążę współpracę. Oława, tel. 
071/313-01-02,0502/31-62-09 01024801

POSIADAM LOKAL pow. 45 m2, samochód osobowy, busa, 
oczekuję propozycji lub nawiążę współpracę. Głogów, tel. 
076/833-22-15,0609/52-30-72 
POSIADAM LOKAL 80 m2, w Śródmieściu, po zakładzie ślu
sarskim i usługach samochodowych, oczekuję propozycji

O  KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI bez zabezpieczeń, 
od 3.000 zł do 60.000 zł, dla osób zatrudnionych 
na umowę o pracę.., tel. 0602/58-54-86 80008801 

O  KREDYTY GOTÓWKOWE 18%, bez poręczycieli, 
do 7.000 zł, dla pracujących, emerytów i renci
stów. Wrocław, hotel „Monopol”, pokój 416, od 
poniedziałku do piątku w godz. 10-17., tel. 
071/343-79-20,0601/22-95-06 01026181

KREDYTY GOTÓWKOWE od 2.000 do 30.000 zł. bez porę
czyciela, szeroka oferta. Lipno, tel. 065/534-05-44 
KREDYTY GOTÓWKOWE w ciągu 48 godzin, do 3.000 zł 
bez poręczyciela, bez zgody współmałżonka, minimum for-

' 'www.micar.pl I 

f  071/ 325 19 49. 0601 73 2577 ę  |

od 80 do 310 zł/doba

PRZYJMĘ P0ZYCZKĘ
30.000 zł na 24 miesiące 

na 3% lub 4% 
umowa notarialna + weksel 

PILNE, tel. 071/793-55-13

M A S Z  P R O B L E M  
Z WJAZDEM DO KRAJÓW 
UNII E U R O P E JS K IE J ?
PRACOWAŁEŚ NA CZARNO?
ZADZWOŃ - P0JEDZIESZ

OP001701
CONSULTING GmbH, 075/751-52-72

WYPOŻYCZALNIA BUS0W  
9-osobowych
tel. 074/851-37-37 

tel. kom. 0-601 525 037

PROFESJONALNA FIRMA
PROWADZI POŚREDNICTWO WINDYKACJI 

NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH S
SKUTECZNIE IW  TERMINIE °

te l. 071/34-53-200, 0-602>49 19 45

UIVPOŻVCZfl)LNIfl
NOWYCH SAMOCHODÓW  

DOSTAWCZYCH
od 95 zł za dobę ^  Kat g 

od 198 zl za dobę 

od 235 zł za dobę 

od 235 zł za dobę

od 300 zł za dobę I dowolnym samochodem z listy obok

P e u g e o t  p a r t n e r  h d i
klimatyzacja, ABS, 2xAIRBAG, 

tylko 4,51/100 km diesel, 
cena 220 zII doba brutto

U SŁU G I T R A N S P O R T O W E

wypożyczalnia
samochodów
dostawczych

P O M O C

D R O G O U I R
OP004285 j

^ tel. (071) 346-22-71, 0-601 301-676 ^

NIEMIECKA NOWA ODZIEZ DZIECIĘCA
Disney, Schumacher, Winnie The Pooh 

oraz inna odzież opoio514 
ATRAKCYJNE CENY

B.P. "Olimp* sp. z o.o., ul. Wagonowa 10 (teren 
s Adtranz Pafawag), tel. 071/359-40-30.00607 28 32 78

współpracy, albo inne propozycje. Wrocław, tel. 071/345-65-86 
rano i wieczorem
POSIADAM LOKAL we Wrocławiu, uruchomię przedstawi
cielstwo, agencję ubezpieczeniową pośrednictwo kredytowe 
itp. Wrocław, tel. 0501/78-29-50 
POSIADAM LOKAL w dobrym miejscu handlowym, 60 m2 
(parter) i 120 m2 (piętro) + teren 300 m, osobne wejścia, przyj
mę przedstawicielstwo firmy lub wydzierżawię. Wrodaw, tel. 
071/363-40-66 w godz. 10-16
POSIADAM SERWIS SAMOCHODOWY na terenie Niemiec, 
kontakt po polsku. Niemcy, tel. 0049/74-22-24-26-61 
POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty 
pod stawy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabudowę 
mieszkalno-rekreacyjną (6 ha), 20 km od Wrocławia (Cze- 
szów), włączone do światowej sieci ochrony jezior ,Living-La- 
kes* - oczekuję propozycji lub sprzedam. Wrocław, tel. 
071/339-72-81
POSIADAMY DO WYDZIERŻAWIENIA w Świdnicy, przy ul. 
Towarowej, w zależności od potrzeb - powierzchnię magazy- 
nowo-biurowo-produkcyjną, z pełnym zapleczem., tel. 
0603/97-62-22 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0224 www.autogielda.com.pl)
O  POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW stelaży dębowych, 

eleganckich, do tapicerki, różne wzory, pilnel. 
Wrocław, tel. 071/341-58-06, 0501/48-28-79 
02022501

Biuro pisania podań 
Grunwaldzka 38/1 a 

10:00 -17:00
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW hurtowni, związanych z osprzę
tem, częściami motocykli. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW odzieży damskiej i młodzieżo
wej oraz producentów, do sklepu .Scorpio'. Świdnica, tel. 
074/853-09-32,0606/47-42-02 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW pamiątek z drewna, metalu, 
wyrobów artystycznych i podobnych. Wrocław, tel. 
0503/33-36-33
POSZUKUJĘ FIRM-SPONSORÓW, którzy sfinansują zakup 
samochodu oraz treningi, które umożliwią mi zrobienie licen
cji kierowcy rajdowego oraz udział w rajdach, jestem 22-let- 
nią studentką, jeżdżę b. dobrze od 4 lat. Wrocław, tel. 
0601/05-56-02
POSZUKUJĘ IMPORTERÓW używanych rzeczy z wystawek. 
Trzebnica, tel. 062/312-16-31
POSZUKUJĘ OSOBY do przyjęcia towaru, części do samo
chodów japońskich, likwidacja sklepu. Lubin, tel. 
0601/70-55-12
POSZUKUJĘ PARTNERÓW z gotówką, min. 100.000 zł, do 
prowadzenia bardzo dochodowej firmy. Wrocław, tel. 
0604/47-10-69
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW konfekcji damskiej, do skle
pów we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0603/69-03-91 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do zakładu krawieckiego, wyrób, 
usługi, handel, przeróbki, poprawki, na targowisku. Legnica, 
tel. 0602/39-86-47
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA z pomysłem lub nawiążę współ
pracę, posiadam lokal + duży parking oraz samochód dostaw
czy. Oława, tel. 071/313-01-02,0502/31-62-09 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do komisu sprzętu ciężkiego i 
przyczep kempingowych. Wrocław, tel. 0602/50-63-84 
POSZUKUJĘ GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO lub 
chętnego na przestawienie się na hodowlę ekologiczną, któ
re jest żainteresowane hodowlą kaczek. Mirsk, tel. 
075/783-45-42
O  POŻYCZKI GOTÓWKOWE od 1 tys. do 15 tys. zł. 

Do 5 tys. bez poręczycieli, bez zgody współmał
żonka, oprocentowanie 15% w skali roku, bez 
opłat. Wrocław, ul. Reja 28, tel. 071/322-38-70 /fax, 
0501/23*42-39 01026491

O  PRODUCENT WYROBÓW Z DREWNA, właściciel 
zakładu istniejącego od 1968 r. przyjmie jako 
udziałowca osobę z gotówką (160.000 zł). Kamie
niec Wrocławski, gm. Czernica, tel. 071/318-55-89 
02022011

PROPOZYCJA DLA FIRM HANDLOWYCH najlepiej handlu
jących artykułami drogeryjnymi, posiadamy pomysł na powięk
szenie Państwa zysków o 10% (przy dotychczasowych obro
tach). Oława, tel. 0606/98-30-85 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE spółka z 
o.o., bez obciążeń, w okresie wyrejestrowania, - 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 0609/17-42-39
PRZEJMĘ LEASING sam. dostawczego do 3,51, najchętniej 
skrzyniowy z plandeką lub kupię dostawczy maxi. Lódż, tel. 
0607/42-03-61
PRZYJMĘ odzież do sprzedaży, na targowisku i giełdzie w 
Legnicy. Legnica, tel. 0602/39-86-47

UIVNHJCM 
PODNOŚNIKA' 
K O S Z O I U C G O  2 7 m

- wycinka drzew J
- czyszczenie rynien
- awaryjne naprawy j j

tal Jfax 071/33 03 091 tal. kom. 0001 703 547

CYNKOWANIE
Czernienie OP°11242 

Elektropolerowanie ST-KW 
Tel. 074/858 54 29, 0609 17 03 14

STUDNIE.,one
tel. 071/327-71-45,0-90376374

k o w a l s t w o
"PILAR": ogrodzenia, bramy, kraty 
ręcznie kute (siatka ogrodzeniowa). 3 

TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE | 
Wrocław, tel. 399-07-72,0-$05 252 989 8

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

tel. 071/336-59-28 0P011275

nawiążemy stałą współpracę
Wrocław, ul. Legnicka 62c p.220, tel. 071/351-63-22, 0-601 70 23 73

PRZYJMĘ DO WSPÓŁPRACY w użytkowaniu placu do na
uki jazdy. Wrocław, tel. 0501/33-64-03 
PRZYJMĘ LEASING lub kupię raty na busa osobowego, po 
1990 r„ Ford Transit. Jelenia Góra, tel. 075/713-80-53 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wysokości 15.000 zł, okres spłaty 
48 mies., na każdych warunkach, umowa notarialna ♦ we
ksel. Leszno, tel. 065/520-69-36 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ w wysokości 2.500 
zł, bez poręczycieli i zaświadczeń o zarobkach, warunki do 
uzgodnienia. Wrocław, tel. 0504/93-38-68 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 30.000 lub 40.000 zł, na 1 rok, 
umowa notarialna + Weksel, ewentualnie pod zastaw nowego 
domu, stan surowy, działka 7 a, częściowo ogrodzona, pilne. 
Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni zwią
zanej z materiałami budowlanymi lub inne propozycje, posia
dam halę o pow. 600 m2, w Głogowie. Polkowice, teL 
076/831-10-16,0606/44-30-90
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO posiadam halę o pow. 
480 m2 i plac o pow. 2000 m2, samochód bus oraz biuro 
(wszystkie media), chętnie w branży motoryzacyjnej, budow
lanej lub ogrodniczej; ewentualnie wydzierżawię -10 zł/m2. 
Strzelin, tel. 071/392-09-60,0503/05-05-48 
PRZYJMĘ W KOMIS komputery, części komputerowe. Wro
cław. tel. 0600/28-35-49
SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana, bez działalności, - 20.000 
zl. Karpacz, tel. 0608/44-97-75 
SPÓŁKA Z O.O., - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0606/88-91-22 
SPRZEDAM KOSZTY, tel. 0604/557-133 
STOLIK NA GIEŁDZIE KOMPUTEROWEJ przy ulicy Wy
spiańskiego, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
UDZIELĘ KREDYTU bez poręczycieli, w domu u klienta; na 
dogodnych warunkach, decyzja wstępna przez telefon. Wro
cław, tel. 0502/02-53-11
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 gotówkowej, w ciągu 48 h, bez porę
czycieli, prosta procedura, dogodne warunki spłaty rat, mini
mum formalności. Lubin, tel. 076/847-65-33,0601/51-80-97 
UDZIELĘ POŻYCZKI z ubezpieczeniem na życie kredytobior
cy, bez poręczycieli, karta kredytowa z limitem do 30.000 zł i 
zabepieczeniem w postaci ubezpieczenia na życie. Lubin, tel. 
076/841-13-50 do godz. 15,0606/46-06-69 
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw samochodów itp., szybko i 
tanio. Wrocław, tel. 0501/78-29-50
UDZIELĘ POŻYCZKI gotówkowej, do 15.000 zł. Wrocław, tel. 
071/322-38-70,0501/23-42-39
WIERZYTELNOŚCI udokumentowane wyrokami sądowymi, 
z klauzulą wykonalności, wartość 100.000 zł, cena - 50.000. 
Żagań, tel. 068/478-56-63,478-29-40,0602/19-79-03 
ZAINWESTUJ w pierwszy interaktywny film fabularny. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318*81-50
O  ZAKAZ WJAZDU DO NIEMIEC? Ten i inne proble

my RFN profesjonalnie rozwiązujemy. „MCL KON
TAKT” , Strzelce Krajeńskie, tel. 095/763-34-39, 
0601/92-68-57 fax 095/736-91-09 87022131

O  ZAKŁAD ŚLUSARSKI ORAZ USŁUGI SAMOCHO- 
DOWE z zapleczem socjalnym, z telefonem, w 
Śródmieściu • odstąpię w związku z osiągnięciem 
przeze mnie wieku emerytalnego lub przyjmę inne 
propozycje. Wrocław, tel. 071/345-65-86 
02022251

ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU z wyrokiem lub sprzedam 
dług. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU z krauzulą, bez zaliczek lub 
sprzedam. Wrocław, tel. 0501/79-43-50

U SŁU G I
UWAGA! W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogłoszenia 
płatne. Cena -12 zł z VAT. Maksymalna długość ogłoszenia - 
240 znaków maszynowych. Redakcja .Auto Giełdy*
O  KOMPUTEROWE POGOTOWIE • naprawa w domu 

klienta, fachowe doradztwo. Wrocław, tel. 
0504/93-91-11 81010211

N o w o c z e s n e  s y s t e m y  
g r z e w c z e  i s a n i t a r n e  
Sprzedaż - M ontaż - Serwis 

0 7 1 / 7 9 3 - 5 6 - 1 8  
O  6 0 5  2 7 7  3 4 8

OP010985

O  MEBLE DO KUCHNI na zamówienie, indywidual
ne projekty oraz zabudowy wnęk, system drzwi 
uchylnych, przesuwnych, składanych., tel. 
0501/60-81-09, 071/398-47-54 po godz. 18 
01020071

O  PODGRZEWACZE WODY - PRZEPŁYWOWE • na
prawa, sprzedaż przepływowych podgrzewaczy 
wody, 380 V, 18,21,24 kW, ceny od 250 do 400 zł, 
gwarancja 24 miesiące, dojazd do 100 km gratis. 
Legnica, tel. 076/862-39-83, 0503/63-82-10 
84014431

O  UKŁADANIE WYKŁADZIN DYWANOWYCH PCV, 
gumowych, paneli podłogowych i parkietów, z cy- 
klinowamem. Trzebnica, tel. 071/312-05-91 /fax, 
0608/25-06-63 82001051

O  ZESPÓŁ MUZYCZNY „AKORD" TRIO 1*2 : wese- 
la, zabawy, festyny, dancingi, imprezy plenerowe, 
repertuar od biesiady po najnowsze hity. Konkur
sy z udziałem gości. Profesjonalizm, solidność i 
doświadczenie. Wysyłamy materiały reklamowe., 
tel. 077/435-84-79, 0606/35-28-81 01014181

USŁUGI M OTO RYZACYJN E
O  AUTO-SPAW-PLAST. Spawanie i naprawa tworzyw 

sztucznych, naprawa wszystkich plastikowych 
części samochodów osobowych i ciężarowych, 
usuwanie pęknięć, wgnieceń i ubytków zderza
ków, atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, kolek
torów, pompek, poduszek pow., osłon, lusterek i 
innych części. Wrocław, ul. Hubska 52-54, tel. 
0605/69-23-81 02022071

O  AUTOCZYSZCZENIE • kompleksowe pranie tapi
cerki, sprzęt firmy Karcher, mycie nadwozi i silni
ka, polerowanie lakieru ręczne i maszynowe, naj
taniej, czyścimy na miejsu, u klienta, z ulotką 10% 
taniej. Wrocław, ul. W ysockiego 35, tel. 
071/328-04-93,0607/66-05-04 02022461

O  AUTONAPRAWA KRECZMER mechanika, elektro
mechanika, diagnostyka, blacharstwo, lakiernie-"  
two, bezpłatna wymiana oleju (Elf)! Bezpłatny test 
płynu hamulcowego • to bezpieczeństwo Twoje i 
Twojej rodziny! Bezpłatna analiza spalin!. Wro
cław, ul. Grota Roweckiego 91, tel. 071/364-88-98 
01025221

O  BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SAMOCHODO
WE Naprawy kompleksowe, możliwość negocja
cji cen. Transport towarów samochodami Ford 
Transit i Po lonez Truck. Wrocław, tel. 
0502/91-54-10 02021181

USŁUGI SPRZĘTOWO- 
 TRANSPORTOW E______
O  „ADAC" USŁUGI TRANSPORTOWO - PORZĄDKO

WE : wywóz gruzu, śmieci itp., porządkowanie pla
ców, podwórek. Star wywrotka, ład. 6 ton, zała
dunek gratis. Wrocław, tel. 071/352-81-21, 
0608/36-41-02 (24 godz.) 02022051

O  „ADAMS” TANI TRANSPORT trasy krajowe, od 1 
do 15 europalet, auta z windami samozaładow- 
czymi, podejmę stałą współpracę. Wrocław, tel. 
071/313-12-35 (fax), 0605/24-32-98, 0607/23-97-60 
81009891

OSŁBGI TRANSPORTOWE
MITSUBISHI - 3 t 24 m3, plandeka 
MITSUBISHI - 2.7 t 27 m3, plandeka 
MITSUBISHI - 2,5 t 28 m3, plandeka 
+ PRZYCZEPA 1 t 27 m3 
LT-35 - 1,5 t Faktura VAT, koncesja
Świdnica, tel. 074/853 66 49, 0604 311 902

TRANS-KAM  - ROBOTY ZIEMNE
- wywóz gruzu, ziemi, nieczystości - 
kompleksowo

- wynajem ładowarek, koparek §
- transport kruszywa - tani piasek §
- wykopy pod budynki, rozbiórki £ 
obiektów, niwelacje terenu

- budowa dróg z kostki betonowej
tel. 0-502 30 75 30

Kraiow y i zagraniczny.
różna towary. 

Pojem ność 27m3+ Przyczepa 25m 
FAKTURY VAT

ściąganie samochodów 
ISflawIai skrzynia '* 
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PODNOŚNIK 
KOSZOWY

18 m, 45zł/godz. opo1193a 
tel. 071/321-14-24,0-601167 787

TRANSPORT CIĘŻAROWY

Samochód ciężarowy STAR  
lad. 5 ton, z HDS-em udźwig 1,5 tony 
tel. 0-607 822 082, dom. 071/328-00-30

USŁUGI TRANSPORTOW E
FIAT DUCATO, 12 m3

0,70zl/km OPO11998

tel. 0-502 677 478
PODEJMĘ STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ

O A TERAZ USŁUGI TRANSPORTOWE w zakresie 
przewozu osób (8 + kierowca) lub towaru (do 1.2 
tony ♦ przyczepka), również przewóz samocho
dów na lawecie. Trasy krajowe i zagraniczne, ra
chunki VAT. Mile widziana stała współpraca. Usłu
gi wykonujemy profesjonalnie, szybko i bezpiecz
nie. Oława, tel. 0607/18-86-05, 071/302-81-84 
02021251

O  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 1,5t, wyjazdy oko
licznościowe. Faktury VAT„ tel. 071/339-84-54, 
0601/79-08-13 81010751

O  DAF bardzo przestrzenny o kubaturze 49 m3, dłu
gość 720 cm, wysokość 280 cm, szer. 245 cm, 
winda o udźwigu 1200 kg, przeprowadzki biur, 
mieszkań lub inne propozycje, możliwość stałej 
współpracy.., tel. 0604/66-44-17 01027061

ROBOTY ZIEMNE i
Wywóz śmieci, gruzu, ziemi | 

dowóz kruszywa, piasku c
wynajem: ładowarka Ł-200 

koparka - ładowarka MECALAC 
Wrocław, tel. 311-40-94,0-602 68 32 49

O FIRMA OFERUJE USŁUGI TRANSPORTOWE oraz 
wykonanie i montaż wyrobów ślusarskich: ogro
dzenia zwykłe i kute, bramy, barierki itp., tel. 
0607/14-51-30 80008611

USŁUGI TRANSPORTOW E 
IVECO DAILY szt 2, 3,2t, 28m3plańdeka 

IVECO CARGO szt 2 3,5135 m3 kontener+winda 
5 IVECO DAILY 1,5T 22 m3 plandeka
g Własne T-1, T-2, faktury Vat, koncesja 
5  Oleśnica k/Wrocławia
Ł  tel. 071/399-40-49, 0-601 780 184

O PRZEWÓZ PIASKU, ŻWIRU, wywóz ziemi, gruzu, 
śmieci, nieczystości pobudowlanych, przywóz 
piasku tańszego oraz przywóz ziemi ogrodowej. 
Rozbiórki starych budyniów i inne. Wykopy pod 
budynki, szamba. Załadunek ręczny lub mecha
niczny, posiadam koparkoładowarkę Ostrówek 
lub Fadromę oraz samochody skrzyniowe, wy
wrotki, ład. 6-12 ton. Wrocław, tel. 071/329-54-11, 
0602/39-27-94 00010511

O ROBOTY ZIEMNE : wykopy pod budynki, rozbiór
ki starych budynków, niwelacje terenu, przewóz 
piasku, żwiru, tłucznia, ziemi urodzajnej, wywóz 
śmieci, gruzu, ziemi. Ładowarki, koparki, Kama- 
zy wywrotki. 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 1.5 tony, Mercedes 207 D (podwyż
szony) • od 70 gr/km, faktury VAT. Możliwość wy
jazdu z przyczepą lub lawetą. Nawiążę współpra
cę z firmami, hurtowniami, uczciwie, solidnie i na 
czas. Wrocław, tel. 071/313-83-99, 0601/97-48-27 
02022211

O TRANSPORT VW bus T4, 7 osób + kierowca (800 
kg), hak, działalność gospodarcza, dyspozycyj
ny, 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
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O TRANSPORT BUS po kraju. Wrocław, tel.
0604/58-72-31 84014761

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY materiałów budowla
nych, 24 tony, HDS 3.5 tony., tel. 0601/72-29-41 
01023401

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY, OSOBOWY *  przycze
pa, przeprowadzki, całodobowo, kraj i zagranica, 
nawiążę stałą współpracę z firmami kurierskimi. 
Faktury VAT • Tanio I. Wrocław, tel. 071/789-67-95, 
0601/89-28-71 81010501

O  TRANSPORT SAMOCHODOWY • Mercedes Sprin
ter MAXI, trasy krajowe i zagraniczne, dyspozy
cyjność, OC przewoźnika, przyczepa laweta. Mile 
widziana stała współpraca. Wrocław, tel. 
071/364-10-67,0605/05-95-13 całą dobę 01025431 

O  TRANSPORT - RENAULT TRAFIĆ 4-letni, ład. 11 ♦ 
przyczepa, wym. 5,0 x 2,0 x 2,2 m • 0.75 zł/km, 
nawiążę współpracę z możliwością umieszczenia 
reklamy na samochodzie. Wrocław, tel. 
071/339-90-16,0503/83-75-63 81010321

O  USŁUGI TRANSPORTOWE • PEUGEOT BOXER 
MAXI, pełna dyspozycyjność, wyjazdy pojedyn
cze lub stała współpraca z firmą. Tanio!., tel. 
071/315-24-19,0600/85-19-17 01026441

O  USŁUGI TRANSPORTOWE cały kraj, pełna dyspo
zycyjność, plandeka. tel. 0502/68-02-54 
02022491

O  USŁbGI TRANSPORTOWE podstawianie kontene- 
ra, wywóz gruzu, nieczystości stałych, złomu. 
Transport piasku, żwiru (wywrotka). ., tel. 
071/327-60-46,0601/71-61-18 02021121

O  USŁUGI TRANSPORTOWE „CITY EXPRES” - 
transport do 1.5 tony. Tanio, szybko i solidnie!. 
Wrocław, tel. 071/342-34-88, 0502/26-45-42 
01026541

O  USŁUGI TRANSPORTOWE - Polonez Truck (dług. 
2.5 m), działalność gospodarcza. Nawiążę stałą i 
dorywczą współpracę. Wrocław,, tel. 
071/781-41-54,0605/53-78-75 01026161

O  USŁUGI TRANSPORTOWE Kraft Poltransport, Rat 
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. Wrodaw, tel. 
071/367-92-14,0607/09-38-10 01023231

O  USŁUGI TRANSPORTOWE, przeprowadzki, moż
liwość stałej współpracy. Wrocław, tel. 
071/353-54-13,0605/10-83-03 02022151

USŁUGI BUDOWLANO- 
________MONTAŻOW E_______
O  „ALEX" wykończenia kompleksowe i remonty ka

pitalne w zakresie: regipsy, glazura, panele, gła
dzie, malowanie, malarstwo, hydraulika, elektry
ka, stolarka, dachy, docieplenia, solidnie, z do
świadczeniem, rabaty, raty, w dobrej cenie. Wro
cław, tel. 071/342-72-21 81010351

O  „ARBUD" OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI re- 
montowo-budowlane: glazura, gładzie, malowa
nie, panele, regipsy, sufity podwieszane. Wrocław, 
tel. 071/315-24-06, 0602/79-77-22 81010681

TYNKI MASZYNOWE
gipsowe i cementowowapienne 
tel. 071/311-83-28,0-607 366 386

B u d o w a dom ow  
jednorodzinnych, 

od A  do Z
ogrodzenia, klinkier 

tel. 071/315-27-66, po 19°°
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„QUATRO” 0,101,999 
KOMPLETNA BUDOWA OGRODZEŃ 

ŚLUSARSTWO - STOLARSTWO
Wrodaw, ul. Prusicka 12 

tel. 327-60-03,0-601 737 266

OSUSZANIE BUDYNKÓW
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

TECHNOLOGIA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ 
te l /fa n  076/81-97-223, tel. 0-603 16 63 66
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Ogrodzenia, balustrady, kraty 
kute i zwykłe, konstrukcje stalowe

D O M M ETAL
071/354-14-75, 0-502 128 363

PODNOŚNIK 
KOSZOWY 18 m

tel. 0-602 180 524, 071/360-10-30 
o™ 12” 3

O  A-l. USŁUGI PROJEKTOWE, ARCHITEKTONICZ
NE, konstrukcje, oraz w pozostałych branżach. 
Przebudowy i budowy od podstaw wszelkich 
obiektów. Obsługa formalności. Wrocław, tel. 
0602/18-21-53 85001771

O  ARANŻACJE WNĘTRZ remonty ogólnobudowla
ne, gładzie, regipsy, glazura, malowanie, sztuka
terie, podłogi, docieplenia, tynki strukturalne. 
Wrocław, tel. 071/398-47-54 po godz. 18, 
0501/60-81-09 01020081

O  BLACODACHÓWKA • fachowo, solidnie, szybko; 
rynny, podbKki, docieplenia dachów oraz wszyst
ko, co ma być na dachu. Wrocław, tel. 
0503/90-54-24, 0605/13-48-29, 071/322-43-38 
01026561

O  BUDOWA DOMÓW (wykopy mechaniczne i ręcz
ne pod fundamenty, instalacje), szamba, oczysz
czalnie przydomowe, baseny, rozbiórki budyn
ków, wywóz gruzu, transport Kamazy wywrotki 
(piasek, humus, żwir), prace brukarskie (puzzle). 
Wrocław, tel. 071/338-26-44, 0604/34-79-86 
01027071

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
NAJNIŻSZE CENY, 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, |
TERMINOWOŚĆ |

tel./fax 071/345-82-83 &

O  „PROJEKTOWANIE, POZWOLENIA" na budowę, 
uzgodnienia, budowa domów pod klucz. Polko
wice, tel. 076/845-50-23 84013751

O  „SEMBUD” • WYKONYWANIE FUNDAMENTÓW, 
budowa domów jednorodzinnych, stan surowy, 
pod klucz, prace ogólnobudowlane, wykończenia 
wnętrz. Tanio, solidnie. Wrocław, tel. 
071/372-64-60,0605/65-05-88 01024611

STUDNIE i 
WIERCONE ’

tel. 071/351-25-24.0-501485157

O  „SETEX” USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE oferuje: 
listwy gipsowe, fasety, rozety, zdobienie szkła. 
Produkcja i usługi. Również gładzie, glazura. Wro
cław, tel. 071/325-19-67,071/328-20-32 01026031 

O  A „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, zapraszamy! 
e-mail strycharczyk@poczta.onet.pl. . 80008141 

O  A MOŻE WRESZCIE PROFESJONALNIE? Wykoń
czenia domów, mieszkań, sklepów i biur • tanio, 
czysto i solidnie! Montaż paneli, glazury, płyt g-k, 
sufitów podwieszanych, kamiszy, okien, drzwi i 
innych. Gwarancja, transport, towar ze sklepu fir
mowego. Faktury VAT., tel. 0502/96-08-68, 
0501/14-72-00,0503/93-44-12 03002761

O  A-1 BALUSTRADY , balkony, kraty, bramy, ogro
dzenia, tanio, solidnie. Wrocław, tel. 
071/322-80-95,071/322-61-60 02022311

TARTAKtel 071/315-77-94
OP012111

Białe Błoto 7, gm. Dobroszyce 
WIĘŹBA • TARCICA • LISTWY 

Usługowe przecieranie drewna.

O  GŁADZIE - BEZPYŁOWO oraz remonty, instalacje 
wodne, kanalizacyjne, elektryczne., tel. 
0503/94-15-78 02022201

O  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I WODNE, remonty 
„pod klucz": glazura, regipsy, malowanie, tynki, 
panele, cyklinowanie i inne prace budowlane. 
Wrocław, tel. 0601/91-23-23, 071/343-93-46 
02011421

O  INSTALACJE ELEKTRYCZNE, CO woda, gaz, ka
nalizacja, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe. 
Polkowice, tel. 076/845-50-23 84013761

O  INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, CO, GA
ZOWE udrażnianie kanalizacji, sprzedaż komplet
nych kotłowni olejowych i gazowych, kompleta
cja materiałów, projekty. Wrocław, tel. 
071/321-54-74,0601/87-28-56 01023851

O  INSTALACJE CO i wodno-kanalizacyjne, kotłow
nie (wykonawstwo, projektowanie). Tanio i solid
nie. Wrocław, teł. 071/372-64-60, 0605/65-05-88 
01024621

O  INSTALATORSTWO SANITARNE gazowe, 
wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie, awarie. Wro
cław, tel. 071/354-22-35 85001381

O  PRACE BUDOWLANO - REMONTOWE : budowa 
domów, docieplenia, płytki, malowanie, panele, 

. ścianki działowe, sufity. Bezpośrednio i podwy- 
konawstwo. Rachunki VAT. Wrocław, tel. 
071/321-10-37 02019771

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 już od 15 %  0 P 012077 

tel. 071/322-29-13, 0-602 286 060

T Y N K I  G IP S O W E § 
A G R E G A T E M  f

PBHil) „ROBKON" ROBERT KONIECZNY 
tel. 0-601 580 646, 074/815-73-43

O  DOCIEPLENIA , tynki strukturalne, akrylowe, mi
neralne, docieplenia poddaszy, rigips, komplek
sowo, jakość gwarantowana, faktury VAT, możli
wy kredyt. Wrocław, tel. 071/373-10-36, 
0501/86-85-05 81010881

O DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, tynki strukturalne, mi- 
neralne i akrylowe. Solidnie i tanio. Faktura VAT. 
Wrocław, teł. 0503/06-25-50 01026091

O  EKO-BUD ŚWIDNICA SP. Z O.O. Firma wykonuje 
systemowe docieplanie budynków, wynajmuje 
rusztowania zewnętrzne; tynki wewnętrzne gip
sowe. Świdnica, tel. 074/851 -32-72 (oraz fax), 
0601/14-66-11 01023211

O  ELEKTROINSTALACJE • remonty i naprawy oraz 
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, posiada
my własne rusztowania, prowadzimy również nad
zory budowlane. ., tel. 071/354-26-87, 
0608/68-95-42 02021081

O  FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA - systemy do- 
ciepleń, elewacje budynków, remonty mieszkań, 
biur i sklepów, montaż rusztowań. Mysłów, tel. 
075/741-23-30 84013821

O  FIRMA „RUM-SERWIS” z długoletnią praktyką wy
konuje w pełnym zakresie usługi remontowo-bu- 
dowiane i instalatorskie, terminowo, solidnie i 
czysto. Materiały najtaniej, transport - gratis. 
„Rum-Serwis”, Wrocław Krzyki, ul. PowsL Ślą
skich 187/9, tel. 071/361-61-34 po 20,0608/30-51-63 
80008021

O  FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA wykonuje usługi: 
budowa domów jednorodzinnych, docieplenia, 
tynki strukturalne, krycie dachówką i blachą, gła
dzie, glazura, panele, wykończenia wnętrz. Trzeb
nica, tel. 0609/49-86-20,071/312-30-23 82001031 

O FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA wykona dla 
Ciebie lub Twojej firmy remont kapitalny albo bie
żący: montaż stolarki, układanie glazury, gipso- 
gładzie (bezpyłowo), tynki tradycyjne i struktural
ne, docieplenia budynków, ogrodzenia (klinkier), 
regipsy, malowanie. Wrocław, tel. 071/341-84-70, 
0600/36-59-36 02022001

O REMONTY MIESZKAŃ oraz sklepów, glazura, re
gipsy, panele, gładzie, malowanie, tapetowanie, 
sufity podwieszane, tanio, szybko, solidnie!. Wro
cław, tel. 071/353-38-08,0502/89-16-2? 02018331 

O  ROBOTY ZIEMNE koparkospy charka Białoruś, wy
wóz gruzu, przewóz materiałów budowlanych 
(Star skrzyniowy, wywrotka). Wrocław, tel. 
071/339-25-95,0604/08-83-10 81010711

O  TAPETY, malowanie, gładzie, panele ścienne i 
podłogowe, 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 
maszynowych od 17 do 22 maja oraz od 4 do 11 
czerwca, oferujemy tynki gipsowe oraz 
cementowo-wapienne z granulatem styropiano
wym. Na zlecenia w powyższych terminach prze
widujemy korzystne 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: docieplj- 
nie budynków, gipsogładzie, regipsy, glazura, ma
lowanie, panele, tapetowanie, gładzie, remonty 
ogólnobudowlane. Wrocław, tel. 071/347-92-77, 
0607/23-14-52 02019861

O  USŁUGI CIESIELSKO-DEKARSKIE oraz ogólnobu
dowlane: budowa domów jednorodzinnych, re
monty, montaż płyt G-K, glazura, pokrycia dacho
we, blacha, dachówka, gonty. Długołęka, tel. 
071/315-21-99,0600/82-03-95 02022061

O USŁUGI BUDOWLANE • MASZYNOWE TYNKI GIP
SOWE agregatem, certyfikat jakości firmy Rigips. 
Wińsko, tel. 071/389-84-61, 0608/07-05-41 
84013171

O  WIERCENIE STUDNI na działkach, ogrodach oraz 
działkach budowlanych. Wrocław, tel. 
071/357-38-18,071/321-90-66 02021281

O  WYKOPY ZMECHANIZOWANE I RĘCZNE funda
menty, przyłącza, baseny, oczyszczalnie przydo
mowe, szamba, brukarstwo, transport (Kamazy 
wywrotki) piasku, żwiru, humusu, roboty rozbiór
kowe, wywóz gruzu, faktury VAT. „REMBUD", Wro
cław, tel. 071/338-26-44 (fax), 0604/34-79-86 
01024931

O  ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY tynki gipsowe - 
maszynowo, regipsy, glazura, tanio, solidnie. Wro
cław, tel. 071/364-46-97,0606/35-04-65 81010671

M A S Z Y N Y  
I URZĄDZENIA

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

AGREGAT CHŁODNICZY 21 m3, kompletny. -1.200 zł. Lu
bin, tel. 0607/34-19-34

AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND kpi., chłodnia pow 
Linde, wydajność 30 m3, - 4.500 zł. Trzcinica, tel. 
062/781-52-57,0502/54-06-20 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY MITSUBIŚHI220 V. 4100 W. 
- 3.000 zł oraz BRIGS 220 V. 1800 W. -1.000 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/736-21-72,0605/95-17-36 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 3 kW, 2 silniki spalinowe. 16 
KM. -1.500 zł. Jelenia Góra. tel. 075/761-13-64 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, diesel 16 kW. - 4.500 zł. Ma- 
łuszów. tel. 071/311-84-73
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej, 750 W, wa
lizkowy, mato używany, stan b. dobry, -1.600 zl. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. włoskiej, 1.1 kW, eko
nomiczny, mato używany, zapakowany, kompletna dokumen
tacja, - 700 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-78, 
0603/34-33-96
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY AEG 75 kW, 410 m/g., szafa 
sterownicza, ładowarka, akumulatory, stan b. dobry, nie eks
ploatowany w Polsce, funkcja samozałączania, - 21.000 zl. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-27.0606/39-13-88 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 55 KVA. automat bezobsłu- 
gowy, 38 KVA, 3 lata gwarancji - 8.000 zł. Opole, tel. 
077/464-74-45
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAC 4.1 W, 2 x 220 V. 
mato używany, na gwarancji, - 2.000 zł. Polkowice, tel. 
076/845-47-82
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 650 V, 1x220 V. cichy, fabrycz
nie nowy, -1.600 zł i 1.8 kW, cichy, fabrycznie nowy, nadaje 
się na działki lub kempingi, -1.800 zł oraz diesel 2.8 kW, 2x220 
V, fabrycznie nowy, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, benzyna 4 kW. 2x220 V. roz
ruchowy, fabrycznie nowy, • 3.300 zl. Wrocław, tel. 
071/399-09-28.0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ROBIN 6750 W, 220/12 V, 
4-suw, prod. japońskiej, do kempingu, małe gabaryty, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/338-18-48 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, 2 x 220 V, Pb/. 4-suw. 
nowy model, zużycie paliwa 0,5 l/h, fabrycznie nowy, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, mato używany, stan ide
alny. - 850 zł. Wrocław, tel. 0601/71-64-63 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY. 4-suw wojskowy, 4 kW. 2 x 
220 V, wyjście na spawarkę, - 800 zł. Zawada, tel. 
062/785-01-28 po 20
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 zł. Nowogrodziec, tel. 
0608/23-52-71
AGREGAT SPRĘŻARKOWY, diesel na kołach, do robót dro- 
gowo-budowlanych, obsługuje piaskarki, mioty pneumatycz
ne i inne, stan b. dobry, - 6.500 zł. Głogów, tel. 076/834-59-94 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY tłokowy, prod. niemieckiej, 1984 
r.. diesel, chłodzony powietrzem, wyd. 4 m3/min, ciśnienie 8 
atm., do robót budowlano-drogowych, po remoncie, - 5.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/741-21-20 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY KAESER ciśnienie maks. 18 
atm, wyd. 10 m3/min, 4-cylindrowy, b. oszczędny, możliwość 
podłączenia 5 urządzeń równocześnie, • 30.000 zl lub zamie
nię na automat polerski do granitu. Wrocfów, tel. 
0601/87-33-30
AGREGAT SPRĘŻARKOWY KAESER 100 śrubowy, na pod
woziu kołowym z hamulcami, 4-cylindrowy silnik diesel, wyd. 
10 m3/min, mało używany, możliwość podłączenia 5 urządzeń 
równocześnie, • 23.000 zł lub zamienię na automat polerski 
do granitu. Wrocław, tel. 0603/93-78-82 
AGREGAT STOLARSKI frezarka-pilarka-wiertarka, prod. 
polskiej, stolik żeliwny; 6.000 obr. - 3.000 zl. Zielęcice, tel. 
077/411-36-21,077/411-36-20 
ANALIZATOR MEGACOM 95NT komputerowy, do diagno
styki pieców CO, serwisowany, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50.0601/55-20-51 .
ANALIZATOR SPALIN 2-składnikowy, na podczerwień, prod. 
Radiotechnika Wrocław, stan dobry, - 1.500 zł. Lubin, tel. 
0603/48-42-66
APARATURA do wtryskowego ocieplania budynków i stry
chów, pianką krylaminową, kompl, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/76-15-90 po godz. 20 -
AUTOKLAW parowy, 1000 I, pionowy oraz kocioł warzelny 
wka-20,5001 i 1501, - 7.000 zł. Wałbrzych, tel. 0602/30-75-80 
AUTOMAT TOKARSKI DAR-63,-4.200 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/346-23-73
AUTOMAT TOKARSKI ATA 25'po remoncie kapitalnym, • 
5.500 zł. Wrocław, tel. 071/315-14-58 
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

CENTRUM WYNAJMU 
SPRZĘTU BUDOWLANEGO

• zagęszczarki gruntu •
• minikoparki • pomoc drogowa •
USŁUGI - WYNAJEM  
W rocław , ul. S trachoc iń ska  198 
te!7fax 071/346-66-15,0-604436 873

AUTOTRANSFORMATOR płynna reg. napi«cia 0-250V, 
0-380V, różnej mocy - od 100 zł oraz silnik prądu stałego 110V, 
0,8kW, 2500 obr/min. - 350 zł lub z zasilaczem - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80
BRYKIECIARKA DO TROCIN wyd. 250 kg/h. - 9.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 0605/05-84-03
BUŁKODZIELARKA PIEKARNICZA półautomat, sito piekar
skie, - 4.500 zł. Legnica, tel. 0605/60-24-95 
BUTLA C02 6 kg -100 zł. Wrocław, tel. 0607/75-71-57 
BUTLA C02 legalizowana, do spawania, -150 zł. Wrodaw, 
tel. 071/372-84-62
BUTLA GAZOWA 11 kg, na gaz propan-butan, pełna, -100 
zl. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
BUTLA TLENOWA 2 szt. -100 zł/szt., butla acetylenowa, 2 
szt -150 zł/szŁ Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
BUTLA TLENOWA pełna, legalizacja do 2005 r. -180 zł. Strze
gom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
BUTLE DO MIGOMATU dwutlenek węgla, argon. argomix, 
legalizowane -100,200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-20-26 
BUTLE GAZOWE - 250 zł/szt. Sobótka, tel. 071/391-03-39 
BUTLE GAZOWE z C02. 50 kg. z legalizacją -130 zł/szt. 
Wrocław, tel. 352-25-80
BUTLE GAZOWE 11 kg • 80 zł. Wrocław, tel. 0603/80-42-15 
BUTLE TLENOWE z tlenem. 2 sztuki, przewody, reduktory. - 
250 zł. Borek Strzeliński. tel. 071/393-05-35 
BUTLE TLENOWE pełne z reduktorami. • 140 zł /szt.. Brzeg 
Dolny, tel. 0600/31-28-45
CHŁODNIA składana, prod. niemieckiej, wym. 3 x 2 x 2 m, 
kompletna, w eksploatacji, - 4.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-19-45,0608/45-31-85 
CHŁODNICA STACJONARNA przemysłowa, cena - 350 
zł/szL Wrocław, tel. 071/372-62-45.071/318-03-43
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Sprzedam maszyny i urządzenia:
1. Strugarka-wyrówniarka DCM 9A-63.....................K.......................................................'4.500
2. Wyciąg do wiórów, duży, 55 kW............................................... 5.000
3. Sprężarka powietrza WSNK ........      3.500
4. Zbiornik sprężonego powietrza 40001..............................................................................5.000
5. Ostrzalka do nożystrugarśkich.................................................................. 2.500
6. Wózek podnośnikowy Lwów, 5 ton...................................."......................................................... .8.000
7. Dźwig towarowo-osobowy 1000 kg ............................................................................4.000

Prasa hydrauliczna 6-półkowa, sopocka........................................................................20.000
9. Nakladarka kleju, 4-walcowa............................................................ 6.000
10. Czopiarka obwiedniowa „Heima"............................................................... 11.000
11. Suszarnia DAKC - Hajnówka.............................................................................................12.000
12. Transformator 250..................................   9.000
13. Piec 80 ................................................................................    3.000

Opatówek, teł. 062/761-81-40,0-605 318 910

CYKLINIARKA 220 V, stan b. dobry, - 1.600 zł. Leszno, tel. 
0604/17-45-41
CYKLINIARKA DO PARKIETU 220 V, 2.2 kW, silnik nad bęb
nem, bezpyłowa, nowa, - 2.500 zl. Jedlina Letnisko, gm. Ra
dom, tel. 048/322-11-14
CYRKULARKA DO KAMIENIA półautomat, maks. fi 800 mm, 
ze stołem obrotowym, niezależnym, na szynach, wym. 2,5 x
1,2 m, szybko blokowanym podróżnymi kątami, - 15.500 zl. 
Jelenia Góra, tel. 075/741-21-20 
CZĘSTOŚCIOMIERZ CYFROWY PFL-20, -120 zł. Wrocław, 
tel. 071/793-52-57
DESTYLATOR DEM-20 nowy, 380 V, -1.200 zł. Oleśnica, tel.
0604/77-55-20,071/398-63-11
DESZCZOWNIA napęd z silnikiem diesla, wydajność 1200
l/min. + 700 m rur, - 18.000 zł. Wińsko, tel. 071/389-84-84,
0601/75-65-75
DŁUTOWNICA skok 500 mm, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-43-34
DŁUTOWNICA PIONOWA skok 160 mm, stan idealny, w cią
głej eksploatacji, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-43-34 
DMUCHAWA GAZOWA Kroll typ. P/30 - 1.000 zł typ. P/43 - 
650 zł. Zielęcice, tel. 077/411-36-21,077/411-36-20 
DRUT SPAWALNICZY śr. 0.8 mm, szpulka 15 kg, - 60 zł. Je
lenia Góra, tel. 0605/85-70-16
O  DWUPIŁA KĄTOWA oraz zszywarka pneumatycz- 

na, produkcji Brambetti • Włochy., tel. 
0603/19-70-36 81010631

DYSTRYBUTOR DO PALIWA silnik nowy, pompa paliwowa 
TB 80, - 700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-98-54,074/844-05-91 
DYSTRYBUTOR GAZOWY LPG PETROMECCANICA, 1996 
r. elektroniczny, stan idealny, komplet dokumentów + agregat 
pompowy hydrovacuum, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 396-35-79, 
0601/71-37-75
DZIELARKA DO BUŁEK pełny automat Wernera, • 2.700 zł. 
Wrocław, tel. 329-58-42,326-21-40 
DŹWIG, 1989 r. do załadunku drewna stosowego, wysięg 6.35 
m, udźwig 610 kg, waga 1100 kg, zbiornik oleju, filtry, pompa, 
kompletna dokumentacja dozorowa, stan b. dobry, • 15.500 
zł oraz drugi, 1991 r. do załadunku drewna, wysięg 8.85 m, 
udźwig 880 kg, waga 1560 kg, zbiornik oleju, filtry, pompa, 
stan b. dobry, dokumentacja dozorowa, -12.500 zł. Długopo
le Górne, tel. 074/813-90-83
DŹWIG ELEKTRYCZNY z kasetą sterowniczą, do 500 kg, - 
400 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-80-44,0502/56-90-04 
DŹWIG HDS LDK samochodowy, udźwig 1.250 kg, długość 
wysuwu 4 i 5 m, 2 szt, - 5.000 zł. Antonin, woj. kaliskie, tel. 
0603/27-83-65
ECHOSONDA FISIN BUDDY II oraz silnik elektryczny Min-Ko- 
ta 90 turbo +” akumulator, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/793-59-92
FILTR • ODWADNIACZ sprężonego powietrza WAN, fabrycz
nie nowy • 250 zł; układ przygotowania powietrza do 10 atm, 
do narzędzi i urządzeń pneumatycznych, komplet prod. ja
pońskiej, nowy - 700 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
FORMIERKA PRÓŻNIOWA 2-stanowiskowa, - 15.000 zł. 
Bełchatów, tel. 044/632-21-56
FORMY DO WTRYSKARKI 4 szt., z rynkiem zbytu, cena 5.000 
zł/szt. Nowa Ruda, tel. 074/872-44-42, 872-30-79 wew. 20, 
po godz. 16
FORMY DO WTRYSKARKI na dodatki samochodowe, lam
py .stop’,- 3.000 zł. Nysa, tel. 077/433-63-52

AUTOMATY TOKARSKIE WIELOWRZECIONOWE 
- WOLNE MOCE PRZEROBOWE

WYKONYWANIE UStUG W ZAKRESIE
OBRÓBKI SKRAWANIEM 3

Wrocław, ul. Krzemieniecka 90 £
tel. 071/357-08-63 -

FREZARKA czołowa, sterowana pneumatycznie i zestaw fre
zów do profili okiennych firmy Koemerling, - 10.000 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-11-35,0607/42-67-68 
FREZARKA PEMAL MALBORK oscylacyjna, pozioma, - 6.900 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-70-08 
FREZARKA dolnowrzecionowa, wyrówniarka, piła tarczowa 
wzdłużna, podnoszona tarcza - typu .sam”. Niechlów, tel. 
065/543-55-24 po 20
FREZARKA DO DREWNA, - 1.900 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-48^4
FREZARKA DO DREWNA przystawka do Dymy 8, fabrycz
nie nowa - 500 zł lub zamienię na piłę tarczową, przystawkę 
do Dymy 8 albo mebel antyczny. Legnica, tel. 076/866-19-90 
FREZARKA DO DREWNA oryginalna, - 2.900 zł. Syców, tel. 
0602/46-06-64
FREZARKA DO DREWNA, • 1.650 zł. Wołów, tel. 
071/389-37-50
FREZARKA DO DREWNA JAROMA, 1980 r., - 4.200 zł. Sy
ców, tel. 0602/46-06-64
FREZARKA DO METALU prod. polskiej, duża, - 2.500 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/721-50-63
FREZARKA UNIWERSALNA do metalu, typ 6180, stan b. 
dobry. - 4.500 zł. Gorzów, tel. 0602/63-66-22,095/725-01-92 
FREZARKA UNIWERSALNA FUS-22 z wyposażeniem, wym. 
stołu 50 x 80 cm, • 5.700 zł. Lubsko, 1el. 068/372-19-17 
FREZARKA UNIWERSALNA 2FXA Pruszków, stół 1350x300 
mm, - 6.500 zł oraz druga, FWE40 Pruszków, stół 2100x400 
mm, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-43-34 
FREZARKA UNIWERSALNA 2FW, 1979 r. stół 1320x320 mm, 
stan techn. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-79-59, 
0604/45-96-09
GIĘTARKA duża, z osprzętem, - 4.000 zi. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
GIĘTARKA do robót dekarskich. 2,5 m.b, -1.900 zł. Sędzie
jowice, Wrodaw, tel. 043/677-18-55,071/311-11-27 
GIĘTARKA DO BLACHY dł. 2.6 m. prod. USA, mało używa
na, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/339-19-86,0502/87-37-89 
GIĘTARKA DO PŁASKOWNIKÓW i prętów metalowych, do 
wyrobu ozdobnych krat, bram. balustrad, - 1.950 zł. Kraków, 
tel. 012/278-46-45,0601/35-39-53 
GĘTARKONOŻYCE do stali zbrojeniowej, gr. fi 22 mm, stan 
b. dobry -1.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-00-59 
GILOTYNA szer. cięcia noża 80 cm • 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/399-74-85

GILOTYNA DO BLACH POKRYCIOWYCH 2.5 mb, - 2.950 
zł. Sędziejowice, tel. 043/677-18-55,071/311-11-27 
GILOTYNA DO BLACHY NG 3,3 dł. cięcia 2.000 cm, cena -
10.000 zł oraz NG 5,5 dł. cięcia 2.500 cm, cena -12.000 zł. 
Oława, tel. 071/313-89-05
GILOTYNA DO BLACHY NG 5 gr. cięcia 5 mm x 2500 mm -
12.000 zł; tokarka uniwersalna, 40x1400. prześwit wrzeciona 
52 mm, przyspieszony posuw wzdłużny i poprzeczny, - 7.500 
zł. Wrocław, tel. 0602/46-58-51
GILOTYNA DO PAPIERU szer. cięcia 78 cm, prod. niemiec
kiej, - 11.000 zł. Grabów, tel. 062/730-56-40 
GILOTYNA DO PAPIERU nóż 107 cm, - 3.500 Zł. Wrocław, 
tel. 071/346-65-94
GILOTYNA DO PAPIERU OPATÓW K-67,1990 r. stan dobry, 
2 zapasowe noże, - 2.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/324-31-50 
GŁOWICA POLERSKA PITTLER nr 5+ 200 kpi. noży, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/372-62-45,071/318-03-43 
GRUBOŚCIÓWKA stolarska, • 3.500 zł. Krośnice, tel. 
0606/38-41-06
GRUBOŚCIÓWKA .SAM’ wał fi 37 mm, elektryczne podno
szenie, - 2.500 zł. Niechlów, tel. 065/543-55-24 po 20 
GRUBOŚCIÓWKA JAROMA, 1980 r., - 3.900 zł. Syców. tel. 
0602/46-06-64

' GWINTOWNICA ELEKTRYCZNA do rur. fi 1/2-2’ , -1.500 zł. 
Opole, tel. 0605/08-03-66
IMADŁO KOWALSKIE • 200 zł, silnik 1-cylindrowy Andoria,
niekompletny • 400 z ł.., tel. 074/842-10-47
KARCHER EXACT wysokociśnieniowy, 220 V, 660 l/godz.,
grzanie wody, pełny osprzęt, • 1.400 zł. Jawor, tel.
0602/30-44-26,076/870-60-37
KARCHER węże, dysze, zwykłe i rotacyjne, nowe - 70 zł.
Wrocław, tel. 0601/71-59-58
KARCHER 100-170 bar, dozownik na płyny, dwie dysze, fa
brycznie nowy, - 470 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
KARCHER duży, • 12.000 zł + VAT. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-23-45
KARCHER 720 MX myjka ciśnieniowa, roczna, dodatkowo 
lanca rotacyjna, - 1.800 zl. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
KOLEKTORY SŁONECZNE ♦ pompy ciepła • od 1.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-48-81,0608/31-62-06 
KOMORA CHŁODNICZA składana, do minus 25 stopni C, 
prod. niemieckiej, wym. wewn. 4x4x2,5 m, nowoczesny agre
gat, monoblok .Zanotti*. stan b. dobry, • 19.000 zł/szt.. Jele
nia Góra, tel. 075/764-89-57,0601/76-57-19

AMMANN
SERWIS CZĘŚCI

W OPOH848

tel. 0-601 713 700
KOMORA CHŁODNICZA z agregetem i chłodnicą, sprawna, 
24 m3 - 3000 zł, kloc rozbiórowy 1,8 m - 400 zł, szafki BHP - 
50 zł. Wrocław, tel. 071/354-58-94,0604/59-95-18 
KOPIORAMA format B1, B3 - 3.000 zł oraz gilotyna Maxima 
MS 80, cena - 20.000 zł. Legnica, tel. 0601/73-43-05 
KOPIORAMA DUPLOMAT format B3, • 2.500 zł. Legnica, tel. 
0601/73-42-70
KOSTKARKA - STRUGARKA 00  LODÓW o dużej wydaj- 
ności, • 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/84-77-86 
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 CYKLINIARKĘ do remontu. Wrocław, tel. 348-59-19 
KUPIĘ FREZ DO KÓŁ ŁAŃCUCHOWYCH 1/2 ślimakowy. 
Pieszyce, tel. 074/836-52-52
KUPIĘ KARCHER myjkę wysokociśnieniową, z podgrzewa
czem olejowym. Gostyń, tel. 065/571-03-60 
KUPIĘ KOLEKTORY SŁONECZNE z osprzętem, stan dobry, 
tanio. Bolesławiec, tel. 075/732-77-33 po godz. 21 
KUPIĘ KOWADŁO KOWALSKIE kuźnię połową, narzędzia 
kowalskie. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ ŁOŻYSKA TOCZNE różne. Lubin, tel. 0607/71-42-56, 
076/844-19-27 po godz. 18

AGREGATY 
TYNKARSKIE

SPRZEDAŻ-SERW IS 
WYNAJEM 

NOWE I UŻYWANE
P.W. BAPR O

WROCŁAW, ul.Wawrzyniaka 9a 
tel. 071/ 360 83 81 

OPOLE, ul.Sandomierska 1a 
tel. 077/44 16 921 

tel.kom. 0606 914 040

KUPIĘ MASZYNĘ DO PRODUKCJI REKLAMÓWEK oraz 
^ojNIfeczkfcw jednorazowych. Nysa, tel.-077/448-62-58, 

0502/55»70J25~
KUPIĘ MASZYNY KRAWIECKIE oraz sprzęt pomocniczy do 
produkcji krawieckiej. Świdnica, tel. 074/852-05-90, 
074/852-69-55,0601/79-68-40 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE piłę, grubościówkę, szlifier
kę, frezarkę. Polanica Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 
0605/37-73-41
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE fabr. Wrocław, tel. 
071/346-40-43
KUPIĘ MŁOTOWIERTARKĘ lub wiertarkę z SDS. Wrocław/ 
tel. 071/372-95-28
KUPIĘ NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE i różny sprzęt budow
lany. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ OPALACZ FARBY OLEJNEJ. Wrocław, tel. 
071/345-13-91
KUPIĘ PIŁĘ DO DREWNA spalinową, używaną. Zielona Góra, 
tel. 0609/63-64-73
KUPIĘ PIŁĘ SPALINOWĄ łańcuchową. Syców, tel. 
0601/08-70-26
KUPIĘ PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-łapowy. Wrocław, 
tel. 0609/49-56-96
KUPIĘ PODSTAWĘ DO WIERTARKI WS-15 lub całąwietar- 
kę oraz korbowody do sprężarki WAN 2-cylindrowej. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
KUPIĘ PRASĘ HYDRAULICZNĄ 250 do 4001, PPHU • Kom-
presjan. Słupia, tel. 062/786-95-10
KUPIĘ PRÓBNIK do sprawdzania i regulacji wtryskiwaczy
PRW-3 lub podobny. Wrocław, tel. 0501/47-16-11
KUPIĘ SPAWARKĘ 180 A, 220/380 V, najchętniej nową lub
używaną. Lubin, tel. 0601/42-28-54
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER prostownikową, 400 A - do 600
zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31,0604/77-03-57
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB-315, SPB-400, STA-225,
STA-250 oraz silnik prądu stałego na 220V. Wrocław, tel.
071/346-47-80
KUPIĘ SPAWARKĘ MIGOMAT chętnie wyprodukowaną w 
Bielawie, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ VAN, ASPA, może być do remontu, nie
kompletna oraz części do sprężarek oraz tokarkę stołową 
TSB-16 lub TSB-20. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ SZLIFIERKĘ szerokotaśmową, może być do remon
tu. Tułowice, tel. 077/460-02-38,077/460-07-73 
KUPIĘ SZLIFIERKĘ NARZĘDZIOWĄ NUA-25, z wyposaże
niem lub samo wyposażenie oraz wyłączniki ciśnieniowe, typ 
LCA-2 lub LCA-3. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ URZĄDZENIA DO SERWISU OPON. Wrocław, tel.
373-72-15 w godz. 9-18
KUPIĘ WAGĘ SAMOCHODOWĄ 201, blat betonowy, stan b. 
dobry. Kamienna Góra, tel. 075/744-50-84 
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ do metalu oraz wiertarkę 
poziomą do drewna. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ WTRYSKARKĘ KUASY 170/55 w b. dobrym stanie 
techn. Wrocław, tel. 071/343-21-86,0603/29-36-03 
KUPIĘ WYCIĄG TROCIN do 6 maszyn oraz nagrzewnicę ole
jową, webasto. Wrocław, tel. 0602/38-19-59 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU WULKANIZACYJNEGO 
w b. dobrym stanie. Wrocław, tel. 071/373-51-36 po godz. 18 
LAMPA WARSZTATOWA 7-ogniskowa, zasilanie, operacyj
na, • 1.000 zł.'Chocianów, tel. 0606/37-45-52 
UCZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 220 V, prawie nowy, b. 
mało używany, możliwość zamiany na 380 V. Mirków, tel. 
071/315-11-28
LINIA DO GRANULACJI TWORZYW SZTUCZNYCH, 
1988/99 r., - 70.000 zł. Poniatowice, tel. 071/315-57-63 
LINIA DO PRODUKC JI BETONOWYCH PŁYT korytkowych 
DKZ 300 x 60, formy na 120 szt, - 12.500 zł lub zamiana na 
wózek widłowy, udźwig min. 2 1. Mietków, tel. 071/316-80-08 
UNIA DO PRODUKCJI MASY DIELEKTRYCZNEJ do sprzętu 
AGD, całe wyposażenie produkcji, wózek widłowy, zbyt za
pewniony, -10.000 zi. Wrocław, tel. 363-44-54 
LINIA DO PRODUKCJI TWORZYW SZTUCZNYCH wytła
czarka dwuślimakowa, wanna chłodnicza, granulator, rok pro
dukcji 88/99, • 70.000 zł. Poniatowice, tel. 071/315-57-63 
ŁAŃCUCHY DO MOCOWANIA KABLI i przewodów w rucho
mych podzespołach maszyn, przestrzeń mocowania (prze
świt) 90 x 60 mm, cena 100 zł/mb. Jelenia Góra, tel. 
075/741-21-20
ŁOŻYSKA nowe, różne rozmiary, 25 szt, - 600 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-50-75
ŁOŻYSKA KULKOWE zamknięte 6204, wiertła do metalu 
stożkowe z płetwą, nowe, ceny od 15 zł/szt. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
ŁOŻYSKA TOCZNE różne. Wrocław, tel. 0501/25-94-06 
MAGIEL PE-3/Awym. 2430x1285x1020 mm, nowy, w Karpa
czu, - 8.500 zł. Karpacz, tel. 0605/32-18-75 
MAGIEL ELEKTRYCZNY dł. wałka 1 m, stan techniczny nie 
używany, • 1.000 zł. Lubań, tel. 075/721-69-25 
MAGIEL ELEKTRYCZNY przemysłowy, dł. wału od. 150 cm 
lub dłuższy, stan b. dobry. Nowa Ruda, tel. 074/872-39-36 
MASZYNA DO CIĘCIA KAMIENIA CEGŁY, KOSTKI BRU
KOWEJ Diamant Boart, chłodzona wodą, profesjonalna, ru
chomy wózek, tarcza diamentowa, 6.5 kW, 7.7 PS, 1600 
obr/min., 380V, 91 r„ silnik PHASE, 5.5 kW, 220/380V/50 Hz. 
2850 rpm, 7.5 HP, mało używana, - 4.500 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
MASZYNA DO FALOWANIA BLACHY szer. robocza 2.5 m, 
grubość blachy do 2 mm, • 20.000 zł. Boleścin, gm. Trzebni
ca, tel. 071/312-86-55
MASZYNA DO MIELENIA TŁUSZCZY TECHNICZNYCH - 
WILK 2-ślimakowa, gardziel fi 160, wyd. 2 t/h, 7 kW, - 2.500 
zł. Wołczyn, tel. 0603/03-49-57 
MASZYNA DO PAKOWANIA P-05 prod. polskiej, stan b. do
bry, możl. faktura VAT, - 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0600/18-87-49
MASZYNA DO PAKOWANIA BUŁEK pionowa, 2-15 sztuk, 
linia do produkcji bułek 4-rjędowa, firmy Winkler, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0502/44-16-96
MASZYNA DO PRODUKCJI CHOINEK SZTUCZNYCH, -
8.500 zł. Myszków, tel. 034/313-95-61,0602/61-27-52 
MASZYNA DO PRODUKCJI KITU idealna do zakładu szklar
skiego, - 500 zł. Wrocław, tel. 0501/10-95-45 
MASZYNA DO PRODUKCJI KUBKÓW ALUMINIOWYCH 50 
g,- z wieczkami, + materiały, • 37.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-17-52, 0601/78-54-39 (kn0191)
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI kompl, - 2.200 zł. Trzeb
nica, tel. 0606/74-41-51,0607/52-64-42 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ 
wydajność ok.-300 m2/8 godz, - 3.050 zł. Wrocław, tel. 

.0601/97-78-93
MASZYNA DO PRODUKCJI ZSZYWEK TAPICERSKICH, -
2.200 zł. Trzebnica, tel. 0606/74-41-51.0607/52-64-42 
MASZYNA DO SZYCIA SKÓR i skaju Textima, z podwójnym 
transportem, • 800 zł oraz z potrójnym transportem, - 2.000 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-72 -
MASZYNA DO WYPIEKU ROŻKÓW do lodów, wsad 55 śzt, -
2.000 zł. Świdnica, tel. 0602/47-17-55 
MASZYNA DO WYROBU WIANKÓW ZE SŁOMY prod. nie
mieckiej, nowa • 15.000 DEM. Wrocław, tel. 071/329-04-77 
MASZYNA DRUKARSKA zbieraczka (12 stacji), format A4, 
zszywarka, stół drgający - 5.500 zł. Legnica, te l.- 
0601/73-43-05
MASZYNA DRUKARSKA GRAFOPRESS, - 2.500 zł. Wro
cław. tel. 071/346-65-94

PHU "M A R K U S A
T E C H N O L O G I A  
O B R Ó B K I  S K R A W A N I A
52-129 Wrocław, ul. Jagodzińska 43 

tel. 071/346-43-34, tel./jax 346-49-72 
tel. kom. 0-601 '636 882

OP010282
Oferujemy usługi w zakresie obróbki skrawania na: 
wytaczarkach do 1 1, tokarkach 0  1200, dł. 3,5, 
szlifierkach 1200x400, frezarkach.

Montaż i demontaż 
maszyn i urządzeń

Oferujemy do sprzedaży:
1. Dłutownica, typ. 7403, skok 500

przesuw stołu 650/510,1987 r .    25.000 zł
2. Dłutownica D AA16

skok 160,1980 r .  .............. .............   10.000*
3. Tokarka CM 11/1500, prod. bułgarskiej, 1986 r. 

wyciągany mostek, przyśpieszone poswy .... .......11.000 zł
4. Frezarka uniwersalna FWA40A Pruszków

stół 2100/400 ................................................. 12.000 zt
5. Frezarka uniwersalna FU-32/152

stół 1325/400.1983 r...................................... 7000zJ
6. Frezarka ponowa FXA41M. 1979r.................  11.000 zl
7. Waice do blachy WL 3.5/2500

1990 r., stan idealny   ................... 9.000 zi
8. Wiertarki kadłubowe WKA 25.2H 135.

2H 150.2H 125  ........................   ;.5.000 zl
9. EJektrociąg 51, nowy  ........... ............ 3.000 zi
10. Piły taśmowe, nowe, do metalu od 0110 do 500
11. Urządzenie magnetyczne-stoły
12. Poduszki pod maszyny-wibroizolatory

Oprócz powyższych maszyn 
posiadamy jeszcze wiele innych. 

Do cen doliczamy podatek VAT 22%.

MASZYNA DRUKARSKA stół do sitodruku, pow. robocza 70 
x 100 cm, naświetlarka do sit, suszarka tunelowa, termiczna i 
inne akcesoria, - 3.500 zł.-Wrocław, tel. 071/373-39-55, 
0607/07-65-62
MASZYNA KRAWIECKA PFAFF 380 V - 450 zł. ., tel. 
077/431-86-21
MASZYNA KRAWIECKA ŁUCZNIK technicznie sprawna, 
postument drewniany, - 100 zł. Jaworzyna SI., tel. 
074/858-80-30
MASZYNA KRAWIECKA PFAFF 953 stan idealny, -1.700 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-29-24,0604/98-52-83 
MASZYNA KRAWIECKA zygzak * stebnówka, sprawna, -
1.500 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-72 
MASZYNA KRAWIECKA przemysłowa, Textima, 2-igłówka 
ze splotem dolnym, stan b. dobry - 600 zł. Strzelin, tel. 
071/392-18-36
MASZYNA KRAWIECKA stebnówka, 220/380 V, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 342-09-08
MASZYNA MASARSKA WILK fi 140, • 1.300 zł. Święciecho
wa, tel. 065/533-07-66
MASZYNA OFFSETOWA HEIDELBERG 40 x 57, nowe wałki 
farbowe, możliwość sprawdzenia druku, - 29.000 zł. Legnica, 
tel. 076/721-74-30

Mińćrwa, nowe, technicznie sprawne_6-szŁ --600 zł/szL£ter  
śnica,tel,0608/24^3-41 ^ ■
MASZYNY KRAWIECKIE : overlocki, stebnówki, dziurkarki, 
guzikarki, podszywarki, ryglówki, dwuigłówki, noże krojcze, 
urządzenia prasowalnicze; od 150 zł do 2.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-05-90,852-69-55,0601/79-68-40 
MASZYNY KRAWIECKIE z podwójnym transportem - od 500 
zł. Wrocław, tel. 354-23-13
MASZYNY KRAWIECKIE: guzikarka • 1.500 zł, dziurkarka •
1.800 zł, podszywarka • 1.000 zl, prasowalnice z wytwornicą 
pary na 1 żelazko - 1.200 zł/ stebnówka z centr. smarowa
niem - 1.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/321-16-17, 
0606/63-954)9
MASZYNY MASARSKIE nierdzewne: masownica próżniowa 
600 I, mieszałka łopatkowa i spiralna 180 I, kuter Kilia 60 I, 
wózki wędzarnicze i stoły, w cenie od 700 zl- Wrocław, tel. 
354-12-58,0601/97-23-58
MASZYNY MASARSKIE, 1992 r. ATMOS firmy Presta, elek
tryczny, mały, z mikroprocesorem, kotły warzelne (150,300, 
500 I), ceny od 1.500 zł, kuter 120 (k.o.), wilk 130 i 160 I, 
nadziewarka, młynek koloidalny, ceny od 2.500 zł, oparzar- 
koszczeciniarka, piły ubojowe i do półtusz, stoły rozbiorowe, 
klipsownica ll-rzędowa (pneumatyczna) oraz inne, ceny od 
800 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-88-93,0603/67-30-57 
MASZYNY PIEKARNICZE: mieszałka i 3 kotły 1801,2 szafy 
garownicze na 15 blach, - 1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-04-19 wieczorem
O  MASZYNY STOLARSKIE: strugarka 4-stronna Ja

rom a 40,1995 r., z dokumentacją; piła poprzecz
na Reszel, 1995 r.; frezarka dolnowrzecionowa Go- 
mad, z posuwem, 4 szybkości; szlifierka taśmo
wa Słupsk, stół 2.5 m; wyrówniarki 50 i 40, 2.50; 
piła taśmowa mała; tokarnia 1.5 Gomad; piła 
DMMA 40, z wózkiem Reszel, półformatowa. Cena
37.000 zł, Wrocław, tel. 071/346*40-43 02021981 

MASZYNY STOLARSKIE frezarka, grubościówka, wyrówniar
ka - od 4.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-16-63 
MASZYNY STOLARSKIE: wyrówniarka, frezarka dolnowrze
cionowa, pilarka, • 3.000 zł. Czemikowice, gm. Chojnów, tel. 
076/817-89-21
MASZYNY STOLARSKIE: piły tarczowe, wyrówniarka, wier
tarka pozioma, szlifierka taśmowa, nowa, cena 1.500 - 5.000 
zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-02,0605/65-58-37 
MASZYNY STOLARSKIE narzędzia skrawające, zwrotnice, 
fabryczne i samoróbki, spajarka oklein, piec nadmuchowy i 
inne - od 500 zł do 1.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-46-56 
MASZYNY STOLARSKIE strugarka SCM P64, 4-stronna -
33.000 zł, Harbs, 4-stronna - 17.000 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-12-57
MASZYNY STOLARSKIE szlifierka tarczowa, wyrównywar- 
ka żeliwna, szlifierka taśmowa, pionowa piła tarczowa z wier
tarką poziomą, piła tarczowa - od 750 zł do 2.600 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-36-25,0503/35-63-82 
MASZYNY STOLARSKIE od 800 do 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/368-11-52
MASZYNY ŚLUSARSKIE prasa hydrauliczna, z el. agrega
tem, nacisk 30 t - 2.500 zł, przecinarka tarczowa + tarcze, 
wiertarka WS-16, stołowa, żeliwna, giętarka do rur, spawarki, 
kowadło i inne. Bolesławiec, tel. 0604/82-50-18 
MASZYNY WARSZTATOWE: tokarka SNB-400. dł. toczenia 
80 cm, przelot 50, szlifierka do wałków Jotes, szlifierka do 
wałów korbowych AMC prod. duńskiej, ceny 4.000-35.000 zł. 
Jawor, tel. 076/870-29-39 do godz. 17, 076/870-43-23 po 
godz. 17

l l f Ą  ^  | LEGALIZACJA - NAPRAWA - SKUP - SPRZEDAŻ 
■ ■ " U  I Chróstnik 23, tel. 076/844-80-29, 0-602 37 87 69

O P010978

MASZYNA STOLARSKA wyfówniarka .40', mało używana, 
silnik 2.2 kW, 2900 obrJmin, - 1.250 zł. Kłodzko, tel. 
0603/16-55-95
MASZYNA STOLARSKA frezarka z heblarką 32 cm, stan b. 
dobry, na 220 V, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/344-74-34 w 
godz.. 16-20,0602/28-60-75
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson, za
silanie akumulatorowe - 2.500 zł, Wetrok, zasilanie akumula
torowe - 2.500 zł, Gutbrod • 1.500 zł. Wrocław, tel. 369-52-81 
w godz. 8-14
MASZYNY DO METALIZACJI napylarka próżniowa, pompy 
oryginalne koszalińskie, zbiornik 600 x 800 mm, kompletne, -
7.500 zł. Częstochowa, tel. 0602/48-71-02,034/362-95-20 po 
godz. 19
MASZYNY DO PRODUKCJI RAJSTOP 3 szt. ♦ osprzęt,.-
3.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-67-27
O  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO

WEJ uniwersalne, również do siatki z plastiku, wy
dajność -10 rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata gwa
rancji - 3.800 zł oraz urządzenia do siatek zgrze
wanych - 4.200 zł/kpi. „METALPLAST", Wisznia 
Mała, tel. 0603/88-26-10,071/312-74-92 82000981 

MASZYNY DO WYROBU PAPIERU TOALETOWEGO surow
ce, technologia wytwarzania, - 35.000 zł. Lublin, tel. 
0602/21-34-18
MASZYNY DO WYROBU ZNICZY ręczne, produkują 7 ro
dzajów wyprasek, wkładów, 250 • 300 szt./godz., dam infor
macje o kupnie knotów, kubków, lampionów, parafiny, -1.100 
zł/szt. „tel. 0605/61-51-91
MASZYNY DZIEWIARSKIE BROTHER KH-892, KH-910 peł
na gama wzorów + dodatkowe części i karty, druga płyta 
KR-850 pasująca do obu maszyn, silnik elektryczny, zmie
niacz kolorów i wiele innych, - 4.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-93-01
MASZYNY KRAWIECKIE stebnówki, dwuigłówki, overtoki, 
guzikarki, 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 stebnówki, Jukj. 2 sztuki, cena - 
900 zł/sztuka, 2-igłówka 7 mm, cena -1.100 zł. Bralin, tel. 
062/781-26-36
MASZYNY KRAWIECKIE 1-iglówki, stebnówki typ 72122-101,
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MASZYNY WARSZTATOWE: SZLIFIERKA STOŁOWA duża, 
silnika 2 kW, tarcza fi 250 - 350 zł, nożyce elektryczne, ręcz
ne, 2.5 mm, nowe - 250 zł, uchwyt tokarski, fi 500,4-szczęko- 
wy, nastawny - 500 zł, spawarka Bester 1300, nowa - 350 zł, 
pompa próżniowa, mała, siłnik 220V - 200 zł, pompa hydrau
liczna. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
MASZYNY WARSZTATOWE: SZLIFIERKA UNIWERSALNA 
NU A 25,1989 r. z wyposażeniem -6.800 zł; piła ramowa BKA 
30, do metalu - 1.800 zł; wiertarka stołowa WS 15 - 800 zł 
oraz WŚD 10 -1.100 zł; tokarka TSB 20, uniwersalna, do 
metalu, rok prod. 1988 • 2.950 zł, stół obrotowy do frezarki 
okularowej • 120 zł; konik do podzielnicy 120 • 750 zł. Strze
lin, tel. 071/392-35-39
MASZYNY WARSZTATOWE: TOKARKA DO METALU TUE 
40 stan b. dobry - 4.500 zł, wiertarki stołowe WS 15 - 700 zł, 
spawarka wirowa EU-23 - 450 zł, spawarka Bester SPB 315 i 
400 A - 1.500 zł, wiertarka WSD-10 • 1.000 zł, siłowniki hy
drauliczne, fi 60 mm - 300 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-83-17, 
0605/29-01-87
MASZYNY WARSZTATOWE: TOKARKI DO METALU elek
tryczne. TUE 35, TSS, TUB 32, FABO.TPC 40/200 - od 1.800 
zł do 3.800 zł, frazarka pozioma FWC25 - 2.500 zł, wiertarka 
słupowa WKA • 1.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-36-25, 
0503/35-63-82
O  MASZYNY WULKANIZACYJNE nowe i używane, 

demontażownice opon, wyważarki, sprężarki, 
przyrządy do geometrii kół. Lubin, tel. 
076/844-23-84,076/844-36-64 84014391

MASZYNY WULKANIZACYJNE wyważarka do kół, monta- 
żownica do opon, stan b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/90-41-77; 0501/84-27-59 
MIERNIK UNIWERSALNY RLC 316, • 80 zł. Wrocław, tel. 
071/793-52-57
MIESZAŁKA DO CIASTA + 2 kotły po 2 tys. litrów, - 2.000 zł. 
Jedlina Letnisko, gm. Radom, tel. 048/322-11-14 
MIESZAŁKA ŁOPATKOWA 1201, cała nierdzewna, - 3.600 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/30-75-80 
MIESZAŁKA PIEKARNICZA 3 dzieże. 1801, - 2.000 zł. Le
gnica, tel. 0605/60-24-95
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szt. • od 600 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MŁOT SPALINOWU KOBRA prod. szwedzkiej, wiercąco-ku- 
jący oraz zagęszczarka gruntu spalinowa, - 2.700 zł. Głogów, 
tel. 076/834-46-34
MŁOT UDAROWY KANGO wyburzeniowo-przebiciowy, stan 
b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
MŁOT UDAROWY BOSCH HAMMER GBH 4 DSC, - 600 zł, 
MAKITA HR 2010, - 600 zł oraz SPIT 350, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-54 .
MŁOT UDAROWY CELMA + końcówki, 2 razy używany, stan 
idealny, - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/71-64-63 
MŁOTOWIERTARKA HILTI, 1998 r. w pudełku, stan b. dobry. 
-•1.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
MŁOTOWIERTARKA PMS BAVARIA420 W, 220 V, s6s, udar, 
fabrycznie nowa? sprowadzona z Niemiec, walizka transpor- 
towa, + wiertła jwidiowe'; - 450 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75 .̂ ✓ \
MOTOPOMPA P05, benzyna 27 KM, 800 l/min, - 1.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-82-85

SUSZARNIE, SILOSY
do zbóż i kukurydzy, wialnie zbożowe, 

podnośniki kubełkowe, redlery, 
przenośniki ślimakowe 0P012017 

Brzeg, tel. 077/416-26-83,416-33-50
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MOTOREDUKTOR 0.8 kW, 15 obr./min -180 zł, 1.1 kW, 160 
obr/miń - 220 zł. Legnica, tel: 0609/27-48-40 
MOTOREDUKTOR 280V, 0,8kW, 24 obr/min7 - 350 zł; prze
kładnia z silnikiem 380V, 0,18kW, 2 obr/min. - 150zł; prze
kładnia kątowa 20/1, 2/1 - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
MOTOREDUKTOR z silnikiem 7.5 kW, 63 obr. - 1.200 zł, 5 
kW, 315 obr. - 600 zł, 2.2 kW, 104 obr. - 400 zł. 1.5 kW, 20 obr. 
- 600 zł, 1.1 kW, 135 obr., 0.55 kW, 215 obr., 0.37 kW, 115 
obr. * 300 zł/szt., 0.25 kW. 31 obr. i 20 obr. - 350 zł/szt., 0.12 
kW, 20 obr. • 250 z. Wrocław, 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 
obr7min, 0.37 kW, 7.62 obr./min., 0.37 kW, 148 obr./min„ 0.25 
kW, 1400 obr/min., 0.37 kW, cena 400 zł/szt. Świebodzice, 
tel. 074/854-32-29
MYJKA SAMOCHODOWA z dyszą rotacyjną, - 390 zł. Bole
sławiec, tet. 075/736-21-72, 0605/95-17-36 
MYJNIA KOMOROWA 1.500 x 1.500 x 1.500, stół roboczy 
obrotowy, - 2.000 zł. Zawada, tel. 062/785-01-28 po 20 
MYJNIA SAMOCHODOWA CALIFORNIA C38 TURBO S 8 
programów, sterowana komputerowo, stan idealny - 20.000 
DEM. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
NACIŃARKA DO OPON prod. niemieckiej, nowa, - 600 zł. 
Chocianowiec, tel. 076/818-56-11 
NAGRZEWNICA - 300 zł. Ratowice, tel. 071/318-91-05 
NAGRZEWNICA SPALINOWA na ropę, 12V, - 800 zł. Kłodz
ko, tel. 074/865-52-23 po godz. 21 
NAGRZEWNICA SPALINOWA REMKO, 1989 r. 46 kW, na 
olej opałowy, 1100 m3/h, 220/50 Hz, 4 kg/h, nadaje się do 
ogrzewania małej hali, -1.400 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
NARZĘDZIA DO OBRÓBKI METALI: wiertła, frezy, noże, 
rozwiertaki i inne -10 zł/szt. Góra, tel. 0607/28-73-03 
NIWELATOR SAMOPOZIOM U JĄCY TOP CON, 2000 r. prod. 
japońskiej, statyw, odbiornik, - 2.900 zł. Strzelin, tel. 
071/796-11-86,0601/78-39--70 
NOŻE DO GILOTYNY NG-3, nowe, komplet, - 500 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-65-68
NOŻE DO KRAJALNIC JAC - 5 zł/szt. Świerzawa, tel. 
075/713-52-81
NOŻYCE DO BLACH 3,5 mm, 380 V na stojaku • 500 zł. 
Opole, tel. 077/455-42-76,0602/59-13-90 
NOŻYCE DO BLACHY krążkowe, #4 mm, stan b. dobry, - 
2.600 zł. Strzyżew, tel. 062/739-81-50 
NOŻYCE DO BLACHY 380V, do 3,5mm, stan idealny - 450 
zł; filtr przeciwzakłóceniowy 380V, dużej mocy, nowy • 250 zł; 
uchwyt tokarski, śred. 100mm, 3 szczęki, nowy - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80
NOŻYCE DO PŁASKOWNIKÓW I PRĘTÓW mechaniczne, 
stan idealny, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-62-45, 
071/318-03-43

PIASKARKI komplet, z wyposażeniem, do liternictwa i grafiki 
w kamieniul§zkle,- 4,000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/741-21-20 
PIEC CERAMICZNY'fćbltrorowy; do żdobień; duży, 20-40 
kW, temp. 1200 C + tablica rozdzielcza i pozostałe wyposa
żenie, - 4.800 zł. Wałbrzych, teł. 074/847-38-85 
PIEC DO SUSZENIA ELEKTROD o poj. 100 I, regulowana 
temp. do 250 st. C, - 400 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-12-43 
PIEC NADMUCHOWY mały, do szklarni, namiotu lub stolar
ni, opał: odpady drewna, wióry, nowy, z wentylatorem, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0503/93-44-13 
PIEC PIEKARNICZO-CUKIERNICZY V 4 wózki, sprawny, 
pow. wypieku 10 m2 - 9.000 zł oraz waflarka do wypieku ru
rek + receptura, wydajność 1820 szt./h - 2.000 zł. Oława, tel. 
071/313-90-43
O  PIEC PIEKARNICZY MATADOR 8,10 m2, Winkler 

12 m2, dzielarka Fortuna, automat, ubijaczka 
Rego, 25-451, mieszarka spiralna Kemper, 120-180 
I, przesiewacz, patelnia, linia do bułek 4-rzędo- 
wa, kajzerówka Kenig Regina. Legnica, tel. 
076/850-21-26,0607/35-46-37 84014411

PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny, nowy, obudo
wa żeliwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny, • 800 zł. Jeleria 
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 

PIŁA do cięcia wzdłużnego, - 2.800 zł. Jelenia Góra, tei. 
075/713-70-08
PIŁA kątowa, 1200 W, 4500 obr/min, wys. cięcia 6,5 cm, nowa,
nie używana, + pudełko - 250 zł. Wiązów, woj. wrocławskie,
tel. 0607/78-98-24 po godz.13
PIŁA DO CIĘCIA PŁYTEK .na mokro'’, elektryczna - 300 zl.
Zielęcice, tel. 077/411-36-21,077/411-36-20
PIŁA DO DREWNA duża ćyrkularka, -1.000 zł. Chojnów, tel.
0604/13-21-20
PIŁA DO DREWNA tarczowa, 2.2 kW, żeliwna, reguł, góra-dół,
blat 80 x 110 cm, nowe łożyska i paski klinowe, tarcza widio-
wa 260 mm, możliwość założenia 350 mm, stan idealny, - 650
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-98-66
PIŁA DO DREWNA tarczowa z bocznym wózkiem, • 4.200 zł.
Grodków, tel. 077/415-35-10,0604/10-90-38
PIŁA DO DREWNA stołowa, mała, tarcza 200 mm, ruchomy
blat, reguł, kątów, nowa, - 220 zł. Jelenia Góra, tel.
075/755-35-68,0604/32-54-84
PIŁA DO DREWNA łańcuchowa, tartaczna, 2.2 kW, 380 V. -
400 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
PIŁA DO DREWNA tarczowa, oraz piła tarczowa z ruchomym
stołem, • 2.000 zł. Oleśnica, tel. 0503/77-10-92

ZAGĘSZCZARKI
MŁOTY WYBURZENIOWE
agregaty - minikoparki - przecinarki
WYNAJEM - SERW IS - SPRZEOAŻ\ £

BMC Maszyny Budowlane 
54-201 Wrocław 
ul. Przedmiejska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
til./tax 071/355-77-54 , 

350-04-46 
350-04-57

ELEKTRONARZĘDZIA
AUTORYZOW ANY SKLEP I SER W IS

PHU "BOTAR" sx.
58-320 Wrocław, aL Ha Szańcach 158, tri. {071} 845-32*14,372-03-46 {upite 9"-17") 

eł. Gałczyńskiego 24 (Ołtaszp), tel. 368-12-16 {czyste 7 '-15"} • tylko serwis graz 6501/14-07-60

PIŁA DO METALU hydrauliczna, z tarczą stalową, fi 700 mm, 
model 8B66A - 3.000 zł. Kamienna Góra, teł. 075/744-12-43 
PIŁA DO METALU tarcza 400 mm, silnik 3 kW. przechyłowa, 
- 700 zł oraz druga, tarcza 250 mm, silnik 1.1 kW, przechyło
wa. - 350 zł. Legnica, teł. 0609/27-48-40 
PIŁA DO METALU tarczowa, hydrauliczna • 2 000 zł. Wro
cław, tel. 071/363-61-56
PIŁA DO METALU BKA 30,1983 r., - 2.000 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-80-21
PIŁA DO PŁYTEK stołowa, 220 V, 600 W, 2950 obr/min., 
pojemnik na wodę, tarcza diamentowa, nowa, prod. niemiec
kiej, - 230 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-49-46 
PIŁA GĄSIENICOWA, - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-25
PIŁA ŁAŃCUCHOWA spalinowa, • 700 zł. Wrocław, tel.
071/341-20-22,0603/55-59-58
PIŁA SPALINOWA MCCULLOH łańcuchowa, nowa. - 900 zł.
Lwówek Śląski, tel. 075/782-50-11
PIŁA TARCZOWA 2 kW, 220 V, 2800 obr, - 400 zł. Jelenia
Góra, tel. 0608/76-59-17
PIŁA TARCZOWA metalowa. - 1.400 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-48-94
PIŁA TARCZOWA stołowa, fi 400 mm, 2.5 kW, 220 V, - 500 zł 
oraz druga, ciesielska, fi 300 mm, 1.5 kW, 380 V, - 350 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
PIŁA TARCZOWA do drewna, silnik 5 kW, blat i podstawa 
metalowa, odprowadzenie trocin, napęd na 2 pasy klinowe, 
stan idealny, -1.100 zł. Świdnica, tel. 074/851-47-08 wieczo
rem
PIŁA TARCZOWA DMMA-40 pop rzecz no-wzdłużna, 1996 r., 
stan b. dobry. - 18.000 zł. Tułowice, tel. 077/460-02-38, 
077/460-07-73

b o s c h T  CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Rem s TAKŻE WYSYŁKOWA
MAKITA 
ROLLERS  
METABO  
STEINEL 
SKIL
CZĘŚCI I OSPRZĘT •  RATY e-mail

WIOSENNA PROMOCJA 
DO 15% TANIEJ!

botar@ig.pl

prod. Ostrów Wielkopolski, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 311-48-37 
po godz. 16
PODNOŚNIK SŁUPOWY prod. niemieckiej, udźwig 2.51, na 
każdym słupie silnik ślimakowy, - 2.200 zł. Gryfów Śl., tel. 
0604/24-27-50
POJEMNIKI PEKLOWNICZE ze stali k.o., poj. 5001, - 350 zł 
Wschowa, tei. 065/540-13-43
POMPA do podnośnika hydraulicznego, typ P2100ĄAK9, 
silnik elektryczny, 3 kW, 1420 obr./min., pompa z silnikiem 
stanowi komplet, • 250 zł. Brzeg • Pawłów, tel. 077/416-57-21 ' 
POMPA DO NIECZYSTOŚCI lub wody, w zestawie z silnikiem, 
na podstawie kołowej, duża wydajność, - 900 zł. Lipno, woj. 
leszczyńskie, tel. 0602/88-12-63 
POMPA DO NIECZYSTOŚCI 380 V, - 450 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
POMPA DO WODY spalinowa, wydajność 7.2 l/min, - 450 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
POMPA DO WODY 3-stopniowa. silnik, 2 hydrofory, - 600 zł.
Świebodzice, lei. 074/854-30-81
POMPA DO WODY wydajność 800l/min, stan b. dobry, silnik
benzynowy, -1.600 zł. Żary, tel. 0608/06-13-77
POMPA GŁĘBINOWA, - 800 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20
POMPA GŁĘBINOWA SIGMA UVN1-6 prod. czeskiej, nowa,
6 m3/godz., 2.2 kW. - 1.200 zł. Wrocław, tel. 393-91-31, 
0604/77-03-57

PRASA MIMOŚRODOWA PMS40 + oprzyrządowanie, nowe 
i używane, do produkcji tłumików do ciągnika Ursus C-360, 
C-330, skrzynki akumulatorowej, błotnika przedniego, redłi- 
czek, płaszcza do śrutownika Bąk, ceny od 2.500 zł. Strzy
żew, tel. 062/739-81-50
PRASA STOLARSKA. -1.000 zł. Wrocław, tel. 346-52-16 
PRASA ŚRUBOWA nadaje się do prac poligraficznych i in
nych, - 200 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-50-68 
PRASA ŚRUBOWA do makulatury, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 
071/339-20-45,0602/76-28-77 
PRASA WULKANIZACYJNA półautomatyczna, z elektrycz
nym ogrzewaniem płyt prasujących, - 3.000 zł. Sośnie, tel. 
046/832-82-64
PRASY DO BIEŻNIKOWANIA .OPON 2 szt., 135 R12 -135 
R13/70 + 165 R13, kompletne, walec do gumy kompletny, 
zdzierak do opon, • 6.000 zł. Jan Kępiński, 49-242 Jędrze
jów, gm. Grodków, ul. Starowice Dolne 45 
PRĄDNICA PRĄDU ZMIENNEGO 220/380 V, 125 kW, nowa, 
ze skrzynią regulacji napięcia, nadającą się do turbin wod
nych, • 4.000 zł. Wojnowice, teł. 071/318-06-61 

' PROSTOWNIK SPAWALNICZY SBP-315 400 A, z przewo
dami, - 800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-42-66, 0601/56-53-19 
wieczorem
PRZECINAKI na SDS PLUS - 22 zł/szt. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57

WIELKA PROMOCJA! ! ! RATY BEZ ODSETEK! ! !
SPRZEDAŻ RATALNA BEZ ŻADNYCH ODSETEK!!! ILOŚĆ TOWARU W PROM OCJI OGRANICZONA!!! ŚPIESZ SIĘ!!!

•SPRĘŻAJRKI MIGOMATY KARCHERYi
np. jednocylindrowa, 200 l/min, zbiór. 251, cena 565 zł (rata już od 95 zł) 
dwucylindrowa, 240 l/min, zbiór. 501, cena 1.385 zł (rata już od 204 zł) 
dwucylindrowa, 850 l/min, zbiór. 3001, cena 4.254 zł (rata już od 290 zł)

niemieckie, na 220 i 380 V, do stali i aiuminium+reduktor, drut maska 
np. TURBO 220 V, 140 A, drut 0,8 mm, cena 975 zł (rata już od 72 zł) 

TURBO 220 V, 170 A, drut 0,8 mm, cena 1.221 zł (rata już od 91 zł)

bez podgrzewania wody, 110 atm, 500/h, cena 483 zł (rata już od 37 żł) 
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)

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE WYWA7APTTT MfiNTA7flWNTf
WYSYSARKI OLEJU, PRZYRZĄD DO REG. REFLEKTORÓW VI 1 MV/111/uAS f i i l l v

to RATY W DOMU KLIENTA!!!
tU  Dowóz, szkolenie gratis!!! CENY NETTO

KŁODZKO, ul. Zamiejska 18 , tel. 074/867-87-54,867-8803 (wyjazd w kierunku Wrocławia)
NÓŻ KRAWIECKI CSEPEL pionowy, nieużywany, -1.500 z}. 
Wrocław, tel. 071/322-16-13,071/310-73-68 
ODKOSTNIARKA DO DROBIU indyka, inne maszyny ma- 
samicze. Wrocław, teł. 311-62-81, 311-62-15 
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 369-52-81 w godz. 8-14 
ODKURZACZ SPAWALNICZY GLISAW-2 moc 3 kW, nowy - 
550 zł. Wrocław, tel. 071/349-44-19, 786-95-86 
OGRZEWACZ WENTYLATOROWY, -1.500 zł. Wrocław, teł. 
0601/71-57-78
OSADZAK HILTI DX-A41, 2000 r. magazynek, gwoździe 72 
mm, do betonu, stali, drewna, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/327-66-20 .
OSADZAK SPIT - 1.500 zł. Zielęcice, gm. Brzeg, tel. 
077/411-36-21, 077/411-36-20 
OSTRZAŁKA do piły tarczowej i taśmowej, - 3.700 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-80-21 
PALNIKI do cięcia i spawania gazowego, w skrzynce • 350 
zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
PIASKARKA ADR 600, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0602/17-48-47 
PIASKARKA BEZPYŁOWA PIZR-45 zbiornik o poj. 451, agre
gat wyciągowy 1100 W, 220 V, regulacja ciśnienia pracy, kom
plet węży + głowica ze^zczotką 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)

PIŁA DO DREWNA bez silnika, 400 zł/szt. Oława, tel. 
0605/08-49-19
PIŁA DO DREWNA ćyrkularka, silnik 11 kW, - 900 zl. Par
chów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
PIŁA DO GLAZURY stołowa, tarczowa, diament 180 mm, na 
mokro, nowa, - 220 zł. Jelenia G$ra, tei. 075/755-35-68, 
0604/32-54-84
PIŁA DO GLAZURY 220 V, 2700 obrjmin, tarcza diamento
wa, regulowany strumień wody, automatyczny uchwyt do 
mocowania płytki, podświetlenie tarczy, zbiornik na wodę 10 
I, -1.800 zł. Legnica, tel. 076/852-47-27 
PIŁA DO KAMIENIA typu Diakers, zautomatyzowana (śred
nica do 3m), - 27.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-98-77, 
0603/35-96-46
PIŁA DO KAMIENIA 60 x 80, stół uchylny, tarcza 0600, 4 
kW, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 311-62-81,311-62-15 
PIŁA DO KAMIENIA D-800 tarczowa, diamentowa, -1.500 
zł. Zielęcice, tel. 077/411-36-12 
PIŁA DO KAMIENIA, 1999 r. nie używana, podnośnik 11, łań
cuchowy, polerka do boczków, na gwarancji, transformator 
110 V, rozdzielnia elektryczna do piły, - 8.700 zł. Piława Gór
na, tel. 074/837-52-41
PIŁA DO METALU ramowa, dodatkowo 2 nowe brzeszczoty, 
-1.000 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
PIŁA DO METALU tarczowa, pełny automat, -1.100 zł. Grod
ków, tel. 077/415-57-47

PIŁA TARCZOWA z wózkiem bocznym, fi 900, dł. cięcia 2 m, 
silnik 8 kW, -1.100 zł. Zawada, teł. 062/785-01-28 po 20 
PIŁA TARCZOWA ręczna, 380 V - 300 zł. Zielęcice, tel. 
077/411-36-21.077/411-36-20 
PIŁOSTRUGARKA wyrób własny, dł. noży 35 cm, silnik 220 
V, 3.5 kW, 2900 obr/min lub silnik 380 V, - 750 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-20-34
PIŁOSZLIFIERKA stołowa, silnik 220 V. 1.1 kW. • 270 zl. Wro
cław. tel. 071/363-20-34
PIŁY DO DREWNA 2 sztuki, tarcze fi 80 mm, mało używane - 
150 zł/szt. lub zamienię na tarcze fi 100 mm. Świebodzice, 
tel. 0604/81-17-62
PIŁY DO PIASKOWCA i betonu, od fi 1000 mm do fi 320 mm. 
cena 1.000-100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/741-21-20
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, N 80 CB, duży, 45-80 mm. 
używany, cena • 1.500 zł oraz maiły N 57 C, 25-45 mm, nowy, 
cena -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/339-10-02,0604/07-57-59 
PISTOLET DO KOŁKÓW BOSCH SDS PLUS PBH 2000, - 
500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
PISTOLET DO KOŁKÓW HILTI DX 450, 2000 r., - 650 zł. 
Wrocław, teł. 0501/40-31-54
PISTOLET LAKIERNICZY KRAUTZBERGER typ 4, profesjo
nalny ♦ zapasowa dysza i iglica, -110 zł. Pełczyn, gm. Wo
łów, tel. 0606/70-79-37 po godz. 16 
PŁYTA TRASERSKA żeliwna, o wym. 1000x700 mm, • 1.000 
zł. Zielęcice, gm. Brzeg, tel. 077/411-36-12 
PODAJNIK MATERIAŁOWY rolkowy, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-62-45,071/318-03-43 
PODNOŚNIK .na korbę", udźwig 20 ton, nowy, - 200 zł. Bo- 
guszów-Gorce, tel. 074/844-89-26 
PODNOŚNIK LINOWY z linką stalową, udźwig 60 kg, nadaje 
się do małego warsztatu, • 900 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY „STANHOJ’  2-kolumnowy, 
maks. 2.5 tony, • 3.000 zł. Głogów, tel. 0602/85-34-20 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY STANHOY mechaniczny,
2-kolumnowy, maks. 2.51, - 3.000 zł. Głogów, tel. 
0602/85-34-20
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-kolumnowy, warsztatowy, 
- 3.500 zł. Krosno Odrz., teł. 068/383-61-63 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-KOLUMNOWY prod. nie
mieckiej, - 5.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-27 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY duży, .żaba’ - 300 zł, towot- 
nica SNPM 350, nożna, żeliwna - 400 zł, wał do heblarki, 250 
mm, 3 noże, z uchwytem na tarcze -150 zł, wąż do motopom
py 75,2 x 20 m - 200 zł, nożyce do cięcia blachy, gilotyna, dł. 
cięcia 15 cm -100 zł. Oleśnica, teł. 071/315-58-09 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-KOLUMNOWY udźwig 3 
t. - 3.000 zł. Słubice, tel. 095/758-43-47,0607/63-24-89 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kolumnowy. hydrauliczny, 
udźwig 2.51, prod. firmy .Gabiga’ , 2-letni, - 7.000 zł. Świdni
ca, teł. 0601/71-05-50
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY ŻABA udźwig 2.5 t, na 4 
kołach, dł. 62 cm, - 230 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-13 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 1-kolumnowy, hydraulicz- 
no-pneumatyczny, udźwig 2.5 tony -1.200 zł oraz kanałowy, 
udźwig 0.75 tony, • 400 zł. Wrocław, teł. 329-37-28 do godz. 19, 
336-64-89
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-kolumnowy. po remoncie.

POMPA HYDRAULICZNA ręczna, U22AT, - 200 zł. Bogu- 
szów-Gorce, teł. 074/844-89-26 
POMPA HYDRAULICZNA PZ-250 olejowa, silnik napędowy 
3Kw, zbiornik oleju 4 01, elektrozawory 24 i 110V, regulacja 
ciśnienia, nowa. -1.300 zl. Świebodzice, tel. 074/855-77-64 
POMPA PNEUMATYCZNA do oleju - 400 zł; smarownice 
pneumatyczne, ciśnienie maks. 350 atm, 2 szt. - 400 zł/szt. 
Wrocław, tel. 329-37-28 do godz. 19,336-64-89 
POMPA PRÓŻNIOWA, - 400 zł. Czemikowice, gm. Chojnów, 
tel. 076/817-89-21
POMPY DO WODY TYP P.J.M. nowe, wydajność od 150 do 
400 l/min, oraz pompy Typ S.K., nowe - od 500 zł/szt. Bole
sławiec, tel. 075/732-77-54
POMPY HYDRAULICZNE zębate - 50 zł/szt. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-67-26.0608/84-60-88 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIGMAG ESAB-LAD 400 z 
kpi. wyposażeniem, możliwy transport, - 3.100 zł. Opole, tel. 
077/455-27-45
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY BS-315, stan b. dobry, - 2.400 
zł. Ratowice, teł. 071/318-92-03 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY ETARC RCH 301, podajnik 
ZP-2, stan b. dobry, - 3.200 zł. Ratowice, tel. 071/318-92-03 
PÓŁAUTOMATY DO CIĘCIA TLENEM .PERUN’  - 400 -1.000 
zł/szt. Gliwice, tel. 032/270-10-66 
PRALNICA PRZEMYSŁOWA EFFMA, 1991 r. wsad 40 kg ♦ 
magiel, szer. wałka 250 cm, 2 osie, elektryczny, - 40.000 zł. 
Wrocław, teł. 0601/18-33-80
PRASA BALANSOWA 101, stan techn. dobry, - 700 zł. Świe
bodzice, tei. 074/854-65-70
PRASA DO MAKULATURY pionowa, do domu, wys. 3 m, 
silnik 26 kW, - 3.500 zł. Namysłów, tel. 0603/63-38-60
O  PRASA HYDRAULICZNA do makulatury, nowa, 

2001 r., nie używana, waga przemysłowa, • 5.500 
zł. Rawicz, tel. 065/546-11-02 w godz. 8-16, 
065/545-41-45 po godz. 16 01026971

PRASA HYDRAULICZNA nacisk 2001 i więcej, po remoncie, 
- 4.000 zł. Opole. tel. 077/464-74-45 
PRASA HYDRAULICZNA pionowa, do belowania makulatu
ry, folii - 5.000 zL Wrocław, tel. 071/373-55-21,0603/60-46-69 
PRASA HYDRAULICZNA 3 szt , od 100 do 5001. od 4.500 zł, 
pompy hydrauliczne wielotłoczkowe PT02 -C1-40, 2 szt. -
1.000 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/31-30-13 
PRASA HYDRAULICZNA PU-2P, 90 ton - 12 500 zł;dwutło- 
kowa 100 ton - 10 000 zł. Wrocław, tel. 071/363-61-56 
PRASA MIMOŚRODOWA 63 - 100 t  prod. polskiej, stan b. 
dobry, - 6.600 zł. Krotoszyn, tel. 0602/13-94-73 
PRASA MIMOŚRODOWA z ruchomym ramieniem (wycinar
ka szewska), żeliwna, 380 V + wykrojniki do produkcji skó
rzanych rękawic roboczych, -1.500 zł. Oborniki Śląskie, teł. 
071/310-17-72

PRZECINARKA ŚCIERNA PILEX - 1.300 zł. Zielęcice, gm. 
Brzeg, tel. 077/411-36-21.077/411-36-20 
PRZEKŁADNIA z płynną regulacją, 120-600 obr/min., 0.25 
kW, od 40-210 obrJmin., 0.37 kW, od 23-137 obr./min., 0.37 
kW, cena 450 zł/szt. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA 1.38, dostosowana do wcią- ' 
garki, bęben na linę, waga około 100 kg, stan idealny, - 400 
zł. Wrocław, tel. 0503/93-44-13 
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA napęd ręczny, do otwierania 
części uchylnych -150 zł/szl Wrocław, tel. 0503/93-44-13 
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA bez silnika, duża 2400/1, 
nowa, 65/1 duża. 11 kW, nowa -1.000 zł/szt., 230/1,300/1 - 
250 zł/szt!, 108/1,60/1,50/1 - 350 zł/szt., 30/1 - 250 zł/szt., 
10/1 - 200 zł, 8/1 4 kW - 500 zł. przekładnie zębate WD-500 
20.5/1, nowa -1.500 zł, WJN 200 3/1, - 500 zł oraz z silnikiem
1.1 kW, 9 obr. - 500 zł; 1.1 kW 4 obr. - 600 zł. 0.75 kW. 20 obr. 
i 34 obr. - 400 zł/szt., 0.55 kW (układ). 3 obr. - 700 zł. 0.25 kW. 
33 obr. • 400 zł. 0.25 kW. 60 obr. - 300 zł, 220 V, 83 obr. - 300 
zł, ślimakowa z silnikiem prądu stałego, - 600 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
PRZEKŁADNE ELEKTRYCZNE 7,5 kW, 6 kW, 2,2 kW, do 
0,18 kW, różne obroty, oraz na prąd stały, -120 zł /szt.. Choj
nów, tel. 076/818-95-68
PRZEKŁADNIE WALCOWE WT-400, - 650 zł. Wrocław, tel. 
071/372-62-45,071/318-03-43 
PRZESIEWACZ BIJAKOWY do mąki i mielonej bułki, - 2.000 
zł. Jedlina Letnisko, gm. Radom, tel. 048/322-15-32 
PRZEWÓD SPAWALNICZY dł. 20 m, o średn. 10 mm - 5 zł/mb, 
reduktor tlenowy + acetylen, młot pneumatyczny MP-11. kom
presor na 360 V. Wałbrzych, tel. 074/840-07-28
O  PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do VW, Mercedesa. 

BMW, Fiata i innych. Służy do diagnozowania i 
usuwania wszelkich usterek w układach silnika, 
ABS, poduszek pow. itp. Cena od 300 zł, możli
wość prezentacji i przeszkolenia. Oława, tel. 
071/303-31-90 warsztat, 071/313-55-08, 
0603/44-75-89 0502/86-18-08 81010901

PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do spr. geometrii kół przed
nich i tylnych, Opto-Płus, elektroniczne wyświetlacze, z in
strukcją, • 2.100 zł. Grodziec, woj. legnickie, teł. 0606/52-65-02 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do badania amortyzatorów 
firmy Berner SDT 2000V, - 3.000 zł. Krasków, tel. 
077/418-45-06
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY rolkowy, do sprawdzania 
hamulców samochodów osobowych i dostawczych, typ 
BHL-5, - 10.000 zł oraz drugi, rolkowy, do sprawdzania ha
mulców samochodów ciężarowych i autobusów, typ RH-3000 
B, -15.000 zł. Krobia, tel. 065/571-17-92 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do silników diesla, z lampą 
stroboskopową i przystawką do pomiarów kąta wtrysku, ob
rotów, spadków mocy, - 600 zł. Opole, tel. 077/464-74-45 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY PROJEKTUS P800,1991 r. 
stan b. dobry, do wustawiania geometrii kół, kompletny, prod.

|WYPOŻYCZALNIA I SPRZEDAŻ MASZYN BUD0WLANYCH|

" B U D - M A S Z
Legnica, tel. 076/862-43-51 

fax. 076/8852-39-98 
tel. kom. 0-90 690 659

DEALER FIRM:
WACKER, DR. SCHULCE, JAZON

Posiadamy do sprzedaży ładowarki kołowe typu Ł-34, 2 szt.:
1. Ładowarka, typ. Ł-34, nr fabryczny 10408,1985 r., stan techniczny dobry, 

cena do negocjacji.
2. Ładowarka, typ Ł-34, nr fabryczny 12591, 1987 r., stan techniczny dobry, 

cena do negocjacji.
Informacji udziela Dział Głównego Mechanika, tel. 074/845-01-51 w godz. 7.30-16.20. 
Oględzin można dokonać w Czarnym Borze, na terenie siedziby Kopalni Melafiru w Czar
nym Borze Sp. z o.o., ul. Wesoła 12. . OP012139

PROWADZIMY SPRZEDAŻ
U ŻY W A N YC H  M A S Z Y N  B U D O W LA N Y C H  >
- płyty do zagęszczania gruntu od 90 kg do 60Dkg
- stopy do zagęszczania gruntu
- walce prowadzone z wibracją
- piły do cięcia asfaltu, betonu, 
tarcza od o 300 do o 500

- profesjonalne młoty wyburzaniowe 
elektryczne, spalinowe, hydrauliczne

- mini koparki do 1t do 3t na gąsienicach gumowych

Prow adzim y napraw y za gęszczarek  
W acker, W eber, B om ag, A m m ann  
i s iln ików  Hatz, Forem ann, H onda

Zapewniamy serwis na maszyny od nas kupione.
OP003467

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 96 sp is treści,ypątą ątronę 61(rozkładowa) 18.05.2001

mailto:botar@ig.pl
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PLESZEWSKIE KOTŁY C0o
NAJTAŃSZE U PRODUCENTA 1 

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU DO KLIENTA | 
WIOSENNA ODNIŻKA CEN 

tel. 062/742-48-33,0601 48 32 46

REM ONtY SILNIKÓW DO ZAGĘSZCZAREKl
Sprzedaż części - rozpylacze, pompy wtryskowe, filtry, uszczelki i inne]
Hatz, Farymann, Yanmar, KHDeutz i Honda

SKLEP WARSZTAT MOTOR - DIESEL

IW-w, ul. Grecka 26-28 róg Szkockiej, tel/fax 071/37-37̂ 70, 0601-55-47-671Elektronarzędzia 
Sprzedaż 
Serwis

i S j A T O R  ' -

53-621 Wrocław, ul. Głogowska 6
(wejście z tyłu pawilonu) _
tel. 35-95-195,

OPOOS2B7

niemieckiej - 2.000 DEM. Żary, tel. 068/374-28-42, 
0600735-98-47
PRZYRZĄD DO CIĘCIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH do fi 20 mm, 
na krótkie odcinki, do zamontowania na prasie, technologia 
cięcia, • 4.000 zl. Wrodaw, tel. 0603/18-42-13 
PRZYRZĄD DO SPRAWDZANIA OPON od 12-17', nowy, na 
gwarancji • 8.000 zł. Brzeg, tel. 0604/40-11-18 
RAMA BLACHARSKA z osprzętem, - 4.000 zł. Kraśnik Dol
ny, tel. 075/736-97-00
RAMA BLACHARSKA długa, - 6.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/731-08-14 po godz. 20
RAMA BLACHARSKA - 6.500-10.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-48-72 po godz. 20,0602/19-12-76 
REDUKTOR ACETYLENOWY nowy - 80 zł. Strzegom, tel. 
074/855-27-46 po godz. 20
REDUKTOR TLENOWY nowy - 140 zł. Strzegom, tel. 
074/855-27-46 po godz. 20
REDUKTORY GAZOWE komplet: tien, acetylen, + palnik, - 
200 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-89-26 
ROLKI PODWÓJNE DO OBROTNIKA 4 szt, -1.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/351-81-41
RURKI MIEDZIANE do urządzeń chłodniczych, ponad 10 kg, 
-100 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-95 
SILNIK ELEKTRYCZNY indukcyjny, pierścieniowy, 17 kW, - 
900 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-89-26 
SILNIK ELEKTRYCZNY 1-fazowy, 1,5 kW, 220 V. 1440 obr., 
oryginalne uzwojenie, - 320 zł. Bolesławiec, tel. 0601/70-91-41 
SILNIK ELEKTRYCZNY 10 kW, - 1.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-49-56
SILNIK ELEKTRYCZNY 12 V, 1 KW. obroty w prawo i w lewo, 
nadaje się do wciągarki elektrycznej, - 280 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-88-82
SILNIK ELEKTRYCZNY 2-biegowy, 1400 obr./min, 7 kW, 
nowy oraz 220/380 V, 4 kW, z elektromagnetycznym hamul
cem, nadający się do windy budowlanej, nowy, - 350 zł. Woj- 
nowice, tel. 071/318-06-61
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego, 80 V. 2.5 kW, - 200 zł 
oraz 5.5 kW, 1400 obr/min., 380V, na łapach, - 250 zł i 0.37 
kW. 1400 obr./min„ 220V, -110 zł. Wołów, tel. 071/389-36-03 
SILNIK ELEKTRYCZNY fabrycznie nowy, importowany, 5.5 
kW, 1435 obr/min, cena • 400 zł oraz drugi, fabrycznie nowy, 
importowany, 4 kW, 1430 obr./min, cena - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-83-82
SILNIK ELEKTRYCZNY od 1-37 kW, cena od 100-700 zł, 
Wrocław, tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW, 2.900 obr./min, - 530 zł. Wro
daw, tel. 071/339-20-45.0602/76-28-77 
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW, 925 obr/min - 500 zł; 7.5 kW, 
1440 obr./min na łapach, z kołem pasowym - 500 zł/szt. Wro
daw, tel. 0502/12-55-57
SILNIK ELEKTRYCZNY 4kW, 380V, 900 obr/min., zamienię 
na silnik 3-4kW, 380V, 1400 obr/min. lub sprzedam • 200 zł 
oraz silnik 4kW, 380V, 2800 obr/min., zamienię na silnik 4kW,

SPAWARKA 350 A, brak kabli, - 500 zł. Węgliniec, tel. 
0606/31-30-37
SPAWARKA PARWA155C transformatorowa, 220 V, wenty
lator turbo, fabrycznie nowa, sprowadzona z Niemiec, łączy 
elementy stalowe przy pomocy elektrody, + maska, przewo
dy, kompletna, - 480 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
SPAWARKA 220 V, 380 V - 850 zł. Zielęcice, gm. Brzeg, tel. 
077/411-36-21, 077/411-36-20 
SPAWARKA BESTER SPB 315 mało używana, • 800 zł. Ro
bert Dziedzic, 59-970 Bierna 129, gm. Zawidów 
SPAWARKA BESTER SPB-315 bez przewodów - 1.000 zł 
lub zamienię na sprężarkę 3JW60. Kamienna Góra, tel. 
075/744-12-43
SPAWARKA BESTER 2100 nowa, - 450 zł. Lubin, tel. 
0501/22-20-28
SPAWARKA BESTER SB 315 z przewodami, możliwy trans
port, -1.000 zł. Opole. tel. 077/455-27-45 
SPAWARKA BESTER 400, - 1200 zł. Wrocław, tel. 
071/357-00-12
SPAWARKA BESTER SPB-315 z przewodami, stan b.dobry 
- 1.250 zł; spawarka AGA R-302, prostownikowa do 300A, z 
przewodami -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/346*47-80 
SPAWARKA FALTIG 315 AC DC do spawania aluminium, 
żeliwa, metali kolorowych, chłodzona cieczą, na gwarancji. 
Pleszew, tel. 0603/53-22-88
SPAWARKA MIG MAG PARTNER 220/380 V, nowa, -1.300 
zł. Bolesławiec, tel. 075/736-21-72,0605/95-17-36 
SPAWARKA MIG MAG TIP-TRONIC 220 V. • 750 zl. Bolesła
wiec, tel. 075/736-21-72,0605/95-17-36 
SPAWARKA MIGOMAT 400 A, butla, reduktor, przewody, 
możliwość sprawdzenia i transportu - 1.900 zł oraz inne ma
szyny. Bolesławiec, tel. 0604/82-50-18 
SPAWARKA MIGOMAT z reduktorem, podgrzewaczem'- 
2.250 zł. Michałów, tel. 077/469-70-51 
SPAWARKA MIGOMAT Opole 400A, stan idealny, - 2.200 zł. 
Pogorzela, tel. 065/573-42-50
SPAWARKA MIGOMAT TIP Tronik, 200 A, 200/380 V, z re
duktorem na .eurozłącze". fabrycznie nowy, - 1.900 zł oraz 
TIP Tronik, 180 A, 220/380 V. z reduktorem, fabrycznie nowy, 
• 1.400 zł. Wrocław, tel. 499-09-28 
SPAWARKA MIGOMAT 140 A, reduktor, drut 0,6-0,8 mm, 
wentylator na kółkach, fabrycznie nowy, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-59̂ 58
SPAWARKA TIG w osłonie argonu, stan b. dobry, - 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/89-05-55
O  SPĘCZARKA DO NAKRĘTEK, 1975 r. maks. śred

nica gwintu M8, maks. średnica pręta 14 mm, 
maks. wysokość nakrętki 6 mm, • 12.000 zł., tel. 
0603/19-70-36 81010641

SPRĘŻARKA 1-tłokowa, z butlą 501,1-fazowa, na kółkach, - 
250 zł. Borek Strzeliński, tel. 071/393-05-35 
SPRĘŻARKA 220/380V, 10 atm., wyłącznik ciśnieniowy, od- 
prężnik, mała, prod. włoskiej, stan b. dobry, • 270 zł. Choj
nów, tel. 076/877-36-55 po godz. 20 
SPRĘŻARKA 3-cyl., poj. butli 200 I - 850 zł. Grodków, tel. 
077/415-13-20
SPRĘŻARKA AS-6-16, - 1.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-77-52 wieczorem, 0603/18-48-99 
SPRĘŻARKA 50 I, stan idealny, • 800 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-52-23 po godz. 21
SPRĘŻARKA WAN-AW 3-cylindrowa, zbiornik 400 I, wydaj
ność 85 m3/godz., silnik 11 kW, - 2.700 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-37
SPRĘŻARKA 3-tłokowa, stan dobry, - 550 zł. Lewin Brzeski, 
tel. 0501/07-34-57
SPRĘŻARKA 3-cylindrowa, silnik diesel Robur, przemysło
wa, na kołach, 6 atm, 340 m3/h, - 3.000 zł. Modła, tel. 
076/817-22-19, 0602/88-08-99

rozdzielaczowych i rzędowych pomp wtryskowych, nowe, -
10.000 zł. Krzyżowa 8, gm. Gromadka, tel. 076/817-29-29 
STOŁY ROLKOWE 2 szt., po 3 mb, szer. robocza 50 cm, • 
300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/741-21-20 
STOŁY STOLARSKIE cena - 150 zł/szt. Wrocław, tel. 
0608/84-92-20
STÓŁ PRASOWALNICZY przemysłowy, z wytwornicą pary 
„Comer, żelazkiem i raportem technicznym, - 5.000 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-29-24,0604/98-52-83 
STÓŁ PROBIERCŻY PW8, 1987 r. do sprawdzania pomp 
wtryskowych, stan b. dobry, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/348-33-79 • •
STÓŁ STOLARSKI mały oraz inne stare przedmioty - ok. 100 
zł. Legnica, tel. 076/721-74-59 
STRUGARKA SCM P 64 4-stronna, - 33.000 zł. Długołęka, 
tel. 071/315-12-57
STRUGARKA HARBS 4-stronna, -17.000 zł. Długołęka, tel. 
071/315-12-57
STRUGARKA z piłą, szer. noża 26.5 cm, 4.000 obr., 3 noże, 
- 950 zł. Wrodaw. tel. 0608/16-52-81 
STRUGARKA DO DREWNA typ W40, stan dobry, - 2.200 zł. 
Gorzów, tel. 0602/63-66-22,095/725-01-92 
STRUGARKA DO DREWNA FESTO 5-głowicowa, 4-stron
na, -12.000 zł. Syców, tel. 0602/46-06-64 
STRUGARKA DO METALU SZ-400, -1.200 zł. Zielęcice. gm. 
Brzeg, tel. 077/411-36-12
SUSZARNIA DO DREWNA HAJNÓWKA DQKD-2 aluminio
wa, 2-komorowa, wym. 9x5x3 m, kubatura do 24 m3, tory, 
wózki, technicznie sprawna, - 20.000 zł. Byczyna, tel. 
077/413-43-66
SUSZARNIA DO LAKIERÓW SEM-4 stan b. dobry. • 5.000 
zł. Kłodzko, tel. 0601/58-61-44 
SUSZARNIA PRÓŻNIOWA, - 19.000 zł. Środa Śl., tel. 
0604/39-30-22
SUWNICA udźwig 1000 kg, z kasetą sterowniczą - 480 zł, 
piła do prętów metalowych z imadłem kątowym - 320 zł. Bole
sławiec, tel. 075/732-80-44,0502/56-90-04

SZLIFIERKA HME-DDR 4.9 A, 380V, 50 Hz, 2.2 kW, siła, 1390 
obr/min., średnica wkładu 350 mm, szer. wkładu 40 mm, -
1.000 zł. Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
SZLIFIERKA stojąca, ciężar 230 kg, średnica wkładu 315 mm, 
szybkość 30 m/s, 1 kW, 380W50 Hz, silnik Deutscha, • 700 zł. 
Chojnów, tel. 0604/13-21-20
SZLIFIERKA 2-tarczowa, 380 V, na postumencie - 600 zł. 
Opole. tel. 077/455-42-76,0602/59-13-90 
SZLIFIERKA do .grzybków’ zaworowych, stan dobry, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 311-48-37 po godz. 16 
SZLIFIERKA STIHLTS 400,1999 r. spalinowa, do cięcia sta
li, betonu i asfaltu, 4800 obr/min, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 
0608/74-81-64
SZLIFIERKA DO BETONU 4-głowicowa, sterowanie elek
tryczne, • 12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-24-83 
SZLIFIERKA DO KAMIENIA zautomatyzowana, - 12.500 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-^8-77,0603/35-96-46 
SZLIFIERKA DO KAMIENIA łamana, ramię 280, 2.5 kW, -
2.800 zł. Wrodaw. tel. 311-62-81,311-62-15 
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SHP 1 elektromagnes 
200x500, • 2.200 zł. Oława, tel. 071/313-89-05 
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SPD 30B, 1988 r. prod. Jo-

wytaczarka do bębnów hamulcowych -1200 zł. Wrocław, tel. 
071/355-65-93
TOKARKA DO DREWNA fi 250,x 2000 mm, posuw mecha
niczny, narzędziem skrawającym jest obracający się frez, •
1.500 zł. Kluczbork, tel. 0604/82-66-41 
TOKARKA UNIWERSALNA 1M63 x 1500, przyśpieszone 
posuwy, posuw na sankach narzędziowych, prześwit wrze
ciona 75 mm, stan b. dobry - 6.400 zł, tokarka uniwersalna 
TUC50 x 1000, stan dobry - 4.700 zł, uchwyt tokarski 315 
mm, 4-szczękowy, samocentrujący - 270 zł. Koźmin, tel. 
062/721-32-94
TOKARKA UNIWERSALNA TUC 50x1500 mm, stan techn. 
dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-79-59,0604/45-96-09 
TOKARKA UNIWERSALNA TUM, 1976 r. 26Bx 750. wypo
sażenie fabryczne, • 5.000 zł. Wrodaw, tel. 341-44-45 
TOKARKA UNIWERSALNA TUM-25X800,1978 r. mało uży
wana, stań b. dobry, wielofunkcyjna, - 3.600 zł. Wrodaw, tel. 
393-91-31,0604/77-03-57
TOKARKA UNIWERSALNA TUM-25.1981 r. stan b. dobry, •
3.200 zł. Zawada, tel. 062/785-01-28 po 20 
TOKARKA UNIWERSALNA TOS-SUI, 1991 r. 50 x 1500, 
wyposażenie fabryczne, mało używana, -12.000 zł. Wrocław, 
tel. 341-44-45
TOPIARKA WOSKU PSZCZELEGO TOMER, - 530 zł. Biela
wa, tel. 074/833-61-94
O  TRAK GÓRNONAPĘDOWY GKT., tel.

067/284-55-66,0602/38-97-84 01023931

TRAK z ruchomym wózkiem, na prowadnicach, dł. cięcia 2 
m.b., fi tarczy do 1000 mm, nadaje się do wyrobu palet, - 2.900 
zł. Kluczbork, tel. 077/418-48-94 
TRAK taśmowy, poziomy, szer. piły do 180 mm, prześwit 120 
cm, dł. przecierania 12 m, płynna regulacja posuwu, elektr. 
podnoszenie i ustawianie grubości, kłoda zaciskana hydrau
licznie, - 15.000 zł. Pisarzowice, tel. 077/412-66-05 
TRAK pionowy, ż silnikiem elektrycznym, 4 wózki, piły trako
we zwykłe i widiowe, - 5.800 zł. Przesieka, tel. 075/762-10-43 
TRAK pionowy, napęd na pasy, silnik 36 kW. wózki, szyny,

podajnik trotów, pilne, - 20.000 zł. Wrodaw, tel. 071/361-99-94, 
0604/26-01-83
TRAK DO DREWNA taśmowy, szeroka pila 140 mm, • 12.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-86 
TRAK DO DREWNA POZIOMY jednopiłowy, fi kłody 1.2 m, 
dł. cięcia od 1 do 14 m.b.. 2 wózki, torowisko szynowe na 
podkładach kolejowych, posuw mechaniczny, - 5.500 zł. Łąka 
Prudnicka, tel. 077/436-54-93
TRAK DO DREWNA FOD GKT 60 do przecierania drewna, 
kompletny, wojskowy, silnik elektryczny o mocy 30 kW, nie 
wymaga fundamentów, - 32.000 zł. Osiek, tel. 062/784-34-77 
TRAK DO DREWNA taśmowy, ostrzałka, przyrząd do roz
prowadzania, silnik 7.5 kW, - 9.000 zł lub zamienię na samo
chód osobowy oraz 3 posuwy, silnik 15 kW - 4 .000 zł lub za
mienię na samochód osobowy. Parchów, gm. Chodanów, tel. 
076/817-11-44.0607/51-83-83 
TRAK DO DREWNA 8-rolkowy, pionowy, -10.000 zł. Syców, 
tel. 0602/46-06-64
TRAK DO DREWNA FOD GKT-63,1992 r. gómonapędowy,
- 25.000 zł. Syców, tel. 0602/46-06-64
TRAK DO DREWNA WOOD-MIZER, 1996 r. mato używany,
osprzęt, - 32.000 zł. Wołczyn, tel. 077/418-86-49
TRAK DO GRANITU prod. niemieckiej firmy Carl Meyer, -

ciągowy-nadmuchowy, 380 V, fi 500 mm -120 zł. Wrocław, 
tel. 0606/73-75-45
WENTYLATOR DACHOWY wyciągowy, nowy, 380V - 250 zł; 
wentylator ścienny wyciągowo-nadmuchowy, 380V - 200 zł. 
Wrodaw, tel. 071/346-47-80
WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY 3-fazowy, nawiew-wywiew, 
0.75 kW. -125 zł. Wrodaw, tel. 0608/16-52-81 
WENTYLATOR TURBINOWY duży. nowy, silnik 2.2 kW - 600 
zł, wentylator ścienny - 50 zł, wentylator bębnowy, podwójny 
-150 zł, silnik 380V 5 kW, 955 obr/min, 4 kW, 1440 obr/min, 
kołnierzowy • 350 zł/szt., 1.5 kW, 930 obr./m|n - 200 zł, 0.6 
kW, 700 obr./min, kołnierzowy, - 150 zł. Wrodaw, tel. 
0607/36-28-39
WENTYLATORY ŚCIENNE, - 200 zł. Żagań, tel. 
068/477-56-63
WIELOPIŁA trak 2-tarczowy, z regulowanym posuwem i za
bezpieczeniem przeciwodrzutowym, - 16.000 zł. Lubin, tel. 
076/840-82-02
WIELOPIŁA DO DREWNA FOD, - 6.500 zł. Syców, tel. 
0602/46-06-64
WIERTARKA, • 1.100 zł. Kluczbork, tel. 077/418-48-94 
WIERTARKA WKA-25 do metalu, posuwy, regulacja obrotów, 
- 2.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-50-63 
WIERTARKA HILTI SR 16, włącznik z elektroniczną regula
cją prędkości obrotowej, obroty prawe/lewe, przycisk pracy 
dągłej, uchwyt szybkozadskowy, uchwyt boczny, ogranicz
nik głębokości moc 600W, nowa, na gwarancji. Wrodaw, tel. 
0605/43-40-80
WIERTARKA SŁUPOWA WK-2, - 1.000 zł. Zielęcice, gm. 
Brzeg, tel. 077/411-36-12
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 imadło mechaniczne, rok 
produkcji 1978, stan b. dobry, mało używana, uchwyt samo
zaciskowy do 16 mm, -1.200 zł. Krzeszów, tel. 075/742-34-77 
WIERTARKA STOŁOWA WS15 cena 700 zł, kowadło kowal
skie - 400 zł, kuźnia połowa - 400 zł, narzędzia kowalskie - 
220 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
WIERTARKA STOŁOWA 200 V. mato używana. • 200 zł. Wro
cław, teT 0606/33-16-94
WIERTARKA STOŁOWA WSD-16. duża, stan idealny • 1.600 
zł; wiertarka stołowa WS-15 - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
WIERTARKA STOŁOWA samoróbka • 500 zł. Zielęcice, gm. 
Brzeg, tel. 077/411-36-21.077/411-36-20 
WIERTARKI STOŁOWA WS-15 • od 600 zł do 1.200 zł, gu- 
mówka profesjonalna - 1.900 zł, piły ramowe do metalu • od
1.200 zł do 1.600 zł, spawarki SPB i wirowe - od 450 zł do
1.000 zł. Wałbrzych, tel. 0/4/843-36-25,0503/35-63-82 
WIERTŁA DO BETONU na SDS PLUS 450 mm, fi 10-16 mm, 
cena 35 zł/szt. Wrodaw. tel. 0502/12-55-57 
WIERTŁA DO METALU fi 10-35 -12 zł/szL Boguszów-Gor
ce, tel. 074/844-89-26
WIRNIKI DO POMP WODNYCH mosiężne, fi 130,145, cena
20-25 zł/szt. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
WKRĘTARKA HILTI nowa, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/349-30-07
WKRĘTARKA HILTI SD 45 stan b. dobry, mało używana, - 
300 zł. Wrodaw, tel. 0501/40-31-35 
WKRĘTARKA WEBER 220 V, • 350 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-37-11
WKRĘTARKOWIERTARKA MEISTER KRAFT bezprzewodo
wa, 16.8 V oraz 14.4 V, z dwoma akumulatorami, ładowarka z 
oprzyrządowaniem, walizka fabrycznie nowa, - 300 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
WÓZEK hydrauliczny, ręczny, • 750 zł. Wrocław, tel. 355-31-12 
WÓZEK PALETOWY akumulatorowy, - 500 zł. Borów, tel. 

.071/393-31-63
WÓZEK PALETOWY ręczny z hydrauliką, udźwig 2 1, stan b. 
dobry, - 450 zł. Edward Mroziński, 59-700 Brzeźnik 10a, gm. 
Bolesławiec
WÓZEK PALETOWY ręczny, - 600 zł. Lubin, tel. 
0501/22-20-28
WÓZEK PALETOWY ręczny, udźwig 2000 kg - 600 zł. Pusz
czykowo, tel. 061/813-35-39, 0605/58-06-65 
WÓZEK PALETOWY 3 szt., udźwig 2 t - 550 zł/szt. Węgli
niec, tel. 0606/31-30-37
WÓZEK PALETOWY udźwig 2 1 + drugi wysokiego załadun
ku, 140 cm, hydrauliczny, • 2.150 zł. Wrocław, tel. 
071/361-37-05
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Leszno, tel. 065/526-70-70 Jelenia Góra, tel. 075/751-80-10 
Opole, tel. 077/454-25-55 Wałbrzych, tel. 074/843-91-62
Głogów, tel. 076/833-43-21 w. 361 Wrocław, tel. 071/332-35-55

380V, 1400 obr/min. lub sprzedam • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, 1.1 kW, 1410 obr/min, - 
130 zł. Wrocław, tel. 071/357-44-31 
SILNIK ELEKTRYCZNY 15 kW, 950 obr/min, 380 V oraz inne, 
silniki i motoreduktory, • 500 zł. Żary, tel. 068/374-03-63 
SILNIK SPALINOWY SACHS, 400 ccm sprawny, ze zbiorni
kiem, stacjonarny, - 650 zł. Międzylesie, tel. 074/813-21-48, 
0603/74-97-92
SILNIK SPALINOWY S-32015 kW. rozruch ręczny, chłodzo
ny cieczą, - 650 zł. Siedlce, tel. 071/302-90-71 
SILNIKI ELEKTRYCZNE od 0.37 do 15 kW, różne typy i ob
roty, wentylator promieniowy i prosty, oraz pompa do wody - 
120 zł, pompa olejowa z silnikiem • 150 zł. Chojnów, tel. 
076/818-95-68
SILNIKI ELEKTRYCZNE od 180 W do 5 kW, tanio. Legnica, 
tel. 0609/27-48-40
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 0.75 kW, 2.820 obr./min - 90 zł/szt. 
Wałbrzych, tel. 074/841-42-97 po godz. 15 
SILNIKI ELEKTRYCZNE różne, 7 szt, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 0604/46-55-71
SILNIKI ELEKTRYCZNE 17 kW, 1400 obr./min - 440 zł, 5.5 
kW, 2900 obr./min - 300 zł, 3 kW, 1400 obr./min -190 zł, 3 kW, 
940 obr./min -190 zł, 0.8 kW, 1400 obr./min - 80 zł, 0.8 kW, 
950 obr./min - 80 zł, 0.55 kW, 1400 obr./min - 60 zł. Wrodaw, 
tel. 0606/73-75-45
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY fi 170, skok 1000. fi 170, skok 
110, nowe • 500 zł/szt., siłownik wahadłowy, używany - 400 
zł, silnik hydrauliczny, mały, używany - 200 zł, pompa hydrau
liczna PNS, używana - 250 zł, pompa hydrauliczna, ręczna, 
160 atm, ze zbiornikiem, nowa - 400 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
SPAWARKA STA-225 długie przewody, mało używana, - 950 
zł. Bolesławiec, tel. 0604/82-50-18 
SPAWARKA transformatorowa, 80 A, - 210 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-73-35
SPAWARKA TEP-800 do spawania stali lukiem .krytym”, z 
podajnikiem i proszkiem, stan b. dobry, - 6.000 zł lub zamie
nię na spawarkę Claas, Esab, migomat do 400 A. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-12-43
SPAWARKA 220/380 V, 210 A. Kłodzko, tel. 074/865-52-23 
po godz. 21
SPAWARKA do spawania plastików, zderzaków, chłodnic, -
1.200 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-07-14

SPRĘŻARKA używana, do malowania, • 350 zł. Namysłów,
tel. 077/410-20-62 po godz. 15
SPRĘŻARKA 180 I, zbiornik, 2-cylindrowy silnik, 220 V, po
remoncie, - 750 zł. Nowa Wieś Legnicka, tel. 076/850-64-41
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa, 380 V, - 450 zł. Oleśnica, tel.
071/398-51-61
SPRĘŻARKA chłodnicza, wydajność 13 kW, przy temp. -10 
st. C, - 2.000 zł. Strzelce Świdnickie, gm. Marcinowice, tel. 
0605/03-24-65
SPRĘŻARKA do chłodni, 220 V, z wentylatorem i chłodnicą - 
100 zł. Wrocław, tel. 071/345-68-78 
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 ASPA prod. polskiej, 3-cylindrowa, 380 V - 890 
zł oraz sprężarka przenośna 1-cylindrowa, 380 V, - 200 zł. 
Wrodaw, tel. 329-37-28 dogodź. 19,336-64-89 
SPRĘŻARKA INGESTROLL 4 m3, stan b. dobry, • 6.800 zł. 
Wrocław, tel. 311-62-81. 311-62-15 
SPRĘŻARKA 8 atm., zbiornik 251, odwadniacz, euro, regula
cja ciśnienia, fabrycznie nowa, - 520 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
SPRĘŻARKA 3-tłokowa, wyd. 3 m3/min, silnik 11 kW, zbior
nik 1 m3, automatyka, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 0602/17-48-47 
SPRĘŻARKA POLMO 6 atm., zbiornik 15 U  470 zł. Wro
daw, tel. 354-28-47
SPRĘŻARKA WD-53, - 5.000 zł. Wrodaw, tel. 0602/17-48-47 
SPRĘŻARKA AIR LINE 8 atm, 220 V, 1.1 kW, fabrycznie nowa, 
wyposażona w elektrozawór, zbiornik 251, kółka, odwadniacz, 
reduktor wyjściowy 0-9 atm, szybkozłącze, manometr, do 
malowania, pompowania kół itd, - 580 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/641-15-75
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA, 1997 r duża, 2 kompresory 
(praca .na zmianę"), stan idealny, prawie nowa, - 9.000 z ł , 
faktura VAT. Wrodaw, tel. 0602/80-01-02 
SPRĘŻARKA SPALINOWA WD-53 wydajność 5.5 m3/min, 8 
atm, stan tech. b. dobry, • 9.900 zł. Wrocław, tel. 0601/78-53-92 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA 1-tłokowa, z kołem pasowym + 
zapasowa głowica, stan b. dobry, -100 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/70-91-41
SPRĘŻARKA TŁOKOWA 1-tłokowa, bez silnika i zbiornika, - 
90 zł. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
SPRĘŻARKI SPALINOWE WD-53, 3 szt., stan b. dobry • od
8.000 do, • 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
STACJA DO NAPĘDU URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH Die
sel, młot, rakieta do przepychów. Wrodaw, tel. 311-62-81, 
311-62-15
STANOWISKO PROBIERCZE, 1994 r. do badania i regulacji

tes Strzelczyk, stan b. dobry, - 35.000 zł. Sobótka, tel. 
071/316-21-91,0601/71-18-24 
SZLIFIERKA DO SZKŁA luster, od 3 do 20 mm, prod. wło
skiej, stan b. dobry, - 32.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-58-55,0601/22-87-74
O  SZLIFIERKA DO SZKŁA ZAFFERANI, 1997 r. nowa, 

prod. włoskiej, do szlifowania i fazowania szkła i 
luster o kształtach prostokątnych i nieprostokąt- 
nych, • 64.000 zł. Lubin, tel. 076/844-25-60 
84014721

SZLIFIERKA DO WAŁKÓW SWB 25x1250 mm, stan techn. 
dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-79-59,0604/45-96-09
O  SZLIFIERKA, DO WAŁÓW KORBOWYCH JOTES 

SMA-120, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/355-58-84 
81010191

SZLIFIERKA STOŁOWA 380V. 1kW, 2800 obr/min. - 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
SZLIFIERKA TAŚMOWA KING KRAFT z pochłaniaczem, 220 
V, 720 W, fabrycznie nowa, sprowadzona z Niemiec, wyso- 
kiej jakości, możliwość przesłania pocztą • 280 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/641-15-75
ŚWIATŁOKOPIARKA format A-0, stan idealny, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/10-9545
TACE FORMUJĄCE do bułkodzielarek polskich, zachodnich, 
60 szt. -165 zł/szt. Wrocław, tel. 0602/69-82-31 
TARCZE do drewna, nowej generacji, fi 230 mm • 90 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
TARCZE DIAMĘNTOWE do betonu fi 110 mm -12 zl, fi 230 
mm - 40 zł. Wrodaw, tel. 0502/12-55-57 
TARCZE DO METALU 180x3,2x22,23, 230x3,2x22,23. tar
cze do drewna; widiowe 350x30x84 - 230,350x30x68 • 200 i 
inne. Leszno, tel. 065/529-91-26 
TARCZE WIDIOWE DO PIŁY DO DREWNA średnica 40 cm, 
56 zębów, cena -150 zł/szt. Wołów, tel. 071/389-57-65 
TAŚMA do piły taśmowej (stalorska), 48 m, • 100 zł. Nowo
grodziec, tel. 075/731-67-26,0608/84-60-88 
TOKARKA TSB 20 stołowa, - 1.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-68-09 po godz. 12
TOKARKA 500x100, 73 mm, przyspieszony posuw, mało 
używana. - 10.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/39-55-74 
TOKARKA REWOLWEROWA, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
TOKARKA REWOLWEROWA .Komsomolec", - 3.000 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/346-23-73 
TOKARKA TUC-45 stan b. dobry, przelot wrzeciona fi 45, dł. 
łoża 1.500 mm,-4.200 zł. Zawada, tel. 062/785-01-28 po 20 
TOKARKA TUB-32, 1978 r. w b. dobrym stanie • 5000 zł,

30.000 zł. Sady Dolne, tel. 075/741-32-58, 074/854-46-44, 
0601/99-24-28
TRANSFORMATOR 250 KVA - 4.500 zł, 400 KVA - 9.000 zł.
Świebodzice, tel. 074/854-32-29
TURBOMIKSER DO WYROBU KREMU WAFLOWEGO, -
10.000 zł. Nysa, tel. 077/433-42-83 
TWARDOŚCIOMIERZ JT 5010,1990 r. prod. ZSRR. -1.000 
zł. Złoty Stok. tel. 074/817-51-39
UCHWYT TOKARSKI 4-szczękowy, 400 mm, 11 wierteł, 40 
noży tokarskich, kły obrotowe, 2 szt., uchwyt do wiertła, • 350 
zł. Legnica, tel. 0609/27-48-40 
UCHWYT TOKARSKI 250 3-szczękowy, - 800 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0603/13-75-79,062/736-26-85 .
UCHWYTY TOKARSKIE średnica 250 mm, 3 i 4-szczękowe, 
samocentrujące - 300 zł/szt. oraz 4-szczękowy, nastawny - 
400 zł. Nysa, tel. 0603/41-98-25 
UCHWYTY TOKARSKIE 3-szczękowe, nowe, używane, 80, 
125,200,250,315 i 400 - od 200 do 1.100 zł/szt., wiertła do 
betonu Bosch, nowe, mocowanie 6-kątne, fi 25x500 oraz 
50x300 - od 50 do 80 zł/szt.; imadła ślusarskie 100,125,140, 
160 - od 80 zł-220 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
WALCARKA DO GWINTÓW UMW 12.5 X 70 dodatkowe 
wrzeciona, dwa komplety walców od M5 do M14, -18.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-44-19,071/786-95-86 
WALCE DO BLACHY WL 1200x2, - 3.000 zł oraz WL 
3,5x2500, stan idealny, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-43-34 
WALCE DO WALCARKI do gwintu M8, M8x1.25, M10x1 oraz 
M24x1.5 - 350 zł/kpi. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
WANNY DO MYCIA CZĘŚCI - 60 zl/szt., rozwiertaki duże i 
inne. Opole, tel. 077/455-42-76,0602/59-13-90 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 220 V, nowa, 150-250 KG, 
wyciąg maks. 12 m, - 600 zł. Głogów, tel. 076/834-98-33, 
0503/00-43-80
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA samochodowa, 12/24 V. uciąg
8 1, • 3.000 zł. Legnica, tel. 0603/26-94-66
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 380V, motoreduktor (380V), -
400 zł. Maniów, tel. 071/316-82-05
WCIĄGARKA LINOWA, - 1.500 zł. Wrocław, tel.
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15
WCIĄGARKA LINOWA ŻBA-150,380V, udźwig 150 kg - 700
zł. Wrodaw, tel. 071/346-47-80
WCIĄGARKA LINOWA typ WL, 1.61,’ - 150 zł. Wrocław, tel.
071/355-31-12
WCIĄGARKA SAMOCHODOWA linowa, 12 V, uciąg 2,5 t, 
nadaje się do lawety lub Jeepa, - 1.200 zl. Wałbrzych, tel. 
074/845-88-82 po godz. 18
WENTYLATOR WYCIĄGOWY 380 V. dachowy - 260 zł, wy-

WÓZEK PALETOWY udźwig 2000 kg, prod. niemieckiej, stan 
b. dobry, - 750 zł. Wrocław, tel. 0502/26-26-03 
WÓZEK PALETOWY elektryczny, - 1.500 zł. Wrodaw, tel. 
071/363-61-56
WÓZEK PALETOWY JUNGHEINRICH, 1999 r., - 700 zł. Le
gnica. tel. 076/856-19-38,0605/12-25-00 
WÓZKI WARSZTATOWE metalowe, duży - 250 zł i mały - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
WRZECIONA DO FREZAREK cena 50 zł/szt. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-67-26,0608/84-60-88 
WTRYSKARKA KUASY ślimak fi 40 mm, 80 gr. wtrysku, -
8.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-39-30 
WTRYSKARKA 2 sztuki, formy, młynek, - 12.000 zł + VAT. 
Wieruszów, tel. 062/784-18-29 wieczorem 
WTRYSKARKA TŁOKOWA 60 gram, automatyczna, osłona 
formy, hydrauliczny wypychacz, technicznie sprawna, - 3.600 
zł. Wrocław, tel. 343-21-86,0603/29-36-03 
WYCIĄG PYŁU do szlifierki NUA-25 lub podobnej - 400 zł. 
Wrodaw, tel. 071/346-47-80
WYKRYWACZ METALI z dyskryminacją, tryb pracy VLF, pra
ca statyczna, wyjście na słuchawki, sonda, średnica 23 cm, 
zasilanie 9V, waga 018 kg, gwarancja, możliwość wysyłki za 
pobraniem, - 360 zł. Sopot, tel. 058/551-42-98 
WYKRYWACZ METALI bez dyskryminacji, stan b. dobry, - 
450 zl. Świdnica, tel. 074/852-51-88 
WYKRYWACZ METALI zasięg w ziemi 3 m, wymienne son
dy, -1.400 zł. Wrodaw, tel. 071/336-05-26,0607/23-97-30 
WYKRYWACZ METALI zasięg 1.5 m + dwie wymienne son
dy, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/788-78-37 
WYŁĄCZNIK MOCY HLAM 440 A, z możliwością zdalnego 
wyłączania,,firmy Oram, podstawa BM Palazzoli 250 A, wy
łącznik ciśnieniowy LCA 3, SLA 7, SBI Merlin Gerlin, ceny
10-500 zł. Lubin, tel. 0605/28-93-13 
WYPOSAŻENIE WARSZTATU komplet do regeneracji (na
prawy) szyb samochodowych, - 1.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-87-27
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU prod. siatki ogrodzeniowej i dru
tów wiązałkowych - od 500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-16-31 
WYROBY ŚRUBOWE nowe, cena 90 gr/kg. Wrodaw, tel. 
071/355-31-12
WYRÓWNIARKA szer. 40 cm, 4-nożowa, - 2.000 zł. Syców, 
tel. 0602/46-06-64
WYRÓWNIARKA SW 40 dł. 180 cm, • 3.500 zł. Zieleniec, 
gm. Pokój, tel. 077/469-31-59
WYRÓWNIARKA • GRUBOŚCIÓWKA samoróbka, bez po
suwu mech. - 2.500 zł. Zielęcice, tel. 077/411-36-21, 
077/411-36-20.«.
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WYSYSARKA OLEJOWA mało używana, - 1.000 zł. Węgłi- 
niec, tel. 0606/31 -30-37
WYTACZARKA do tarcz i bębnów hamulcowych; - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 311-48-37 po godz. 16 
WYTŁACZARKA fi 60 ♦ odciąg, stan b. dobry, - 10.000 zi. 
Syców, tel. 0604/34-00-49
WYTŁACZARKA do powlekania drutu, grubość ślimaka fi 42.
Trzebnica, teł. 07.t/312-06-23 l
WYTŁACZARKA - POWLEKARKA, 1994 r. śred. 80 mm. -
35.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-16-31 
WYTWORNICA ACETYLENOWA prod. niemieckiej, nową, - 
130 zł lub zamienię na wiertarkę. Wrocław, tel. 071/345-65-86 
rano i wieczorem
WYTWORNICA PARY WW-10, prod. Zremb Opalenica, 180 
kg pary/godz., 8 atm, • 10.000 zl. Wschowa, tel. 065/540-13-43 
WYWAŻARKA DO KÓŁ UNITROL 2010, prod. polskiej, -
5.000 Zl. Brzeg Dołny t̂el. 071/319-78-32 
WYWAŻARKA DO KÓŁ montażownica Shertk, kompletna, - 
5:000 zt: Lwówek Śl„ tel. 0608/17-67-51 . ;
WYWAŻARKA DO KÓŁ. 1992 r„ I montażownica do opon, 
prod. szwajęarsko-niemieckiej SFM-BREV-HOFMANN, stan 
dobry, -15.000 zł. Rudna. tel. 0606/50-83-95 . 
WYWAŻARKA KOMPUTEROWA do regeneracji turbosprę- 
Żarek, nie używana, - 35.000 zł lub zamienię na samochód z 
silnikiem diesla. Częstochowa, tel. 034/363-69-24 
ZAGĘSZCZARKA DO FOLII, - 4.000 zł. Śliwice, tel. 
071/315-37-08 3
O  ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER 200 kg, die

sel, rewers - 3.900 zł; skoczek Wecker, 5 sztuk • 
2 .4 0 0  zł/szt. Wrocław, tel. 0 6 0 5 /6 4 -4 5 -0 5  
02Ó18681

ZAGIŃ ARKA DO BLACHY „samoróbka", szer. gięcia 1 m, - 
200 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-50-68 
ZAMYKARKA DO PUSZEK spożywczych HTS, - 2;5Ó0 zł. 
Kamieniec Wr.. tel. 071/318-55-89 \
ZAOSTRZARKOFAZOWARKA tarczowa, do wyrobów ogro
dowych z drewna, b. mało używana, jak nowa, tyłko za 46 % 
ceny, prod. Słupsk, typ DNDA, - 3.500 zł. Gryfów śl., tel. 
075/781-34-49
ZASILACZ HYDRAULICZNY pompa, silnik, zbiornik • 450 zł. 
pompa hydrauliczna, ręczna, 200 atm., nowa - 250 zł i uży
wana -150 zł, siłownik hydrauliczny Jotes, nowy - 350 zł, roz
dzielacze hydrauliczne, 3 sekcje - 200 zł, manometry nowe, 
25 MPA - 25 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
ZASILACZ,PRĄDU wielozakresowy, • 150 zł. Wrocław, tel. 
0607/80-39-47
ZBIORNIK HYDROFOROWY + pompa o poj. 0.3 m3̂  nie uży
wany, - 600 zł. Wrocław, tel. 368-16-39 
ZESTAW DO SPAWANIA GAZOWEGO nowy, palniki, reduk
tory, węże po 25m.b, • 350 zł. Oleśnica, tel. 0602/87-30-51 
ZESTAW HYDRAULICZNY ENERPAC nowy, - 2.500 zł. Gli
wice, tel. 0501/82-46-30
ZGRZEWARKA do taśmy krojczej, 220 V, 1.600 W, wyprodu
kowana przez warsztaty szkolne, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/351-45-66
ZGRZEWARKA CZOŁOWA do drutu, średnica 0.2 - 2.5 mm, 
- 2.000 zł. Trzebnica, tel. 0606/74-41-51,0607/52-64-42 
ZSZYWACZ STOLARSKI pneumatyczny, -170 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-08-98
ZSZYWACZ • WBI JAK TAPICERSKIMANESMANN fabrycz
nie nowy, 220 V, 50 Hz, łączy klamrami lub gwoździami, fa
brycznie nowy, sprowadzony z Niemiec, • 120 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-15-75
ŻELAZKO niskociśnieniowe, zbiornik 101 - 400 zł. Paczków, 
tel. 077/431-86-21

MATERIAŁY I SPRZĘT 
BUDOWLANY

O . „BLACHY PRUSZYŃSKI" • PRODUCENT BLA- 
CHODACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester 
(25 kol.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość 
pural 15 lat gwarancji. B lachy trapezowe 
T:6,8 ,1 8 ,2 0 ,3 5 ,4 5 ,5 5 ,1 3 5 , od lipca T50 i T60 - 
ocynkowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 
kol. Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. 
Ceny producenta! Dla odbiorców hurtowych. • 
korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocław
ska 4 8 , tel. 0 7 1 /3 1 1 -2 6 -2 1 , 0 6 0 1 /7 0 -1 5 -7 7  
01026251

A U T O M A T Y K A  B R A M  5
p r o d u k c j a  1 M o n t a ż  f

Automatyka do bram przesuwnych -1.525 zł brutto, * 
wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szt, 

Zniżki dla instalatorów 
A STEL S.C., tel./fax 074/853 94 08

B R A M Y
O K N A , D R Z W I
te l. 33 7-2 0-8 3
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P R O M O C J A  ! ! ! 19,14 zł/m2 
brutto!!!Do końca maja 

na blachodachówkę powlekaną
T EL . (0603) 258*430, (0604} 990-180, TEL./FAX (071) 359-36-46

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI" - PRODUCENT BLA- 
CHODACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester 
(25 koi.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość 
pural 15 lat gwarancji. B lachy trapezowe 
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od lipca T50 i T60 - 
ocynkowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 
kol. Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. 
Ceny producenta! Dla odbiorców hurtowych. • 
korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocław-

PRODUCENT BUCHOPACHOWKI

J k -7 ,5 %  I

UWAGA I
Tylko oryginalny produkt posiadający znak BORGA 

zapewnia wysoką jakość I gwarancję do 15 lat
52-319 Wrodaw, ul. Karmelkowa 41 
te!./fax (071) 364 38 00 w. 329, 280 

pawilon 11, piętro I, 
www.amerdach.com.pl

•Promocja dotyczy błachodachówki Elegant, profl ffapazowych 
oraz standardowych opierzeń. Oferta ważna od 1do 31 2001r.

A M E R D A C H

Skład drewna
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbitka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118 

tel. 071/325-42-69

B C T o n  H 0 m 0 R H 0 U J V
TREFBET" MILICZ

TRflnSPORTZHDS 0P0 0409
tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

ska 48, tel. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01026261

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI” • PRODUCENT BLA- 
CHODACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester 
(25 kol.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość 
pural 1$ lat gwarancji. B lachy trapezowe 
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od lipca T50 i T60 - 
ocynkowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 
kol. Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. 
Ceny producenta! Dla odbiorców hurtowych. • 
korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocław
ska 48, tel. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01026271

O  „BOCARIS" CENTRUM DACHOWE : blachoda- 
chówka powlekana od 21.5 zł/m2 brutto, trapez 

/ alucynk od 17 zł/m2 krycia brutto. Cięta na wy
miar, produkcji firm Rautaruukki, Ouamac, Bor- 
ga. Dachówki cementowe IBF, Braas, Euronit; ce
ramiczne Ruppceramika, Wiekor, Pfleiderer, Cre- 
aton. Karpiówka 380x180x14,1 gat. -1 zł/szt. brut
to. 50 lat gwar.pisemnej. Mat. ociepleniowe, łaty, 
55-200 Oława, Godzikowice 132 (teren Polmozby- 
tu), tel. 071/313-59-69 01023801

O  „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., po
wlekane • 19 zł/m.b., alu-cynk. -16 zł/m.b., alu
minium • 31 zł/m.b. oraz łaty, kontrłaty, więżby, 
orynnowania PCV, ocynk, miedź tytan-cynk, 
okna dachowe, wyłazy. Marek Olichwer, Marcin
kowice koło Oławy, ul. Słow iańska 6, tel. 
071/302-84-14,0604/25-35-44 01024771

O  „DACHY Z BLACHY" • CENTRUM DACHOWE : 
blachodachówka docięta na wymiar, powlekana 
- 20 zł/m2 brutto, plastizol • 26 zł/m2, mat • 23 
zł/m2 (3 wzory, 20 kolorów, 3 powłoki); blachy 
trapezowe alu-cynk • 16 zł/m2 krycia (brutto); 
dachówki cementowe i ceramiczne renomowa
nych firm. Raty transport gratis. Marek Olichwer, 
Marcinkowice k. Oławy, ul. Słowiańska 6, tel. 
071/302-84-14,0604/25-35-44 01024781

BETON KOMÓRKOWY wym. 24 x 24 x 59 cm - 4.8 zł/szt. 
Leszoó, teł. 065/529-61-96
BETON KOMÓRKOWY SIPOREX 24 x24 x59 cm - 5 zł/szt., 
ok. 1000 .szt., 12 x 24 x 59 cm - 2.70 zł/szt., ok. flO szt. 
Wrocław, tel. 071/362-85-52, 0604/65-22-22 
BETONIARKA 400L, - 1.000 z\. Bolesławiec, tei. 
075/732-77-33 pó godz. 21

O P 0 1 1 8 4 § ___ _ BARAKI BUDOWLANE

ftpSi
i Hrfrfcu, tarltam*, iwifdriow*, «ypldm

".feUta 071/302-73-64
SPRZEDAŻ WYNAJEM

. Ktatycsii, ocieplone, instalacje, moMne

O  A  MOŻE DACH Z BLACHY? Importer oferuje bla
chy dachówkowe trapezowe, akcesoria dacho
we. U nas skompletujecie cały dach! Wycena i 
obmiar gratis. Raty! Autoryzowani wykonawcy. 
„GRAD" lmport-Export, Sp. z o.o., Wrocław, ul. 
Mrągowska 76, tel. 071/354-11-89, 0603/67-20-85 
80007901

AGREGAT DO BETONU posadzki, Brikman-Boys, silnik 
Deutz, 4 cyl.‘ + węże, talerz do zacierania, 1991 r. • 28.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/36-49-13 
AGREGAT POSADZKARSKIBRINKMANN ESTRICH BOY 
DC 260/43,1994 r., silnik 3-cylindrowy Deutz, diesel, sprę
żarka śrubowa Atlas Copco 4 m3/h, stan b. dobry, • 25.000 
zł. Chojnów, tel. 076/818-67-29, 0604/29-71-76 
AGREGAT TYNKARSKI M-TEC DUO-MIX, '1993 r. komplet: 
węże, lanca, kompresor, przystawka do pracy z silomatem, 
-10.500 zł oraz drugi, PFT MONOJET 3.35,1995 r. z osprzę
tem, stan b. dobry, - 9.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-67-29, 
0604/29-71-76
BARAK 6 x 2,5 mr 2 okna po lewej stronie, na płozach • 
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/321 -29-09 
BARAK BUDOWLANY stalowy, stan b. dobry, wym. 4.75 x 
2.45 x 2 m, - 1.000 zł. Szewce, woj. wrocławskie, tel. 
0605/36-30-47 po godz. 17

BARAK BUDOWLANY Kamieniec Wr, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-25-98
BARAKOWÓZ na pompowanych kołach, o wym. 7 x 2.5. z 
wyposażeniem kempingowym dla 4 osób, inst. elektryczna, 
wykończony drewnem, - 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-85-60
BARAKOWÓZ na kołach, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 
0501/25-94-06
BARAKOWÓZ na kołach, łatwy transport, -1,100 zł. Wro
cław, tel. 071/783-84-94, 0606/99-37-12 
BARWNIK, do anodowania, 40 kg. Wrocław, tel. 
071/387-83-06,0601/72-93-00 

' BEDNARKA CHROMONIKLOWA 2x40 mm, 1000 kg, nowa 
- 4 zł/kg. WojnoWice, tel. 071/318-06-61 
BEDNARKA STALOWA 2x40 mm, 1000 kg, nowa - 0.7 zł/kg. 
Wojnowice, tel. 071/318-06-61 
BETON loco B10 -157 zł, B15 -180 zł, B20 - 195 zł. Wro
cław. tel. 071/353-59-79
O  BETON KOMÓRKOWY odmiana dokładna na klej, 

grubość 6; 8, 12,18, 24 i 36 cm. Ceramika bu
dowlana, cegła klinkierowa, POROMURY, da
chówka ceramiczna, cementowa i bitumiczna, 
b loczki betonowe, stropy TERIVA. Ceny do 
uzgodnienia, możliwość transportu. Wrocław, 
tel. 07^/373-90-79 01022561

BETONIARKA 220 V, - 500 zł. Bolesławiec, tel.
075/732-80-44,0502/56-90-04
BETONIARKA stan dobry, • 1.000 zł. Chojnów, tel.
0604/13-21-20
BETONIARKA 1501. nowa, dowóz do 50 km, - 1.300 zł. Dłu
gołęka, tel. 071/315-70-51 po godz. 20 
BETONIARKA 751 - 500 zł. Głogów, tel. 076/835-44-42 
BETONIARKA LISDRA 80 I, - 550 zł. Gołaszycć. tel. 
074/850-67-78
BETONIARKA 250 I, stań dobry, - 550 zł. Grodziec, tel. 
076/877-35-19

WEŁNA 
MINERALNA
DOCIEPLENlA FASAD 
SYSTEM ECOROCK  

ROCKWOOL DEALER
SPRZEDAŻ -DORADZTWO

m ito w  s m tc m
Oferujemy również: 
pokrycia dachowe: 
Braas, Wiekor, Róben 
ceramika budowlana: 
Wienerberger, Róben 
styropian:
Styropol, Austrotherm, Rigips 

< okna: Velux 
sufity podwieszane

,161.0608/496046,: 
0608/676446 

tel./ fax 071/355 4715 
MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z 0.0. 
W-w ul. GNIEŹNIEŃSKA 10

BETONIARKA 150 litrów, sprawna, - 650 zł. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-26-23
BETONIARKA 140i 220 V i 1201,220 V, - 610 zł. Lubin, tel. 
076/842-74-73, 0605/45-58-00 
BETONIARKA 400L 380 V, metalowe koła, używana, • 1.200 
zł. Nysa, tel. 0605/29-58-36
BETONIARKA 120 I, 220 V, - 750 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
BETONIARKA 150 I, 380 V, nowa, - 1.000 zł. Syców. tel. 
0604/34-00-49
BETONIARKA 1501, 380 V, stan b. dobry, - 9.000 zł. Wro
cław. tel. 0603/46-02-76
BETONIARKA 1501. -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/357-00-12 
BETONIARKA 1501, z wbudowaną wyciągarką budowlaną. 
45 m/300 kg, silnik spalinowy, koła z oponami, stan idealny, 
-1.400 zł. Wrocław, tel. 0605/27-23-50 ‘
BETONIARKA 100 i, 380 V, oryginalna, nowa, - 850 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-64-21 po gódz. 18 
BETONIARKA oryg. 250 I - 1.700 zł. Zielęcice, tel. 
077/411-36-21, 077/411-36-20 
BETONIARK11501/380 V, stan dobry - 590 zł, 1201/220 V, 
stan b. dobry - 540 zł. Głogów, tel. 076/833-48-00, 
0605/43-32-91
BETONIARK11001,220 V - 500 zł, 125,220 V - 550 zł oraz 
1401,220 V - 620 zł. Złotoryja/lei. 076/878-44-51 po godz. 21 
BLACHA na burty samochodów ciężarowych i przyczep, ory
ginalnie tłoczona -120 zł/kpi. Wojnowice, tel. 071/318-06-61 
BLACHA ALUMINIOWA gr. 1 mm. arkusz o wym. 110 x 200 
cm lub w zwoju -10 zł/kg. Nowa Sól, tel. 068/387-61-47

DESKI PODŁOGOWE
niska wilgotność drewna gwarantowana! 
„ADWER” - Wrocław, ul. Piękna 78 

tet. 071/336-25-03 OPOH966

TARTAK - DOBROSZYCE 
P P U  " D O M E X "

56-410 Dobroszyce, ul. Lipowa 2 
tel./fax 071/314-11-97; 314 18-19

oferuje: “  '

♦  Więźbę dachową (wycięta na wymiar wg PN)
♦  Impregnację trzy funkcyjną
♦  Tarcice iglaste i liściaste, świeżą i suchą 

(na schody, poręcze, drzwi itp.)
, /' . . OP01173*

Oferujemy drewno z wszystkich gatunków drzew 
występujących w Europie Środkowej,

BLACHA CZARNA z demontażu, grub. 3 i 4 mm, wym. ar
kusza 1.2x2.5 m - 0.60 zł/kg. Bolesławiec, tel. 0601/37-67-67 
BLACHA OCYNKOWANA - 21 zł/arkusz oraz rynna o śred. 
150 - 5 zł/m.b. i rynna o śred. 120 - 4.50 zł/m.b. i inne. Mar
cinkowice, tel:071/302-84-57 
BLACHA'STALOWA grub. 6 i 8 mm, różne formaty - 0.80 
zł/kg. Wrocław, lei. 071/363-44-54 po gódz. 15 
BLACHA TRAPEZOWA powlekana, nowa, o wym. 500 m2 
(wysoki trapez), - 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-01-13 
po godz. 17., 0601/57-20-08
BLACHA TRAPEZOWA prod. szwedzkiej, 2 arkusze, wym. 
650 x 73 cm - 110 zł/szt. Wrocław, tel. 071/387-83-06, 
0601/72-93-00
O  BLACHODACHÓWKA od 21 zł/m2 brutto, połysk, 

mat, pural; trapezy T6-T136, ocynk., alucynk., po
wlekane, atrakcyjne ceny, wszystkie blachy na 
wymiar. Również okna, rynny, dachówki. Trans
port. SOZAŃSKI-DACHY, Oleśnica, ul. Krzywo
ustego 30e, tel. 071/398-60-12 01023291

BLACHODACHÓWKA i blacha trapezowa, firmy Lindab, 
Rauteruukki i Włastal - od 22 zł/m2, oraz akcesoria blacho- 
we. Dzierżoniów, tel. 074/831-22-07
O  BLACHY TRAPEZOWE T-14, T-18, T-20, ocynk, 

krycia 0.81 m, 2 m - 25 zł/szt., 3 m • 37.50 zł/szt.,
4 m • 50 zł/szt., 6 m - 75 zł/szt., 7 m - 87 zł/szt; 
trapez alu-cynk, krycia 1.06 m, 2 m • 31 zł/szt., 3 
m - 46 zł/szt., 5 m • 77 zł/szt, 6 m • 93 zł/szt.. 
Możliwość docięcia na wymiar. Ceny brutto, 
możliwość dowozu, raty, rabaty. Marek Olichwer, 
55-242 Marcinkowice k. Oławy, ul. Słowiańska 6, 
tel. 071/302-84-14, 0604/25-35-44 01024761

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 
rozładunek gratis, do 50 km. Lubiąż, tel. 
0607/61-69-45 84014791

O  BLOCZKI BETONOWE 12x24x38 -1.6 zł/szt., pu
staki żużlObetonowe, 24x24x38 • 1.8 zł/szt., 
12x24x38 • 1 zł/szt., możliwość transportu f roz
ładunku, faktura VAT. Góra, tel. 0605/20-02-25 

. 84014531-
BLOCZKI BETONOWE M-6 - 1.65 zł/szt. Chojnów, tel. 
076/817-89-85
BLOCZKI BETONOWE M-6 -1.70 zł/szt. oraz pustaki Alfa • 
2.60 zl/szt. Gryfów Śl., tel. 075/781-27-01 
BLOCZKI BETONOWE M-6 z atestem, ze żwiru płukanego, 
wym. 12x24x38 cm -1.7 zł/szt., możliwość transportu i roz
ładunku. Osetno, tel. 065/544-44-35 
BOAZERIA SOSNOWA panelowa (ściany, sufity, podbitki), 
gr. 12 mm, cena 14 zł/m2 oraz o gr. 16 mm, ceną 17 zł/m2. 
Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
BOAZERIA SOSNOWA • od 18 zł/m2. Wrocław, tel, 
071/336-24-591 •
BOAZERIA ŚWIERKOWA • 17 zł/ni2. Wojcieszyce, tel. . 
075/755-29-39
BRAMA GARAŻOWA podnoszona lub dwuskrzydłowa, • 700 
zł/szt.. Jaźwina, tel. 071/393-80-47 
BRAMA GARAŻOWA wym. 2 x 2.25 m, biała i brązowa, seg
mentowa, nowa. - 2.100 zł. Trzebnica, tel. 071/387-18-47, 
0601/89-32-39
BRAMA PRZEMYSŁOWA segmentowa, nowa, biała, gwa
rancja, gr. 40 mm, aprobata techn. l.f.B., wym; 3 x 3 m (możl. 
inne wymiary), - 4.100 zł. Trzebnica, teL 071/387-18-47, 
0601/89-32-39
BRAMA WJAZDOWA z bramką, nowa • 800 zł. Szprotawa, 
tel. 0606/26-81-92
O  BRAMY GARAŻOWE, przemysłowe, ogrodzenio

we, najbogatszy wybór w mieście, automatyka 
do bram, ogrodzenia, okna, rolety, komplekso
we zamówienia, gwarancja najkorzystniejszej 
ceny, bezpłatne doradztwo, montaż, serwis. FIR
MA „OLAF", Wrocław, tel. 071/332-32-67 (fax), 
0602/77-79-43 01024881

Rusztowania warszawskie
wyrób, sprzedaż

Wrocław, ul. Pełczyńska 101 
tel. 0-71 322-79-58, 0601-777-416

BRAMY STYLOWE 2-skrzydłowe, wys. 3.6 m, szer. 3.2 m, 
2 szt. - 800 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/841-86-12 
CEGŁA KLINKIEROWA, z rozbiórki, duża ilość; oczyszczo
na -  0.50 zł/szt., nie oczyszczona - 0.40 zł/szt. Szprotawa, 
tel. 0602/17-93-65
CEGŁA KLINKIEROWA - 0,80 zl/szt., dachówka karpiówka 
- 0,85 zł/szt., pustaki ceramiczne Pofomur- od 2,35 zł/śit. 
Wrocław, tel. 071/336-24-54, 0605/33-11-71 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA poniemiecka, oczyszczona - 0.15 
zł/sżt. Kamienna Góra, tel. 075/645-45-38 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, 1000 szt. - 25 gr/szt. 
Nadolice Wielkie, tel. 071/318-99-69 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA czyszczona, stan b. dobry • 
0.25-0.30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/373-70:20 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA ok. 1.200 szt, oczyszczona - 0.30 
zł/szt. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
CEGŁA SZAMOTOWA ok. 3.000 szt -1 zł/szt. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-12-27, 0606/39-13-88 
DACHÓWCZARKA ręczna i 300 podkładów żeliwnych, mało 
używana, - 500 zł. Bolków, tel. 075/741-44-25

WKŁADY KOMINOWE
ZE STALI KWASOODPORNEJ 

KOMINY STALOWE
P.W. CEKO M ET 0p992376 

Wrocław, al. Pracy 2 
tel. 339-00-22, 363-12-21 w. 55 

0-603 874 053, 362-22-58 po 20“

ATESTY. ATRAKCYJNE CENY ■ RATY I
K O M I N K I

DACHÓWKA CEMENTOWA IBF BRAAS - od 2,70 zł/szt., 
oraz dachówka ceramiczna Roben, Wiekor, Creaton - od 3 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-22-07 
DACHÓWKA KARPIÓWKA z demontażu, cena • 0.25 zł/szt. 
Namysłów, tel. 077/410-20-62 po godz. 15 
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki, 15.000 szt., używa
na, stan b. dobry - 20 gr/szt. Proszkowice, tel. 
071/390-77-93, 0605/62-00-07 
DACHÓWKA KARPIÓWKA nowa, 300 szt. -1,10 zł/szt. Wał
brzych, tel. 074/846-89-87
DACHÓWKA KARPIÓWKA rozbiórkowa, czerwona, ok. 
2700 szt. - 25 gr/szt. Wołany, tel. 074/868-74-52 • 
DĄCHÓWKA KARPIÓWKA, z rozbiórki, ok. 2.700 szt. - 0.25 
zł/szt.-Wołany k. Polanicy Zdroju, tel. 074/868-74-52' M  
DACHÓWKA KARPIÓWKA ceramiczna, nowa, 1000 sz|.- 
75 gr/szt. Wrocław, tel. 311-48-37 po godz; 16 
DACHÓWKA ROZBIÓRKOWA poniemiecka, sortowana,'3 
tys. szt., cena 15 gr/szt, Dzierżoniów, tel: 074/831-23-05 wie
czorem
DACHÓWKA ROZBIÓRKÓWA 2,200 szt., czarna, cena 25 
gr/szt. Lwówek Śląski, tel. 0602/33;84-08 
O  DESKA PODŁOGOWA,.płyty wiórowe, pilśniowe, 

OSB, sklejki, podbiciówka, boazeria, łaty, deski, 
krawędziąki, styropian, kleje, siatki, tarcica su
cha. S.H. „DREWMAT", Wrocław, ul. Tęczowa 
79/81, tel./faX 071/342-38*86 01024461

"TH M" W-w, ul. Karmelkowa 66 
P M  |  H  tel. 071/33-719-66 s KŁAD fax 071/33-702-46

DREWNA
tarcica obrzynana od 329 zł l 
więźba dachowa od 647 zł 8
podłogówka, deska Barlinecka 
złącza metalowe, OSB 
drewno kominkowe, transport

Najniższe ceny

OKLEINA NATURALNA i TARCICA DĘBOWA 

PRODUCENT 
NAJTAŃSZE MEBLE STYLOWE

W ą s o s z ,  u l .  1 M a j a  l f f
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Napmrtdę taniej nie można, ale można korzystniej!

-" "o *  O % ,
ODSETEK P R O W IZ J I  |

W ROCŁAW : ul. Karmelkowa 29, (071) 364-35-31, 364-35-28 
W ROCŁAW : ul. Legnicka 62, (071) 351-40-80, 351-43-10 
W ROCŁAW : ul. Gajowicka 161A, (071) 338-04-34 
SKARBIMIERZ: ul. Parkowa 7, (077) 411-38-41, 411-38-42 
LUBIN: ul. Wierzbowa, (076) 849-70-49 
ZĄBKO W ICE ŚLĄSKIE: ul. Rynek 41, (074) 815-76-44 
LEGNICA: ul. II Armii W P 5 (paw. nr 2), (076) 854-52-40 
DZIERŻONIÓW: ul. Ząbkowicka 26, (074) 832-12-10 
GŁOGÓW: ul. Sikorskiego 34, (076) 835-20-41 
OSTRÓW  WLKP.: ul. Radłowska 10, (062) 592-50-59

Pltnwmj WPUTY

DESKI 10 x 2 x 118 cm, 1 m3, - 300 zl. Bielawa, tel. 
074/833-23-25
DESKI PODŁOGOWE • od 36 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/336-24-59
DRABINA ALUMINIOWA nowa, 5.5 m, z podstawą, - 550 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47 v 
DRABINA ALUMINIOWA wys. 3.7 m, składana poczwórnie, 
- 400 zł. Wrocław, tel. 0502/26-26-03 
DRABINKA ALUMINIOWA rozkładana, dł. 7.1 jn, - 550 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/736-21-72,0605/95-17-36 
DRABINKA WEJŚCIOWA przytwierdzona do ściany, dł. 2.5 
m, metalowa, składana, 10 stopni metalowo-gumowych, - 
100 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
DREWNO TARTACZNE liściaste - od 80 zł/kubik. Wołów, 
tel. 071/389-96-37

DACHOWE, STRETCH
Wrocław, ul. Mydlana 3A 
tel. 071/348-77-41

DREWNO JESIONOWE suche -1.200 zł/m3. Środa Śl., tel. 
0604/39-30-22
DREWNO ŚWIERKOWE TARTACZNE 10 m3 - 220 zł/m3, -
650 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-22
DREWNO TOPOLOWE przetarte, sezonowane, materiał na
więźbę dachową, blochy, tarcica, łącznie ok. 30 m3 - 500
zł/m3. Rawicz, tel. 0605/35-03-68
DRZWI .STOLBUD" nowe, 4 szt, - 450 zł. Wrocław, tel.
071/363-73-28
DRZWI ALUMINIOWE i plastikowe, sklepowe, zewnętrzne, 
prod. niemieckiej, pralka gratis, • 810 zł. Żary, tel. 
0606/16-81-92
DRZWI BALKONOWE wym. 90x225, -140 zł: Legnica, tel. 
0608/68-50-03
DRZWI BALKONOWE drewniane, sosnowe, nówe, podwój
ne, z futryną, wym. 90 x 210 cm, - 300 zł. Legnica, tel. 
076/850-17-75

DRZWI STALOWE z ościeżnicą, wys. 2.1 m, szer. 1.5 m, - 
150 zł. Oława, tel. 0605/08-49-19 
DRZWI WEJŚCIOWE ALUMINIOWE prod. niemieckiej - od 
720 zł. Gromadka, tel. 076/817-20-62 
DRZWI WEJŚCIOWE 210x100, • 400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-22-44,0601/34-06-21 
DRZWI WEJŚCIOWE z tapicerką, boazeria, używane, cena 
100 zł/szt. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
DRZWI WEJŚCIOWE typu Urzędowski, w kolorze palisan
dru, 2 szt. -1.000 zł/szl, drzwi wewnętrzne drewniane, bia
łe, 200 x 70 cm, 5 szt., wraz z ramami, stan idealny - 80zł/szt. 
Wrocław, tel. 0503/93-44-13
DRZWI WEJŚCIOWE białe, antywłamaniowe, nowe, 
210x110 cm, - 1.600 zł. Złotoryja, tel. 0604/85-75-92 
DRZWI WEWNĘTRZNE 90, w tym classic, nowe - 200 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-77-80 
DRZWI WEWNĘTRZNE białe, z szybą, 80 cm - prawe, 90 
cm - lewe, w bardzo dobrym stanie, - 50 zł. Dzierżoniów, tel. 
0607/85-09-31
O  ELEMENTY OGRODZENIOWE : groty kute, mo

tywy kwiatów i liści, tralki do ogrodzeń i balu* 
strad, trawersy, elementy stalowe typu C, E, S, 
H, 6. Remonty i konserwacja dachów. Wrocław, 
tel. 071/339-84-43, 0608/62-42-48 01027061

ETERNIT używany, 220 szt., stan dobry, cena • 8 zł/szt. Na
mysłów, teł. 077/410-20-62 po godz. 15 
ETERNIT ponad 100 szt. 120 cm x 110 cm -11 zł/szt. Złoto
ryja, tel. 076/878-62-59
FORMA DO PRODUKCJI PUSTAKÓW .Alfa 2*, • 100 zł. 
Wołów, tel. 071/389-38-82 po godz. 16 
O  FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BETONOWEJ 

fala, kość, koniczyna, obrzeża, płyta 35x35 cm, 
gr. 5 cm, tralka, formy elewacyjne - od 1.50 zł, 
barwniki do betonu, hydrozol, fibar. Lubiąż, tel. 
0607/61-69-45,0608/46-70-43 84014811

FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ betonowej 
• 1.80 zł/szt. Głogów, tel. 0603/89-79-83 
FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ różne ro
dzaje, krawężniki, ogrodzenia, tralki, płytki chodnikowe, 5000 
szt. -1 zł/szt. Słupice, gm. Łagiewniki, tel. 074/830-10-30 
FREZARKA DO ASFALTU WIRTGEN 500C4,1987 r„ Deutz,

PRODUCENT
OKNA PCV
MONTAŻ-DEMONTAŻ-OBRÓBKA

najniższa cena  
w m ieście

s p ra w d ź  ! ! !
PARAPETY-ŻALUZJE-ROLOSY

W rocław  o ą a  - j c  OC
Kołłątaja 31 “  f™

M ftf  . ® 350 06 68Białowieska 4 ww w ww v v

5x0.75 mm2 - 2 zł/m2 oraz przewód telefoniczny 4-żyłowy -
1.50 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
KAMIEŃ PIASKOWIEC nadający się na elewację lub do 
ogrodu -130 zł/t. Wrocław, tel'. ̂ 71/789-16-50 
KOŁNIERZE STALOWE od 1 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
KOMIN STALOWY dł. 12 m, 3-częściowy, zdemontowany, 
stan b. dobry, - 1.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-31-35, 
0603/49-99-92
KONSTRUKCJA DACHU stalowa, solidna, 10 przęseł, dł. 
10 m, cena 0.35 zł/kg. Trzebnica, tel. 071/312-50-16 
KONSTRUKCJA DACHU WIATY stalowa, z rury i kątowni
ka, pow. 50 x 12 m, 42 przęsła, nowa, - 12.000 zł. Koźmin 
Wlkp., tel. 062/721-31-43, 0605/73-03-12 
KONSTRUKCJA HALI o wym. 15 x 4.5 x 45 m, - 30.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0600/28-45-03 
KONSTRUKCJA HALI z dokumentacją i ścianami, wym. 15 
x 4,5 x 60 m, - 50.000 zl. Wałbrzych, tel. 0600/28-45-03 
KONSTRUKCJA WIATY wym. 36x12x6 m, pokryta blachą 
trapezową stan b. dobry, faktura VAT, • 30.000 zł (netto). 
Wrocław, tel. 0601/73-65-99
KONSTRUKCJA WIATY, MAGAZYNU stalowa, wym. 50 x
6.5 x 3.5 m, bez pokrycia, stan idealny, - 5.500 zł. Wrocław, 
tel. 0503/93-44-13
KORYTA KAMIONKOWE nowe, 30 x 100 cm, 10 szt. -16 
zł/szt. Wrocław, tel. 311-48-37 po godz. 16 
KOSTKA GRANITOWA 3/7 oraz 7/11 -120 zł/tona oraz 4/6 
- 200 zł/tona; kamień okładzinowy, granitowy, gr. od 2 do 4 
cm - 80 zł/tona. Strzelin, tel. 0602/53-00-88,0604/53-87-06 
KOSTKA GRANITOWA 4/6 - cena 200 zł/t, kostka granito
wa 3/7 i 7/11 - cena 120 zł/t, kamień okładzinowy granitowy 
gr. 2-4 cm - cena 80 zł/t. Strzelin, tel. 0602/53-00-88, 
0604/53-87-06
KOSTKA GRANITOWA szara, żółta, czerwona, czama, cena 
24 zł/m2. Świdnica, tel. 074/856-98-15. 0601/50-40-54

H O R M A N N
Bramy garażowe i drzwi stalowe

Wrocław, ul. Karmelkowa 41 
tel. 364 38 00 w. 316,326

KOSTKA GRANITOWA z demontażu, wym. 20 x 20 cm - 
120 zł/t oraz o wym. 10 x 10 cm - 200 zł/t. Zielona Góra, tel. 
068/360-62-97,0602/83-81-67 
KRATOWNICE DACHOWE na pow. 400 m2, - 5.000 zł. Wro
cław, tel. 071/330-19-29, 0608/84-46-03 
KRATY ŚCIENNE -10 i 20 zł, różne rodzaje, w tym kosze 
na kwaity, wieszak na kwiaty - 7 zł. Legnica, tel. 
0603/11-82-55
KRUSZYWO do utwardzania placów, z transportem - 20 
zł/tona kruszywa, transport naczepą 30 tonową. Legnica, tel. 
076/887-19-19 po godz. 20,0607/22-36-87,0601/05-29-57 
KSZTAŁTKI HYDRAULICZNE od 35 zł/szt. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57

KUPIĘ DACHÓWKĘ WIEKOR, Oleśnic?, tel. 071/314-98-06 
O  KUPIĘ DRABINĘ ALUMINIOWĄskładana, używa

na, do 10 m, w atrakcyjnej cenie. Wrocław, tel. 
071/373-63-89 ok. godz. 22 01027131

KUPIĘ DRZWI WEWNĘTRZNE przeszklone, z futryną 80 
cm, farbę olejną, chlorokauczukową. Wrocław, tel. 
071/355-31-12
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ DOMKU LETNISKOWEGO do sa
modzielnego montażu lub gotowy, bez lokalizacji, ok. 50-100 
m2, tylko okazyjnie i tanio. Wrocław, tel. 071/318-51-85 
KUPIĘ KONTENER BIUROWY ocieplony, stan dobry. Wro
cław, tel. 373-72-15 w godz. 9-18 
KUPIĘ KORYTKA DACHOWE 10 szt., 60x300 cm, mogą 
być z demontażu. Legnica, tel. 076/722-34-90, 
0603/48-48-88
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ 8x8 lub 8x6. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ z dowozem na terenie Wro
cławia, w cenie do 40 zł/t. Wrocław, tel. 368-75-88, 
0602/66-49-88
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 LEPIK 200 kg, papę nawierzchniową, 22 rolki (w roz
liczeniu papa izolacyjna). Legnica, tel. 076/722-24-74, 
0605/61-04-32
KUPIĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budo
wie: styropian, płyty gipsowo-kartonowe, papę bitumiczną. 
Wrocław, tel. 0601/70-76-51
KUPIĘ MIKSOKRETA do wylewania posadzek. ,, tel. 
0607/32-14-52
KUPIĘ NITY zrywalne aluminiowe, 6 x 30, duża ilość. Środa 
Śląska, tel. 071/317-84-32 do godz.16,071/317-80-76 
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE wys. 80-100 cm, szer. 100:140 
cm, 2 szt., blachę falistą lub płyty z włókna szklanego, do 
pokrycia garażu, wym. 4x4 m. Szprotawa, tel. 068/376-43-29 
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE szer. ok. 100 cm, wys. ok. 50 
cm, 3 szt., stan dobry. Wałbrzych, tel. 074/841-75-21 po 
godz. 18
KUPIĘ PANELE PODŁOGOWE. Wrocław, tel. 345-13-91 
KUPIĘ PŁYTY BETONOWE do których mocuje się belki 
drewniane, stosowane w telekomunikacji. Gryfów SI., tel. 
0601/57-22-41
KUPIĘ RUSZTOWANIE wyciąg budowlany, taśmociąg, za- 
gęszczarkę gruntu, płytę, 70-100 kg, barakowozy oraz inny 
sprzęt. Wolsztyn, tel. 068/384-86-25 
KUPIĘ SIATKĘ z rozbiórki, do ogrodzenia, budowy. Wro
cław, tel. 071/336-33-48
KUPIĘ SILNIK DO BETONIARKI 0.37 kW. Wrocław, tel. 
071/362-62-31
KUPIĘ WAŁKI z tworzywa (poliamid lub podobne) fi 110, fi 
70, fi 40, mogą być z otworem. Środa Śląska, tel. 
071/317-84-32 do godz.16, 071/317-80-76 
KUPIĘ WIĘŹBĘ DACHOWĄ oraz dachówkę, okna, grzejni
ki i inne. Sobótka, tel. 0604/29-95-43 
KUPIĘ WKŁAD KOMINOWY żeliwny, z drzwiczkami, z szy
bą ognioodporną, może być używany. Zgorzelec, tel. 
075/771-66-90, 0607/31-53-90
O  KUPIĘ WYRZYNARKĘ PROFESJONALNĄ mało 

używaną, firmową, w atrakcyjnej cenie. Wrocław, 
tel. 071/373-63-89 ok. godz. 22 01027141

LEPIK 120 kg (beczka) -100 zł. Gajków, tel. 071/318-59-45 
LINKA STALOWA ocynkowana, śr. 3.5,4, 5 po 100 kg - 7 
zł/kg. Żórawina, tel. 071/316-55-34 
LISTEWKI POLISANDROWE 30 x 3 x 1 cm, - 500 zł. Lubin, 
tel. 076/846-36-68 po godz. 18, 0607/45-56-53 
LISTWY PRZYPODŁOGOWE sosnowe, dł. 2.5 m, przekrój 
3 x 4 cm, cena 5 zł/szt. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po 
godz. 16
LUKSFERY starego typu, 1000 sztuk -1 zł/szt. Świdnica, 
tel. 074/850-44-51 po godz. 19 
MARMUR bryły - 80 zł/t. Bielawa, tel. 074/833-21-92 
MOZAIKA PARKIETOWA .SIECHNICKA' gr. 10.5 mm, dę
bowa i jesionowa, bezpośrednio od producenta, I gatunek, 
cena - 21 zł/m2, II gatunek, cena • 15 zł/m2. Siechnice, ul. 
Opolska 7, tel. 071/311-57-41,0503/61-22-61 
NABOJE DO WSTRZELIWANIA KOŁKÓW kaliber 6.3 mm, 
cena - 0.30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
ODDAM GRUZ bez zanieczyszczeń, oddam za darmo. Wro
cław, tel. 071/345-82-44, 0502/13-42-05 
ODDAM ZIEMIĘ, GRUZ żwir, kamień z wykopu + transport

TA R TA K  C H O JN O
skład fabryczny 

„ADWER” - Wrocław, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OPO11907

O  OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, roz- 
wierno-uchylne, drzwi balkonowe, tarasowe, 
stan b. dobry, różne wymiary, w cenie od 100 zł, 

* drzwi wejściowe PCV, aluminium, nowe, w cenie 
800 zł/szt. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/76-16-86 
03001151

OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane, 105 
x 135 cm -170 zł, 210 x 135 cm - 340 zł, drzwi balkonowe, 
210 x 70 cm * 200 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-23-49,0603/98-21-35 
OKNA DREWNIANE podwójnie oszklone, z demontażu, o 
wym. 95 x 135 cm, stan b. dobry (możliwość transportu) - 
40 zł/szt. Cieszów, gm. Świebodzice, tel. 0608/23-41-17 po 
godz. 18

O K N A  P C V
PARAPETY GRATIS

S Z K Ł O  K = 1 .1 
M I K R O W E N T Y L A C J A

R A T Y  OPOH785

te l. 317-63-88

OKNA DREWNIANE w oprawie PCV, z demontażu, rozwier- 
no-uchylne, 96 x 93 cm, 140 x 110 cm, 140 x 156 cm, ceny 
od 100 zł. Jawor, tel. 0605/33-36-86 
OKNA DREWNIANE zespolone, o wym. 1470 mmx1170 mm, 
z żaluzjami, -170 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-58-96 
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, oszklone, nowe, wym. 
140x150 cm, 11 szt. - 500 zł/szt. Kłodzko, teł. 0601/62-91-17 
OKNA DREWNIANE oblewane plastikiem, 2-szybowe, próż
niowe, używane, białe, wym. 140xfl0 cm -130 zł. Legnica, 
tel. 0608/68-50-03
OKNA DREWNIANE URZĘDOWSKI nowe, kolor palisan
der, wym. 88x58 cm, 4 'szt. - 250 zł/szt. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-54-71
OKNA DREWNIANE STOLBUD z demontażu, 148x178 cm 
4 szt., drzwi balkonowe Stolbud z demontażu, 86x220 cm 2 
szt., z żaluzjami aluminiowymi, 150-180 zł/szt. Małomice, 
tel. 068/376-94-60
OKNA DREWNIANE oblewane PCV, używane, uchylno-roz- 
wieralne, 1-2-skrzydłowe o wym. wys x szer. 142 x 75,110, 
156, 185, 220 W - od 150 zł do 350 zł. Wrocław, tel. 
0604/37-84-73

O g r o d z e n i a
B r a m y

B a l u s t r a d y
K r a t y

o z d o b n a
B o ro w a  O le śn ic k a  
tel. 071/398-34-18  

« 0-501 4 1 3  169

OKNA DREWNIANE 120 x 135,280 x 170 cm. - 400 zl. 26- 
rawina, tel. 071/316-55-34
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

Wrocław, ul. Łęczycka 19 Ili] 
(50 m od HIT-u, TU
boczna Poznańskiej)
tel/fax 071 359 18 63

GOLISZEK
CEN TRU M  PODŁOGI

PODŁOGI PANELOWE • PODWOJNA PROMOCJA MONTAŻ
TRANSPORT GRATIS!! SUPER

CENY

DRZWI BALKONOWE PCV, 238 x 76, 242 x 78,221 x 116, 
196 x 98,190 x 98 - 350 zł/szt. Nowa Sól, tel. 068/356-16-15 
DRZWI DREWNIANE 2-skrzydłowe, dębowe, stan b. dobry, 
wys. 220 cm, szer. 145 cm, - 1.200 zł. Jawor, tel. 
076/870-11-17
DRZWI DREWNIANE lakierowane, szyby próżniowe, bal
konowe - 900 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-90 
DRZWI GARAŻOWE uchylne do góry, nowe, nie używane, 
wys. 2 m, szer. 2.3 m, możliwy transport, • 550 zl. Bierutów, 
tel. 071/314-68-16, 0606/80-86-05 
DRZWI METALOWE ocieplane, wym. 2000 x 1000 mm, • 
370 zl. Bystrzyca Oławska, tel. 0606/61-27-08 
DRZWI METALOWE wys. 2030 mm, szer. 72- mm, gr. 45 
mm, ościeżnica i krata, używane, -<110 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
DRZWI PLASTIKOWE Veka, wejściowe, -1.750 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-40-72
DRZWI POKOJOWE .80', lewe, 2 szt., drzwi 2-skrzydłowe, 
pokojowe, .120", bez szyb, 1 szt., dla 80 i 40 - po.50 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/333-49-48
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80 cm, - 80 zł. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18

DREWMAR i
CM

1. zakupi tarcicę liściastą n/o o
2. oferuje: O

- więźbę dachową impregnowaną z  dosta
wą na plac budowy w cenie 650 zł/m3

- tarcicę stolarską świeżą i suchą
- podłogę i boazerię sufitowo-ścienną 
wysokiej klasy z eksportu

tel./fax 076/81-88-723, tel. 0-601 95 63 75

I szer. robocza 500 mm, - 45.000 zł. Grodków, tel. 
077/415-35-10,0604/10-90-38 
FREZARKA DO ASFALTU MARKS, 1988 r. szer. frezu 30 
cm, prowadzana, samojezdna, masa całkowita, 855 kg, sil
nik diesel, masa podgrzewana gazem, -12.500 zł + VAT lub 
do wynajęcia. Głogów, tel. 076/834-98-33,0503/00-43-80 
GONT PAPOWY DACHOWY fiński, 100 m2 -15 zł/m. Jele
nia Góra, tel. 0606/38-93-79
GRYS GRANITOWY czerwony, 2-10 mm, 400 ton - 70 zł/t. 
Kłodzko, tel. 074/867-24-83
GRZEJNIKI z Niemiec, ok. 3-letnie, typ 21, wym. 70 x 50 cm 
-100 zł/szt. Żerniki Wrocławskie, tel. 071/311-32-12 
GRZEJNIKI BRUGMAN nowe, stalowo-płytowe, wszystkie 
wymiary - od 80 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/27-28-37 
GRZEJNIKI FAWIRA ożebrowane, nowe, fi 3.5-4 cm, dł 2 m 
oraz 2.5 m -17 zł/m.b. Wrocław, tel. 368-78-43 
GRZEJNIKI MIEDZIANE wym. 100/52,2 szt., połączone, do 
malowania, • 150 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
GRZEJNIKI PANELOWE - od 60 zł. Wykroty, woj. jelenio
górskie, tel. 0503/31-32-88
GRZEJNIKI PURMO nowe, V, 600 szt., różne rozm. - od 70 
do 130 zł. Tuplice, tel. 068/375-70-53 
GRZEJNIKI PURMO TYP 11 wymiary 400 x 400, nowe, 4 
szt, - 80 zl /szt.. Wrocław, tel. 0602/36-65-70 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 3 szt., po 10 żeberek • 4 zł/żeberko. 
Kowary, tel. 075/761-31-99
GRZEJNIKI ŻELIWNE żeberkowe, wys. 60 cm, 90 szt., ter
moregulatory, odpowietrzniki, nóżki, stan b. dobry, - 600 zł. 
Oława, tel. 0601/57-29-23 • i 
GRZEJNIKI ŻELIWNE 60 cm, cena 3.50 zł/żeberko. Wro
cław, tel. 0604/46-55-71
GWOŹDZIE do betonu i stali, krótkie oraz naboje czerwone 
do osadzaka Hilti • 20 gr/szt. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
KABEL ELEKTRYCZNY YAKY 4 X 50 46m, nowy, - 400 zł. 
Głogów, tel. 076/835-60-37
KABEL ELEKTRYCZNY ziemny, 3 i 4-żyłowy, 2.5 mm2 oraz

p c w
• r t i n M
drami
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««!./<»» (071) 3 4 6 - 2 2 - 7 1

KUPIE SPRZĘT BUDOWLANY młoty, młotowiertarki, piły 
spalinowe, agregaty prądotwórcze, ubijaki i inne. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-54
O  KUPIĘ TAŚMOCIĄGI 3 m, 8 m, 2 x 4  m. ., tel. 

071/317-10-42 01027531
KUPIĘ BARAKOWÓZ BUDOWLANY. Wrocław, tel. 
071/789-35-79
KUPIĘ BEDNARKĘ 25x4, ocynkowaną. Leszno, tel. 
065/529-91-26
KUPIĘ BEDNARKĘ o wym. 4 x 25, drut ocynkowany, o 
średn. 6 mm, duża ilość. Wałbrzych, tel. 074/841-75-21 po 
godz. 18
KUPIĘ BETONIARKĘ do 1501. Wrocław, tel. 071/789-35-79 
KUPIĘ BETONIARKĘ. Wrocław, tel. 0607/22-62-68 
KUPIĘ BLACHĘ OCYNKOWANĄ trapezową pow. 2.5 x 6.5 
m, w cenie do 130 zł, z okolic Wrocławia. Wrocław, tel. 
787-45-20
KUPIĘ BLACHĘ POKRYWOWĄ z odzysku 2x1 , ryflowa- 
ną, 3 lub 4 wytłoczenia, 40 szt., do 60 km. Lewin Kłodzki, 
tel. 074/866-24-47 wieczorem 
KUPIĘ BRAMĘ GARAŻOWĄ 2-skrzydłową, metalową, 
200x250 cm. Legnica, tel. 076/722-34-90,0603/48-48-88 
KUPIĘ CEGŁĘ KLINKIEROWĄ rozbiórkową, krawężniki, de
ski podłogowe, kostkę brukową, grys, belki stropowe. Wał
brzych, tel. 0608/39-01-04
KUPIĘ CEGŁĘ ROZBIÓRKOWĄ rusztowania warszawskie, 
20 szt., siatkę ogrodzeniową i słupki wys. 2 m, z rejonu Ole
śnicy. „ tel. 0603/91-59-12

TARTAK w Budzowie
60 km od Wrocławia w kier. Kudowy Zdrój 
w Ząbkowicach Śl. na Srebrną Górę 12 km

Oferuje w sprzedaży r'
więźby dachowe 

w cenie od 630 zł 
łaty, deski, drewno liściaste, 

buk, jesion opoh462
tel. 074/81-81-877 do godz. 15 

81-81-869 po godz. 15 
te l.k o m . 0-603 847 894

: Bielany Wr., Krzyki, Domasław i okolice. Wrocław, tel. 
0603/95-77-95
OGRODZENIE kute artystycznie, 30m.b., 150 zł/m.b. Mie
roszów, tel. 074/845-81-51 po godz. 20 
OGRODZENIE betonowe, ozdobne -19 zł/m2. Strzelin, tel. 
071/392-21-10, 0602/24-82-22.0602/44-72-55 
OGRODZENIE 15 mb. - 80 zł/mb. Szprotawa, tel. 
0606/26-81-92
OKLEINA NATURALNA dąb, sosna, mahoń, - 300 zł. Lu
bin, tel. 076/846-36-68 po godz. 18,0607/45-56-53
O  OKNA • bogaty wybór, rolety, żaluzje, roletki ma

teriałowe, w promocji - karcher gratis lub inne. 
niespodzianki, bezpłatne doradztwo, montaż, 
serwis, FIRMA „OLAF”, teUfax 071/332-32-67, 
0602/77-79-43, raty! Nowość! 10 lat gwarancji na 
śnieżną biel okien.. 01024871

O  OKNA - duży wybór, nowe i używane, z PCV, 
drewna i aluminium, drzwi zewnętrzne, balkono
we, witryny, prod. niemieckiej, w cenie ojJ 100 
zł. Możliwy transport, sprzedaż ratalna. Komo
rowo, gm. Trzebnica, tel. 0602/15-31-41, 
071/312-30-89 82000981

OKNA BALKONOWE i drzwi balkonowe, pokryte plastikiem, 
różne wymiary, stan dobry, cena 60-180 zł. Niemcza, tel. 
0608/47-08-22
OKNA DACHOWE 78 x 140, termoplus - 750 zł/szt. Jelenia 
Góra, tel. 0606/38-93-79

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
l(W ARSZAW SKIE“

R A M K A -4 0  zł i 35 zł -ł- VAT 
Kupię złom liny stalowej 0  14 do 20 mm 

tel. 071/354-37-97 
Wrocław, ul. Północna 5

BM OGRODZENIA ZGRZEWANE

M M ]iiiiiim iiiiii
m S m

- -  B R A M Y
- - F U R T K I

PRODUKCJA • SPRZEDAŻ 
MONTAŻ

>12 49 ,31512 50

220, 180 x 230, inne, faktura VAT. Budziechów, 
tel. 0603/60-38-57 84013181

OKNA PLASTIKOWE prod. niemieckiej, jasnodębowe, 4 
szt., pow. 100 x 158 cm - 580 zł/szt. Gromadka, tel. 
076/817-20-62
OKNA PLASTIKOWE białe, 110x110 - 340 zł, 130x120 • 210 
zł. 125x100 - 330 zł. 147x140 - 420 zł, 174x118 - 420 zł. 
210x117 - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-22-44, 
0601/34-06-21
OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwierno-uchylne, o wym. 
110 x 140 cm oraz 105 x 135 cm -100,180 zł/szt. oraz drzwi 
balkonowe, 80 x 210 cm - 200 zł/szt. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22
OKNA PLASTIKOWE nowe i używane, 110 x 125, 1 szt., 
105 x 144, 2 szt., 137 x 147,1 szt., 245 x 140,1 szt., 31 x 
58,2 szt. - od 100 zł/szt. Lwówek śląski, tel. 075/782-50-11 
OKNA PLASTIKOWE białe, 147 x 143 cm, garażowe 90 x 
145 cm, balkonowe 230 x 90 cm, łazienkowe 85 x 85 cm, 2 
szt, - 350 zł /szt. Oława, tel. 071/313-24-33 
OKNA PLASTIKOWE, nowe, 80 x 100 - 350 zł. 90 x 120 - 
380 zł, 100 x 120 - 400 zł, możliwe inne wymiary, drzwi bal
konowe PCV, białe, nowe, 80 x 210 - 500 zł, możliwe inne 
wymiary, drzwi wejściowe z szybką, plastikowe, 100 x 210 - 
1.300 zł/szt. Włóki, gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-28-33 
OKNA PLASTIKOWE nowe, z futrynami, o wym. 1x1 m, 5

centrum podłogowe
(MATRO OP012126

‘ podłogi panelowe, 'parkiety 
‘ panele PCV, ‘ korek podłogowy i ścienny 
‘ aranżacje, ‘ doradztwo techniczne 
‘ transport, ‘ montaż

Pizy zakupie paneli 
montaż gratis !!!

W-w, u l. kam ieńskiego 4  
tel .(071) 326 00 24
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BEZPŁATNA INFOLINIA 0 800 13 00 79 
OKNA • DRZWI • WITRYNY 

P C V  - D R EW N O  - ALUMINIUM

ORTH
ŻALUZJE • ROLETY • PARAPETY 

RABATY DO 20% 
KORZYSTNY KREDYT 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 
P.H.U. FAKTOR 0

. Wrocław, ul. Wałbrzyska 25 i  
teł./fax 071/78-28-111 |

Wrocław, ul. Buforowa 2 
(Centrum Handlowe Chemia) 

tel./fax 071/367-50-41+47 w. 200

W i ę ź t a  D a c h o w a

impregnacja, montaż 
deski, łaty DP0'1649 

Białków 5, tel. 071/317-83-24

szt., cena sklepowa 3.000 zł, sprzedam za * 1.500 zł. Wro
cław, tel. 0608/64-13-80
OKNA PLASTIKOWE PCV wym. 120x150 cm, 150x150 cm 
oraz 180x150 cm, z szybą, nieużywane, nowe, z 4-komoro- 
wego profilu - od 470 zł/szt. Wrocław, tel. -0501/80-52-65 
OKNA PLASTIKOWE oraz aluminiowe - 500 zł/szt. + VAT. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-23-45 
OKNA PLASTIKOWE używane, szer. 210x130 cm, 4 sztu
ki. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
O  OKNA PLASTIKOWE: wys. 135 cm, szer. 90,105, 

110,137,215 cm, wys. 120 cm, szer. 90,105,224, 
wys. 152/198, wys. 140/220, wys. 152/112 cm, 
wys. 143/138-145. Drzwi balkonowe 250/146,

PRODUCENT PARAPETÓW 
WEWNĘTRZNYCH

S O S N A  K L E JO N A  
S O S N A  I D ĄB  - FO R N IR  .. 

„A D W ER ” - Wrocław, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OPOH965

230/130, 240/90, 215/110, 216/94-99, 198/207, 
220/175, powlekane plastikiem, 120/90 120/105, 
120/120,120/180,135/60,135/75,140/90,140/150. 
140/105 - od 80 zł, Chojnów, tel. 076/817-89-03, 
0604/81-79-99 84013851

O  OKNA PÓŁPLASTIKOWE z demontażu, szyby 
próżniowe, rozwieralno-uchylne, wys. 135, 141 
cm, szer. 90, 105, 120, 150, 165, 210 cm, cena 
150-270 zł/szt., drzwi balkonowe • 130 zł/szt., 
okna PCV, 8 szt., 155 x 200 • 500 zł/szt., 10 szt., 
136 x 216 cm - 480 zł/szt., okna z łukiem 3 szt., 
172 x 90 cm • 380 zł/szt., 3 szt., 222 x 125 cm •. 
400 zł/szt., drzwi, balkonowe • 350 zł/sżt., Nowa 
Sól, tel. 068/356-16-15 84001201

OKNA SKRZYNKOWE, drewniane pokostowane, z demon
tażu, 1 szt. 150x267 cm, 6 -150x141, 1 - 101x168, 1 - 
87x138,1 - 87x117, cena -150 zł/szt..fprzy sprżedąży cało
ści cena do uzg.), drzwi balkonowe, zespolone, 2  oknem 
skrzynkowym, drewnianym; 2-dzietoym, wynC237x267 cm,
3- szt r całość. - 600. zł, 2 bramy garażowe, drewniane, 
195X235 cm. - 600 zł,' Brzeg, ter: 0777404:61-61’(zdjęcia do" 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
A00507 www.autogieldarcom.pl)
OKNA STALOWE nowe, wym. 2,3 x 2 m, 'z łukiem u góry, 9 
szt. - 300 zł/szt. Lubin, tel. Q76/840-82-02 
OKNO DACHOWE FAKRO 55x78 cm ♦ kołnierz, - 600 zł. 
Pęgów, tel. 071/310-73-68
OKNO DREWNIANE .Urzędówski', o wym. 238xt48 cm, 
nowe, - 800 zł. Białków 28, gm. Miękinia, tel. 071/317-80-03 
OKNO DREWNIANE piwniczne, uchylne, szyba zbrojona, 
wymiary 870 x 55; mm, ćeńa 45 zł- Wrocła\v,.tel. 357.-28-45 
OKNO PLASTIKOWE PCV, białe, o wym. 2.0'm x 1,10 m, 
pionowe, 2-skrzydłowe, stan b. dobry, - 320 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-01-04
OSADZAK BUDOWLANY HILTI DXA40,1999 r. - 2.000 zł. 
Źemiki Wr., tel. 071/311-31-65 
OŚCIEŻNICE METALOWE 70 cm, 2 szt. - 28 zł/sżt. Wro
cław, tel. 0605/60-21-10
O  PAPA TERMOZGRZEWALNA: podkładowa - 5.59 

zł/m2, wierzchnia - 5.97 zł/m2, na włókninie po
liestrowej 250 g, grub. 5 mm • 10.75 zł/m2; gonty 
papowe Matizól, wulkanizowane na całej po* 
wierzchni - od 18.40 zł/m2 (ceny netto). Rabaty 
dla hurtowników. Wrocław, tol. 071/373-90-79 
01022571

PIASEK BUDOWLANY kopany, na podsypki, do tynkowa
nia, żwir, mieszanki piaskowo-żwirowe, humus z transpor
tem, 12 t, ceny od 220 zł. Wrocław, tei. 071/338-26-44, 
0604/34-79-86

Piasek, żwir, tłuczeń, kliniec, 
podsypka z dostawą na budowę. 

Kamień ozdobny ogrodowy.
OPOH812

tel. 0-502 307 530

PIASEK BUDOWLANY z transportem, cena 220 zł/t. Wro-. 
cław, tel. 071/355-31-12
PIASEK BUDOWLANY do tynków, 22 tony, transport - 400 
zł; piasek na podsypkę, 22 tony, transport, - 350 zł. Wro
cław, tel. 090/38-70-04
PIERŚCIEŃ DO KRĘGÓW żeliwny, fi 100, - 60 zł. Wołów, 
tel. 071/389-38-82 po godz. 16 
PIŁAOO ASFALTU I BETONU DOLMAR, kompletna, z wóz
kiem i zbiornikiem na wódę, z tarczą, stan b. dobry - 2.400 
zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21, Niemcy,, tel. 
0049/17-46-66-67-69
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS-360 AVS stan b. 
dobry. -1.200 zł. Lubań, tel. 0603/71-92-95 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS 360 AV, -1.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
PIŁA DO ASFALTU I BETONU DIESEL 0350 stan b. dobry, 
- 4,800 zł. Wrocław, tel. 311-62-81,311-62-15

PIŁA DOASFALTUI BETONU VEBER11 DIESEL 0500 sa
mojezdna, - 700 zł. Wrocław,'tel, 311-62-81,311-62-15 f  
PIŁA DO BETONU PARTŃEfrK-700 spalinowa, ręczrta, fi 
350, prawie nowa, -'1.350 zł. Strzelili, tel. 071/796-11-86, 
0601/78-39-70
PŁYTA OBORNICKA różne długości, gr. 150 - 80 mm, od 
30 zł/m2, stan b. dobry, rozbiórkowa, Trzebnica, tel. . 
071/312-50-16 , . § | ' K  ;5C v j g j g  g
PŁYTKI CERAMICZNE ścienne, wym.10 x 25cm, brązowe 
odcienie, różne wzory, ozdobne -0.50-2.00 zł/szt. oraz pa
ski ozdobne, różne wymiary i odcienie-15  zł/m2. Wrocław, 
tel. 0603/42-10-41 j
PŁYTKI LASTRIKO - 25 zł/m2. Bielawa, tel. 074/833-21-92
PŁYTKI MARMUROWO-LASTRIKOWE wym. 30x30 cm, -
45 zł /rfi2. Zielona Góra,; tel; 0601/24-17-80
PŁYTY DROGOWE BETONOWE 3x1.5 m oraz 3.3x1.2 m,
ok. 100 szt. - 100 zł/szt; Kędzierzyn-Koźle, tel.
077/482-47-07.0605/25-59-60
PŁYTY DROGOWE używane, wym. 2.5 x 1.3 m, cena -130
zł/szt. Ziębice, tel. 074/819-31-50
PŁYTY GIPSOWE 20 sztuk - 10 zł/szt. Opole, tel.
077/442*12-13
PŁYTY GRANITOWE gr. 6 cm -150 zł/m2. Strzegom, tel. 
074/649-13-63, 0603/42-87-05 
PŁYTY KORYTKOWE 180 x 60 cm, 40 szt. - po 35 zł. Oła
wa, tel. 071/313-54-69,0501/54-70-41 
PŁYTY STROPOWE WPS zbrojone, 97 x 40, 250 szt. -11 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/348-77-31 
PŁYTY STROPOWE 1.5 x 6.0 m (3 szt.) -120 zł/szt., 1.2 x
6.0 m (2 szt.) -100 zł/szt. Wrocław, tel. 071/343-18-19 
PODNOŚNIK do montażu płyt gipsowych, stan idealny, • 650 
zł. Wrocław, tel. 071/363-40-69, 0602/79-79-03 
POMOST ROBOCZY, 1975.r., mechaniczny, zastępuje rusz- 
towania, -11.000 zł. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0601/40-90-03 
PRASA WIBRACYJNA automatyczna, do prod. płytek chod
nikowych, prod. niemieckiej, - 30.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-24-83
PRĘTY STALOWE o różnych wym. w cenie złomu użytko- . 
wego - 80 gr/kg. Wrocław, tel. 071/354-38-15 
PRZEDŁUŻACZ 380 V, 100 mb, na zwijadle • 300 zł. Opole, 
tel. 077/455-42-76, 0602/59-13-90
O  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLO

WE „MAJKARD” s.c. oferuje produkty metalowe 
w następującym asortymencie: siatka ogrodze
niowa ocynkowana i powlekana plastikiem, słup
ki ogrodzeniowe powlekane, asortyment ogro
dzeniowy, gwoździe budowlane i paletowe, maty 
zgrzewane posadzkowe • ceny producenta.
59-700 Bolesławiec, Kraśnik.Dolny 41 a, tel. 
075/736-98-40,0604/50-83-75 01014911

PRZYJMĘ GRUZ żwir, piach. Wrocław, tel. 071/349-44-36 
PRZYJMĘ GRUZ cegalny, żużel, Krzeptów k. Smolca. Wro
cław, tel. 071/364-62-03,0605/57-28-43 
PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ. Domasław, tel. 071/789-35-79 
PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ z okolicy Wałbrzycha. Wałbrzych, 
tel. 074/845-32-52
PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ duże ilości. Wrocław, tel. 
071/364-25-63, 0602/50-63-84 
PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ, SZLAKĘ każda ilość. Małomice, 
tel. 068/376-99-38
PRZYJMĘ ZIEMIĘ czystą, każdą ilość. Gajków, tel. 
071/318-52-91,0603/85-19-20 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ HUMUS bez gruzu. b. dobrej jakości, w 
Miłkowie, pćy drodze głównej, Ok. 7 wywrotek, do ogrodu i- .' 
na trawnik, móźliWtóć małek Opłaty-. Mirków, tef/

' ̂ 07,1/315^1t-28' • ;
PRZYJMĘ ZIEMIĘ. Nysa, tel. 0604/41-63-71 
PUSTACZARKA TYP KCSM krocząca, z elektrowibratorem,
- 800 zł. Zielona Góra, tel, 0601/24-17-80. /.
PUSTAKt CERAMICZNE POROMUR wym. 440 x 250 x 220, 
360 x 250 x 220, bez konieczności docieplania, od 3.60-3.90 
zł. Nowogrodziec, tel. 0606/15-66-75 
RECYKLER DÓ ASFALTU na podwójnej osi, - 19.500 zł. 
Grodków, tel. 077/415-35-10,0604/10-90-38. . .
ROZBIJAK SPALINOWY WACKER* 2000 r.. stan b. dobry •
3.300 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
RURA MIEDZIANA miękka, krąg, fi 25 -'120 zł, z otuliną - 
50 zł. Bierzyce, gm. Długołęka, tel. 071/315-48-59 
RURY fi 55, cena 5 zł/mb. Wrocław, tel. 071/349-37-79, 
071/349-39-86
RURY KAMIONKOWE średn. 150 mm, 3 szf, - 45 zł. Wro
cław, tel. 071/781-41-54 wieczorem 
RURY ROZBIÓRKOWE śr. 273/12, dł. 5-11 m - 0.45żł/kg. 
Jelenia Góra, tel. 075/764-96-22 
RURY ROZBIÓRKOWE 1-1,5', stan dobry, 60 m -1 zł/m. 
Kowary, tel. 075/761-31-99
.RURY STALOWE o średnicy 160 x 8 mm -15 zł/mb. Opole, 
tel. 0606/53-97-67
RURY STALOWE zwykłe i grubościenne, cena od 0.70 zł/kg. 
.Wrocław, tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
RUSZTOWANIA - POMOST TAKRAFF FM 1000/01, napęd 
elektryczny, wys. podnoszenia 9 m, przystosowany do pra
cy dla 2 osób, na 4 kołach, po kapitalnym remoncie, spro-~. 
wadzony z Niemiec w 2001 r.. kompl. dokumentacja, stan 
idealny, - 6.000 zł. Żary, tel. 0602/69-21-86 
RUSZTOWANIA BUDOWLANE stojakowo-ramowe, składa
ne - 7.500 zł/100 m2, kpi., ramki rusztowania rurowego skrę
canego - 70 zł/szt. Zielęcice, gm. Brzeg, tel. 077/411-36-21, 
077/411-36-20
RUSZTOWANIA ELEWACYJNE ramowe, ocynkowane Plet- 
tac SL-70 - 69 zł/m2, Huennbeck Bosta 70 0 75 zł/m2. Bera 
100-38 zj/m2, RUX-65 • 60 zł/m2, stan idealny, kompletne 
+ siatki zabezpieczeniowe - 120 zł/50 m2. Głogów, tel. 
076/834-98-33, 0503/00-43-80.
RUSZTOWANIA RAMOWE używane, szer. 0.70 m, 200 m2 
zabudowy, cena • 70 zł/m2. Opatówek, gm. Kalisz, tel. 
0603/82-22-26
O  RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE lekkie, jednako

we, nowe, do 60 szt., tanio wypożyczę także wy
konuję ogrodzenia z siatki ocynkowanej i powle
kanej PCV, ze słupkami, bramami, tanio, solid
nie, szybko. Wrocław, tel. 071/347-89-66 
02022401

T A R ^ T A K  _
•  WIĘŹBY DACHOWE •§ 
DREWNO BUDOWLANE •

Siedlec Trzebnicki, tel. 071/398-76-13

RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE lekkie. pomatowan# 100 
ramek, cena 32 zł/ramkę'. Wrocław, tel. 0603/54*^-38 
RUSZTOWANIA WISZĄCE WAHLEFELD do prac wysoko
ściowych,- 1.800 zł. Wrocław/teł. 0602/17-48-47 .
RYNNY 150. x-1 .OOOl mm, cena 7. zł/sżt. Wrocław, tel. 
071/351-75-12 - 

- SCHODY kręte i od projęktudo montażu - od 4.500 zł. Szcze- 
'̂ ir», tel. 0604/31-54-51" "
SCHODY KRĘTE metalowe, wys. 8 m.zrozblórki, • 2.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/37T67-67‘
0  SIATKA ocynk, powlekana. PCV - 4.20 zł/m2; siat

ka'„goły ocynk - 4.50 zł/m2; siatka ocynkowa
na i powlekana PCV, z grubego drutu - 4.50 zj/m2; 
siatka zgrzewana do betonu - 2.70 zł/m2; słupki 
ogrodzeniowe -13 zł/szt.; bramy-standardowe z 
furtką • 680 zł/kph; bramy kute • 200 zł/m2. „ME- 
TALPLASF, Wisznia Mała, tel. 0603/88-26-10, 
071/312-74-92 82000951

Firma "SCHODY" opoiosw 
HOLZTREPPEN BAU

producent wszelkiego rodzaju

SCHODÓW
okrągłych, zabiegowych, wpuszczanych 

podwieszanych, nasadzanych itp. 
CENY KONKURENCYJNE 

tel./fax 065/546-19-94.0-604-876-376

O  SIATKA OGRODZENIOWA powlekana, zabezpie
czona ocynkiem i plastikiem, z wysokiej jakości 
drutu • 4 zł/m2; słupki ogrodzeniowe, powleka
ne • od 18 zł/szt. oraz drut naciągowy, napina- 
cze, pręty napinające 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 plastikiem, w cenie 3.5-5 zł, przy większych 
zamówieniach transport gratis, możliwość mon
tażu. Pęgów, tel. 071/310-73-02, 0609/64-36-98 
81010261

SIATKA POSADZKOWA zgrzewana, 100 x 100 - 2.70 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/325-40-73
SIATKI ZGRZEWANE zbrojeniowe, pod wylewki w posadz
ki, duża ilość, rozmiar ok. 10x10, cena -2.70 zł m2 + 7% ‘ 
VAT. Bolesławiec, tel. 075/736-98-40 do godz. 16, 
0604/91-82-27
SILOS NA CEMENT 25 ton, - 800 zł. Wałbrzych, tel. \ 
0602/35-16-79
O  SIPOREX - różny asortyment, producent Milicz, 

Skawina. Bloczki betonowe, cegła pełna, dziu
rawka, K-1, K-2, pustaki, nadproża, kształtki U-36, 
U-24, cement, wapno, zaprawy i kleje. Wymienio
ne towary posiadają atesty i certyfikaty. Trans
port gratis. Wszystkie wyroby w cenach promo- 
cyjnych. Góra, ul. Poznańska 21, tel.

. 065/543-36-40 (fax), 0601/57-14-04 84014641
..O- SIP0REX 24 x 24 x 59 • 4.90 zi/szt., 12* 24 x 59 *

2.65 zł/szt., znak jakości, certyfikat-transport 
gratis. Góra, tel. 0601/56-95-61 01024001

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA zasilająca płacbudowy, tech
nicznie sprawna, - 250 zł. Jawor, teli'076/871-07-54 
SŁUPKI OGRODZENIOWE fr 38, dł! 220 cm; z daszkami, 
pomalowane, 200 szt., cena 13 zł/szt. Radwanice k. Wro

cławia, tel. 071/311-77-48 •
SŁUPKI OGRODZENIOWE z rur zwykłych i ocynkowanych, 
fi 6 cm, wys. 2.5 m - od 12 do 15 zł/szt. Wrocław, tel. 
368-78-43
SŁUPKI OGRODZENIOWE śred. 60,75 i 90, wys. 1,4m - 5 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/398-76-23,0501/80-74-20 
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 50-90, dł. 1.40 m, cena - 4-6 
zł/szt. Wrocław, tel. 0501/80-74-20 .
O  STAL DWUTEOWNIK „180” 5 sztuk po 5.5 m, ta- 

- nio sprzedam. Wrocław, tel. 071/316-26-85 
01025281

STAL DWUTEOWNIK 180 mm, 280 mb, - 8.000 zł. Jemiel
no, tel. 0601/75-65-75
STAL DWUTEOWNIK 240 mm, 5 m, 1 szt., sprzedam lub 
zamienię. Mirków, tel. 071/315-11-28 
STAL DWUTEOWNIK 180x4, 4 szt, - 300 zł. Oława, tel. 
0605/08-49-19
STAL DWUTEOWNIK szyny 100 mm x  6 m, 25 szt. - 12 
zł/mb. Sułów, tel. 071/384-71-28 
STAL KĄTOWNIK dł. 1-2 m, cena - 40 gr/kg. Strzegom, tel. 
074/855-27-46 po godz. 20
STAL ZBROJENIOWA fi 18,22 mm, dł. 6 m - 80 gr/kg. Pro
chowice, tel. 076/858-55-05
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe • od 1 zł/m.b., kontrłaty 
dachowe impregnowane - 1.20 zł/m.b. Oława, tel. 
071/303-09-20, 0604/26-78-97

DOM
Obróbki blacharskie 
Rynny PCV 
Okna dachowe 
Wyłazy dachowe 
Folie dachowe 
Ondulina 
Wełna mineralna

PRODUCENT BLACH 
NA WYMIAR POLECA:

BLACHY
< 5 >

■/ dachówkowe

•/ trapezowe

10 LAT GWARANCJI

BLACHODACHOWKA POWL. Od 18.22 zł/m2
Wrocław, ul. Ostowa 14, róg ul. Pełczyńskiej 

tel. 327-47-81, fax 327-47-80

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem, w cenie 3;5>5 zł/m2, słupki ogro
dzeniowe i inny asortyment, możliwość monta
żu i negocjacji cen. Prusice, ul. Ogrodowa 19, 
tel. 071/312-64-33, 0603/42-83-91 81010271

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na poliestrem, dowolna wysokość, wysoka ja
kość drutu - 4.20 zł/m2. Ponadto posiadamy drut 
naciągowy, napinacze, słupki ogrodzeniowe. 
Przy większych 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 całkowite
go montażu (wylewki, osadzanie słupów). Trans
port gratis. Trzebnica, tel. 0601/84-19-35, 
071/387-13-32 82000991

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleka
na plastikiem, dowolna wysokość, cena od 3.50 
do 4.50 zł/m2. Ponadto posiadamy w sprzedaży 
słupki ogrodzeniowe, drut naciągowy, napinacze 
i inne akcesoria do montażu ogrodzeń. Przy 
większych zamówienia dostawa gratis. Żmigród, 
ul. Lipowa 9, tel. 0603/85-26-17, 071/385-35-64 
wieczorem 82000941 

SIATKA OGRODZENIOWA powlekana - 3.90 zł/m2; siatka 
ocynkowana - 4.30 zł/m2; siatka powlekana z drutu ocynko
wanego • 4.30 zł/m2. Bierutów, tel. 071/315-64-77 
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana i ocynkowana, duża 
ilość, różne wymiary - 4 zł/m2 * VAT. Bolesławiec, tel. 
075/736-98-40 do godz. 16,0604/50-83-75 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana i plastikowa, za
bezpieczona, wys. od 50 do 500 cm - od 4.5& zł/m2. Kąty 
Wr., tel. 071/390-57-17,0606/59-51-97 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, stalowa, zakonser
wowana, b. mocna, wys. dowolna, cena 3.10 zł/m2. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-99-17,0602/10-11-31 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana plasti
kiem, wys. 150 cm, dł. 20 m w rolce, 20 rolek, cena 130 
zł/rolkę oraz słupki ogrodzeniowe, różne rozmiary. Radwa
nice k. Wrocławia, tel. 071/311-77-48 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana powlekana - 4.1 

„zł/m2 oraz ocynkowana - 4 zł/m2. Wrocław, tel. 
0606/40-29-56
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana, PCV, różne kołory - 
3.70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-40-73 
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana PCV • 3.6 
z!/m2, stalowa, ocynkowana, powlekana PCV - 4.45 zł/m2, 
słupki, drut naciągowy, napinacze, drut kolczasty, możliwość 
transportu. Zielona Góra, tel. 068/327-43-70

STEMPLE BUDOWLANE różnej długości - 12.zł/mb,Pro
chowice, tel. 076/858-55-05
STEMPLE BUDOWLANE dł. 3m - 3 zł, stal zbrojona, średn. 
22, dł. 6m, 80 gr/kg. Prochowice, tel. 076/858-55-05. 
STEMPLE BUDOWLANE drewniane, dług. 3m, 300 szt., we 
Wrocławiu - 5 zł/szt. Syców, tei. 062/785-47-07 
STEMPLE BUDOWLANE dług. 2.6-3.3, - 3 zł/szt. Wrocław, 
tel: 071/354-23-27
STEMPLE BUDOWLANE rozkręcane, ocynk., dł. 3 m - 75 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/363-40-69, 0602/79^03 
STEMPLE BUDOWLANE ok. 2,5 wys. sosnowe, 80 szt. • ‘ 
200 zł. Wrocław, teł. 071/361-70-26 
STRZEMIONA BUDOWLANE każdy wymiar • 2.90 zł/kg + 
7% VAT. Trzebnica, tel. 0604/05-49-93 
STUDZIENKA KANALIZACYJNA fi 400 mm, z PE, z tele
skopowym włazem żeliwnym, 401, do kanalizacji sanitarnej 
fi 200 i 160 mm, - 450 zł. Polkowice, tel. 076/749-66-82, 
0606/44-72-62
STYROPIAN od ocieplania budynków, FS-15 - 90 zł/m3 oraz 
FS-20 • 130.zł/m3. Wrocław, tel. 0603/10-24-41 
SZAFKA ELEKTRYCZNA budowl. -1.100 zł. Zielęcice, tel. 
077/411-36-21,077/411-36-20 
SZALUNKI różnych firm: Peri, Doko, Mera, np. Hunnebeck 
Tekko, 260 m2, odbiór w Niemczech -23.000 DEM. Wrocław, 
tel. 0601/18-33-80
O  SZALUNKI ACRO wym. 1.2x0.4 m - 30 zł; 1.5x0.4 

m • 40 zł; 15x0.6 m - 50 zł. Wrocław, tel. 
0605/11 -65-64 81010421

SZKŁO TŁUCZONE, 600 kg. Stoszowice, tel. 074/818-11-39 
SZTACHETY OGRODZENIOWE sosnowe, wym. 125 x 9x
2.3 cm, heblowane, zaokrąglone - 2.40 zl/szt. Mąkoszyce, 
tel. 077/416-77-04'po godz. 16 
SZTACHETY OGRODZENIOWE różne wzory, ceny 2-2.5 
zł/szt., łaty, donice, słupki i inne. Świebodzice, tel.

.. 0604/81-17-62 
SZTACHETY OGRODZENIOWE sosnowe, wym. 80 x 10 x 
2 cm, 6Ó0 szt. - 1.50 zł/szt. Świeradów Zdr., tel. 
075/781-74-01,0606/16-39-18
SZTECHETY OGRODZENIOWE wym. 120 x 9 x 2 cm, szli
fowane różne wzory, łaty, słupki, w cenie od 1.80 zł/szt. 
Kłodzko, tel. 074/867-91-23
SZYBY hartowane, Wagonowe, 86 x 47 x 5,71 x 39 x 5,52 
x 42 x 5 cm, łącznie 400 szt., żaroodporne, nadają się do 
kominków, cena 3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
O  TARCICA sucha: dąb - 1.750 zł/m3, buk • 1.350 

zł/m3, jesion • 1.350 zł/m3» olcha • 800 zł/m3. Oła
wa, tel. 071/303-89-69 w godz. 8-15,0602/59-14-30 
01021291

TARCICA BUKOWA sucha, gr. 28 mm, 50 mm, • 1.500 zł. 
Bystrzyca Oławska, tel. 071/303-09-07,0605/74-16-06 
TARCICA BUKOWA SUCHA grub. 50 mm • 1400 zł, dębo

wa sucha,■§robY-5&inm-.ir4£Q# ̂ bBystr^yęa Oławską, teł. 
071/303-09-36.06O Ś/9S^ O ^ ^ ^ r 
TARCICA BUKOWA DĘBOWA wilgotność 8-10%. gr. 50 mm, 

•:odbiór z. s u s z a r n i- 1.200 złAniŚ. Głuchołazy, tel. 
077/439-64 5̂7 V  *
TARCICA ŻUKOWA gr. 50 mm, po suszarni -1.200 zł/m3. 
'Trzebnica, teł.0600/31 -93.-19 . / . . , '  v ;
O  TARCICA DĘBOWA jesionowa, czereśniowa, 

świerkowa, sezonowana, w ciągłej sprzedaży,
. możliwy transport. Jawor, tel. 0603/22-40-30 
01025121  ̂ •

TARCICA DĘBOWA i jesionowa, gr. 50 mm - 950 zł/m3. Lu
bań, tel. 075/722-27-39
TARCICA DĘBOWA sucha, biała i czerwona oraz klejonka 
dębowa, -1.200 zł. Lubin, tel. 076/844-60-48 ;
TARCICA DĘBOWA sezonowana, 12 m3, gr. 5 cm, dł. 2,5 - 

- 3,5 m; tylko całośó, - 14.800 zł. Nowogrodziec, tel.
075/73.1-73-63 po godz. 20 r 

'  TARCICA DĘBOWA gr: 55 mm, świeża, klasa I i II, cena 
-900 zł/m3: Opole.tef. 0605/52-99*47 *
TARCICA DĘBOWA sucha, I klasa. gr! 50 mm-1.400 zł/m3. 
Rawicz, tel. 0604/87-63-76
TARCICA JESIONOWA gr. 55 nim, 8 m3 - 700 zł/m3 oraz 
dębowa, gr. 55 mm, 1 m3 - 800 zł/m3. Wrocław/teł.
324-22-16, 0501/76-01-28
TARCICA OLCHOWA grubość 70 mm, ok. 4 m, bardzo do
brej klasy, 10 m3 - 400 zł/m3, dąb -1.100 zł/m3, buk - 850 
zł/m3. Lwówek Śląski, tel. 0604/93-82-4  ̂ ■'
TARCICA ŚWIERKOWA gr. 5 mmi dł. 6 m • 530 zł/m3. Ja
wor, tel. 0604/20-44-66
O  TARTAK w Oławie sprzeda tarcicę, więźbę dacho

wą, krawędziaki, podłogę, boazerię, podbitkę. 
Impregnacja ciśnieniowa i zanurzana. Sztache
ty, przecieranie materiałów powierzonych. Dziś 
zamiawiasz • jutro odbierasz!. Oława, ul. Sikor
skiego 10, tel. 071/313-24-05, 071/313-88-83, 
0606/12-42-14 01026721

TAŚMOCIĄG BUDOWLANY 10.5 mb, podnośnik hydrau
liczny, - 1.700 zł. Wrzeszów, tel. 071/389-84-90 
UCHWYTY DO MOCOWANIA DREWNA (podczas transpor
tu), reguł, wysokość, 10 szt. - 180 zł/szt. Złotoryja, tel. 
076/878-19-71
WAŁEK STALOWY od fi 35-90, cena 0.70 zł/kg. Wrocław, 
tel. 071/353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15 
WAŁKI ALUMINIOWE PA-6 ciągnione, fi 40 mm, 40 szt., dł.
2.5-3 m, w cenie 12 zł/kg. Wrocław, teL 071/342-71 -99 w 
godz. 7-16
WAŁKI STALOWE HGT-18 o średnicy fi 30,100 szt., dł. 3 
m -1.5 zł/kg. Wrocław, tel. 071/342-71-99 w godz. 7-16 
WIĘŹBA DACHOWA łaty, deski, cena 620 zł/m3. Opole, tel. 
0605/52-99-47
WIĘŹBA DACHOWA - 700 zł/m3. Wołów. tel. 071/389-21-24 
WKŁADY KOMINOWE kwasoodporne, atesty - 34 zł/mb. Le
gnica, tel. 076/857-51-05, 0608/49-55-34 
WŁÓKNINA DO PRZECIĄGANIA KABLI ELEKTRYCZ
NYCH na bębnie, 100 m.b., stan dobry, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/12-55-57
O  WYCIĄG BUDOWLANY elektryczny, • 800 zł. Wro

cław, tel. 0502/13-10-05 01026461
WYCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna. - 300 zł. Oła
wa, tel. 0605/08-49-19
WYCIĄGARKA BUDOWLANA do zakładania dachówki, z 
własnym silnikiem spalinowym, napęd hydrosilnikami, stan 
b. dobry, • 7.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-33-21, 
0603/68-20-20
WYCIĄGARKA BUDOWLANA - 1.500 zł lub zamienię na 
przyczepę towarową, zarej.. Maniów, tel. 071/316-82-05 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA linowa, 200 kg, - 600 zł. Wo
łów, tel. 071/389-38-82 po godz. 16 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA DEMAG linowa; 1000 kg, • 
400 zł. Wołów, tel. 071/389-38-82 po godz. 16 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczny, - 900 zł. Wro
cław, teł, 071/333-72-39 .
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 380 V, ,300 kg, stanb. do
bry, pilotj ->j650‘ zł:. Wrocław, tel. Ó71/363-4Q-69, 
0602/79-79-03 ‘ ̂  : " '
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 220 V, udźwig 250 kg do 14 
m lub 500 kg do 7 m, fabrycznie nowa, prod. niemieckiej, - 
600 zł. Wrocław,- tel. 0601/71-28-17 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 20b kg, w obudowie, Zamy- . 
kana, 380 V + zsyp na śmieci i gruz, 18 m;: 600 zł lub za
mienię na barakowóz. Wrocław, tei. 0601/f9-99-49 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA WBT.606 1̂990 r. • 1.400 zł. 
Źerniki Wr., tel, 071/311-31-65 
WYŁĄCZNIKI 40-400 A, nowe + podstawy bezpiecznikowe 
-. 100 zł/szt. Bolesławiec, tel. 0600/69-37- 5̂ -
WYŁĄCZNIKI APU1600-2500 A, nowe - 2.000 zł/szt. Bole
sławiec, tel. 0600/69-37-55
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER .skoczek’ , 1998 r„ 
70 kg, stan b. dobry, - 2.300 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39 lub Niemcy, 0049/17-46-66-67-69 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMAN na gwarancji 6 mies,
- 5.500 zł. Nysa, tel. 077/433-34-10
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER, • 3.000 zł. Wrocław,
tel. 325-18-48,0502/61-10-53
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER DIESEL, • 3.200 zł.
Wrocław, tel. 311-62-81,311-62-15
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU, • 3.000 zł * VAT. Ząbkowice
Śląskie, tel. 074/641-23-45
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1995 r. 200 kg, sil
nik Hatz (diesel), rewers, stan b. dobry - 4.200 zł. Bolesła
wiec, tel. 0603/10-25-21, Niemcy, tel. 0049/17-46-66-67-69 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1996 r. 180 kg, sil
nik diesel Hatz, stan b. dobry • 4.100 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1996 r., benzyna 
.skoczek”, stan b. dobry, - 2.100 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21 lub Niemcy. 0049/17-47-71-21-78 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG BPR 50-52 R, 1997 r. 
silnik diesel (Hatz Supra), stan b. dobry, • 8.800 zł. Strzelin, 
tel. 071/796-11-86,0601/78-39-70 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 r. 105 kg. die
sel, stan b. dobry, - 3.700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39_ 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG. 1999 r. 235 kg, silnik 
diesel Hatz, • 5.700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
ZBIORNIK NA CEMENT 25 t, - 1.000 zl. Legnica, tel. 
076/862-04-36
ZBIORNIK NA SZAMBO stalowy, z włazami, konserwowa
ny, 7 m3, w kwadracie, - 1.600 zł. Ścinawa Polska, tel. 
0603/83-59-46
ZBIORNIKI NA SZAMBO walcowe, z grubej stali, od 4.000 
do 25.0001, z izolacją, stan b. dobry - 800-2.500 zł/szt. Lu
bin, tel. 0502/60-93-39
ZBIORNIKI NA SZAMBO poj. 20001 - 600 zł. poj. 20.0001 •
30.000 zł. Oława, tel. 071/303-04-78 
O  ZBIORNIKI ŻELBETONOWE NA SZAMBA poj. od 

6 do 10 tys. litrów • 2.500 zł (możliwość monta
żu) oraz kręgi żelbetonowe, fi 500 • 2.000 zł. Ate
sty, faktury VAT. Oława, tel. 071/313-75-95 
81008261 '

ŻWIR POSPÓŁKA 27 ton. - 700 zł. Leszno, tel. 
065/529-61-96
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O  „ALE TELEWIZJA!!!" Dekodery cyfrowe, skup, 
sprzedaż, porady, również montaż sprzętu, karty 
testowe, „zielone wafelki" itp. Wrocław, tel. 0601/
46-80-68 02022421

AMPLITUNER DXP 335,336 fabrycznie nowy, na gwarancji, 
instrukcja, cena -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/786-77-91.0609/ 
35-26-62
O  AMPLITUNER DENON AVR 1801 • 1.690 zł, DVD 

1500 • 1.790 zł, Yamaha RX-V800- 2.450 zł, Sony 
STR-DB 840 • 1.620 zł, Sony Pascal 705 • 2.490 
zł, 505 • 2.600 zł, Pioneer XV-DV55- 2.900 zł, Pa
nasonic SC-HT80 • 2.690 zł. głośniki B&W 602 S2
• 1.450 zł, 603 S2 • 2.600 zł oraz inne tanio, moż
liwość dowozu. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
84013691

AMPLITUNER DVP 535 fabrycznie nowe, na gwarancjMnsłruk- 
cja, -1.450 z l Wrocław,tel. 071/786-77-91,0609/35-26-62 
AMPLITUNER GRUNDIG 2 x 100 lub 4 x 50 loudness -150 zł, 
CD dual, bez pilota -100 zł, słuchawki nowe, zapakowane Vi- 
vanco • 35 zł, kolumna 70 W - 60 zł lub razem 250 zł, stan 
idealny. Wrocław, tel. 071/781-39-30 po godz.15 
AMPLITUNER GRUNDIG * CD, słuchawki nowe + kolumna 70 
W, nowy bass, stan idealny - 250 zł. Wrodaw, tel. 071/781-39-30 
po godz.15
AMPLITUNER JVC rx 550v + korektor, -400 zi. Jawor, tel. 076/
870-06-35 -  v
AMPLITUNER KENWOOD KRV 9090 AT-3, Prologic DFP, 5 x
120, podświetlany pilot, stan b. dobry, r 1.400 zł. Wrocław, tel.
071/354-36-06
AMPLITUNER LUXOR srebrny radio cyfrowe, 2 x 60 W, -120 
zi. Legnica, tel. 0603/33-23-38
AMPLITUNER ONKYO TX-DS 474 srebrny, do „kina domowe
go", 6x75 W, dolby digital, AC-3, DTS, RDS, z pilotem, pudeł
ko, instrukcja, • 1.300 zl. Opole, tel. 077/456-95-85 
AMPLITUNER ONKYO TX-DX 575X, -1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10
AMPLITUNER ONKYO TX-DS 575-B, audio-video, nowy, -
1.800 zł. Wrocław, tel. 071/783-67-46,0501/80-69-83 
AMPLITUNER PANASONIC STR 940 nowy, na gwarancji, -
2.000 zł. Legnica, tel. 06Ó5/32-10-80 
AMPLITUNER PANASONIC STR 840 nowy, na gwarancji, - 
1.630 zł. Legnica, tel. 0605/32-10-80 
AMPLITUNER PASCAL 705, - 2.450 zł. Wrocław, tel. 0609/
50-33-00
AMPLITUNER PASCAL 505, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 0609/
50-33-00
AMPLITUNER PASCAL 505 fabrycznie nowy, na gwarancji, 
instrukcja, - 1.400 zł>Wroclaw, tel. 071/786-77-91, 0609/ 
35-26-62
AMPLITUNER PASCAL 705 fabrycznie nowy, na gwarancji, 
instrukcja. - 2.400 zl. Wrocław, tel. 071/786-77-91, 0609/
35-26-62
AMPLITUNER PIONEER VSX 505 MK2 - 800 zł. Lubin, tel. 
076/847-51-97
AMPLITUNER PIONEER VSX 609, - 1.050 zl. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10
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 940 • 200 zł, ŚTR 840 - 1.600 zł, 
STR 545 -1.200 zł. Głogów, tel. 0603/06-49-97 
AMPLITUNER SONY 5x40 W, RDS. pilot, stan b. dobry, dolby

AMPLITUNER TECHNICS SA-EX100, RDS, pilot, kolumny Al- 
tus 110 W i CD SL-PG380 A, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/
322-31 -99,0607/41-52-49
AMPLITUNER VEGA KV 32 FX 65, • 5.200 zl. Wrocław, tel. 
0609/50-33-00.
AMPLITUNER YAMAHA RVX 956 -1.500 zł, RVX 800 - 2.300 
zł. Głogów, tel. 0603/06-49-97
AMPLITUNER YAMAHA RX-V 800, - 2.300 zl. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10
AMPLITUNER YAMAHA RX-V 596, - 1.550 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10
AMPLITUNER YAMAHA RX-V596 RDS -1.500 zl, odtwarzacz 
DVD Panasonic RV-60 -1.800 zł, Pioneer DV-535 > 1.100 zł, 
Sony DVP-S335 • 1.200 zł oraz inne komponenty do .kina do
mowego", nowe, rok gwarancji; Wrocław, tel. 071/344-12-52, 
0603/42-14-79 1
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  AMPLITUNER, DVD, DENON, YAMAHA, inne, ko
lumny do „kina domowego", subwoofery aktyw
ne Yamaha, B&W, radioodtwarzacze samochodo
we Clarion, Pioneer, TV panoramiczne 32-36" 
Sony, Panasonic, tanio, nowe., woj. dolnośląskie, 
tel. 0609/27-22-09 84008171

O  AMPLITUNERY: Nakamichi, Nad, Sherwood, De* 
non, Yamaha, Rotel i inne. WZMACNIACZE: Cam
bridge, Densen, Copland, Musical Fidelity, Struś, 
Sphinx, Creek i inne. KOLUMNY: Cabasse, Dy- 
naudio, Dali, Avance, Eltax, Esa, Sonus Faber, 
Castle, Koda, Goky, Kef, Mission. Sprzęt nowy i 
używany, gwarancja, atrakcyjne ceny, raty. Moż- 
Uw. zostawienia własnego, sprzętu w rozliczeniu, 
tel. 074/846-18-38 w godz. 19-22 01022121

ANTENA SAT - po 100 zł. Bielany Wr., gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-26-08,0607/46-37-25
ANTENA SAT z obrotnicą, kpi, • 400 zl lub zamienię. Jelenia 
Góra, tel. 075/713-46-61
ANTENA SAT nowa, z konwektorem + pudełko, • 80 zł. Legni
ca, tel. 0601/49-99-25
ANTENA SAT tuner szerokopasmowy, dwuglowicowy, pilot, ęza- 
sza, 2 konwertery (zez) • 250 zł i drugi zestaw • 160 zl. Niego
sławice, tel. 0604/08-97-26, woj. zielonogórskie 
ANTENA SAT zapakowany, na gwarancji, fi czaszy 95 cm, 250 
kanałów, 2 wejścia, - 320 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po 
godz. 20
ANTENA SAT kompl. do przyczepy kempingowej, samochodu, 
domu, zasilanie 12/24/220V, tuner stereo, pilot, czasza średni
ca 60 cm, z konwenterem, okablowanie, zasilacz, stan b. do
bry, prawie nowa, - 295 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
ANTENA SAT „CYFRA*" czasza, konwerter, - 80 zł. Leszno, 
tel. 065/534-06-79
ANfENA SAT „CYFRA+" 3 zestawy, osobno czasze, tunery, 
konwertery, obrotomierz, czasza 60, 80 I 99 cm, konwerteiy 
cyfrowe, czasza i konwerter do Polsatu, ceny od 60 do 790 zł. 
Wrocław, tel. 0503/91-65-81 -
ANTENA SAT AMSTRAD SRX 1002, nowy model, z obrotni
cą, 100 programów, - 300 zł. Wrocław, tel. 0600/33-05-14 
ANTENA SAT KAMM RSS 802 kpi. zestaw prod. polskiej, 2x 
EURO, 2x LNB, 500 kanałów, stan b. dobry, • 200 zł. Leszno, 
tel. 065/534-06-79
ANTENA SAT KATHREIN UFD 79 z pilotem, tunerem -180 zł 
lub zamienię na telewizor kolorowy lub telefon komórkowy na 
kartę. Wrocław, tel. 071/345-70-00 
ANTENA SAT PHILIPS euro, stereo, kpi., możliwość spraw
dzenia, -180 zł. Jawor, tel. 076/870-70-46,0601/88-01-24 
O  ANTENY, DEKODERY PIONEER, PACE, KENWO

OD, PHILIPS nowe, kompletne zestawy, karty 
chipowe do tunerów sat. (bajki, mocna erotyka, 
sport, filmy), serwis, wymiana, dowóz lub wysył
ka. Zadzwoń. Legnica, tel. 0604/39-72-95 
01027581

f l C IT O f l L f lR M  
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RADIA - GŁOŚNIKI 
WZMACNIACZE - CD
Sprzedaż - montaż - serwis

Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 
tel/fax (071) 348-13-75, 0-601-48-13-75

DISCMAN SONY mało używany, dużo funkcji, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0502/30-58-46
DISCMAN TECHNICS SL*XP 160 mash, -100 zł lub zamienię 

'  na dysk twardy albo akcelerator 3DFX VooDoo. Wrocław, teł. 
071/349-46-51
DYKTAFON radio Shack, Vox, na duże kasety, • 80 zł. Wro
cław, tel. 071/357-53-24
DYKTAFON SANYO TRC-570M licznik, 2 prędkości nagrywa
nia/odtwarzania, dodatkowe wejście słuchawkowe i mikrofono
we, gniazdo zewnętrznego zasilacza, reg. głośności/poziomu 
nagrywania, system VAS (aktywacja głosem), stan idealny + 2 
kasetki 60 min. i jedna 30 min, • 160 zl. Wrocław, tel. 0601/
73-21-29
ETUI NA PANELE do różnych modeli, półkieszenie do radio
odtwarzaczy samochodowych, przewód do zmieniacza JVC. 
Wrocław; tel. 0503/67-74-11 .
GŁOŚNIK RAVELAND ORBIT 1600 niskotonowy, z gwizdkiem, 
8 Ohm, 150 W, - 180 zł. Wrocław, tel. 0603/94-02-16, 071/ 
325-45-92
GŁOŚNIK RAVELAND ORBIT 2000 250 W, • 220 zł. Wrocław, 
tel. 0603/94-02-16,071/325-45-92 
O  GŁOŚNIKI wszystkich typów, samochodowe i ko

lumnowe, moc od 10 do 500 W, tuby i subwoofe
ry samochodowe, wysokiej jakości zestawy gło
śnikowe, obudowy do zestawów, wzmacniacze 
samochodowe, hurt i detal, najniższe ceny (ta
niej niż na giełdzie). Świdnica, tel. 0608/59-25-13, 
0608/59-25-16 01027191

NAPRAWA I URUCHAMIANIE
kodowanych odbiorników 

samochodowych 
i odblokowywanie telefonów GSM
58-105 Świdnica, ul. Prądzyńskiego 15 

tel. 074/853-83-99 
czynne pon.-pt w godz. 1100-1400i 16°°-20“
 . OP993495

GŁOŚNIKI samochodowe, basowe, 6 szt., średnica 30 cm, - 
500 zi lub zamienię na korektor Technics S670. Zloty Stok, tel. 
074/817-59-17,0604/83-64-56
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, • 4.500 zi. Wrocław,
tel/071/342-91-95,0601/72-40-10
GŁOŚNIKI GELHARD 2 x 150 W -150 zl. Środa Śląska, tel.
071/317-76:33
GŁOŚNIKI HECO do kina domowego, 5*1,500 W, nowe za
pakowane, - 900 zł. Wałbrzych, tel. 0607/60-49-38 
GŁOŚNIKI JBL 963 MKII, 3-drożne, 175 W, eliptyczne - 320 
zł, wzmacniacz Sony 2-kanałowy -190 zł. Wrocław, tel. 071/
325-06-79
GŁOŚNIKI JBL samochodowe, 20 cm - 380 zł, Pyle 6x9 • 230 
zł, subwóofer Kenwood, w skrzyni, z Bass Refleksem, 25 cm, 
400 W - 350 zl. Wrocław, tel. 071/328-72-64 do godz. 10, 0501/
40-29-22 ■'
GŁOŚNIKI PIONEER TS1750,150 W. -100 zł. Lubin. tel. 076/ 
849-33-84,0604/65-26-63
GŁOŚNIKI PIONEER TS-A1645 samochodowe. 2-drożne, o 
średn. 16 cm, 35 W, nowe * maskownice - 2 szt, -180 zl. Wał
brzych, tel. 074/841-97-19

ne skanowanie,'■rfiófiKor, 4", - 3:300 zł. WrocłaW," fef.“U ? 1/ 
363-85-78 . -  ,  > ' •
KAMERA YIDEO JVC GR-DVl 9800 cyfrowa, - 4.900 zł. Wro
cław. tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-DS 15, cyfrowa, na gwa
rancji, z pełnym wyposażeniem, wszystkie możliwe funkcje, za
pakowana w karton, - 3.350 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-03 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-S88 S-VHS, stan idealny, 
torba, okablowanie, nowa bateria, profesjonalny statyw, -1.650 
zł. Pieszyce, tel. 074/836-62-76 
KAMERA VIDEO PANASONIC RX1 kaseta .matka", stan ide
alny, - 690 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX 50 kompl., stan b. do
bry, -1.000 żł. Wrocław, tel. 071/345-82-63 po godz. 20,0603/ 
21-36-96
KAMERA VlDEO PANASONIC M-3000 VHS, nowy akumula
tor, osprzęt fabryczny, filtry, akumulator 12Ah, stan b. dobry, •
2.100 zł. Wrocław, łel. 071/357-80-20 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX 67 nowa, 2 lata gwa
rancji, zoom 300x, stabilizator obrazu, O Luxa, night view, 
osprzęt, -1.650 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
KAMERA VIDEO PANASONIC. NV-RX66EG VHS-C, zoom x 
21 optic, x 250 digital, torba, pilot, ładowarka, dwa akumulato
ry, efekty cyfrowe, stabilizator obrazu, tytuły, • 1.500 zł. Zebrzy- 
dowa, woj. jeleniogórskie., tel. 0607/34-31*24 
KAMERA VIDEO PHILIPS 8 mm, Hi-Fi, stereo, bateria, łado
warka, kable, • 800 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/ 
330-00-45
KAMERA VIDEO SHARP VIEW CAM Hi 8 mm, monitorek 4" 
TFT, mało używana, stan b. dobry, torba, kable, -1.400 zł., tel. 
0605/61-02-71
KAMERA VIDEO SONY 8 mm, z osprzętem oraz magnetowid 
Sony, 8 mm, • 1.500 zł. Legnica, tel. 0503/04-51-95 
KAMERA VIDEO SONY S 550 E videorecorder8 CCD + obiek
tyw, torba, lampa, filtr, statyw, instrukcja, stan idealny, - 900 zł. 
Leszno, tel. 065/520-16-92,0603/79-72-91 
KAMERA VIDEO SONY 8 mm, TR 860 E, stabilizator zoom + 
torba, okablowanie z pilotem, nowy typ baterii, stan b. dobry, 
mało używana, - 900 zł. Wałbrzych, teł. 0609/35-10-49 
KAMERA VIDEO SONY DCR-TRV 310E handy cam, stan b. 
dobry, - 2.850 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 
0501/15-50-90
KAMERA VIDEO SONY CCD-TRV 56 stereo Hi-Fi, 0.7 Luxa,
steady shot, ekran LCD 4", zoom 180x, pełny osprzęt, torba, -
1.650 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97
KAMERA VIDEO SONY TRV-48, -1.950 zł. Wrocław, tel. 0601/
7049-98
O  KARTA „CHIPOWA” do wszystkiego, możliwość 

ekspresowej wysyłki. ZADZWOŃ PO SZCZEGÓ
ŁY!!!. Świdnica, tel. 0600/60-19-15 01027211

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, 
wszystkie typy, aktywacja „Private Gold" na tu
nerach P h ilip s . Lubin, tel. 0608/71-32-49 
84015371

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

Ó  KARTA CHIPOWA do wszystkiego, „Gold Wafer 
Card” , możliwość ekspresowej przesyłki., tel. 
0502/90-30-52 81010311

LOMBARD EURO -P.A, 
te l. 071/341-75-48

KOLUMNY DIORA 2 szt., moc muzyczna 70 W, znamieniowa 
90 W, - 200 zK Kowary, tel. 0608/89-44-70,075/761-48-59 
KOLUMNY DIORA POLARIS czarne, 180/300 W, 90 db, 35 Hz 
• 20 kHz, zakręcane, złocone zaciski (przewód do 6mm2), 4 
drożne, 5 głośnikow, bass-reflex, maskownice, dokumentacja, 
mało używane, stan idealny, - 700 zl. Nowa Ruda, tel. 074/
871-61-54
KOLUMNY JBL HLS 810 moc 250 W - 2300 zł, kolumny Moni
tor* IV, prod. USA, moc 125 W -450 zł. Wrocław, tel. 34T-50-74 
KOLUMNY PHILIPS cyfrowe, płaskie membrany, 2 x 150 W, 
(Holandia), - 920 zł. Byczyna, tel. 077/41348-97 
KOLUMNY PIONEER TS 922A starszy model, moc muzyczna 
270W, 135W na kanał, cena 600 zl. Legnica, tel. 076/721-80-52 
O  KOLUMNY POLARIS D &K: 80 W - 350 zł, t20 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 80 W - 320 zl/kpl., 120 W - 440 zł/kpi., 
180 W - 640 Zl/kpl., 200 W - 700 zl/kpl., 300 W - 820 zl/kpl., 
Polaris Clasic 200 W - 730 zl/kpl., 250 W - 850 zl/kpl., subwo
ofer aktywny 150 W - 780 zł, kolumny Astra 5 -1.100 zl/kpl., 
kolumny Ascent 650 200 W + subwoofer Sub Seven Activ - 3.900 
zl/kpl. Wrocław, tel. 0606/63-15-90 
O  KOLUMNY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE 

NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO": 
2 szt./80 W • 350 zł, 2 szŁ/120 W - 500 zł, 2 szt./ 
180 W - 700 zł, 2 szU200 W - 800 zł, 2 szt./300 W 
• 900 zł, 2 szt./400 W • 1.100 zł; głośnik centralny 
120 W • 300 zł; rok gwarancji, okablowanie AM
PLITUNER SAAX-7 - 1.450 zł, DVD PANASONIC 
RGV - 1.950 zł. Transport pod wskazany adres. 
Świdnica, tel. 074/872-93-44 do godz. 17, 0603/ 
56-53-31 01024451

KOLUMNY SANYO 3-drożne, 50 W, -150 zł. Jawor, tel. 076/
870-06-35
KOLUMNY SEAS moc 150 W, czarne, prod. szwedzkiej, wys. 
65x35x30 cm, śr. basów 25 cm, ładne, - 290 zł. Wrocław, tel.
345-16-73
KOLUMNY TANOY MERCURY MX2 • 900 zł, MXR - 500 zł, 
MXC - 500 zl. Wrocław, tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10 
KOLUMNY TECHNICS SBX 700A wersja amerykańska, moc 
180W, 95 W na kanał, 3 głośnikowe, - 900 zł. Legnica, tel. 076/
721-80-52
KOLUMNY TONSIL BOLERO, moc 200 W, duże, 1.5-roczne, 
stan idealny, -1.250 zl. Bogatynia, tel. 0604/96-84-24 
KOLUMNY TONSIL do remontu, - 300 zł. Ścinawa, tel. 0601/
05-5949
KOLUMNY TONSIL BLUES 150 150 W, - 280 zl. Wrocław, tel. 
0501/77-96-60
KOLUMNY UNITRA TONSIL 2 szt., 10 W, 8 omów • 50 zł. Lu
bin, tel. 076/749-06-06
KOMPAKT 1 i 5 dyskowe, używane, 20 szt., tunery sat, różne, 
bez pilotów, 13 szt, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-67-27,0605/ 
21-17-60
KOMPAKT DENON DCD 1450 czarny, fabrycznie nowy, pro
cesor Alpha, pilot, model najwyższej klasy, -1.250 zł. Wrocław, 
tel. 0605/13-07-05
KOMPAKT FONICA pilot, kolor srebrny, • 80 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-32-88
KOMPAKT GRUNDIG pilot, do dużej wieży, -140 zł. Lubin, tel. 
076/846-71-05,0605/15-12-53
KOMPAKT GRUNDIG FINE ART CD-1 oraz tuner Fine Art 
T-1000 RDS - 400 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/ 
330-0045

T R E M Ę  Z A P R A S Z A M Y  N A  O D S Ł U C H  N A S Z E G O  M E R C E D E S A !!!
CAR AUDIO svstem Inflnlty 8 głośników, 2 subwoofery, 1600W power, JAKOŚĆ i MOC bez limitu I m
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surround, głośnik centralny i dwa tylne 100 W, małe wymiary, - 
620 zl. Strzelce Opolskje, tel. 0608/60-92-71 
AMPLITUNER SONY STR-DB 940, - 1.950 zł. Wrocław, teL 
071/372-39 3̂9.0601/77-26-10
AMPLITUNER SONY STR-DB 840, - 1.550 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10
AMPLITUNER SONY STR 940, -1.900 zł. STR 840,-1.550 zł, 
STR 445, -1.000 zl, DVP 735, - 2.150 zł, DVP 535,-- .1.450 zł, 
DVP 335, -1.150 zł. Wrocław, tel. 0609/50r33-00 
AMPLITUNER SONY fabrycznie nowe, na gwarancji, instruk
cja, STR-DB-840-QS, czarno-srebrny, cena • 1.550 zł. Wrocław, 
tel. 071/786-77-91,0609/35-26-62 
AMPLITUNER TECHNICS SA DX 940 -1.200 zł. Głogów, tel. 
0603/0649-97
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX6 stan idealny, - 1.200 źł. 
Góra, teł. 0503/02-18-09
AMPLITUNER TECHNICS sa-ex 120, 2x80 W. rds, • 810 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/641-32-88, po godz. 18 
AMPLITUNER TECHNICS EX-120 moc wyjściowa 2x100 W, 
RDS, na gwarancji, z pilotem, - 400 zl. Kowary, tel. 0608/ 
8944-70,075/76148-59
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940, -1.150 zł. Legnica, tel. 
0602/86-66-93
AMPLITUNER TECHNICS SA-DA10, - 2.000 zł. Legnica, tel. 
0602/86-66-93
AMPLITUNER TECHNICS SA-D* 940, nowy, na gwarancji -
1..220 zł. Legnica, tel. 0605/32-10-80
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 540 nowy, na gwarancji. -
800 zł. Legnica, tel. 0605/32-10-80
AMPLITUNER TECHNICS SL-PS 7 nowy, na gwarancji, - 800
zł* Legnica, tel. 0605/32-10-80
AMPLITUNER TECHNICS SL-PG 590 nowy, ha gwarancji, - 
550 zł. Legnica, tel. 0605/32-10-80 - 
AMPLITUNER TECHNICS SA-TX 50 sterujący do systemu 
.Home THX" 'kino domowe’ , tuner, stan b. dobry, 5x120 W, Pro 
Logic, możliwość podłączenia procesora dźwięku SH-AC 300 
(600 zł), -1.800 zl. Wrocław, teł. 071/787-2749 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940, - 1.200 zł. Wrocław, 
teł. 071/372-39-39.0601/77-26-10 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DA8, - 1.550 zł. Wrocław, tel. 
0609/50-33-00
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 940. - 1.120 zł. Wrocław, 
teł. 0609/50-33-00
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 540, - 820 zl. Wrocław, tel. 
0609/50-33-00
AMPLITUNER TECHNICS SS-MD150, -820 zł. Wrocław, tel. 
0609/50-33-00
AMPUTUNER TECHNICS SL-PS 7. • 820 zl. Wrocław, tel. 0609/
50-33-00
AMPLITUNER TECHNICS SL-PG 590, - 520 zl. Wrocław, tel. 
0609/50-33-00

l o m b a r d ;
Natychmiastowe | 
pożyczki pod zastaw.'
Wrocław, uL Drobnera 12
Itel. 071 321 66 37

CB-RADIO DRAGON 240 N + zasilacz SWR, - 200 zł. Wro
cław, tel. 321̂ 94-90
CB-RADIO MIDLAND 4001 stan dobry, - 220 zl. Wrocław, tel. 
0600/38-73-72
CB-RADIO STABO stan dobry, • 120 zł. Wrocław, tel. 0600/
38-73-72
CB-RADIO TEAM TS 250 nowe, 12 kanałów AM, 40 FM, nie
miecka homologacja, przełączanie kanałów w mikrofonie, 
RF-gain, ANL, CH9, s-meter, zakres 26.965-27,405 MHz, - 40 
zł. Oława, tel. 071/303-80-12
O  DEKODER „anteny satelitarne", nowe komplet

ne zestawy do odbioru ponad 900 programów z 
satelit Astra i Hotbird, najwyższa jakość obrazu i 
dźwięku, najnowsze filmy, najlepsza erotyka 
HARD CORE, sport, muzyka, radio cyfrowe, baj
ki, aktywacje niedziałających anten możliwość 
ekspresowej wysyłki. ZADZWOŃ PO SZCZEGÓ
ŁY!!!. Świdnica, tel. 0600/60-19-15 01027201

DEKODER „CYFRA*" kompletny, nowy + karta, - 740 zł. Le- 
. gnica, tel. 0601/49-99-25
DEKODER „WIZJA TV" kompletny, nowy + karta, - 590 zł. Le
gnica, tel. 0601/49-99-25
DEKODER „WIZJA TV" nowy zestaw, w opakowaniu, karta, • 
550 zł. Wrocław, tel. 0503/37-53-22 
DEKODER AMSTRAD SRX 350 stan dobry, -150 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/666-20-12
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, tei. 0501/47-7047 
80008351

DEKODER D2 MAC NOKIA * karty, - 100 zł. Lubin, tel. 0608/
03-74-19
DEKODER POLSATU, - 500 zł. Wrocław, tel. 781-37-52 
O  DEKODERY CYFROWE PIONEER fabrycznie 

nowe, „Wizja TV”. Karty samouczące się! Filmy, 
erotyka, muzyka, karty do Wizji TV, programowa
nie na pełny pakiet. Kupię dekodery! Karty! „Wi
zję TV"!. Wrocław, tel. 0608/82-57-06 02022181 

O  DEKODERY PHILIPS 6010 przerabiamy!!! Możli
wość odbioru kanału „Private Gold” (erotyki), 
odbiór innych programów bez problemów tech
n icznych . Dzwoń!!!. ., tel. 0502/24-53-55 
02022371

O  DEKODERY I TUNERY firm: Pioneer, Kenwood, 
Philips, do odbioru telewizji cyfrowej, ponad 500 
programów: sport, muzyka, filmy, Big Brother, 
erotyka.., tel. 0607/75-59-39 02022361

DISCMAN AIWA funkcja HGLD, dynamie super uner bass, po
dwójne podbicie, funkcja ładowania baterii, 1 5-roczny, z zasi
laczem, • 125 zł. Wrocław, tel. 341-65-13 
DISCMAN FISHER z radiem, system Anti-Skip 40 sek., torba, - 
180 zł. Wrocław, tel. 0603/09-72-97 
DISCMAN SONY D-835 1 -bit, anty shock, możliwość podłą
czenia do RO samochodowego, stan dobry, -150 zl. Wrocław, 
tel. 071/787-2749

GŁOŚNIKI SONY x-plod, samochodowe, 2-drożne, eliptyczne, 
z maskownicami, - 220 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
GŁOŚNIKI SONY XS-F6940 X-PLOD, 4-drożne, 200 W, w kar
tonie, z salonu, polska instrukcja, rok gwarancji, - 320 zL Wro
cław, tel. 0600/41-2640
GŁOŚNIKI VISATON W-130 S - 50 zł. W-200 S -100 zł. Świd
nica, tel. 074/852-25-65
GRAMOFON DUAL, -120 zł. Jelenia Góra, teł. 075/753-37-11 
GRAMOFON FONICA GS 464, • 50 zł. Wrocław, tel. 071/
353-56-04
GRAMOFON OMNITRONIKY w dobrym stanie oraz mixer, - 
600 zł. Zgorzelec, tel. 0607/80-87-31 
GRAMOFON TECHNICS sl-q200, kwarcowa regulacja obro
tów, napęd bezpośredni, • 280 zł. Lubin, tel. 076/846-38-83 
GRAMOFONY UNITRA, stereo, 2 szt., stan b. dobry - 500 zł/ 
szt. Wrocław, tel. 321 -36-91 po godz. 16 
INSTRUKCJE DO SPRZĘTU RTV Sony, Pioneer, Technics i . 
innych - 40 zł/szt. Wrocław, teł. 0603/22-8146 
„KINO DOMOWE” HECO nowe, subwoofer, wzmacniacz, ko
lumny, pilot, pilnie, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/336-7142 
„KINO DOMOWE" PIONEER XV-DV 55, - 2.800 zł. Wrocław, 
tel. 0600/19-96-9T
„KINO DOMOWE" SONY amptituner, tuner * 6 głośników, -
3.300 zł. Legnica, tel. 0601/58-52-73 -
„KINO DOMOWE” SONY DAV-S 300, • 2.550 zł. Wrocław, tel.
.0600/19-96-91
„KINO DOMOWE" SONY, 2000 r. system Pro Logic, 5 głośni
ków oraz subwoofer, zmieniacz na 5 płyt - 2.700 zł. Legnica, 
tel. 0606/61-69-11
KABEL 6 m, - 90 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0502/ 
56-89-90 SMS ‘ f
KABEL SATELITARNY 2x15 m.b. - 90 gr/m.b. Strzegom, tel. 
074/855-2746 po godz. 20
KABLE DO ZMIENIACZA SONY oraz Kendood, przedłużacz-
40 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27
KAMERA VIDEO VHS na duże kasety, 2 akumulatory, oryg.
zapakowana, - 950 zł. Legnica, tel. 076/857-57-03
KAMERA VIDEO CANON UC 6000 video 8, z osprzętem,
uszkodzona głowica, - 500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/
5342-21
KAMERA VIDEO CANON oraz Universum ♦ magnetowid i gra
mofon Telefunken, dla majsterkowicza lub na części - 400 zł/ 
kpi. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
KAMERA VIDEO JVC GR-AX 280E VHSC, na gwarancji, stan 
idealny, -1.100 zł. Legnica, tel. 076/862-07-29 .
KAMERA VIDEO JVC GR DV X 10 fabrycznie nowa, gwaran
cja 2 lata, - 4.300 zł. Lubin. tel. 076/842-24-06,0603/12-30-26 
KAMERA VIDEO JVC pokrowiec, kaseta matka, 1,5-roczna, •
2.000 zł lub zamienię na samochód. Wałbrzych, tel. 074/
665-94-62
KAMERA VIDEO JVC DVL 9000 cyfrowa, najwyższy model, z 
wyposażeniem, w pudełku, instrukcja w j. polskim, progresyw-

• URUCHAMIANIE KODOWANYCH 
ODBIORNIKÓW SAMOCHODOWYCH

• KOREKTY LICZNIKÓW SAMOCHODOWYCH
• MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH

J&M ELECTRONICS
59-300 Lubin, ul. Grabowa 15 OPO11352

tei./Tax 076/842-79-50.0-607 606 470.0-603 560 526

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 oryginalne, z muzyką heavy 
metal, ok. 100 tytułów, stan b. dobry - 7 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/355-37-12
KASETY VIDEO .Kolekcjoner" (Kiss the Girls) - 25 zł, Wild 
Thingś • 25 zł, Scream - 30 zł, Scream 2 - 30 zł, pakiet .Alien" - 
80 zł, pakiet .Star Wars" -100 zł. Wrocław, tel. 071/355-37-12 
O  KŁOPOTY Z TELEWIZJĄ CYFROWĄ? Telewizja 

cyfrowa bez barier: bajki, sport, filmy dla doro
słych. Zadzwoń - udzielę wszelkich informacji, 
również telefonicznie, wysyłkowo. ., tel. 0607/ 
21-39-91 80008951

KOLUMNA, głośnikowa, do samochodu, na 2 głośnikach Inter- 
conti 400 W, 4 Ohm, 25 cm, wentylowany magnes, skręcane 
złote zaciski, skrzynia robiona na zamówienie, 2 x 400 W + 
gwizdki tubowe, atrakcyjny wygląd, + grile na basy Super Bass,
- 350 zł, Bielawa, tel. 074/645-73-25,0602/84-66-24 
KOLUMNA B&W SUBWOOFER AS'6, idealna do kina domo
wego, aktywna, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/787-2749 
KOLUMNA EMPIRE EASS CENTER do kina domowego, cen
tralna, 80W, nowa, na gwarancji, cena nowej 230 zl. pilne, - 
160 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-22,0608/71-13-84 
KOLUMNA STX, • 300 zl. Ścinawa, tel. 0601/05-5949 
KOLUMNA TECHNICS SB-C 730160 W, do kina domowego • 
100 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-98 
KOLUMNY ESTRADOWE, 2 x 800 W, • 400 zł. Jelenia Góra. 
tel. 075/71346-61
KOLUMNY ESTRADOWE, głośniki Electrovoice, subbasy, 15",
8 Ohm, móc 350 W, 2 szt, - 1.80Ó zł. Jelenia Góra, tel. 0605/ 
14-30-03
KOLUMNY ESTRADOWE, doły, na głośnikach, Electrovoice, 
15”, 8 Ohm, 350 W, 2 szt. - 1.800 zl. Jelenia Góra, tel. 0605/
14-30-03
KOLUMNY ESTRADOWE, nowe, 200 W, 8 omów, na japoń- 
skich głośnikach, eleganckie wykończenie, 2 sztuki, - 800 zł. ~ 
Lubin, tel. 0602/46-72-21
KOLUMNY 120 W, 4-głośnikowe, czarne, zadbane, bass re- 
flex, czarne maskownice, - 300 zł lub zamienię na Nokię 3310, 
dodam Nokię 5110. Wrocław, teL 0608/63-29-24 
KOLUMNY ALTON 110 stan fc dobry, - 470 zł. Wrocław, tel. 
071/354-36-06
KOLUMNY ALTUS140 nowe, czarne, 100 W, • 480 zł. Jelenia 
Góra, teł. 0603/95-35-10 .
KOLUMNY ALTUS 300 2 szt., na gwarancji, - 850 zl. Wrocław, 
tel. 071/385-36-92 ,
O  KOLUMNY B&W 601 Sil - 990 zł, 602 Sil -1.350 zł, 

603 Sil • 2.390 zł, 604 Sil - 3.400 zł, CC6 Sil • 850 
zł, ASW 500 -1.390 zł, A SW 1000 -1.950 zł, Sony 
Pascal; SA-VE 705 - 2.290 zł, SA-VE 525 - 1.500 
zł, SA-VE 325 -1.300 zł, Tannoy M X1,2,3,4 oraz 
inne, tanio możliwy transport. Zielona Góra, tel. 
0605/03-56-82 84001261

KOLUMNY B&W 601 SI1120 W. nowe, na gwarancji 2 lata, •
1.100 zł. Wrocław, tel. 0603/22-8146
KOLUMNY B&W~602 S2, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 071/
372-39-39! 0601/77-26-10

KOMPAKT KENWOOD DR-350 najnowszy model, na 5 płyt, 
wyjście optyczne, - 450 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/ 
330-00-45
KOMPAKT MARANTZ CD-67 MK II seria Gold, pilot z regula
cją głośności, stan idealny, mało używany, na gwarancji, - 900 
zi. Wrocław, tel. 0600/81-29-31 
KOMPAKT ONKYO DX 6750 Integra, cena - 870 zł. Wrocław, 
tel. 0501/77-96-60
KOMPAKT PHILIPS CD-711, nowy model, - 250 zł. Wrocław.
tel. 0601/56-07-79,071/330-0045
KOMPAKT PHILIPS, PIONEER FERGUSON nie czytają płyt+
wzmacniacz Onkyo, 2 x 70 lub 35 W, spalone końcówki, na,
części lub w całości • 100 zł. Wrocław, tel. 071/781-39-30 po
godz.15
KOMPAKT PIONEER PDS 504 - 400 zł. Lubin, tel. 076/ 
847-51-97
KOMPAKT PIONEER PDS-601 z pilotem - 300 zł oraz PDS-206 
- 200 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-0045

KINO DOMOWE

TELEWIZORY 100 HZ, 
PROJEKTORY,

PLASMA, AMPLITUNERY AC-3, 
DVD, ZESTAWY GŁOŚNIKOWE, 

SUBWOOFERY 
NAJTAŃSZY ZESTAW - 2.999 ZL 

BEZPŁATNY DOWÓZ - CAŁY KRAJ 
GWARANCJA, NAJNIŻSZE CENY!!!

RATY NA TELEFON
www.kinowdomu.prv.pl 

tel. 042/684-55-22 
0-605 262 520
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KOMPAKT SONY CDP-791 - 300 zl oraz Sony CDP-M49, do 
midiwieży - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07*79,071/330-00-45 
KOMPAKT TECHNICS SL/PS 770 A, pilot, stan idealny, mało 
używany, - 600 zł. Głogów, tel. 076/834-38-50,0605/33-86-68 
KOMPAKT TECHNICS SLPS 670 - 500 zl. Kowary, tel. 075/
718-29-69
KOMPAKT TECHNICS SRPG 370A, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/858-62-30 po godz. 19
KOMPAKT TECHNICS SL-PS 700D MASH, stan idealny • 550 
zł. Wrocław, tel. 071/782-22-77,0607/08-82-20 
KOMPAKT TECHNICS model S2-PS 770D, roczny, stan b. (k* 
bry, - 600 zł. Wrocław, tel. 0501/33-53-68 
KOMPAKT YAMAHA CDX-480, - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
56-07-79,071/330-00-45
KONWERTER gwarancja - 80 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 
po godz. 20
KOREKTOR samochodowy, 2 x 15 W, stereo - 45 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-21-98
KOREKTOR GELHARD GXV150 ASP graficzny, ze wzmac
niaczem, 4 x 50 W, samochodowy, prod. niemieckiej, nowy, z 
instrukcją obsługi, - 220 zł. Wrocław, tel. 0603/92-85-06 
KOREKTOR TECHNICS, • 80 zł. Lubin, tel. 076/842-52-06 
KORPUS ALPINE CDM 7835 RB na 1 płytę, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0502/39-10-89
KORPUS JVC KS-FX 700R, - 120 zł. Wrocław, tel. 0502/
39-10-89
KORPUS PIONEER KEX-P66R winda, kaseta, stan b. dobry, 
kompletny (ramka, kości, przetwornica), pasuje panel od 
KEH-P6600R, - 250 zł. Wrocław, tel. 0503/67-00-77 
KRÓTKOFALÓWKA UNIVERSUM 2 szt., 12 kanałów, wmon- 
towane ład., zakres 6 km, po przecenie w Niemczech 198 DEM 
- 350 zł. Legnica, tel. 076/722-24-74,0605/61-04-32 
KUPIĘ ANTENĘ SAT „WIZJA TV\ „CYFRA*" nowe komple
ty, okazyjnie, po konkurencyjnych cenach. Wrocław, tel. 0603/
10-31-00
KUPIĘ CZASZĘ ANTENY SAT .Cyfra+\ kompl. z konwente- 
rem, w pudełku, nowa,, w cenie do 50 zł. Wrocław, tel. 071/
316-51-67
KUPIĘ DEKODER do odbioru TV sat, cyfrowej. Wrocław, tel. 
0601/32-87-58
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*" nowy lub używany, możliwy do
jazd. ., tel. 0609/27-39-70
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*" bez talerza i konwertera, w roz
sądnej cenie. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-88-58 
KUPIĘ DEKODER „CYFRĄ*” nowy lub używany, może być 
bez czaszy, w cenie 400-600 zl. Wrocław, tel. 0607/80-98-15 
O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE firmy Kenwood, 

Pioneer, Philips, do odbioru cyfrowej TV sateli
tarnej. Wrocław, tel. 0608/78-84-66 80008761

KUPIĘ INSTRUKCJĘ DO MAGNETOWIDU JVC HR-J 425 obo
jętnie w jakim języku. Wrocław, tel. 071/788-78-92 
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO sprawną. Legnica, tel. 076/866-02-66 
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO SONY DIGITAL 8 • do 2.000 zł. Wro
cław. tel. 071/789-35-79
KUPIĘ KARTĘ „WIZJA TV" nieaktywną, możl. wymiany (100 
zł). Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
KUPIĘ KARTĘ KODOWĄ „WIZJA TV” nieaktywną, możl. wy
miany (100 zł). Wrocław, teł. 0603/10-31-00 
KUPIĘ KONWERTER SAT SAMSUNG MSDE 8231FA, Iow:
10.7 -11.7 GHz oraz high: 11.7-12.75 GHz, 0.7 dB albo pbdob- 
ny, pasujący do dekodera cyfrowego .Cyfra*’ . Wrodąw, tel. 071/
318-51-85
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH-P9200 RDS. Wrocław, tel. 
0606/41-27-14
KUPIĘ MAGNETOFON KENWOOD do wieży model 711. Gry- 
fów Śl., tel. 075/781-25-64
KUPIĘ ODTWARZACZ DVD stacjonarny, firmowy, może być 
używany, w dobrej cenie. Wrocław, tel. 071/325-06-79 
KUPIĘ PANEL PANASONIC CO-R35LEE. Wrocław, tel. 0606/
41-27-14
KUPIĘ PANEL PIONEER 424 CD. Legnica, tel. 076/856-19-38, 
0605/12-25-00
KUPIĘ PANEL PIONEER 2130 CD, do radioodtwarzacza. Wro
cław, tel. 0601/70-24-98
KUPIĘ PANEL SONY CDX-C4850R lub sprzedam korpus. Bo
lesławiec, tel. 0601/57-13-39
KUPIĘ PANEL SONY XR-1803. -100 zł lub sprzedam korpus. 
Wrocław, tel. 0502/91-89-69
KUPIĘ PANELE PIONEER KEH-1930R KEH 2100R, DEH 
2000, DEH 2030, DEH 3100, Panasonic serie DFX, Kenwood 
158R, 258R, 459R, 558R. Wrocław, tel. 0501/73-24-52 
O  KUPIĘ PANELE I KORPUSY FIRMOWE. Kupię ra

dioodtwarzacze firmowe. Wrocław, tel. 0 503 /
79-38-55 81010721

KUPIĘ PŁYTY GRAMOFONOWE tylko zachodnie wydania, w 
b .dobrym stanie, większe ilości. Lubin, tel. 076/846-38-83 lub 
0607/55-36-46
KUPIĘ RADIOODBIORNIKI komunikacyjne, wojskowe oraz 
części i literaturę radiotechniczną. Wrodaw, tel. 071/348-05-15 
po godz. 20,0603/11-34-46
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ JVC KD-SX 855R. Oława, tel. 
0502/06-71-61
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ JVC wyższy model na płytę lub
Panasonic, też na płytę, z kolorowym wyświetlaczem ND DFX
600 N, 700 N, 800 N, 888. Wrocław,.teł. 0607/77-93-56
KUPIĘ TELEWIZOR SONY lub Panasonic, 25', nowy lub mało
używany. Wrocław, tel. 372-44-46
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS używaną. Wrocław, tel. 0601/
58-50-95
KUPIĘ WZMACNIACZ SAMOCHODOWY firmowy, profesjonal
ny, 4-kanałowy, min. 150 W, używany, w rozsądnej cenie. Wro
cław, tel. 0606/42-96-23
MAGAZYNEK DO ZMIENIACZA SONY CDX 51 - 70 zł. Wro
cław, tel. 0503/67-74-11
MAGNETOFON DENON DR-M22 3-glowicowy. dual capstan, -
250 zł. Legnica, tel. 0603/33-23-38
MAGNETOFON DENON 3 głowice, dual, czamy, direct drive, •
200 zł. Legnica, tel. 0603/33-23-38
MAGNETOFON ONKYO, do dużej wieży, - 380 zł. Wołów, tel.
0601/73-97-25
MAGNETOFON PHILIPS SC 940, do dużej wieży, dolby B/C, 
HX-PRO, dużo funkcji, wyświetlacz, kupiony w Holandii, stan 
idealny, - 520 zł. Byczyna, tel. 077/413-48-97 
MAGNETOFON SHERION duży, przenośny, z pilotem, • 150 
zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 474 dolby B/C, wyszuki
wanie utworów HX-Pro, nagrywanie ATC, instrukcja w j. pol
skim, mało używany, stan b. dobry, możliwość sterowania pilo
tem, - 600 zł. Legnica, tel. 076/866-31-41 
MAGNETOFON TECHNICS, deck, do dużej wieży, -100 zł. 
Lubin. tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
MAGNETOFON TECHNICS RS-BX 501 roczny, I właściciel. • 
450 zł. Trzebnica, tel. 071/312-18-75 
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 265 dolby B/C, HX, 2 kie
szenie, -150 zł. Wrocław, tel. 071/353-56-04 
MAGNETOFON TECHNICS RS-AZ7 głowica amorficzna, mało 
używany, stan b. dobry, - 900 zl. Wrocław, tel. 0607/51-40-13 
MAGNETOFON TECHNICS RS-BX 501 stan idealny, • 550 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-67-69
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 575 dolby B/C, NR HX 
PRO, 2-kasetowy, - 400 zł. Wrocław, tel: 0602/66-08-99 
MAGNETOFON TECHNICS RS-BX 501 stan b. dobry, - 500 zł 
lub zamienię na zestaw .Cyfra**. Wrocław, tel. 071/380-20-17 
MAGNETOFON UNITRA M 7008 stereo, deck, -100 zł. Grze
siek, Orzeszków, gm. Wińsko, tel. 071/389-62-81 po godz. 18 
MAGNETOWID odtwarzacz z nagrywaniem * pilot, • 185 zł. 
Wrocław, tel. 0609/15-65-52
MAGNETOWID AIWA stereo Hi-Fi, srebmy, nowy, funkcje Wyśw. 
na ekranie, show view, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/321-69-52, 
0601/78-51-51
MAGNETOWID AKAIVS-C878 Hi-Fi, stereo, 6 głowic, menu, 
long play, tuner kablowy, Show View, 2 x euro, z pilotem, • 600 
zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79.071/330-00-45 
MAGNETOWID DAYTRON stan b. dobry, z pilotem, -150 zł. 
Wrocław - Grodków, tel. 0604/64-94-84,0603/82-27-43

MAGNETOWID GRUNQIG VP660 hi-fi stereo. 6-głowięowy. vpt, 
tuner TV kablowej,' Ip, SVHS, telegazeta, menu wyświetlane na 
ekranie, pilot z wyświetlaczem, -• 400 zł. Opole, tel. 077/ 
456-95-85
MAGNETOWID GRUNDIG 2-głowicowy, nowy model - 270 zł 
oraz magnetowid Philips, 2-głowicowy -150 zł. Opole, tel. 0771 
456-25-08
MAGNETOWID GRUNDIG Hi-Fi stereo, 6 głowic, Long Play. 
tuner kablowy, Show View, 2 x euro, z pilotem, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
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 HITACHI SVHS, Hi-Fi stereo, 7 głowic, funk
cje montażowe, z pilotem, - 750 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
MAGNETOWID JVC HR-S 9700 - 2.400 zł. HR-S 7723, srebny 
• 1.600 zł, 6-głowicowe, nicam, stereo, nowe, gwarancja 2 lata. 
Lubin. tel. 076/842-24-06,0603/12-3026 
MAGNETOWID JVC HR-J 425 4-głowicowy, SP/LP, eurozłą- 
cze x2, video-audio show-view, pilot z wyświetlaczem, centr. 
mechanizm, stan idealny, • 370 zł. Wrocław, tel. 071/788-78-92 
MAGNETOWID JVC HR-S5800 SVHS, Hi-Fi stereo, 7 głowic, 
funkcje montażowe, z pilotem, • 700 zł. Wrocław, tel. 0601/
56-07-79,071/3300045
MAGNETOWID JVC HR-J625 Hi-Fi stereo, 6 głowic, menu, 
Long Play, tuner kablowy, Show View, z pilotem, - 600 zł. Wro
cław, tel. 0601/56-07-79,071/33000-45 
MAGNETOWID JVC 4-głowicowy, menu na ekranie, dużo funk
cji, stan b. dobry, instr. w jęz. polskim, • 239 zł. Wrocław, tel. 
071/341-51-50
MAGNETOWID ORION VH 2799, hi-fi stereo. 6-gtowicowy, 
show view, pilot, stan idealny, - 380 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
94-02-16,071/325-45-92 po godz. 18 
MAGNETOWID PANASONIC NV-F65 Hi-Fi stereo, 6-gtowico- 
wy, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/321-21-91 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD260 Super Drive, z pilo
tem, show-view • 350 zł, magnetowid Hanseatic VCR 440,4-gło
wicowy. show-view, z pilotem, nowy - 300 zł. Wrocław, tel. 071/ 
321-21-91
MAGNETOWID PANASONIC NV-FS90 hi-fi stereo, audio re- 
cording. show-view - 520 zl. Wrocław, tel. 071/321-65-87 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD200 oraz NV-SD25, Su
per Drive, menu, 2 x euro, tuner kablowy, Show View, z pilotem 
- 450 zl/szt. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/3300045 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 600 głowicowy, stereo 
Hi-Fi, menu, show-view, z pilotem, super drive, eurozłącze x2, 
czincze, hyperband, dużo funkcji, stan b. dobry, • 640 zl. Wro
cław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID PHILIPS Hi-Fi stereo. 6 głowic. Long Play, tu
ner kablowy, Show View, z pilotem, - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/
56-07-79,071/3300045
MAGNETOWID PHILIPS LCD VR 202 2-głowicowy, euro - 200 
zl. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12 5̂5 
MAGNETOWID §EG 6-gtowicowy, stereo, bet/menu, na ekra
nie i inne, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
MAGNETOWID SONY SLV - SE800N nowy, nieużywany, na 
gwarancji, 6-głowicowy, system Nicam, HIFI stereo, • 880 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/849-14-33
MAGNETOWID SONY SLV-725 oraz SLV-E7, Hi-Fi. stereo. 6 
głowic, menu, Long Play, tuner kablowy - 700 zł/szt Wrocław, 
tel. 0601/56-07-79,071/3300045 
MAGNETOWID SONY SLV-E 780 6-głowicowy. stereo. - 800 
zł. Wrocław, tel. 071/357-54-28 
MAGNETOWID SONY 2-letni, 4-głowicowy, SP/LP, menu, z pi
lotem, NTSC, on PAL TV, audio dybbing, hyperband, stan b. 
dobry, - 490 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID THOMSON Hi-Fi stereo, Nicam, 6 głowic, Long 
Play, tuner kablowy, Show View, z pilotem, - 600 zł. Wrocław, 
teł. 0601/56-07-79,071/330-0045 
MAGNETOWID TOSHIBA V-2266, show-view, VPS, long play.

2 x euro, centralna kieszeń, łącze podczerwieni, oryginalny pi
lot, multisystem, • 350 zł. Wrocław, tel. 0609/63-05-78 
MAGNETOWID UNIVERSUM VR 7190 uszkodzony, • 40 zł. 
Milikowice, tel. 074/851-62-83,0502/16-94-58 
MAGNETOWID UNIYERSUM pilot, menu na ekranie tv,stan b. 
dobry - 240 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-69-27 
MASZT ANTENOWY trójkąt, spawany z rur, wys. 23 m, -1.000 
zl. Kożuchów, tel. 068/355-44-80,0602/57-66-59 
MIDIWIEŻA UNITRA 3015 3-elementowa, zadbana. - 220 zł 
lub zamienię na telewizor. Wrocław, tel. 071/330-0070 
MIKROFON TONSIL * przewód, • 60 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
45-55-86
MIKSER 8 kanałów, - 240 zł. Legnica, tel. 0603/33-23-38 
MIKSER PM 8218 kanałów, • 250 zł. Legnica, tel. 0603/33-23-38 
MIKSER SOUNDCRAFT SPIRIT FOLIO >14/2, phantom po- 
wer, 3 x AUX, filtr dolnozaporowy, 3 punktowa korekcja, stan b. 
dobry, -1.550 zł. Robert, Trzebnica, tel. 071/312-16-37,0501/
37-16-12
MIKSER YERMONA164216 kanałów, profesjonalny, • 900 zł. 
Legnica, tel. 0603/33-23-38
MIKSER YERMONA 16 kanałów, - 800 zł. Legnica, tel. 0603/
33-23-38
MINIDISC AIWA słuchawki, pilot, 2 dyski, ład, - 650 zł. Bielany 
Wr., tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
MINIDISC AIWA AM-F 80 przenośny, z nagrywaneim, słuchaw
ki z pilotem, wyświetlacz podświetlany, bufor pamięci 45 sek, 
dokumentacja, pokrowiec, akumulator, stan idealny, - 700 zł lub 
zamienię na Radio CD do samochodu. Wrocław, tel. 0503/
64-32-19,071/354-27-46 po godz. 16 
MINIDISC SONY MZ-E20 nowy, * przewody, - 550 zł., teł. 0608/
01-75-70
MINIDISC SONY MDS-JE 520, • 1.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-67-26,0608/84-6088
MINIDISC SONY MDS-JE 640, - 1.050 zł. MZ-R 700. - 950 zł, 
MZ-R 500, - 750 zł. Legnica, tel. 0602/86-66-93 
MINIDIŚC SONY MZR 2, - 270 zł. Legnica, tel. 0603/33-23-38 
MINIDISC SONY MDS-JE 530 pilot, pudełko, instrukqa, gwa
rancja, stan idealny, - 800 zł. Polkowice, tel. 0501/1098-38 
MINIDISC SONY MZ-R55,2000 r. z nagrywaniem, podświetla
ny pilot, dużo funkcji, mato używany, zasilacz sieciowy, akumu- 
latorek, dodatkowy pojemnik na akumulatory, 2 pokrowce, świa
tłowód, w pudełku, na gwarancji, - 600 zł. Lubin, tel. 076/
842-24-65
MINIDISC TECHNICS SJ-MD100 pilot, światłowód, półroczny, 
stan b. dobry, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/38020-17 
MINIDYSKI SONY MDW-74-8, MDW-80-10, MDW-74ES-12, 
MDW-80ES-14. Legnica, tel. 0602/86-66-93 
MINIDYSKI SONY mz-r70, na gwarancji, - 800 zł. Nysa, tel. 
077/448-44-29
MINIWIEŻA AIWA LCX-100 EZ, CD. equalizer, pilot, - 220 zł. 
Wrocław, tel. 0603/94-02-16,071/325-45-92 po godz. 18

KOMIS 
SKUP-SPRZEDAŻ RTV 

DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY 
Wrodaw, ul. Traugutta 69, tel. 071/341-49-68

MINIWIEŻA DIORA srebrna, 2 magnetofony tuner, wzmacniacz, 
2 x 25 W, stan dobry, -.250 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-03 
MINIWIEŻA DIORA wzmacniacz, tuner, magnetofon, kolumny, 
- 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-84-31 po godz.18 
MINIWIEŻA JVC 220 V, baterie, obudowa metalowa, srebrna, 
UKF nie przstrojony, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/18-42-13 
MINIWIEŻA SANYO DC-F1501,5 roczna, stan idealny, 2 xdeck, 
CD, radio cyfrowe, czarna, cena 350 zl. Wrocław, tel. 0501/ 
96-97-75
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 870 mało używana, wyjście 
optyczne, instrukcja w j. polskim, stań idealny, • 990 zł. Wro
cław, tel. 071/784-55-78
NAGRYWARKA PIONEER PDR-04, -1.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/77-96-60
ODTWARZACZ DVD LIFETEC LV-7875 dolby digital, DTS, 
nowy, 2 lata gwarancji, zapakowany, - 750 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
7022-65,071/362-16-15
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV 20 nowy, na gwarancji, 
-1.220 zł. Legnica, tel. 0605/32-1080 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV 60 nowy, na gwarancji, 
• 1.900 zł. Legnica, tel. 0605/32-1080 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC DVP 536 nowy, na gwa
rancji, -1.600 zł. Legnica, tel. 0605/32-1080 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A 100 8C mato używany, 
stan idealny, * 20 płyt, -1.800 zł. Wrocław, tel. 0607/51-4013 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A100 EC mato używane, 
stan idealny * 20 płyt po 40 zł, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0607/
51-4013
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV 60, -1.950 zł, RV 40, • 
1.450 zł, RV 20, -1.100 zł, RV 31 gwarancja, -1.200 zł. Wro
cław, tel. 0609/5033-00
ODTWARZACZ DYD PHILIPS srebmy, podwójny mechanizm, 
laserowy, nowy, -1.100 zł. Byczyna, tel. 077/413-48-97 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 950, -1.500 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-67-26.0608/84-60-88 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 czamy, - 850 zł. Wrocław, 
tel. 0605/11-83-37
ODTWARZACZ DVD PIONEER DV 535, -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10 
ODTWARZACZ DYD SAMSUNG 945 D nowy, w wieży stereo, 
CD x3, tape x2, auto-reverse, wzmacniacz, kolumny, tuner, dużo 
funkcji. • 1.290 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP 535 • 1.500 i inne. Głogów, 
tel. 0603/06-49-97
ODTWARZACZ DYD SONY DVP 336 nowy, na gwarancji. - 
1.320 zł. Legnica, tel. 0605/32-1080 
ODTWARZACZ DYD THOMSON DTH-3600 srebmy. wbudo
wane 2 dekodery DTS OUT, pokrętło JOG, zoom x2x4, atrka- 
cyjny wygląd, pilot uniwersalny, regulowane wejście słuchaw
kowe, -1.500 zł lub zamienię. Kalisz, tel. 0607/47-11-51 
ODTWARZACZ DYD THOMSON DTH 3300 nowy, na gwaran
cji, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-67-46,0501/8069-83 
ODTWARZACZ DVD YAMAHA 510, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 
071/372-39-39,0601/77-26-10 
PANEL ALPINE TDM 7529 T. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
PANEL KENWOOD KRC 158 z RDS -140 zl. Wrocław, tel. 
0503/67-74-11
PANEL PANASONIC do RM samochodowego, z RDS, 815 P, - 
50 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-62-86,0502/67-24-89

PANEL PANASONIC RDP 210 4 x 40 W, RDS, CD, -130 zł. 
Wrocław, tel. 0501/84-27-62
PANEL PIONEER DEH 700 SDK KEH 3500 SDK. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
PANEL PIONEER DEQ-9200, - 100 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
47-07-29
PANEL PIONEER KEH 4300 R z RDS -110 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-74-11
PANEL PIONEER KEH 2100R. Wrocław, tel. 071/32058-07, 
0603/89-79-60
PANEL POLARIS 300,1998 r., maskownice, złożone zaciski, 
dokumentacja, stan idealny, - 680 zł. Nowa Ruda, tel. 074/
871-61-54
PANEL SONY XR-C 212 MKII. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
PANEL SONY XR-4890, • 100 zł. Legnica, tel. 0601/74-09-53 
PANEL SONY XR-C420 RDS, - 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/
847-62-86,0502/67-24-89
PANEL SONY DTX-2500R, - 200 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
47-07-29
PANEL SONY XR 5800 R z RDS -160 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
67-74-11 : ,
PANEL SONY XR-1300R. stan idealny, • 150 zł. Wrocław, tel. 
0502/91-89-69
PŁYTY CD Alice Cooper .Brutal Planet* - 35 zł, Stained .Dys- 
function’ - 30 zł, None .No One* - 25 zł, Grip Inc. .Solidify" - 35 
zł, Powerman 3000 .Tonight* - 35 zł. Wrocław, teł. 071/355-37-12 
PŁYTY CD z czasopism, cena -1 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/ 
31-49-50 w godz. 1022
O PŁYTY CD AUDIO ponad 1000 tytułów, wszyst

kie rodzaje muzyki, możliwość robienia składa
nek audio, zestawów MP3, tylko na TDK, przy 5 
CD -1 CD gratis, przy 10 CD wysyłka lub 3 CD 
gratisl Cena płyty od 12 zł/CD. Wrocław, tel. 0504/
99-46-06 03002861

PŁYTY DYD różne filmy, nowe, - 50 zł. Wrocław, tel. 0603/
18-65-24
PROCESOR DIORA do zestawów muzycznych (magnetofon, 
kompakt, tuner, wzmacniacz, telewizor), nowy, - 25 zł. Dzierżo
niów! tel. 074/831-54-16,0604/75-9051 
PROCESOR TECHNICS SH-AC300 cyfrowy, sorround. AC3, 
do kina domowego, - 650 zł. Wrocław, tel. 0607/51-4013 
PROGRAMATOR PHOENIX do kart chipowych, do podłącze
nia z komputerem PC, nowy, aktualne oprogramowanie z in
strukcją możliwa wysyłka, -150 zł. Wrocław, tel. 0600/61-91-03 
RADIOODBIORNIK CAR 200 samochodowy, do Opla, -120 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
RADIOODBIORNIK BLAUPUNKT zabytkowy, 6-12 V, z pro
gramowaniem stacji, na 3 głośniki, • 150 zł. Wałbrzych, tel. 074/
666-25-48,0503/74-15-11
RADIOODTWARZACZ z RDS do Fiata Brava, Bravo - 320 zł, 
Gamma z RDS do VW, Audi, sterowanie CD - 340 zł, Blaupunkt 
CAR 200, CAR 400 - 200-380 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-32-48

RADIOODTWARZACZ do Renault Megane, fabryczny, ze ste
rownikiem przy kierownicy, ♦ 890 zł. Wrocław, tel. 0601/71-13-03 
RADIOODTWARZACZ SC 303 do Opla - 340 zł oraz model 
202, - 230 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-92-47 
RADIOODTWARZACZ AIWA CDC-R176M CD, stan dobry, mo
del z roku 2000, uchylny panel, funkcja h-bass, funkcja dssa 
(efekt wzbogacający stereo), wyjście na 2 wzmacniacze, wyj
ście na zmieniarkę, funkcja cd-text, - 500 zł. Legnica, tel. 0501/ 
6087-45
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDA-7832R na 1 CD, model 
1999/2000 r., 4 x 35 W, RDS EON, panel, PTY, MIX, repeat, 
scan, demo, loud, system antywstrząsowy, stan idealny, mon
taż, sterowanie wzmacniaczem, wyjście na wzmacniacz i sub- 
woofer, - 520 zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-98,0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDM-7574 RDS, 40 W x 4, au
tomat, sterowanie CD, nowy model, wiele funkcji - 400 zł. Wro
cław, tel. 0503/32-90-85
RADIOODTWARZACZ ALPINE CTA1502 R panel, sterowa
nie CD, tuner BBE, kolorowy wyświetlacz, dużo funkcji, 7 ko
rektorów * zmieniacz CHA S604 Ai-Net, na 6 CD * oryg. długi 
kabel, z pilotem, stan idealny, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 0600/
41-26-40
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA 7659R Deck Cassette, 
dolby BC, RDS, sterowanie CD, • 360 zł. Wrocław, tel. 0501/
09-91-97
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDM-7835,1999/00 r. z RDS, 
na 1 płytę, 4 x 35 W, wyjście na wzmacniacz, sterowanie zmie
niaczem, stan idealny, - 530 zł. Kłodzko, tel. 074/867-37-87 
RADIOODTWARZACZ ALPINE MD 7755,2000 r. minidisc, naj
wyższy model, RDS, 4x40 W, el. opuszczany panel, 4-koloro- 
wy wyświetlacz, pilot, BBE, zmiana koloru przycisków, -1.600 
zł. Wrocław, tel. 339-85-60,0605/51-94-24 
RADIOODTWARZACZ AUTO SOUND A 800 samochodowy, 
stan b. dobry, -140 zł. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
RADIOODTWARZACZ BETA samochodowy, 2 x 20 W, -160 
zł. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
RADIOODTWARZACZ BETA do VW, Audi. z RDS i rewersem, 
- 270 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SC 202 do Opla, orygi
nalny, bez wyświetlacza, stan idealny, montaż, -170 zł. Boja
nowo, tel. 065/545-66-98,0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT MONTANA RCR 148 
RDS, miękka mechanika, karta, - 390 zl. Bolków, tel. 0603/ 
08-04-75
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT PARIS RCM169 winda, 
RDS, 5 x loud, - 450 zł. Bolków, tel. 0603/08-04-75 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SC 202 kod, • 150 Zl. Bol
ków, tel. 0603/08-04-75
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CAR 300 samochodo
wy, do Opla. RDS EON, - 310 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CITROEN P F 14xUKF, 
24 programy, do Citroena, -100 zł. Wrocław, tel. 0602/18-41-14 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SC 202 bez wyświetla
cza, do Opla, -120 zł. Wrocław, tel. 0600/19-73-74 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT AUGSBURG RCR 4x40 
W, fabrycznie nowy, sprowadzony z Niemiec, kodowanye, wie
lofunkcyjne, najnowszy model 2001 r, • 650 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/641-15-75
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT stereo, dolby, - 40 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-34-49
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT TRAVEL PILOT RNS 
149,2000 r. 4x40 W, opuszczany panel, duży wyświetlacz, wbu
dowana nawigacja GPS, mato używany, stan idealny, folia na 
wyświetlaczu, kpi. dokumentacja, paszport, instrukcja obsługi, 
-1.250 zł. Wrocław, tel. 339-85-60,0605/51-94-24 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT FLORIDA, 2000 r. 4 x 
40 W, na 1 płytę, RDS EON, dużo funkcji, sterowanie wzmac
niaczem, zegarek, stan idealny - 390 zł, Kenwood KRC 158R, 
RDS EON, 4 x 30 W, wyjście na wzmacniacz, 2 kolory, revers - 
230 zł, Clarion ARX 6570, winda, 4 x 40 W, z RDS. pilot • 500 
zł. Wrocław, tel. 0501/73-24-52
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 4670RB+ zmieniacz 
CDC634, sprzęt nowy, w kartonie, najnowszy model, -1.050 zł. 
Legnica, tel. 0603/10-66-21
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX8670RZ * CDC 655 TZ, 
nowy, -1.550 zł. Legnica, tel. 076/856-32-66 po godz. 20,0609/ 
27-22-09
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX4670RB + CDC 634, 
nowy, -1.050 zł. Legnica, tek 076/856-32-66 po godz. 20,0609/ 
27-22-09
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 9170R zmieniacz CDC 
9250 Clarion, wzmacniacz audio Goods, 4x200 W, -1.300 zł. 
Wrocław, tel. 0601/32-87-62
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 5570R, RDS, winda, 
wyjście na CD, miękka mechanika, pilot, - 520 zł. Wrocław, tel. 
0603/94-02-16,071/325-45-92
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 9170 ściągany i opusz
czany panel, dolby B/C, RDS EON, wyjście na 3 wzmacniacze, 
dużo funkcji, - 420 zł. Wrocław, tel. 0502/39-1089 
RADIOODTWARZACZ CLARION 7070R .winda*, panel, moc 
4x45 W, wyjście na wzmacniacze, sterowanie eq, zmieniaczem 
CD, dużo funkcji, - 520 zł. Wschowa, tel. 065/549-23-50 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 4670rb, niebieski wy
świetlacz * zmieniacz CDC 634 (6 CD), nowy, zapakowany, nie 
używany, -1.090 zł. Zielona Góra, tel. 068/451-74-73, po 18 
RADIOODTWARZACZ DELCO CAR 500 CD, oryginalny do 
Opla, bez wyświetlacza, RDS, • 500 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
31-54-17
RADIOODTWARZACZ DIORA RPS-650 autorewers, stereo, - 
70 zł. Złotoryja, tel. 076/878-3449 
RADIOODTWARZACZ FORD 5000 samochodowy, kaseta, - 
500 zł. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
RADIOODTWARZACZ FORD 6000 samochodowy, CD, • 570 
zł. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
RADIOODTWARZACZ FORD 7000, 6000, 5000 RDS, zmie
niacz na 6 płyt, dokumentacja, gwarancja, ceny od 400 zł/szt. 
Oława, tel. 0604/81-02-82
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG 4200 RDS sterowanie, pa
nel, 4x50 W, niebieski wyświetlacz, - 500 zł. Lutynia, tel. 071/ 
317-76-83,0607/24-95-69
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG SCD1590VD 4 x 45 W, na 1 
płtytę, wyciągany, stan b. dobry, - 630 zł. Wrocław, tel. 321-92-92 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG MERCEDES SOUND 7000 
oraz Sound 3000, oryginalne do Mercedesa, RDS, stan b. do
bry -160 zł i 200 zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG SC 303, do Opla, z RDS. 
dolby, - 230 zł. Wrocław, tel. 0603/94-02-16.071/32545-92 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG WKC 2201 RDS EON, pa
nel, PTY, pomarańczowy wyświetlacz, TP, AF, luod, stan ideal
ny, rok prod. 1999, - 250 zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG SC 303 do Opla, na kasetę. 
RDS, dolby B, bez wyświetlacza, - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/
31-54-17
RADIOODTWARZACZ INTERCONTI auto-reverse -149 zł. 
Wrocław, tel. 0604/3649-85
RADIOODTWARZACZ JYC KS-FX 830 R moc 40W x4, RDS, 
EON, czytelny wyświetlacz, dużo funkcji, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/327-72-55
RADIOODTWARZACZ JVC KS RT 610 R panel, z RDS, stero
wanie zmieniaczem płyt, moc 4x30 W. -190 zł. Wrocław, tel. 
0604/89-37-72
RADIOODTWARZACZ JVC ściągany panel, RDS-EON, 4 x 20 
W, technicznie sprawny, - 260 zł. Wrocław, tel. 0502/91-89-69 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-FX 950R najwyższy i najnow
szy model, RDS, 4 x 40 W, winda, equalizer, wiele funkcji, • 550 
zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ JVC EL CHAMELEON, 2000 r. 
KD-LX30R, 4 x 45, wielokolorowy wyświetlacz z matrycą punk
tową regulacja podświetlenia, automatyczna regulacja głośno
ści w zależności od prędkości, wyjście i obsługa basów, sys
tem BBE, wyjście na dwa wzmacniacze, system redukcji szu
mów AFNS, • 900 zł. Lubin. tel. 0502/6147-13 
RADIOODTWARZACZ JVC KS.707R, 2000 r. panel 4x40 W, 
RDS EON, na 1 płytę, zielony, zegar, złącze ISO, - 410 zl. Wro
cław. tel. 0502/98-65-99
RADIOODTWARZACZ KENWOOD pilot, - 500 zł. Bielany Wr., 
tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-377R 4 x 35 W, pa

nel, RDS, EON, miękka mechanika, 2 kolory podświetlenia, moż
liwość sterowania pilotem, obsługa zmieniacza CD i MD, zega
rek, funkcje loud, PTY, scan, menu, stan b. dobry, • 350 zł. Łu
bin, tel. 0604/805945
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 3080 1 x CD, pełna 
opcja, - 530 zł lub zamienię na telefon Ericsson T 28s. Trzebni
ca, teł. 0602/8645-97
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-P200 sterowany ra
diem (Kenwood), nowy, nie używany, pudełko, instr., duży wy
świetlacz, pełny osprzęt, stan idealny - 400 zł. Wiązów, tel. 0607/ 
78-98-24 po godz. 13
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-758-RDS, 35 W x 4, 
obracany panel, D title, kol. wyświetlacz sterów. CD - 350 zł. 
Wrocław, teł. 0503/32-9085
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-5080 RDS. 45 W x 
4, obracany, zdejmowany panel, kol. wyświetlacza, na 1 CD, 
najnowszy model - 650 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC4070 RDS. 40 W x 
4, niebieski wyświetlacz do Golfa IV - 480 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
86-06-81
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC459R, panel RDS. 2 
kolory, wejście na zmieniacz i wzmacniacz, 4 x 35 W, stan do
bry, - 340 zł. Wrocław, tel. 0502/91-89-69 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 6070 maskownica, na 
1 płytę, CD-TXT, dolby, kolorowy wyświetlacz, wyjście na 2 
wzmacniacze, - 440 zł. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-677R nowy model, 
winda, RDS, 4 x 44 W, wiele funkcji, - 510 zł. Wrocław, tel. 0502/
92-27-31
RADIOODTWARZACZ KENWOOD K007050R 4 x 40 W. 2 
kolory, obracany panel, na 1 płytę, RDS EON, wyjście na 2 
wzmacniacze, zmieniacz, dużo funkcji - 530 zł, Kenwood 
KOC-5050R, winda, 4 x 40 W, RDS EON, na 1 płytę, dużo funk
cji • 500 zł, Panasonic CARD 310R, 4 x 40 W, RDS EON, mięk
ka mechanika. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZ MITSUBISHI wyświetlacz, programo
wanie 18 stacji, 4x22 W, wyszukiw. utworów, - 90 zł. Wrocław, 
tel. 0502/39-1089
RADIOODTWARZACZ OPEL SC 202 do Opla -120 zł. Beta 
do Audi A4 -180 zł. Gubin, tel. 0603/44-01-39 
RADIOODTWARZACZ OPEL CAR 300 RDS, oryginalny do 
Opla, stan b. dobry - 250 zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDP-965 na 1 CD, 4 x 
40 W, RDS EON, PTY, S-HDB, AF, TA, ATT, scan, repeat, ran
dom, system antywstrząsowy, kolorowy wyświetlacz, model 
2000 r„ wyjście na 2 wzmacniacze i zmieniacz, możliwość ste
rowania pilotem, stan idealny, montaż gratis, - 490 zł. Bojano
wo, teł. 065/545-66-98,0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ MR-355, winda. -600 
zł. Legnica, tel. 0605/20-04-04
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ DFX 777, CD, win
da, nowy model, - 800 zł. Legnica, tel. 0605/20-04-04 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC BLUE SHOCK 4 x 40 W, 
wyjście CD, RDS, pilot, panel, autorewers, Dolby, wyszukiwa
nie utworów, - 200 zł. Trzebnica, tel. 071/387-04-15 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC MD 555R z minidyskiem, 
panel, 4x45 W, mosfet, na 1 płytę, wyświetlacz wielokolorowy, 
sterowanie kompaktem i wzmacniaczem, - 760 zl. Wrocław, tel. 
0502/95-9006
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX-35 RDS, 40 W x 4, 
widmo, opuszczany panel, pre-out - 450 zł. Wrocław, tel. 0503/
32-90-85
RADIOODTWARZACZ PANASONIC DFX-100 N, RDS, 40 W 
x 4. na 1 CD, opuszczany panel - 600 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
86-06-81
RADIOODTWARZACZ PANASONIC D50 pamięć 12 stacji FM, 
pasmo AM, 4 x 15 W, loud, autorewers, kieszeń, stan idealny • 
170 zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC NV-FS 90 hi-fi stereo, au
dio recording, dubbing, show view, SP/LP, z pilotem, - 520 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-65-87
RADIOODTWARZACZ PANASONIC panel, RDS, sterowanie 
CD, miękka mechanika * dwa głośniki trójdrożne, - 380 zł. Wro
cław, tel. 071/355-24-27,0605/1441-11 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ 333 nowy, 4 x 40 W, 
RDS, miękka winda, głośniki 150 W, - 700 zł. Wrocław, tel.
329-58-10
RADIOODTWARZACZ PANASONIC SX 95, winda, dużo funk
cji, model 2000 r, - 800 zł. Złotoryja, tel. 0606/14-0243 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ R30 panel, autore
wers, dolby, alarm, automatyczne wyszukiwanie stacji, stan b. 
dobry, - 300 zł. Złotoryja, tel. 076/878-3449 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX-44,2000 r. RDS EON. 
4x40 W, winda, widmo, niebieski kolor podświetlania, dolby, ste
rowanie wzmacniaczem, * zmieniacz DP 600 na 6 płyt, kable, 
uchwyty, - 860 zł. Wrocław, tel. 0502/98-65:99 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS DCC-600, TXT, cyfrowy, pi
lot, Digital in/out, • 600 zl. Lubin, tel. 076/849-33-84, 0604/
65-26-63
RADIOODTWARZACZ PHILIPS RC 459,4x35 W, panel, wyj
ście na CD, procesor dźwięku, - 280 zł. Wrocław, tel. 0603/
94-02-16.071/32545-92
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-M8300 z RDS. auto
mat, winda, opuszczany panel, 2 kolory podświetlania, dolby/ 
B, wyszukiw. utworów, sterowanie zmieniaczem, zniszczone 
przyciski, • 280 zł. Bolesławiec, tel. 0502/56-89-90 SMS 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P8600R4 x 40 W, win
da, kolorowy wyświetlacz, sterowanie subwooferem, multi CD 
control, DSP control, dolby B/C, pilot * zmieniacz Pioneer 
CDX-P12305, stan idealny, -1.250 zł. Dzierżoniów, tel. 0606/ 
4342-23
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 8400 * zmieniacz płyt 
CD, na 6 płyt, kabel 5 m, RDS EON, opuszczany panel, Dolby 
B/C, kolorowy wyświetlacz, sterowanie subwooferem, stan b. 
dobry, • 900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-36-44 po godz. 20, 
0603/5026-67
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH4300 nowy, -1.050 zł 
Legnica, tel. 076/856-32-66 po godz. 20,0609/27-22-09 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH3300 nowy, • 930 zł. Le
gnica, tel. 076/856-32-66 po godz. 20,0609/27-22-09 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 6010 nowy. • 920 zł. 
Legnica, tel. 076/856-32-66 po godz. 20,0609/27-22-09 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2500 SDK zdejmowa
ny panel, auto-reverse, 4x15 W, - 130 zł. Lubin, tel. 076/
846-5018 po godz. 20,0604/93-63-21 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P8200, RDS, pilot, - 550 
zł. Oleśnica, tel. 0603/92-75-76 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 4000 panel, wiście na 
wzmacniacz, zmieniacz CD, bursztynowe podświetlanie, - 250 
zł. Wrocław, tel. 0603/9149-51
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEX-P99R, high-end, kom
pakt, DSP, 4V, deck, nowe togo, 2 piloty, stan idealny, mało uży
wany, el.winda, • 1.450 zł lub zamienię na RO Clarion 9375, 
9575,960 lub wzmacniacz. Wrocław, tel. 071/342-04-80 po 20 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEX P88R deck. winda, 
srebmy, sterowanie subwooferem i wzmacniaczami, 4 wyjścia, 
z pilotem, - 950 zł. Wrocław, tel. 0502/15-94-53 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-8600 4x40 W, RDS. 
EON, sterowanie subwooferem, 2 wzmacniacze, winda, kolo
rowy wyświetlacz, sterowanie CD, pilot, możliwość sprowadze
nia, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/788-62-28,0609/47-10-62 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2000R panel, 4x45 W, 
RDS EON, na 1 płytę, kolor zielony, zegarek, equalizer, złącze 
ISO, - 510 zł. Wrocław, teł. 0502/98-65-99 . 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-6100RCD, opuszcza
ny panel, organiczny wyświetlacz, sterowanie CD, wyjście na 
wzmacniacz, nowy model, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 0603/
31-54-17
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-6900R najnowszy mo
del, winda, RDS, 4 x 45 W, niebieskie podświetlenie, equalizer, 
wiele funkcji, - 650 zl. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P8200 z RDS, 4 x 35 
W, winda, bardzo wysoki model, osobne wyjście na tubę, wyj
ścia na dwa wzmacniacze i zmieniacz, analizator widma, kolo
rowy wyświetlacz, dolby B i C, DSP, pilot na podczerwień, stan 
idealny, możliwy montaż lub wysyłka, - 670 zl. Zielona Góra, 
tel. 0608/66-01-58
RADIOODTWARZACZ SONY XRC-5080R 4 x 40 W, RDS 
EON,-fuli automat,-D-bass, intro, repeat, SHUF, BTM ATA. PTY, 
AF, TA, panel, kolorowy wyświetlacz, wyjście na 2 wzmacnia-
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POMIESZCZENIE ODSŁUCHOWE - Hi End -
SKLEP RTV “VISATEX” 

Wrocław 
pl. 1-go Maja 7a 
tel. 344-38-53 

Wrocław 
ul. Grabiszyńska 30 

tel. 342-69-80
Płacimy 100-500 zł 
za stary telewizor
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Posłuchaj! Oceń Sam!
SAMOCHODY NASZYCH KLIENTÓW WIELOKROTNIE ZAJMO
WAŁY CZOŁOWE MIEJSCA NA ZAWODACH "CAR AUDIO”.

ul. Hubska 20, Wrocław, tel.fax: 071/369 10 45

Przyjedź!

cze, dżojstik, sterowanie wzmacniaczem, stan idealny, montaż 
gratis, - 350 zl. Bojanowo, tel. 065/545-66-98,0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 4300 R winda, panel RDS, 
4 x 50 W, D-bass, wyjście na wzmacniacz, • 470 zł. Bolków, tel. 
0603/08-04-75
RADIOODTWARZACZ SONY XR589ÓRRDS EON. 4 x 40 W, 
dużo funkcji, nowy zapakowany, stan dobry, - 350 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 0607/58.32-67,0608/07-35-97 
RADIOODTWARZACZ SONY XR4300RV samochodowy, naj
wyższy model, R15, winda, niebieskie podświetlenie, 4 x 50 W, 
dużo funkcji - 430 zł, Sony MDX 7890R, panel, 4 x40 W, D-bass, 
CD TXT, wpisywany tytuł płyt, reg. kontrastu, 2 kolory podśw. 
klawiszy, wszystkie wyjścia, stan b. dobry, - 430 zł. Gubin, tel. 
0603/44-01-39
RADIOODTWARZACZ SONY MDX-C 7890 R minidisc, 4x40 
W, digital bass, ściągany panel, bogate menu, -'550 zł. Krosno 
Odrzańskie, tel, 068/383-56-05,0603/27-39-10 
RADIOODTWARZACZ SONY 4x35 W, pilot, panel, dwa kolory 
podświetlania, rds eon, 2 wyjścia na wzmacniacz, - 400 zł. Le
gnica, tel. 0601/15-27-05
RADIOODTWARZACZ SONY XR 3202 zdejmowany panel, 
4x25 W, -130 zł. Lubin, tel. 076/846-50-18 po godz. 20,0604/ 
93-63-21
RADIOODTWARZACZ SONY XRT 800 RDS, Dolby B/C, 2 ko
lory podświetlenia, 2 wyświetlacze, dżojstik, wzmacniacz Blau
punkt BOA, 4 x 25 W, nowy, - 560 zł. Lwówek śląski, teł. 0603/ 
74-73-17
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C102 CD control, pełny pa
nel, zegar, SDK, AMS, wyjście na wzmacniacz, - 250 zł lub za
mienię na tel. GSM (ERA lub bez sim locka). Opole, tel. 0602/ 
12-89-72
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-C5850R 1 CD, winda, 
demo, nowy model, dużo funkcji, 4 x 40 W - 600 zł, Blaupunkt 
Acapulco RDM-168,1 CD, 4 x 40 W, wysoki model, niebieskie 
podświetlanie - 500 zł. Wałbrzych, tel. 0607/12-56-37 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-5850 RDS, 40 W x 4, 
opuszczany panel, na 1 CD, D-Bass • 570 zł. Wrocław, tel. 05021 
86-06-81
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-M 600 RDS, 50 .W x 4, 
2-stronny panel, na 1 CD, najnowszy model, widmo, stan b. 
dobry • 850 zł. Wrocław, tel. 0502/86-06-81 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-4240 RDS, 40 W x 4, 
D-Bass, na 1 CD, kol. wyświetlacz - 450 zł. Wrocław, tel. 05021 
86-06-81
RADIOODTWARZACZ SONY CDX M600R dwustronny panel, 
cena 1000 zł, pilot. Wrocław, tel. 0502/60-03-37 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 3900R nowy, pudełko, - 700 
zł. Wrocław, tel. 0602/21-10-48
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-4170R panel, 4x35 W, RDS 
EON, na 1 płytę, kolory podświetlania, zegar, mega bass, • 410 
zł. Wrocław, tel. 0502/98-65-99 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 5262 uszkodzony, zdejmo
wany panel, na 1 płytę, koszt naprawy ok. 70 zl, cena -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-03-48
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 4570R RDS, miękka me
chanika, 4x35 W, ściągany panel, sterowanie CD. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 8220 R, 2000 r. najwyższy 

; model, nowy procesor, z RDS, winda, sterowanie CD, wszyst
kie możliwe funkcje, -1.100 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
RADIOODTWARZACZ SONY MDX-C 7970R, 2000 r. RDS 
EON, na jedną minidyskietkę, panel, 4x40 W,, wyświetlacz wie
lokolorowy, winda, mega bass, ISO, -610 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
95-90-06
O  RECIVER SATELITARNY HUMAX CRCI 5500 

nowy, rok gwarancji, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
363-31-96 02022191

SŁUCHAWKI PANASONIC RPWH50T, bezprzewodowe, nowe, 
nie używane, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/784-55-78 . 
SŁUCHAWKI PANASONIC RP-WH 50T bezprzewodowe, 
nowe, nie używane, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/787-27-49 
SŁUCHAWKI PORTA SOUND 2000 bezprzewodowe, nowe, 
nie używane, - 80 zł. Lubin, tel. 076/849-34-27 
SUBWOOFER JBL nowy głośrtik, - 300 zł. Lubin, tel. 076/ 
841-88-42,0604/94-04-21
SUBWOOFER JENSEN 480 W, nowy, śr. 30 cm, • 350 zł. Jele
nia Góra, tel. 0608/07-08-66
SUBWOOFER MAGNAT KILLER tuba, 31 cm, 600 W, nowy, w 
kartonie, • 450 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
SUBWOOFER PIONEER IMPP 300W samochodowy, fi 30 cm, 
zabudowa w skrzyni, stan b. dobry, - 250 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0607/58-32-67,0608/07-35-97
SUBWOOFER PYLE samochodowy, tuba 300 W. stan idealny 
- 280 zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 ..
SUBWOOFER SOUNDWAVE 2 x 250 W, oryg. obudowa, fi 30, 
dł. ok. 60 cm, dobre brzmienie, - 220 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
73-24-52
SUBWOOFER YAMAHA YST-320 nowy model, w kartonie, ak
tywny do kina domowego, -1.750 zł. Legnica, tel. 0603/10-66-21 
TELEBIM PANASONIC, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 0603/53-66-99 
O  TELEWIZOR kolorowy, 28”, nowy typ, z funkcją 

obraz w obrazie • 780 zł oraz inne telewizory, 
20-28", z 3 -m ies ięczną gwarancją, tanio. 
Sklep-Komis, Wrocław, ul. Kościuszki 179, tel. 
071/342-39-15 02022091

TELEWIZOR kolorowy, 14* + pilot, - 420 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
15-65-52
TELEWIZOR kolorowy, z pilotem, prod. zachodniej, na gwa
rancji, - 400 zł. Wrocław, teł. 071/354-20-76 
TELEWIZOR CTV 552 10", kolorowy, 12/220V, pilot, EURO, 
czincze, grafika ekranowa, zegarek, włącznik i wyłącznik cza
sowy, antena zewn., prawie nowy, stan idealny, - 599 zł. Wro
cław, tel. 071/316-51-67
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. 0602/10-3047 
TELEWIZOR BEKO 28*, model 1997/98, stereo, txt, tuner ka
blowy. wyświetlane funkcje, euro, pilot, stan b. dobry - 460 zł. 
Wrocław, tel. 0603/26-68-09
TELEWIZOR BLAUPUNKT 28', 100 Hz, stereo, telegazeta, 
menu, zoom, .stop* klatka, 2xEURO, tuner kablowy, z pilotem, 
stan b. dobry, - 720 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR CASIO IIT10M10", koiorowy, nowy model, pilot, 
czincze, grafika ekranowa, wyłącznik czasowy, antena zewn., 
popielaty, stan b. dobry, - 610 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
TELEWIZOR CROWN 29", 1995 r. czamografitowy, stereo, TXT, 
przestrzenne brzmienie, 4 głośniki, balans, sopran, bas, czarny 
kineskop, stan b. dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 0607/17-39-37 
TELEWIZOR CROWN 14*, 1999 r. OSD, EURO, z pilotem, •

’ 390 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR FUNAł 21“ kolorowy, wyjście AV, euro. z pilotem, 
stan idealny. - 400 zł. Kłodzko, tel. 074/867-02-49

TELEWIZOR GRUNDIG 36”, stereo, txt, czarna obudowa, pod
stawka, - 630 zł. Chojnów, tel. 0604/85-47-79 
TELEWIZOR GRUNDIG 21", - 250 zł; Jelenia Góra, tel. 075/ 
753-37-11
TELEWIZOR GRUNDIG 28“ TXT - 450 zł. Legnica, tel. 0602/ 
10-30-27
TELEWIZOR GRUNDIG 29" 2-letni, 100 Hz. superpłaski kine
skop, komputerowe menu, PIP, scan, photo, PIP, stop klatka, 
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, panoramiczny, model 
2000, superpłaski kineskop, komputerowe menu, multi PIP, scan, 
photo, zoom, stop klatka,, stereo, subwoofer, mega text, hy
perband, sleep timer, 3 x AV, 3 x DNR, - 2.620 zł. Legnica, tel. 
076/854-79-60,0606/ 1̂.-05-91
TELEWIZOR GRUNDIG 27" z pilotem, - 310 zł. Wrocław, tel. 
071/354-26-11
TELEWIZOR GRUNDIG 14"AV, menu, z pilotem, stan dobry, - 
370 zł. Wroeław, tel. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR GRUNDIG 21-28", TOPTXT, menu, AV, timer, tu
ner TV kablowej, gwarancja, dowóz do 100 km gratis, • 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/333-72-50
TELEWIZOR GRUNDIG 14", turystyczny, 1999 r., menu na ekra- - 
nie, sleep timer, eurozłącze, własna antena, pilot, gwarancja, - 
285 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-50 . ,  -
TELEWIZOR GRUNDIG drewniana obudowa, pilot, stan b. do
bry, - 310 zł. Wrocław, tel. 0601/72-78-21 
TELEWIZOR GRUNDIG 29" 2-letni, 100 Hz, stereo, telegaze
ta, menu, z pilotem, PIP, zoom, dzielenie na 9, .stop" klatka, 
eurozłącze x2, czincze, S-VHS, hyperband, stan b. dobry, -1.490 
zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR GRUNDIG 34* telegazeta, eurozłącze x2, S-VHS, 
stereo, oryg. stolik, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0605/82-59-03 
TELEWIZOR GRUNDIG 29", 2-letni, 100 Hz, stereo, txt, 2x 
EURO, hyperband, S-VHS, RGB, PIP, menu wyświetlane na 
ekranie, pilot, czincze, czarna plastikowa obudowa, wyjście na 
kolumny i kamerę, czasowy włącznik i wyłącznik, zoom, stan b. 
dobry, dzielenie na 9 stron, -1.490 zł. Wrocław, tel. 345-71-65, 
0603/34-33-97
TELEWIZOR GRUNDIG 14" TXT, na gwarancji, - 550 zł. Wro
cław, tel. 071/371,,03-84 w godz. 9-16 
TELEWIZOR GRUNDIG 28", 2000 r. panoramiczny, 100 Hz, 
menu komputerowe, multi PIP, scan, photo, zoom, stop klatka, 
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. kolorowy. 21", stereo. txt, 2 
x EURO, OSD, pilot - 420 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/ 
53-42-21
TELEWIZOR HITACH114", stereo + telegazeta, ładny wygląd,
4-letni, - 270 zł. Wrocław, tei. 345-16-73
TELEWIZOR HITACHI 33" PIP (obraz w obrazie), hyperband, 
TOP TXT, 3xAV, format 16:9, bogate menu, pilot, - 1.270 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-79-49
TELEWIZOR ICE 27" z pilotem, czincze, funkcje wyśw. na ekra
nie, wyłącznik czasowy, - 380 zł. Wrocław, tel. 071/354-26-11 
TELEWIZOR JVC 28", stereo, telegazeta, menu, model 99/00, 
szara obudowa, tuner kablowy, EURO, AV, format 16/9, stan b. 
dobry, - 720 zł. Wrocław, tel. 0503/72-58-55 
TELEWIZOR JVC 28", stereo, txt, 2-letni, 2x EURO, menu wy
świetlane na ekranie, czincze, czarna plastikowa obudowa, 
hyperband, format 16/9, wyłącznik i włącznik czasowy, stan ide
alny, -1.250 zł. Wrocław, teł. 345-71-65,0603/34-33-97. 
TELEWIZOR LOEWE 28", -150 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-29-44
TELEWIZOR LOEWE ART TV 700 26", telegazeta, 2 x EURO,
5-VHS, wyjście na głośniki, wyświetlanie funkcji, digital, scho
wek na video, pilot z funkcjami magnetowidu - 480 zł. Milikowi- 
ce, tel. 074/851-62-83,0502/16-94-58
TELEWIZOR LOEWE 21" menu, timer, tuner TV kablowej, z 
pilotem, - 390 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
TELEWIZOR NEPTUN 150 220/12V, czarno-biały, sprawny 
przenośny, - 90 zł. Lutynia, tel. 071/317-12-63,0603/22-23‘-97 
TELEWIZOR NEPTUN 505 kolorowy, -'250 zł. Wrocław, tel. 
071/357-54-28
TELEWIZOR NOKIA 28" stereo, TOP text, funkcje wyśw. na 
ekranie, sleep timer, autoformat, zoom, z pilotem, stan idealny,
-1.450 zł. Lubin, tel. 0602/17-48-60 
TELEWIZOR NOKIA 28", telegazeta, funkcje wyśw. na ekra
nie, tuner kablowy, EURO, z pilotem, stan dobry, - 420 zl. Wro
cław, tel. 0603/26-68-09
TELEWIZOR NORDMENDE 29 cali, stereo, txt, bardzo ładny 
odbiór, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
TELEWIZOR ORION 25" stereo, TXT, Pal/SEC, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/341-89-24
TELEWIZOR ORION 21" funkcje wyśw. na ekranie, płaski ki
neskop, stereo, - 300 zł. Wrocław, tel. 781-37-52 
TELEWIZOR ORION 28", stereo, telegazeta, 2x EURO, AV, z 
pilotem, stan b. dobry, - 420 zł. Wrocław, tel. 0503/72-58-55 
TELEWIZOR PANASONIC 29" stereo, pilot, txt, 2 x euro, czin
cze, wyjście na kolumny, nowy model, - 830 zł. Kłodzko, tel. 
0606/94-10-87
TELEWIZOR PANASONIC 14", - 300 zł. Legnica, tel. 0602/ 
10-30-27
TELEWIZOR PANASONIC 32PG50 nowy. na gwarancji, - 6.850 
zł. Legnica, tel. 076/856-32-66 po godz. 20,0609/27-22-09 
TELEWIZOR PANASONIC 36PG50 nowy, na gwarancji. - 9.600 
zł. Legnica, tel. 076/856-32-66 po godz. 20,0609/27-22-09 
TELEWIZOR PANASONIC 28" stereo, telegazeta, menu, 
2.5-letni, eurozłącze x2, czincze, S-VHS, z pilotem, odtwarzacz, 
sleep, timer, tryb 16:9, stan b. dobry, - 990 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-66-75,0603/28-89-79
TELEWIZOR PANASONIC TX 36 PF10 - 8.600 zł, wieża Tech- 
nics SCEH 760 • 2.050 zł, amplituner Sony STR DB 940 - 2.000 
zł, minidysc MZR 70, przenośny, z nagrywaniem - 800 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-49-98
TELEWIZOR PANASONIC TX 36 PG 50, nowy, w kartonie - 
9.900 zł oraz inne. Wschowa, tel. 065/540-43-76 
TELEWIZOR PANASONIC 29", 1999 r., - 1.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-55-62,0605/73-36-67 
TELEWIZOR PHILIPS 14", kolorowy, EURO, prostokątny ki
neskop, pilot, • 250 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21
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TELEWIZOR PHILIPS 28" stereo, TXT, eurozłącze, pilpt, bo
gate'menu, nowy model, -1.070 zł. Legnica, tel. 0501/56-63-28 
TELEWIZOR PHILIPS 28 PT914 Z 100 Hz, model 2000, perło- 
wosrebrna obudowa, stereo Nicam, cyfrowa klatka .stop", zoom, 
funkcja 16:9, mega text, 3 x EURO, sleep timer, equalizer, hy
perband, -1.600 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60,0606/21-05-91 
TELEWIZOR PHILIPS 32" 100 Hz, Match Llne, 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 
kablówej, hyperband, pilot, stan b. dobry, - 3.150 zł. Legnic?,

' tel. 076/852-34-43,0503/33-83-95 
TELEWIZOR PHILIPS 29" stereo, Nicam, equalizer, 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 21-28", TOP TXT, menu. AV,_ timer, tu
ner TV kablowej, gwątancja, dowóz do 100 km gratis, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-72-50
TELEWIZOR PHIUPS nowy, w pudełku, na gwarancji, wbudo
wany odtwarzacz video, srebrny, stereo, pilot, nie używany, ste
reo. -1.100 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEWIZOR PHILIPS projektor, 41., stereo, bet, wyświetlane 
funkcje, tuner kablowy, 2 x euro, AV, stan b. dobry - 3.100 zł. 
Wrocław, tel. 0603/26-68-09
TELEWIZOR PHILIPS 28" kolorowy, z pilotem, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/357-54-28
TELEWIZOR PHILIPS 28" roczny, stereo Nicam, 100 Hz, tele
gazeta, eurozłącze x3, z pilotem, .stop" klatka, zoom, tryb 16:9, 
siwa obudowa, dużo funkcji, stan b. dobry, -1.350 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR PHILIPS 32", format 16/9, NICAM STEREO, PiP, 
.stop’ klatka, zoom, kineskop Match Line, TXT, • 2.200 zł. Wro
cław, tel. 071/339-79-35
TELEWIZOR SABA 25" plaski kineskop, EURO, pilot, - 410 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-26-11
TELEWIZOR SABA 21" menu, timer, tuner TV kablowej, z pilo
tem, - 390 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
TELEWIZOR SABA 14", nowy model, grafika na ekranie, text, 
timer, hyperband, EURO, pilot, stan idealny - 370 zł, Telefun- 
ken 14", OSD, text, hyperband, pilot, stan dobry - 310 zł. Wro
cław, tel. 071/352-14r25
TELEWIZOR SAMSUNG 14" euró, pilot, przestrojony, - 360 zł. 
Wrocław, tel. 0603/21-24-72
TELEWIZOR SAMSUNG dużo funkcji, na gwarancji, nie uży
wany, - 2.200 zł. Żarów, tel. 0605/24-77-36 
TELEWIZOR SANYO 28" TXT, funkcje wyświetlane na ekra
nie, tuner TV kablowej, SVHS, TXT, stereo, z pilotem, - 720 zł. 
Wrocław, tel. 339-72-50
TELEWIZOR SCHNEIDER STU 700 kol., z 2000 r., 29", ste
reo. txt, 2 x euro, wszystkie możliwe funkcje, super płaski kine
skop, stan idealny - 840 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-69-27 
TELEWIZOR SCHNEIDER 28", stereo, telegazeta, funkcje 
wyśw. na ekranie, tuner kablowy, EURO, z pilotem, stan b. do
bry, - 460 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR SCHNEIDER na części, • 100 zł. Zgorzelec, tel. 
0609/63-27-15,0603/80-64-37
TELEWIZOR SEG 28", 100 Hz, multi standard, zoom, .stop’ 
klatka, 3 x EURO. bogate menu, z pilotem. Sobótka, tel. 071/ 
316-23-21
TELEWIZOR SHARP 28* cyfrowy, stereo, 2 x euro, bet, pilot, 
funkcje na ekranie, - 530 zł. Kłodzko, tel. 0606/94-10-87 
TELEWIZOR SHARP 70DS18S 28*. 100 Hz, PIP, stereo, stop 
klatka, zoom, strobo, AV, TXT, funkcja 16:9,3 x EURO, 5xAV, 
oryginalny pilot, nowy model, stan idealny, • 1.600 zł. Mirków, 
tel. 071/315-11-28
TELEWIZOR SHARP 28" 100 Hz, roczny. TOP TXT, 2xAV, 
stop-klatka, 3xPIP, hyperband, komputerowe menu, -1.340 zł. 
Wrocław, tel. 0606/16-75-61
TELEWIZOR SHARP 25", stereo, telegazeta, menu, funer ka
blowy, off timer, funkcje wyśw. na ekranie, EURO, AV, z pilo
tem, stan b. dobry, - 460 zł. Wrocław, tet. 0503/72-58-55 
TELEWIZOR SHARP 28", 1998 r. stereo, kineskop Philips, no
woczesny wygląd, zadbany, menu, sleep timer, blokada pro
gramu, nowy, AV, euro, pilot, - 660 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
62-74-23
TELEWIZOR SONY 28" 100 Hz, panoramiczny, stereo, top text, 
menu w jęz. polskim, stop klatka, zoom, multi PIP, strobo, 3 x 
AV, tuner TV kablowej, hyperband, srebrna obudowa, pilot, stan 
b. dobry, - 2.450 zł. Legnica, tel. 076/852-3443,0503/33-83-95 
TELEWIZOR SONY 32FX65nowy, na gwarancji, - 5.250 zł. 
Legnica, tel. 076/856-32-66 po godz. 20,0609/27-22-09 
TELEWIZOR SONY,3ZFX75 nowy, na gwarancji, - 6.350 zł. 
Legnica, tel. 076/856-32-66 po godz. 20,0609/27-22-09 
TELEWIZOR SONY 36FS70 nowy, na gwarancji, -10.200 zł. 
Legnica, tel. 076/856-32-66 po godz. 20,0609/27-22-09 
TELEWIZOR SONY 29", - 800 zł. Nowa Ruda, teł. 074/ 
873-37-45
TELEWIZOR SONY kv32fx65, panoramiczny, fabrycznie nowyt 
gwarancja, - 5.200 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-17-97’ 
TELEWIZOR SONY kv32fq75, panoramiczny, superpłaski, fa
brycznie nowy, gwarancja, - 6.400 zi. Nowa Sól, tel. 068/ 
387-17-97
TELEWIZOR SONY KV-215 21". telegazeta, pilot oryg, - 550
zł. Wałbrzych, tel. 0603/51-52-37
TELEWIZOR SONY 29", model KV 29X1D, stereo, telegazeta,
format 16x9, przywieziony z Niemiec, - 1.650 zł lub zamienię
na samochód osobowy. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58,0602/
35-61-24
TELEWIZOR SONY KV 29C5D, nowy, w kartonie, na gwaran
cji, -1 .700 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01- \ \ ,
TELEWIZOR SONY 29" kineskop Trinitron, stereo, funkcje wy
świetlane na ekranie, 2xAV, TOP TXT, SVHS, czincze, z pilo
tem, - 780 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
TELEWIZOR SONY 21", nowy, na gwarancji, telegazeta, pilot, 
w pudełku, nie używany, szary pilot, cena 1200 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
TELEWIZOR SONY KV32FX65 kineskop Wega + stolik, - 5.300 
zł. Wrocław, tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10 \
TELEWIZOR SONY KV32FQ75 + stolik, - 6.700 zł. Wrocław,
tel. 071/372-39-39,0601/77-26-10
TELEWIZOR SONY KV29FQ75 - 5.200 zł + DVD 336 -1.250 zł
+ Pascale 705 - 2.300 zł + stoliki. Wrocław, tel. 071/372-39-39, *
0601/77-26-10
TELEWIZOR SONY KV 32 FQ 75 najwyższy model, super pia
ski kineskop, multi pip, nowy, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 0600/ 
19-96-91
TELEWIZOR SONY KV 29 FX 65 na gwarancji, - 3.800 zł. Wro
cław, tel. 0600/19-96-91 •
TELEWIZOR SONY KV- 32 FQ 75 - 6.500 zł, telewizor Sony 
KV-32 FX 65 - 5.200 zł, Panasonic TX-36 PG 50 - 9.500 zł, 
nowe, rok gwarancji. Wrocław, tel. 071/344-12-52, 0603/ 
42-14-79
TELEWIZOR SONY 25" TXT, 2xeuro, pilot, - 590 zł. Wrocław, 
tel. 0603/21-24-72
TELEWIZOR SONY KV21T1K, nowy, na gwarancji, Super Tri
nitron, telegazeta, 21", -1 x euro, wyłącznik czasowy, z pilotem, 
ciemny płaski kineskop, • 999 zł. Wrocław, tel. 071/344-38-08 
TELEWIZOR SONY 25" stereo, TXT, OSD. 3 x EURO, z pilo
tem, - 810 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78,0503/84-43-79 
TELEWIZOR SONY VEGA KV 29 FX 60D, z PIP. 6-miesięcz- 
ny, - 3.300 zł lub zamienię na 32", panorama, z dopłatą: Wro
cław, tel. 0608/28-28-62
TELEWIZOR SONY KV 32 FX 65, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 0600/ 
19-96-91
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 FX-65, panoramiczny, nowy, gwa
rancja, - 5.200 zł. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
TELEWIZOR SONY KV-32, FQ 75, najwyższy model, nowy, na 
gwarancji, - 6.400 zł. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 
TELEWIZOR SONY KV-29 FX65 panoramiczny, nowy, na gwa
rancji, - 4.100 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-46-23 
TELEWIZOR SONY 32 FX65 panoramiczny, nowy, na gwaran
cji, • 5.300 zi. Zielona Góra, tel. 0605/38-04-92 
TELEWIZOR SONY KV32FQ75 panoramiczny, nowy, na gwa
rancji, - 6.400 zł. Zielona Góra, tel. 0605/38-04-92 
TELEWIZOR SONY kv36fs70, panoramiczny, fabrycznie nowy, 
gwarancja, - 9.900 zl. Zielona Góra, tel. 0604/17-35-46

MONTAŻ ANTEN 
SATELITARNYCH
Wizja TV, Cyfra +, Polsat 
i inne, serwis, gwarancja.

Tel. 071/368-77-27,0502 451 521

TELEWIZOR TELEFUNKEN 29 cali, txt, menu, ciemny, płaski 
kineskop, podświetlany, z pilotem, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/ 
365-92-76
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14 i 28", - 350 zł. Wrocław, teł. 
0603/53-66-99
TELEWIZOR THOMSON 21", txt, 5-letni, z pilotem, - 400 zl. 
Opole, tel. 077/456-95-85
TELEWIZOR THOMSON 32", 100 MHz, srebrny, panorama, 
scenium, 200 M, surround, nikam, 9 głośników wmontowanych 
♦ 2 osobno, fabrycznie nowy, - 4.900 zł. Wałbrzych, tel. 06021 
58-28-20
TELEWIZOR TOSHIBA 25" stereo, fukcje na ekranie, AV, ti
mer, pilot, - 560 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
TELEWIZOR TOSHIBA 28" menu ńa ekranie, wejście SVHS, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22,0603/55-59-58 
TELEWIZOR TURYSTYCZNY WATSON12/220 V, czarno-bia
ły, - 200 zł. Legnica, tel. 0501/60-90-85 
TELEWIZOR UNIVERSUM 28" 100 Hz, TXT, cyfrowy, 2 x 
EURO, pełne pasmo kablowe, wbudowany subwoofer, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 0503/54-27-95
O TELEWIZORY SONY KV32FQ75 - 6.250 zł, 

KV32FX65 - 5.100 zł, KV29FQ75 • 4.999 zł, 
KV36FS70 - 9.900 zł, KV34FQ75 • 8.800 zł, Pana
sonic TX32PK20 - 4.990 zł, TX36PG50 • 9.000 zł, 
„kino domowe” Sony, Panasonic, Pioneer, fa
brycznie nowe, gwarancja. Zielona Góra, Jei. 
0605/03-56-82 84001251

TUBA BASOWA JBL moc 2x100 W sin, głośniki chłodzone 
powietrzem, pojemność 80 litrów, bas reflex, - 250 zł. Wscho
wa, tel. 065/549-23-50
TUNER PIONEER F-204, - 500 zl. Nowogrodziec, tel. 075/ 
731-67-26,0608/84-60-88
TUNER SAT 300 kanałów, 3 x euro, pilot, grafika na ekranie, -
120 zł. Legnica, tel. 076/721-98-82
TUNER SAT 500 kanałów, 2 x euro, pilot, • 120 zł. Legnica, tel.
076/721-98-82
TUNER SAT, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/341-89-24
TUNER SAT COMSAT Musie, • 70 zł. Wrocław, tel. 345-73-86,
po15
TUNER SAT GRUNDIG, - 90 zl. Wrocław, tel. 0604/64-94-84, 
0603/82-27-43
TUNER SAT MANHATTAN nowy, bez pilota. -100 zł. Wrocław,

. tel. 0503/31-49-50 w godz. 10-22 
TUNER SAT NOKIA 9600 SCSI DVB 2000, kieszeń na\noduł 
dostępu, • 1.600 zł. Legnica, tel. 0603/87-12-57 
TUNER SAT OPTICUM 400 22 KHz, pasmo pełne, sleep ta- 
imer, pilot, 400 kanałów, stan b. dobry -120 zł. Świdnica, tel. 
0600/61-81-55
TUNER SAT OPTICUM 500 2-głowicowy, do 2750, 22 KHz, 
sleep taimer, pilot, -160 zł. Świdnica, tel. 0600/61-81-55 
TUNER SAT PACE 980 nowy talerz od Wizji, obrotnica z pozy- 
cjonerem, stan b. dobry - 350 zł/całość. Wrocław, tel. 071/ 
782-22-69,0605/57-80-95
TUNER SAT PACE 1000 MSS1000 z pozycjonerem, 250 ka
nałów, wzmacniacz, dolby surround, do kina domowego + de
koder DZ MAC gartis, - 700 zł. Wrocław, tel. 0602/66-98-99 
WALKMAN PHILIPS z 1999 r., srebrny, RO, DBB, AM/FM, słu
chawki z długim kablem, stan idealny, - 60 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-17-36 prosić Przemka
WALKMAN SONY nowy, • 200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
753-37-11
WALKMAN SONY WM-EX 674, słuchawki z pilotem, na gwa
rancji do 12.2001 r, - 280 zł. Zielona Góra, tel. 0608/16-02-63 
WIEŻA zespolona, 2 kolumny x 60 W, - 250 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/753-37-11
WIEŻA duża, 2000 r., 3 elementy, pilot, dokumentacja, • 1.700 
zł. Wałbrzych, tel. 0607/60-49-38 
WIEŻA AIWA NSX-999 MK stereo. 1 5-roczna, CD x3. tape x2, 
dolby, auto-reverse, 2x150 W, korektor, T-bass, 2 kolumny, stan 
b. dobry, - 890 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
WIEŻA DIORA TOWER 2000 czarna, 4-segmentowa w drew
nianej oryginalnej obudowie na kółkach, wzmacniacz WS442, 
tuner AS642, korektor FS042, magnetofon MDS442 - 450-500 
zi. Kopice, tel. 077/415-13-19,0608/02-21-73 
WIEŻA DIORA wzmacniacz.504, tuner 502, korektor 502, ma
gnetofon 506, kompakt 504, pilot, stan b. dobry, • 980 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/871-61-54
WIEŻA DIORA 4-segmentowa - 250 Zł. Wrocław, tel. 0601/ 
73-20-98
WIEŻA DIORA, 1998 r: czarna, 5_segmentów ♦ kolumny 110 
W, -1.300 zł. Droszków, woj. zielonogórskie, tel. 0605/11 -09-31 
WIEŻA LG czarna, na gwarancji,.  ̂pilotem, wzmacniacz 120 
W, kolumny 240 W, 3-drożne, kompakt na 3 płyty, DSP, surro
und, Mic+echo volume 2Deck, 2 timer indicator, sleep, duża, 2 
zestawy, dużo funkcji, -1.750 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/ 
815-57-29,0607/69-28-41
WIEŻA PHILIPS 1 xCD, 2 x deck, z pilotem, kolumny FW332,
- 390 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
WIEŻA PHILIPS FWC 28 gwarancja, stan b. dobry, - 570 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
WIEŻA PIONEER SA-520 TX-720 CT 320, kolumny Pioneer, - 
400 zł. Wrocław, tel. 071/783-67-46.0501/80-69-83 
WIEŻA PIONEER czarna, 4-segmentowa, kompakt, wzmac
niacz, magnetofon 2-kieszeniowy, korektor graficzny, stan ide
alny, - 850 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/96-00-39 
WIEŻA RADMOR 5020 korektor, amplituner, tuner, + kolumny 
Altus 110, mało używane, stan idealny, • 700 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
WIEŻA SAMSUNG + DVD, 5 kolumn, -1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/329-68-94
WIEŻA SAMSUNG MAX 945 D nowa, CD x3, tape x2, auto-re- 
verse, odtwarza filmy DVD, kolumny, tuner, korektor, RDS, stan 
idealny, -1.290 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
WIEŻA SONY duża, kompakt CDP 212, magnetofon TC-WR 
545,2 x kieszeń, wzmacniacz STR-D265 + kolumny, słuchaw
ki,: 1.300 zł. Świdnica, tel. 074/640-53-13 
WIEŻA SONY MHZ 771 czarna, CD x3, z pilotem, instrukcja, 
dużo funkcji, stan dobry, - 850 zł. Wrocław, tel. 0600/51 -94-36 
WIEŻA SONY MHC-RXD10 AV srebmo-czama, pamięć 22 sta
cji radiowych, podbicie basów, efekt przestrzenny, 2 x 100 W, 
kompakt na 3 płyty, magnetofon 2-kieszeniowy, mikser, pilot, 
zegar, 2 x 100 W, 8 om, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-38-08 
O  WIEŻA TECHNICS SC-EH 760 EP-S kompletna, 

na gwarancji do 05.2002 r., faktura VAT, • 2.200 
zł. Lombard „EURO-P.A.", Wrocław, ul. Piłsud
skiego 92, tel. 071/341-75-48 01026651

WIEŻA TECHNICS duża, klasa AA, wzmacniacz, deck, CD, ko
rektor DSP, - 2.300 zł. Brzeg, tel. 0604/41-13-58 
WIEŻA TECHNICS czarna, 5-seamentowa, wzmacniacz A-700 
MKII class AA, procesor SH-GE 90, tuner ST-GT 350, magne
tofon RS-BX 601, kompakt SL-PG 560 A, kolumny Mildton 110

EROTYKI (NOCNE) 
NA WIZJI

NOWOŚĆ 
PRZYSTAWKA ZEWNĘTRZNA 

150 ZŁ

tel. O- 503 58 01 98

AUT0SYSTEMY1
SPRZEDAŻ - MONTAŻ - HURT £ 
SERWIS RADIOODBIORNIKÓW 

SAMOCHODOWYCH, AUTOALARMY 
SPACE, RADIA, AKCESORIA 

SPACE, PANASONIC, KENWOOD 
Wrocław 

ul. Śliczna t, tel. 336-56-68 
ul. Borowska 116, tel. 336-56-57 

oferta cenowa na stanie htlp:/Aww.autosystemy.pl.

W, okablowanie, dokumentacja, instrukcje, pudełka, - 2.400 zł. 
Lubin, tel. 076/844-66-77,0503/32-22-43 
WIEŻA TECHNICS SC-DV 170 z DVD, dolby digital, 5 CO, 
nowa, na,gwarancji, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 0600/19-96-91 
WIEŻA TECHNICS amplituner Technics SA-EX 300, Dolby Surr 
round - 500 zł, kompakt SL-PG 580A, stan b. dobry - 300 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-17-92,0607/59-88-92 
WIEŻA TECHNICS SC-DV170 z DVD, nowa, wbudowany de
koder, dolby digital, AC3,5 kolumn, instrukcja w jęz. polskim, 
na gwarancji, - 2.999 zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
WIEŻA TECHNICS 550 srebrna, 4 segmenty, procesor, virtual 
surraund, 2 x deck, CD, amplituner, 2 x 70 W, 2 kolumny 3-droż- 
ne, z pilotem, stan idealny, gwarancja, • 1.050 zł. Żagań, tel. 
0501/56-49-50
WIEŻA TECHNICS SC-EH 550 srebrna, midi, 4 segmenty, pro
cesor, virtual dolby surround, amplituner, 2 x 70 W, sleep, wake, 
CD, 2 x deck, autorewers (2x), elektryczne, kolumny 2 x 90 W
3-drożne, gwarancja, -1.200 zł. Żagań, tel. 0501/56-49-50 
WfEŻA TECHNICS SA-EX 600,1999 r„ głowica stożkowa, kino 
domowe dolby pro logie, 2 x 80 W i 3 x 50 W, 4 segmenty, zmie
niacz płyt, na gwarancji jeszcze rok, książka serwisowa, mało 
używana, stan b. dobry, wzmacniacz basu, dużo funkcji -1.700 
zł lub zamienię na samochód. Lubin, tel. 076/846-30-22,0607/'
04-71-73
WIEŻA THOMSON 5 x CD, RDS, radio cyfrowe, płyty, CD-ROM, 
magnetofon 2-kieszeniowy, podbicie basów i tonów, • 680 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-32-21
WIEŻA YAMAHA PIANO CRAFT stereo, 2x60 W, b. wysoka 
jakość dźwięku, wyj. na subwoofer, najlepszy zestaw kompak
towy 2000/2001, -1.999 zł. Zielona Góra, tel. 0503/34-10-11 
WZMACNIACZ DENON PMA535R czamy, z pilotem, • 560 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
WZMACNIACZ DENON PMA1500 złoty, 2x140 W, podwójny 
transformator, nowy, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0605/13-07-05 
WZMACNIACZ KENWOOD do dużej wieży, - 200 zł. Lubin, tel. 
076/846-71-05,0605/15-12-53
WZMACNIACZ MARSHALL basowy, Dynamie Bass System, 
250 W, z kolumną Peway, 400 W, zestaw profesjonalny, - 3.400 
zł. środa śląska, tel. 071/317-26-91 
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, teł. 0601/ 
56-07-79,071/330-00-45
WZMACNIACZ PIONEER z procesorem dolby sourrand + od
twarzacz CD Pioneer. - 700 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-83-19, 
0605/08-03-37
WZMACNIACZ PIONEER GM-X 922,435 W, nowy model, 2-ka- 
nałowy, atrakcyjny wygląd, - 800 zł. Wrodaw, teł. 071/788-62-28, 
0609/47-10-62
WZMACNIACZ ROTEL RA 980-BX, cena • 1.780 zl. Wrocław, 
tel. 0501/77-96-60
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY CONDOR 240 W, - 400 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73.0603/23-45-49 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT 2x150.1x300 W, 
sterownie subwooferem. instrukcja, - 290 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/36-38-47
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT Classic 360 Gla
diator, 4x90,2x180 W, dolna i górna zwrotnica, nowy, w pudeł
ku, - 550 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT CLASSIC 1000, 
moc 2 x 500W lub 1x1.000W, subwoofer control, bass boost, 
cały aluminiowy, zabezpieczenie 90A, wym. 75 x 30 cm, klasa 
High-End, - 920 zł. Świdnica, tel. 074/640-66-01 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PIONEER GM-1000, 2 x 
60W, Iow boost, płynna regulacja basu, - 290 zł łub zamienię na 
zmieniacz CD Sony. Wrocław, tel. 0502/31-65:51 - 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SHERWOOD prod. amery
kańskiej, 4 x 120 W, 2 x 250 W, nowy, -1.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0608/07-08-66'
WZMACNIACZ SONY czamy, Dolby Pro Logic i surround, do 
dużej wieży, pilot, 2 x 200 W lub 4 x 100 W, wyjście na 6 głośni
ków, - 580 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
WZMACNIACZ TECHNICS SUV 55 klasa AA, 4 x 80 W, stan 
b. dobry, na gwarancji, - 350 zł. Wrocław, tel. 0603/22-81 -46 
WZMACNIACZ TECHNICS SUVX-500 klasy AA- 500 zł. tuner 
Technics STEG-350 - 300 zł. Wrocław, tel. 0605/24-21 
ZAMIENIĘ KOMPAKT TECHNICS SL PG 590 wyjście optycz
ne, pilot, cena 450 zł, zamienię na dekoder Wizja TV lub tele
fon GSM Panasonic GD 90, Siemens M35i. Prochowice, tel. 
0606/78-13-23
ZAMIENIĘ TELEWIZOR SONY 25" kupionyw Polsce, z orygi
nalną plombą - na telewizor Sony lub Panasonic 100 Hz, z dopła
tą 1.000 zł. Lubin. tel. 0607/20-79-59 
ZAMIENIĘ WIEŻĘ TECHNICS SU-V670 klass AA PSX CAP 2 
x 140, magnetofon RS-TR 555, dolby BĆ, dbx, HX-PRO, tuner 
ST-600L, zadbany - na amplituner Technics SA-AX7 lub inne 
propozycje, np. 2 telefony komórkowe, RTV. Trzebnica, tel. 071/ 
312-16-23
ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY DO „KINA DOMOWEGO” CAT 
wzmacniacz, subwoofer + 5 głośników, instrukcja w j. niemiec
kim, - 800 zł. Wrocław, tel. 353-27-67 
ZMIENIACZ BLAUPUNKT A 0510'x CD, kabel. Trzebnica, tel. 
0603/43-92-73
ZMIENIACZ BLAUPUNKT A09 nowy model serii SKYLine, na 
10 płyt, oryginalny kabel, - 500 zł. Wrocław, tel. 0501/58-82-23 
ZMIENIACZ CLARION CDC 634 stan b. dobry, na 6 CD, długi 
kabel nie cięty, magazynek, uchwyty, mało używany, bardzo 
małe wymiary, możliwość sprawdzenia, cena 520 zł lub zamie
nię na subwoofer lub wzmacniacz. Wrocław, tel. 328-33-99 
ZMIENIACZ KENWOOD 10 płyt, -100 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0606/82-21-29
ZMIENIACZ PIONEER CDX-M6 na 6 płyt, - 270 zł. Bolesła
wiec, tel. 0502/56-89-90 SMS
ZMIENIACZ SONY CDX-70 na 10 płyt, całe zaczepy, kabel 5 
m, - 420 zl. Bolesławiec, tel. 0606/3644-93 
ZMIENIACZ SONY CDX 51 na 10 płyt CD, -300 zł. Wałbrzych, 
tel. 0501/10-96-22
ZMIENIACZ SONY, 2000 r. na 10 płyt CD x 616, kupiony w 
Polsce, faktura, - 600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/ 
•23-45-49

KOM PUTERY
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 17N od 400 zł, 20" od 800 zł, drukarki 
laserowe. HP od 350 zł, notebooki, od 900 zł, 
„Progres-Komputery” , Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63,0501/15-50-90 80007581

O „ABC DRUKAREK” • regeneracja kartridży do 
drukarek atramentowych i laserowych. Tusz czar-
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- KOMPUTERY PG, NOTEBOOKI
- MONITORY, DRUKARKI, AKCESORIA

(071)348 24 50,0606 226 994
komputerczesci@poczta.onet.pl

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 p iątku, w 
godz. 9-17. „MAD COMPUTERS” , Wrocław, ul. > 
Sienkiewicza 37/39, teł. 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

AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 mb, sprawny, kable, ste-

lllllllllll
(071)336 01 10

KOD
KRESKOW Y
E T Y K I E T Y

• Stickery na komputery - plomby gwarancyjne
• Wklejki pryzmowe-full kolor-w okienko w wieży
• Drukarki, aplikatory, kodu i etykiet

ETIM A RKET OP012052 
50 • 514 Wrodaw, ul. Międzyleska 2/6 lok.309 i 310 

tel7fax 071/ 336 01 10.0-601 86 29 69 
N a sza  s trona: w w w .e tim arkeL com .p l 
e -m a il:e tim arke l@ etim arke t. c o m .p l

tel. 343-00-83 
316-56-64, wieczorem

Wrocław, ul. Wita Stwosza 3 
(od 1200 do 1700)

www.trex.com.pl,trex@online.pl

SKLEP KOMIS. 
SERWIS 3

Z m n  wiemy co j*»t grana I ■. - ^
\ ■ W

Przyk łado w e  ceny: ” *
- Playstation 2 . 1750 z l - karta pamięci do P»2 149 zł
- Psone 550 z l - dual thock  2 . 139 zł
• Dreamcast 600 zł - karta pam lf c l 1MB 25 z l
• Gameboy color . 220 z ł • kabel RGB 19 z l
• przestrojenie PS  2 300 zł ' ■"*. *
W ?  r  v  f =>j s  ®  ^
ZAKUPY NA RATY!II
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równik .możliwość montażu, - 90 zł. Lutynia, tel. 071/317*12-63. 
0603/22-23-97
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 mb. pci. - 50 zł. Wrocław, 
tel. 0502/8340-87,34544-28
AKCELERATOR 3DFX V00D00 sterowniki, kabel. - 70 zł. Zło
toryja. tel. 0604/39-69-51
AKCELERATOR 3DFX VOODOO I112 MB, PCI, sterowniki • 
170 zł, karta grafiki S3 TRIO AGP 4 MB - 35 zł, razem - 200 żł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-50-11 
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-ROMx24 - 75 zł, x32 - 85 zł, x40 - 90 zł, x48 - 95 zl oraz x50 
- 99 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 368-75-88, 0602/66-49-88, 
0503/8640-86
CD-ROM X8 stoi na panelu, - 40 zł. Wrocław, tel. 071/347-65-23 
CD-ROM ATAPI x8, - 40 zł. Wrocław, tel. 347-65-23 
CD-ROM LG x40, mało używany -150 zł; Wrocław, tel. 071/ 
328-99-61
CD-ROM SONY SCSi x 2, stan idealny, współpracuje z nagry- 
warkami. - 55 zł. Wrocław, tel. 071/325-06-79,0606/42-96-23 
DRUKARKA CANON BJC4300 bez koszyczka z tuszami. -50 
zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89
DRUKARKA CANON BJ 330 mono. format A2 • 720 zł; Canon 
BJC 800 Color, format A3,4 osobne głowice i atramenty, -1.140 
zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29
DRUKARKA CANON BJ 10 mono, do notebooka - 320 zł oraz 
Canon BJC 70, kolorowa, akumulator, do notebooka, - 590 zł. 
Wrocław,>tel. 364-07-63
DRUKARKA EPSON 460 2-głowicowa, mało używana, stan ide
alny - 240 zł, 2 tusze (czarny i kolorowy) do drukarki Epson 
440-60,640-60,740-60 lub 860 • 80 zł, całość - 300 zł. Jawor, 
tel. 0603/20-08-92
DRUKARKA EPSON LQ 570 24-igłowa. szybka, polskie znaki, 
bardzo dobra jakość wydruku, • 180 zł. Legnica, tel. 0601/ 
79-95-15

T.REX
•  komputery, akcesoria
•  skup-sprzedaż-komis
•  IBM - tanie zestawy, 

zamiana konfiguracji

DRUKARKA EPSON LQ150, • 90 zl. tazany, tel. 0607/79-31-18 
DRUKARKA EPSON Stylus 300, - 110 zł. Wrocław, tel. 
343-70-11
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 2-głowicowa, stan ide
alny - 290 zł oraz Canon BJ 300, mono, format A3, - 340 zł. 
Wrocław, tel. 364-07:63
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR ESC/PII atramentowa, 
-180 zł. Wrocław, tel. 071/781-98-72 
O  DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 

4050 TN na gwarancji, faktura VAT, • 3.660 zł oraz 
inne. Lombard „EURO-P.A ", Wrocław, ul. Piłsud
skiego 92, tel. 071/341-7548 01026681

DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 1100, -1.200 
zł; Chojnów, teł. 076/818-72-86 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 640C stan idealny, zrobio
no tylko ok; 50 kopii, - 250 zł. Kluczbork, tel. 077/418-72-99, 
0602/19-25-85

DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LJ3P laserowa, sprawna, 
stan b. dobry, < 360 zł oraz HEWLETT-PACKARD 1600C sie
ciowa, atramentowa, - 700 zł. Legnica, tel. 076/856-35-09,0603/ 
5S-70-44
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD JET 1100 pełna dokumen
tacja, mąłóużywana, -1.350 żł. Oława, tel. 071/313-96-75 po 
godz.16 1
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 660 C atramentowa, -150 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 870 CXI Professional Se- 
riess, atramentowa, kolorowa, drivery i program obsługi w jęz. 
polskim, stan b. dobry, • 330 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24, 
0603/28-82-59 f  \
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 5L laserowa, - 620 zLWrO: 
cław, tel. 360-10-39
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LESERJET 4 L stan ide
alny, na gwarancji, - 490 zł. Wrocław, tel. 0501/75-73-72 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 560 po konserwacji, nowe 
atramenty. -170 zł. Wrocław, tel. 0606/45-31-95 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 820 CXi Professional Se- 
ries, dwa osobne duże pojemniki z atramentem (nowy koloro
wy), ekonomiczna + przewody i sterowniki, stan b. dobry, - 330 
z ł, możliwy dowóz i instalacja. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD III P LaserJet, na gwaran
cji, - 380 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17; 0501/ 
15-50-90
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 850, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/784-30-68
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 690C stan b. dobry, atra
mentowa, zasilacz, brak czarnego tuszu, gratis Epson 300, z 
pełnym zbiornikiem, -120 zł. Wrocław, tel. 357-31-81 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD HP LASER 4 laserowa, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0609/4948-37 
DRUKARKA LEXMARK Winwriter 150C, kolorowa, foto. -180 
zł. Legnica, tel. 076/856-35-09,0603/55-7044 
DRUKARKA LEXMARK OPTRA E laserowa, • 490 zł. Leszno, 
tel. 0502/17-82-77
DRUKARKA LEXMARK 3200 bez kartridży, stan dobry, -110
zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53
DRUKARKA LEXMARK1020 atramentowa, 2 wkłady (czarny,
kolorowy), okablowanie, drivery, stan idealny, • 320 zł. Żagań,
tel. 068/377-16-21,0502/87-26-25
DRUKARKA NEC 24-igłowa, nowa taśma, -150 zi. Jelenia
Góra, tel. 0501/6247-25 _
DRUKARKA OKI 590 Profesional Series, igłowa, stan idealny, 
nowa taśma, • 430 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
DRUKARKA OKI 810,600 x 600 DPI, pręd. 8 stron/min, nowy 
tuner - 400 zł. Polanica Zdr., tel. 074/868-22-18 
DRUKARKA OKI 390 24 igły, po konserwacji, szybka, idealna 
do faktur, - 350 zł. Wrocław, tel. 0606/45-31̂ 95

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

C A Ł O D O B O W O
te l. 368-11 -11, 0-604 562 170

DRUKARKA OKI do fakturowania, model 390 - 320 zł; 320 - 
580 zł oraz 590 Elitę, - 580 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA OKI 393 Heavy Duty, długi wałek - 790 zł; Oki 395 
ML, długi wałek -1.380 zł oraz Oki 3410, długi wałek, -1.560 zł. 
Wrocław, tel. 0604/88-52-29 '
DRUKARKA PANASONIC laserowa. - 300 zł. Legnica, tel. 076/ 
856-35-09,0603/55-70-44
DRUKARKA SEIKO CD PRECISION + 50 szt. płyt, drukuje 
płyty CD-R, karty plastikowe, papier w jakości fotograficznej, 
na gwarancji 6 mies, -1.250 zł. Żarów, tel. 074/858-07-15 
DRUKARKA SEIKOSHA SP 1200 VC, -170 zł. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
DRUKARKA STAR LC24-20 igłowa, 24 igły, A4, wyświetlacz 
funkcji LCD, b. szybka w druku, nowy model, stan dobry, -150 
zł. Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53 
DRUKARKA STAR LC 24-1D 24-igłowa, nadaje się do fakturo
wania - 90 zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
DRUKARKA STAR LC-2410, -110 zł. Wrocław, tel. 071/: 
322-9342
DRUKARKA XEROX docuprint C6 -180 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
48-46-68
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

DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 660C -180 zł, 690C, kolo
rowa, foto • 230 zł, 850C, kolorowa, foto - 280 zł. Legnica, tel. 
076/856-35-09,0603/55-7044
DRUKARKI HEWLETT-PACKARD HP 690C, HP 850C, kolo
rowe, z okablowaniem i tuszami, stan dobry - 290 zł i 420 zł, HP 
695C, kolorowa, opcja Foto, zasilacz, tusze, oprogramowanie, 
b. mało używana - 320 zl. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
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 CREATIVE x5x32, dekoder DVD Creative DXR2, .
razem, - 380 zł. Wrocław, tel. 0502/31 -63-84
DVD-ROM CYBERDRIYE CD x32, DVD x6 -160 zł. Wrocław
tel. 0607/32r73-99,071/339-83-85 w godz. 1.2r20
DVD-ROM SAMSUNG 6x/32x - 160 zł. Wrocław, teł. 0607/
32-73-99.071/339-83-85 w godz. 12-20
DYSK TWARDY 2.1 GlT- 200 zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77
DYSK TWARDY 1.2 GB (40 kb bad)„- 80 zł. Lubin, tel. 0604/
47-01-09
DYSK TWARDY 2.1 GB. -180 zł, Lubin, teł. 0604/47-01-09'! 
DYSK TWARDY850 MB - 85zł, stacja dyskietek>1.9.zł, zasi.-' 
lanie - 25 zł, karty, graficzne - .35 zł i inne części do PC. Wał- 
brzyćh, tel. 0606/58:03-92
DYSK TYVARDY do notebooka, 6 GB - 690 zł oraz 820 MB. - 
210 żł. Wrocław, tel. 364-07̂ 63 
DYSK TWARDY wbudowany wkartę PCMCIA, 260 MB, do no
tebooka, r 800 zl. Wrocław, teł. 0604/88-52-29 .

- DYSK TWARDY.'1.Ó GB; na gwarancji i. mies,  ̂140 zł. Wro- 
cjaw, tel. 0501/1746-97
DYSK TWARDY CAVIAR 1.3 GB, na gwarancji,- 90 zł. Wro-. 
cław, tel'. 071/328-09:75

DYSK TWARDY SEAGATE 17 GB, gwarancja, - 370 zł. Bole
sławiec, tel. 0501/76-6746
DYSK TWARDY SEAGATE 4.3 GB, + kabel, może byćzfilmą- 

. mi w formacie DIVX, - 249 zł. Głogów, tel. 0602/61-59-68 
DYSK TWARDY SEAGATE poj. 13 GB, UDMA/66, - 300 zł. 
Wrocław( tel. 071/328-98-12,0502W4-92-36 
DYSK TWARDY SEAGATE 13 GB UDMA/66 - 280 zł. Wro
cław, tel'. 071/328-98-12,0502/14-92-36 
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 WESTERN DIGITAL 4.3 gb. z bad sectorami, 
-110. zł. Wrocław, tel.0603/29'77-84 
DYSKIETK11.44 MB - 40 gr/szt. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w 
godz. 11-17,0501/15-50-90.
FAX-MODEM, - 40 zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77 . 
FAX-MODEM 56 kb, nowy, w opakowaniu, pci, -120 zł. Luty
nia, tel. 0603/22-23-97,071/317-12-63 
FAX-MODEM PENTAGRAM DARK 561 PCI, wewn., 56K V 90 
+ 20 m kabla telefonicznego, - 100 zł. Wrocław, teJ. 071/ 
32841-31 po godz. 17
FAX-MODEM ZOLTRIX SPIRIT 56K z pocztą głosową z tele
fonem głośno mówiącym, 56 kbps, wyjście na telefon, mikro
fon, głośniki, homologacja, kabel i przejściówka gratis, - 60 zł. 
Wrocław, tel. 0601/18-12-69

m In - SKANEAY bil 219 zł 
- MONITORY 15” 600 zł 

- VGA TUT 2 M64 -1 90zł
W-w ul. Odrzańska 15 °P012021 

tel. 071 343-06-44 w godz 10:00-18:00

O  FILMY, GRY I PROGRAMY NA PC, PLAYSTATION 
1 i 2 oraz SEGA DREAMCAST, tysiące tytułów, 
największy wybór • wszystkie nowości oraz star
sze: encyklopedie, użytkowe, erotyka, bajki, 
muzyka, audio i MP3. Ekspresowa wysyłka (mniej 
niż 24 godziny). Cena 10 zł/szt., przy zakupie 5 
płyt • 1 gratis!!! Na życzenie katalog (wysyłkowo 
za 10 zł lub e-mailem gratis). Wrocław, e-mail: 
komputer@data.pl, tel. 0608/11-86-55 03002781

O  FIRMA KOMPUTEROWA „AND COMPUTER”: 
sprzedaż zestawów komputerowych, nowych i 
używanych, gwarancja. Skup sprzętu kompute
rowego i telefonów komórkowych, serwis urzą
dzeń elektronicznych. Wałbrzych,*ul. Topolowa 
23, tel. 074/841-80-41, 074/853-07-04 w 
godz. 11-17, 0602/57-20-58 01025911.

GŁOŚNIKI GENIUS sp-g06, - 30 zł. Wrocław, tel. 345-73-86, 
. po15
GRY I FILMY NA PC "60 sekund’ , ’ T3. wojownik*,."Chłopaki 
nie płaczą", "Dług" oraz gry: Pro Rally 2001, Settlers IV PL, 
Delta Force - 9 zł/płyta, przy zamówieniu 4. płyt 1 gratis. Dzier
żoniów, tel. 0504/93-39-60
GRY I PROGRAMY NA AMIGĘ przy kupnie 10 gier - 3 gratis, 
cena 1,50 zł/szt. Milicz, tel. 071/383-10-31 
O  GRY I PROGRAMY NA PC ekstra nowości, Sud- 

den Strike PL, Black & White PL, UEFA Challen
ge, Dracula zmartwychwstanie PL, Sacrifice PL, 
Alicja w krainie czarów PL, Emergency Room PL, 
Desperados, 100% gwarancji, ekspresowa reali
zacja, co 4 CD • 1 CD i katalog gratis, tylko wy
syłka • 10 zł/CD., tel. 0603/04-94-93 81010231

O  GRY I PROGRAMY NA PC ekstra nowości: Zagi
niony świat PL, Prosiaczek Kwik, Rośliny i owa
dy PL, Na kłopoty pantera PL, Tropico, X-Com 

- Enforcer, Grouch PL, Black & White PL, Sudden 
Strike PL, Sacrifice PL, 100% gwarancji, ekspre
sowa realizacja, co 4 CD • 1 CD i katalog gratis, 
tylko wysyłka • 10 zł/CD., tel. 0601/06-25-66 
81010241

O  GRY I 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 Black & White PL, Frog- 
ger 2, Battle Of Britain, Undying, Cywilizacja • 
Próba czasu, Sims Balanga, Worms Party PL, Pro 
Rally 2001, Settlers 4 PL, Pizza 2 PL, Windows 
ME, Office 2000, Encyklopedie, Multimedialne:

Omnia, Fogra, Mapa Polski, Mapa Europy Reali
zacja w dniu zamówienia. Dowóz na terenie Wro
cławia. • 10 zł/CD, przy 4 CD -, 1 CD gratis, Wro
cław, tel. 0501/05-17-65 81010341

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. 0603/5445-76 01024811

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Na Kłopoty Różowa 
Pantera, Ice Wind Head of Winter PL, Test Drive 
6 PL, Gold, Drakula PL, Sheep PL, Oil Tycon, De
sperados, Runę Halls of Valhalla, Alicja w Kra
inie Czarów PL, Startrek • Elitę Force Expanion, 
Office 2001 i inne, także filmy Szybka realizacja, 
cena 10 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/05-78-74 
02022141

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Undying, Quake'fTI 
Team, Delta Force, Blair Witch 2 PL, Ski Jumping 
RTL 2001, Pizza 2 PL, Settlers 4 PL, Sims Balan
ga, Worms Party, Mapa Polski, Mapa Europy, Win
dows ME, Windows 2000, Photoshop 6.0, Corel 
9.0 PL, Engiish Translator, Encyklopedie: Omnia 
, Fogra, Wszechświata. Realizacja tego samego 
dnia. Dowóz, i wysyłka • 10 zł/CD, Wrocław, tel. 
0607/74-16-89 81010331

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

0  GRY I PROGRAMY NA PC dużo nowości, możli
wość zamówienia specjalistycznego oprogramo
wania, szybka realizacja zamówień, katalog gra
tis, e-mail: zamowienieplyty@wp.pl • 12 zł/CD. 
Wrocław, tel. 0502/89-69-99 02021141

GRY.I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, szybka realizacja, 
przy zakupie 10 szt. 5 gratis, przy zakupie 5 szt. 2 gratis, wysył
ka -15 zł/szt. Bolesławiec, tel. 0603/5445-76 
GRY i PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, wysyłka, szybka 
realizacja, przy zakupie 10 szt. 5 gratis, przy zakupie 5 szt. 2 
gratis -15 zł. Legnica, tel. 0603/5445-76 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, szybka realizacja, 
wysyłka, przy zakupie 10 szt. 5 gratis, przy zakupie 5 szt. 2 
gratis -15 zł/śzt. Lubań, tel. 0603/33-37-38 
GRY I PROGRAMY NA PC • 10 zł/szt., do każdych 4 CD jedna 
gratis. Lubawka, tel. 0606/95-86-54 
GRY I PROGRAMY NA PC PSX nowości oraz starsze tytuły, 
filmy, muzyka, programy do telefonów GSM, wysyłka 8 zł, cena 
10-13 zł/szt. Lubsko, tel. 0608/34-17-08 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, wysyłkowo, szyb
ka realizacja, przy zakupie 10 szt. 5 gratis, przy zakupie 5 szt. 2 
gratis -15 zł/szt. Opole, tel. 0603/33-37-38 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, spis gratis, wysył
ka (5 zł), przy zakupie 5 szt. 2 gratis, przy zakupie 10 szt. 5 
gratis -15 zł/szt. Szklarska Poręba, tel. 0603/5445-76 
GRY I PROGRAMY NA PC cena 15 zł/szt. Wałbrzych, tel. 0603/ 
31-25-94
GRY I PROGRAMY NA PC filmy, firzy zakupie 5 płyt - 6 gratis,
na życzenie wysyłamy bezpłatnie spis, możliwość wysyłki - 9
zł/CD. Wołów, tel. 0606/50-94-98
GRY I PROGRAMY NA PC filmy, MP3, nowości, okładki, CD
Verbatim, co 4 CD 1 gratis - 8,12 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/
94-56-50
GRY I PROGRAMY NA PC różne tytuły, przy 3 CD -1 gratis, 
firmowe nośniki, pudełko -10 zł/CD. Wrocław, tel. 0602/85-77-27 
GRY I PROGRAMY NA PC wiele tytułów -10 zł/CD. Wrocław, 
tel. 0503/63-75-15 .. . . ,
GRY I PROGRAMY NA PC-wszystkie nowości -12 zł. Wro
cław, tel. 0604/14-22-19
GRY I PROGRAMY NA PC duży wybór, również muzyka, filmy, 
przy zakupie $ĆD -, 1 gratis, tylko wysyłka - 9 zł/CD. Ziębice, 
tel. 0501/93-0740
GRY I PROGRAMY NA P C : Tony Hawk Pro Skater, Tomb Ra- 
ider 5, Ace Venture, Rayman 2, Mercedes benz. Racing, pro
gramy: Win ME, Win 2000, Office 2000 oraz 100 filmów: Speed 
2,60 sekund -10 zł. Lądek Zdrój, tel. 0601/50-1 -̂85 
GRY I PROGRAMY NA PC Opsys, Stund GP, Haus of Death, 
Blair With Project 2 PL, Black and White, Wormsy Party, Sims 
Balanga, Setlers 4, Pro Rally 2001. Pizza 2. przy zakupie 4 CD
1 gratis, dowóz, wysyłka, exspress, -10 zł /szt. Wrocław, tel. 
0607/15-26.-68
GRY NA GAME BOY kolorowe • 70-100 zł, czarno-białe - 45 zł. 
NINTENDO 64 - 60-90 zł. Wrodaw, tel. 0502/40-1047 
GRY NA PC SERTERACORE PL nówa, nie używana, cena 50 

-zł. Wrocław, tel. 322-55-82 wieczorem 
GRY NA PC programy i filmy: Desperados, Worms World Party 
pl/Black 7 White pl. (Fallont Tactics), Pizza 2 pl., Settlers IV pl., 
Arcoń4.0 pl., Słownik Colinsa 2.0, Corel 10, Office 2000, PWN 
2001, tylko wysyłka, przy zakupie 3 CD jedna CD gratis, spis, 
MP3,1 CD, -10 zł- Wrocław, tel. 0603/71-02-77.
GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, szybka realiza
cja, możliwa wysyka lub dowóz, przy zakupie 10 szt. 5 gratis, 
przy zakupie 5 szt. 2 gratis • 15 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/ 
33-37-38

GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, wysyłka, szyb
ka realizacja, przy zakupie 10 szt. 5 gratis, przy zakupie 5 szt. 2 
gratis -15 zł/szt. Legnica, tel. 0603/33-37-38 
GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, szybka realiza
cja, przy zakupie 10 szt. 5 gratis, przy zakupie 5 szt. 2 gratis - 
15 Zł/szt. Szklarska Poręba, tel. 0603/5445-76 
GRY NA SEGA DREAMCAST „Daytona USA 2001", .Fighting 
Vipers 2", .King of Fighters Evolution’ , .Mars Matrix'. „Plasma 
Sword', .Samba de Amigo' i inne - 20 zł/CD. Wrocław, tel. 0606/ 
36-18-40
GRY NA SEGA DREAMCAST oraz programy i filmy, MP3, Unre- 
al Tournament, Ouake III, Phantasy Star Online, MSR, ponad . 
200 tytułów, Internet Browser 2.0, wszystkie nowości, płyty Vęr- 
batim + pudełko, możliwość wysyłki, katalog gratis -15-20 zł 
(gry), filmy od 25 zł. Wrocław, tel. 0607/54-65-36 
O  GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, 

nowości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz 24 godz., wysyłka 48 godz.). Przy

“ MARGO” , 53-676 Wrocław 
ul. Zelwerowicza 16/18 0 

tel. 071/359-37-87 |
pon.-pt. w godz. 10-18 *

MONITORY UŻYWANE!!! 
14” od 150 zł, 15” od 250 zł 
17” od 400 zł, 19” od 700 zł

GWARANCJA 0D 3 D012 MIESIĘCY!!!

PŁYTY GŁÓWNE 
Z DEMONTAŻU!!!

486 od 20-50 zł 
Pentium od 50-150 zł 

Pentium II, III od 100-300 zł
GWARANCJA OD 3 D012 MIESIĘCY!!!

NOWE ZESTAWY 
KOMPUTEROWE!!!

PŁYTA GŁ.DFI 1810 ATX 270 ZŁ
CELERON 600 310 ZŁ
RAM 64 MD 100 a
HDD 10 GB 370 ZŁ
FDD 1.44 ♦ CD ROM X 32 1(0 ZŁ
KARTA GRAFICZNA na plyel* OZŁ
OBUDOWA MINI ATX 120 ZŁ
KARTA DŹWIĘKOWA AC97 OZŁ
KLAWIATURA + MYSZ * MP 50 ZŁ

RAZEM BRUTT01400 ZŁ!!!
PŁYTA GŁ. DUROM «TX 340 ZŁ
DUR0N 700 270 ZŁ
RAM 84 MB '  100 &
HDD 20 GB 440 ZŁ
FDD 1.44 +CD ROM X 50 220 ZŁ
KARTA 6R. RIVA16 MB m t 150 ZŁ
OBUDOWA MIDI « X  -130 ZŁ
KARTA DŹWIĘKOWA AC97 '  0ZŁ 
KLAWIATURA * MYSZ + MP 50 ZŁ

RAZEM BRUTTO 1700 ZŁ!!! 

GWARANCJA 24 MIESIĄCE!!!
zakupie 10 sztuk • 5 gratis, przy 5 szt. • 2 gratis. 
Również spis gier i dowóz • gratis. Cena -15 zł/ 
szt. Jelenia Góra, tel. 0603/5445-76 01024821 

O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1000 pozycji, 
wszystkie nowości, najszybsza realizacja, dowóz 
gier do domu do 12 h, wysyłka do 48 h! Przy za
kupie 5 CD • 2 CD gratis! Katalog gratis! 100% 
gwarancji, w sprzedaży gry na Sony II • 15 zł/szt., 
ponad 120 tytułów, pełne wersje, na markowym 
not ni ku -15  zł/szt. Wrocław, tel. 0503/98-67-98 
80008791

“ B A Ł A "  -  tel: (071) 78 28 954
ul. Kazim ierza W ielkiego 39, II p, pok. 11 
50-077 W rocław ; e-m ail: bala@ post.p l

JHP
NAPRAWY I  KONSERWACJE

I DRUKAREK, MONITOROW, 
KOMPUTERÓW  OPfl11MJ

SZUKASZ 
drukarki lub monitora DZWOŃ

I Wroct| Wrocław, ul. Trwała 1, tel.071/783-76-42 
-601 70 54 03 od 9.oo do 18.00

/ M 7 K B E Z  O D S E T E K  ! ! !
W E  W R O C Ł A W I U  J E D Y N I E  W  d ?  —  Z -

LOTUS OFFICE

CELERON 600 
MB ATX VIA Pili 
64 MB PCM33 

HDD 10 GB 
RIVA TNT2 M64 32 

CD LG x52

CENA: 1 .7 0 0  Zł

LOTUS GAMES

DURON 750 
MB ECS KT 133 
64 MB PC 133 

HDD 20 GB 
RIVATNT2 M64 32 

CD LG x52

CENĄ: 1 .8 0 0  Zł

LOTUS GAMES II

DURON 800 
MB ECS KT 133 
128 MB PC 133 

HDD 20 GB 
GEFORCE2 MX 32 MB 
DVD LG 12+SB LIVE!

CENA: 2 .2 9 0  zł

LOTUS MASTER

ATHLON 1 GHZ 
MB ABIT KT7A RAID 
256 MB PC 133 
HDD 46 GB IBM 
GEFORCE2 GTS 
DVD LG 12+SB LIVEI

CENA: 4 .6 0 0  Zł

KUP NA RATY KOMPUTER 
NOWY LUB UŻYWANY 

Z M O D E R N IZ U J SW Ó J 
K O M P U TE R .

KUP LEPSZY MONITOR, 
DRUKARKĘ LUB COŚ INNEGO

NIE PŁAĆ ODSETEK II!

ZAPRASZAMY DO NOWEGO 
SALONU KOMPUTEROWEGO!
u. WYŚCIGOWA 58

obok autokomisu ROCAR

tei/fax 3 3 9  89  76ODSETKI W łNNYCH 
SKLEPACH: 2 0 5  zł

ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 2 1 8  zł

ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 2 7 7  zł

ODSETKI W INNYCH 
SKLEPACH: 5 5 6  zł

ODSETKI U NAS: O ODSETKI U NAS: O ODSETKI U NAS: O ODSETKI U NAS: O ul K W I S K A  1 8
g - | DANE DLA OKRESU KREDYTOWANIA 10 MIESIĘCY, BEZ PIERWSZEJ WPŁATY

M H H  J > G - L O T U S
p r z y j m u j e m y  s t a r e  k o m p u t e r y  w  r o z l ic z e n iu  iii

boczna Legnickiej, obok DH ASTRA

« 351 7 8  3 2 , .  35178 29
www.pclotus.com.pl 

e-mail pclotus@pclotus.com.pl
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V k  POLSKIE KASY FISKALNE
Ul WAGI, METKOWNICE, SKANERY KODÓW KRESKOWYCH, ROLKI TERMOCZUŁEIOFFSETO . 

&

KOMPUTERY

F * O S f lE T  B in g o
h u

-małe gabaryty,
-atrakcyjny wygląd, 
-klawiatura CHERY, j§§§§ 
-cicha I szybka 
drukarka termiczna, 
-wbudowany akumulator,

CAŁODOBOW E 
ZGŁASZANIE 

AWARII K A S  III

ul. Więckowskiego 17a
tel./fax 071/342-55-50 

tel. 071/342-57-40« 
ix@onlinej

FUN AM P

999PLN
(+  VAT 22%)

INSTALACJA  -  GRATIS!
^  FISKAUZACJA  -  GRATIS !

PROGRAMOWANIE - GRATIS ! 
“ ■ DOJAZD-W ROCŁAW  -  GRATIS !

E tZ A B  A lfa
sprawdzona I niezawodna, 

^^ M ^ m ^w budow any akumulator, 
- prosta w obsłudze, 

I - szybka drukarka,

w1840p ln
(+ VAT 22%)

MONITORY

- raty bez pierwszej wpłaty,
- bezpłatny dow óz sprzętu,

• dowolne zm iany konfiguracji.

15" LG SW560N 550,-
15” SAMTRON 55E 545,-
17” IIYAMA S700JT1 935.-
17" L 6  775N 895,-
17” SAMTRON 76E 815,-
19” IIYAMA S900MT 1570,-

17* SAMTRON 76DF 1050,-
17" IIYAMA A705MT 1420,-
17”’ LG  FLATRON 775 1099,- 
17" NEC Fe700+ 1175,,
17" PHILIPS 107T21 1160,-
19" IIYAMA A902MT 2480,-

DRU KARKI
CANON BJC2100 315,- 

1 1 1 1 1 :0 4 :^ 4 0 0  ; i H S  ■
HP OJ 840C

33 5 ^

: 2 7 V ' ;
320,-
369,-

O GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, 
nowości na bieżąco: ISS Pro 2, Kessen, SSX, 
Devil McCry, PR 5, GT3 (demo), Mash (demo), 
MDK 2, Quake 3, przy zakupie 5 CD • 2 CD gratis, 
możliwość wysyłki, iermin realizacji 48 godzin, 
dowóz do domu na terenie Wrocławia, katalog 
okładki gratis, wszystkie gry,sprawdzone • 15 zł/ 
szt. Wrocław, tel. 0501/97-22-26 80008901

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I PLAYSTATION 2 
ponad 1000 tytułów, wszystkie nowości, 100% 
gwarancji!!! Cena 14 zł/CD, co 5 CD • 1 CD gra
tis!!! Katalog gratis! Dowóz gratis lub promócyj’  
na wysyłka!!!. Wrocław, tel. 0502/82-41-99 
02021951

Ł  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 wszystkie tytuły, jedynie wy
syłka, szybka realizacja, przy zakupie 10 szt. 5 gratis, przy za
kupie 5 szt. 2 gratis -15 zł/szt. Bolesławiec, tel. 0603/54-45-76 
GRY NA SONY PLAYSTATION bardzo duży wybór, PS2. Dre- 
am Cast, szybka realizacja zamówienia, katalog gratis, okład
ki, - 20 zł /CD. Bolesławiec, tel. 0608/79-30-85 
GRY NA SONY PLAYSTATION Alladyn, Bugs Bunny, Chicken 
Run, C-12 Finał Resitance, Crash 3, Tekken 3, Spyro III -10 zł/ 
płyta, przy zamówieniu 5. płyt - 2 gratis. Dzierżoniów, tel. 0504/ 
93-39-60
GRY NA SONY PLAYSTATION firmowy nośnik, pełne i spraw
dzone wersje, plastikowe pudełka, duży wybór, spis gratis, wy
syłka, szybka realizacja zamówień • 12 zl/szt. Grodków, tel. 
0503/67-54-14. woj. opolskie
GRY NA SONY PLAYSTATION duże zniżki dowóz bezpłatny, 
spis gratis, szybka realizacja, przy zakupie 5 szt. 2 gratis, przy 
zakupie 10 szt 5 gratis -15 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/ 

^33-37-38
GRY NA SONY PLAYSTATION oraz gry i programy na PC, no
wości i starsze + katalog, cena od 7 do 10 zł/szt. Kudowa Zdrój, 
tel. 0600/66-71-36
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, szybka reali
zacja, wysyłka, przy zakupie 10 szt. 5 gratis, przy zakupie 5 
szt. 2 gratis -15 zł/szt. Legnica, tel. 0603/54-45-76 
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór nowości -15 zł, 
przerabianie PS One bez loadera, kable RGB, dowóz gratis. 
Legnica, tel. 076/856-04-68
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowośei, 4 gry 5 
gratis, 1 CD -13 zł, przerabianie konsol 1 CD gratis. Legnica, 
tel. 0607/11-22-81
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, szybka reali
zacja, wysyłka, przy zakupie 10 szt. 5 gratis, przy zakupie 5 
szt. 2 gratis -15 zł/szt. Lubań, tel. 0603/33-37-38 
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór tytułów, nagrane 
na firmowym nośniku, plastikowe pudełko, gry sprawdzone, spis 
gratis, wysyłka, szybka realizacja -12 zł/szt. Lubin, tel. 0503/ 
67-54-14
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, firmowe nośniki, pły
ty w pudełkach, gwarancja jakości, realizacjaw ciągu 24 h, tyl
ko wysyłka -10 zł/szt. Oleśnica, tel. 0605/10-18-79 
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, wysyłka, szyb
ka realizacja, przy zakupie 10 szt. 5 gratis, przy zakupie 5 szt. 2 
gratis -15 zł/szt. Opole, tel. 0603/33-37-38 
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis gratis,. 
jedynie wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 szt. 2 gratis, przy zakupie 
10 szt. 5 gratis -15 zł. Szklarska Poręba, tel. 0603/54-45-76 
GRY NA SONY PLAYSTATION pełne i sprawdzone wersje, 
duży wybór tytułów, firmowy nośnik, każda gra w plastikowym 
pudełku, okładka na życzenie, wysyłka.na życzenie, wysyłka 
lub dowóz, co tydzień nowości, 5 CD -1 gratis, cena 10.zł/szt. 
.Trzebnica, tel. 0608/26-48-87
GRY NA SONY PLAYSTATION cena 15 zł/szt. Wałbrzych, teł. 
0603/31-25-94

♦  GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, szybka ręali- 
zacja, jedyrje wysyłkal przy zakupie 10 szt. 5 gratis, przy zaku
pie 5 śzt.'2 gratis -15 zł/szt. Wałbrzych, tel. 0603/54-45-76 
GRY NA SONY PLAYSTATION II. dużo, tytułów, m.in. Tekent 
TAG i inne -120-150 zł. Wrocław, tel; 071/784-67-52 
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości, cena 15 
zł/szt. Wrocław, tel. 0607/12-53-42 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, na bieżąco, szybka 
realizacja, możliwość wysyłki lub dowozu -11 zł/szt1. Wrocław, 
tel. 0601/06-11-14
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, duży wybór, możli
wość wysyłki, katalog gratis, cena 15 zł/CD. Wrodaw, tel. 0501/ 
82-08-74
O  GRY NA SONY PLAYSTATION 2 wszystkie tytuły, 

cena 20 zł, przy zakupie pięciu • szósta gratis. 
Wrocław, tel. 0504/79-53-31 02022171

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, I11000 tytułów 
na Sony I i ponad 120 na Sony II, ISS Pro 5, Kes
sen, Quake 3, Devil May Cray, Fear Effect 2, F-1 
2000 GP, przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis! eks
presowa relizacja, dowóz do domu 12 h! Wysył
ka do 48 h! Każda gra sprawdzona, katalog gra
tis! • 15 zł/szt.. Wrocław, tel. 0605/10-31-79 
80008781

GRY NA SONY PLAYSTATION II Smuggler's Run, TTT, orygi
nalne, nowe, -190 zł. Głogów, tel. 076/834-30-64 
O  GRY NA SONY PLAYSTATION, PS21DREAMCAST 

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

O  INTERNET: instalacje, nauka, strony www, sieci 
komputerowe. Sklep internetowy - tanie części 
do PC. Poszukujemy przedstawicieli handlo-

AGP; zasilacz do PC 150 W - 40 zł; pamięci HYB 41256 (18 
szt.) - 20 zł i KM 4164B (18 szt.), - 20 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
764-73-35
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 300016 MB, cena - 270 zł, 
3DFX VooDoo 2000 - 240 zł, 3DFX VooDoo 5500 64 MB - 650 
zł, VooDoo 14 MB - 70 zł. Wrocław, tel. 0501/40-27-77 
KARTA GRAFIKI ATI RANGĘ 128 + TV AUT. 32 MB, AGP, ste
rowniki 2 X CD, - 200 zł. Bolesławiec, tel. 0501/76-67-46 
KARTA GRAFIKI ATI Expert 8 mb 3d, -130 zł. Legnica, tel. 
076/854-52-52, po 18

KARTA GRAFIKI RIVA TNT2 32 MB AGP M64 PRO TNT2, ♦ 
sterowniki, na gwarancji, -160 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KARTA GRAFIKI RIVA VANTA, -140 zł. Wrocław, tel. 0606/ 
31-74-90, po 16
KARTA GRAFIKI S3 4 mb, stan dobry, oprogramowanie, moż
liwość sprawdzenia, - 60 zł. Legnica, tel. 076/855-38-24 
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D agp x2, - 60 zł. Legnica, tel. 076/ 
866-02-66
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D AGP 4 MB - 50 zł, karta grafiki 
STB Velocity 4400, .kości" Riva TNT, 16 Mb, tv-out -170 zł,

spółka cyw ilna.

SKLEP FIRMOWY 
Ul. Piaskowa 7-9 (obok Hali Targowej) 

Wrocław, tel. (071) 346 03 04 
CENTFIALA 

Ul. Parkowa 25, Wrocław 
Tel. (071) 348 81 99

> NAJLEPSZE I NAJTANSZE POLSKIE KASY 

FISKALNE: POSNETI ELZAB

> AUTORYZOWANY SERWIS 

GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

> SZKOLENIA

> INSTALACJE

> WDROŻENIA

CENY KAS JUŻ OD

750.00 ZŁ NETTO !!!

SUPER CENA 
KOMPUTER Z MONITOREM W CENIE TYLKO

1639.00 ZŁ 
NETTO

Monitor 15” digital -  475,00 zł netto 
Obudowa Midi Tower ATX -  97,00 zł netto 
Płyta główna ECS -  310,00 zł netto 
Procesor AMD Duron 750 MHz -  215,00 zł netto 
Pamięć RAM 64 MB/133 MHz -  70,00 zł netto 
HDD 10,2 GB -  295,00 zł netto 
Karta grafiki S3 SAVAGE 4 2D/3D -  on board 
Karta muzyki AC'97 3D 16 bit -  on board 
CD-ROM 48X SPEED -  112,00 zł netto 
FDD 1,44 -  40,00 zł netto 
Mysz -  7,00 zł netto 
Klawiatura -  18,00 zł netto
(ceny na poszczególne podzespoły obowiązują przy zakupie całego zestawu)

ZESTAWY KOMPUTEROWE DLA KAŻDEGO KLIENTA
DUZY WYBÓR GIER I PROGRAMOW 

KOMPUTEROWYCH

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II ponad 1000 ty- 
tułów, wszystkie nowości: MDK 2, Devil McCry, 
Kessen, ISS 5, Fear Effect 2, Iss Pro 2, C-12, Ra- 
inbow Six 2, LMA Manager 2001, F-1 GP 2000, 
przy kupnie 5 CD • 2 CD gratis, 10 CD * 5 CD gra
tis, możliwość wysyłki lub dowozu na terenie 
Wrocławia - ekspresowa realizacja, katalog gra
tis, gry sprawdzone -.15 zł/szt., Wrocław, tel: 
0605/15-35-72 80008901

GRY NA SONY PLAYSTATION I, II DREAMCAST b. duży wy
bór nowości i nie tylko, okładki, katalog gratis, szybka realiza
cja, • 20 zł /szt.. Bolesławiec, tel. 0608/79-30-85 
O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II, DREAMCAST 

wszystkie tytuły, ekstra nowości, LMA 2001, Di- 
gimon World 2, Striker 1945, C-12, Simpsons Wre- 
stling, Alien Resurection, Fear Effect 2, Iss Pro 
2, Harwest Moon, Virtual Kasparov, Lego Island 
2, Metal Sług X, 102 Dalmatyńczyki, Sheep, 100% 
pewności ekspresowa realizacja, katalog gratis, 
plastikowe pudełka,. 5 CD - 2 CD gratis -,14 zł/ 
CD, tel. 0603/04-94-93 81010221

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

wych. www.bluel.pl, e-mail: biuro@bluel.pl, tel. 
0606/93-07-07 lub 071/781-29-42. 01022581

KARTA GRAFIK11 MB -10 zł; karta grafiki ATI AGP 4 MB - 55 
zł; karta muzyczna Sound Blaster Pro2 ISA - 45 zl, obudowa 
midi tower AT - 50 zł; proesor AMD 200 - 70 zł; dysk twardy 
Seagate ATA-33 o poj. 4.6 GB, - 250 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
641-34-57
KARTA GRAFIKI 8 MB AGP - 80 ztóraz CD-ROM Toshiba x40 
• 110 zł lub zamienię na kartę grafiki Riva TNT 2 M64 32 MB

KARTA GRAFIKI ATI 8 mb, z dekoderem DVD, - 70 zi. Łazany, 
tel. 0607/79-31-18, woj. wałbrzyskie 
KARTA GRAFIKI INNO 3D agp x4,32 mb 6 ns, 150 MHz, 1 rok 
gwarancji, 1500 zł. Opole, tel. 077/421-27-94 
KARTA GRAFIKI RIVA16 MB, AGP. + sterowniki, na gwaran
cji, -130 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KARTA GRAFIKI RIVA TNT 16 MB 1.5-roczna. - 90 zł. Choj
nów, tel. 0603/47-60-47

CD-ROM LG x40, mało używany - 150 zł. Wrocław, tel. 
328-99-61
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D AGP 4 MB - 50 zł. Wrocław, teł. 
071/328-99-61
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE AGP cena 40 zł, karta muzyczna 
SB PCI 64V - 40 zł. Wrocław, tel. 0601/15-67-51 
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE DX/GX PCI, 4 MB RAM.06. Wro
cław, tel. 354-40-52 wieczorem, 0502/93-60-30

NOWG Promocyjne C€NY
U L .K O TLA R S K A  25, WROCŁAW T E L . 3 4 4 - 2 4 - I 4 ,  3 4 1 - 7 3 - 5 3

Notebooki po leasingu w najkorzystniejszych cenach z fakturą i gwarancją!
• Notebook IBM TP755CX - P75, 16MB, 520MB HD, 10.3' TFT color - 1310,-
• Notebook IBM TP760L - P90, 32MB, 520MB HD, 10.3" TFT color - 1435,-
• Notebook IBM TP760EL - P133, 32MB, 1GB HD, CD-ROM 8x, 11.3” TFT color - 2125,-:
• Notebook HP Omnibook - P133, 32MB, 2.1GB HD, CD-ROM 10x, 12.1’ TFT color - 2125,-
• Notebook Toshiba - Cel550, 64MB, 6GB HD, CD-ROM 24x, 13.3" STN color - 4300,-
• Drukarka do notebooka Canon BJ30 - 225,- u iu /u u  n m n iv >  n l
• Drukarka do notebooka Canon BJC70 - 290,- «=.*»■

Torby ; FAX-Modemy ; Karty sieciowe ; Pamięci RAM
O P O iiB tB

A m p re  A r t  tel. 326 20 41 - W-w ul. Bończyka 2b
V .n nmtto

KOMPUTER
G A M E & M U L T I M E D I  A  

Doskonały do nauki i zabawy ...
procesor 

ptyta główna 
pamięć RAM  
dysk twardy 
grafika 

muzyka 
cd-rom 
fdd
obudowa 

wentylator 
mysz, pad 
klawiatura. 
monitor

AMDC1
Duron

K7 750 MHzDnron 
ma H i n a . ata ino, aopm. atk 
128 MB SDRAM 133MHZ 
20.4GB m  100 
RIUA TM2 32MB. flBPM 
AUDIO COdOC '97 30 
X52 SDBBd L0 m  R 11 
1.44 MB 3.5“ ' ■  ' W
Midi Tower ATK MONITOR 
Duron/Atnion i m o x i o 24  
■ iisz. podkiidka 
Ulin'98.104 Hiaui.

M on ito r AO C  17" G ir
3 lata gwarancji | H | a
1600x1200 pl. 0 2 5  (

Odtwarzacz 
□VD-Rom .
LG xl2

TCO 99

839;- KOMPUTER ■
S P E E D & g a m e

la podatkujących I itMnM

procesor 
ptyta główna 
pamięć RAM  
dysktwardy
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■ Faks-Modem Pentagram
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wwwmtcomputers.com.pl

/ \ . I N l " r  com puters ul. Grabiszyńska 279; W R O C Ł A W  
tel: +71 360-94—36; +'~?Ą 360-94-3T \ -ł-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 Ci zamówić 
dokładnie to, co potrzebujesz. Obniżka cen obejmuje również zestawy nie ujęte w niniejszym cenniku.

INTEL CELERON II 700 Mhz ATX 
Płyta PC 754 MLR FCPGA MATX 
Karta graf. TNT2128 BIT AGP SHARE 

. Karta muzyczna 3D C-MEOIA OB 
64 MB RAM; 2XUSB, k. sieciowa 
Dysk Twardy 10 GB; Modem 56,6 kb 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

1499.00 ^ 74 °°z'
CENA: 2349$0 

AMD DURON 750/200 MhzATX

INTEL CELERON II 700 MhzATX 
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

1659.00 ^  83 00 d 
CENA:2|§#Sq
AMD DURON 850/200 Mhz ATX

INTEL Pili 750/100 Mhz ATX
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

1999.00 99 0021
CENA: mm

AMD ATHLON 1 GHz/200MhzAT>
Płyta ECS KT33X4 AGP U/DMA100ATX Płyta ECSKt33 X4 AGP U/DMA100 ADffyta 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, m^jjocjJsłafika

RATA:81,00 zl

CENA:
Monitory HI-YISION 15” -

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, podkładka1 Rod nn RATA: 86,00 zł

CENA: BEM S?

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

39 HO RATA: 105,00 zl

CENA: 1
579,00; HYUNDA117” -599,00 TC099 3 lata gwarancji

mm smii
O m

IBM  11200
Cel500;32mb;6GBlCD.Sound.56.6,12”,W98
cena: 5  199 ,00 P LN
IBMI1200
Cel550 ,32m b,5G B ,C D ,Sound,56 ,6,12",W 98 
cena: 5  4 49 ,00  P LN  ’
T o s h ib a  T e c ra  700 
P-120,24mbt1GB,Fdd,Sound,11I3,T F T  . 
cena: 1 3 00 ,00  P LN  
Hewlet Packard
P-133;32mb;2GB;CD,Fdd,Sound;12TFT 
cena: 2  5 0 0 ,0 0  P LN

W yprzedaż no tebooków  
C om paq LTE  899 ,00  P LN  
P a lm top  C om paq 1 4 99 ,00  P LN  
P a lm top C assiope ia  499 P LN

ZMIANY 
KONFIGURACJI:

RAM 128 MB - 45,00 zł; RAM 256MB • 229,00 zł; HDD 20GB - 45,00 zł; 30GB -119; 40 GB • 165,00; U-DMA100 O/B 50,00zł 
Karta graf. RIVA TNT2Pro 32 MB 49,00 zł; G-FORCE2 MX 32 MB - 99,00 zł; WYJŚCIE TV • 59,00;

SKUP USZKODZONYCH 
DYSKÓW TWARDYCH

•6

ODZYSKIWANIE

DYSKÓW

KARTA GRAFIKI SIS 6326 8 MB, AGP, * sterowniki, na gwa
rancji, - 60 zł. Wrodaw, tel. 0501/49-77-17 
KARTA GRAFIKI STB VELOCITY 4400 na układzie Riva TnT. 
16 MB, tv-out -170 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER LIVE! 1024 sterowni
ki, wyjście cyfrowe (5x minijack), - 180 zł. Wrocław, tel.
349-17-32,0501/06-62-99
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER LIVE1024 Creative, 
sterowniki, -150 zł. Wrocław, tel. 354-40-52 wieczorem, 0502/
93-60-30
KARTA SIECIOWA, - 40 zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77 
KARTA TV AYERMEDIA Capture 98, pilot, stan b. dobry, - 240 
zł. Wrocław, tel. 0603/29-74-06
KARTA TV FLY VIDEO 98 pilot, stereo, TXT, można podłączyć 
kamerę, możliwość prowadzenia wideokonferencji, instrukcja, 
pudełko, dekoduje „C+* oraz .HBO", -190 zł. Wrocław, tel. 0503/
62-29-44
KARTRIDŻ DO WYDRUKU FOTOGRAFICZNEGO HP C1816A 
do drukarek HP: 610C, 615C, 690C, 691C, 693C, 694C, 695C, 
700,710,725 - 99 zł (cena w sklepie 149 zł). Wrocław, tel. 0604/ 
3649-85
KARTY PAMIĘCI do konsoli SOny Playstation II,. MAD KAC", 
.Sony’ -130 i 150 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-52 
KIEROWNICA PSX Nintendo 64, Top Drive Logic 3, drążek 
zmiany biegów, pedały, b. mało używana -160 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-50-93
KIEROWNICA PSX TWIN TURBO wibracje, dźwignia zmiany 
biegów, - 230 zł. Wrocław, tel. 0717348-05-15,0604/43-24-66 
KIESZEŃ NA HDD COMPAO z wentylatorem, na gwarancji 1 
mies, - 39 zł. Wrocław, tel. 0501/t7-46-97 
KLAWIATURA + mysz bezprzewodowa Siemens Fujitsu, nowa, 
na gwarancji, -140 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w 
godz. 11-17,0501/15-50-90
KOMPUTER AMIGA monitor kolorowy Philips, mysz, dżojstik, 
dyskietki, -140 zł. Lubin, tel. 0600/69-29-18 
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB RAM, HDD 120 MB, dyskietki, 
oprogramowanie, pudełka, literatura, mysz, dżojstik, stan b. 
dobry, - 300 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-73-49 
KOMPUTER AMIGA 1200 M-TEC 030, FPU, 6 MB RAM, HDD 
163 MB, CD-ROM, PCM, 2xFDD, drukarka sampler stereo 100 
kHz, głośniki, monitor kolorowy, płyty i inne, - 680 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/713-05-45
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB HD 450 MB, system 3,1, zasi
lacz x 2, mysz, podkładka, dżojstik x 2, pokrywa na klawiaturę, 
dyskietki 140 szt., pudełko, okablowanie, literatura, stan b. do
bry + drugi komputer Amiga na części, - 400 zł. Radków, tel. 
0607/54-66-51, woj. wałbrzyskie 
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM, monitor kolorowy + 130 
dyskietek, • 220 zł lub zamienię na telefon GSM. Oleśnica, tel. 
071/399-32-59
KOMPUTER AMIGA 500 z osprzętem, 1 MB RAM, dżojstik, 
modulator, dyskietki, pokrywa, czasopisma, stan b. dobry, -110 
zł. Sady, tel. 074/850-58-30
KOMPUTER AMIGA 500 kolorowy monitor, mysz, dyskietki, • 
150 zł. Siechnice, tel. 0603/76-59-03, woj. wrocławskie 
KOMPUTER AMIGA 500 modulator TV, mysz, zasilacz, dużo 
dyskietek, - 80 zł. Wrocław, tel. 0604/43-24-66 
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM. dżojstik, zasilacz, mysz, 
dyskietki + gra Terminator II z opisem • 120 zł; monitor kolorowy 
Ćommodore 1084 -140 zł lub w całości, - 220 zł. Wrocław, tel.
329-28-69
KOMPUTER AMIGA 500 6 MB RAM, procesor 14 Hz, HDD 
240 MB, modulator TV, Kickstart 3.1, monitor kolrowy, baogate 
oprogramowanie, - 650 zł lub zamienię na komputer PC. Wro
cław, tel. 0604/53-73-44
KOMPUTER AMIGA 600 HD 1 MB RAM. mysz, dżojstik, dys
kietki, zasilacz, możliwość dokupienia kolorowego monitora, - 
200 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 
KOMPUTER AMIGA 600 3 dżojstiki, nowa stacja dysków + do
datkowo stacja zewnętrzna, 2 zasilacze, 60 dyskietek z grami, 
mysz, stan idealny, zadbana, - 180 zl. Wrocław, tel. 0501/
83-63-28
KOMPUTER AMIGA CDTV CD-ROM, pilot, klawiatura, okablo
wanie. gry, - 280 zł. Oleśnica, tel. 071/314-22-13 po 16, Da
mian
KOMPUTER ĆOMMODORE C-64 z monitorem, + programy. - 
150 zł. Wrdcław. tel. 071/365-15-05 do godz. 15 
KOMPUTER PC do fakturowania, drukarka 9-jgłowa Seikosha

NASCOM, tei. 071/351-55-49 
tel. kom. 0-605 050127

Rozbudowa, skup i sprzedaż 
podzespołów i komputerów. 

Notebooki - serwis, skup i sprzedał

SP 2400 AL, dysk 1,2 GB 32 MB RAM DIMM, karta grafiki 2 
MB, karta muzyczna, CD-ROM, kontroler USB, płyta główna 
AGAsieciowa, procesor AMD 166, cooler + dodatki, -1.100 zł. 
Opole, tel. 0604/35-59-28
KOMPUTER PC 286 4 MB RAM, HDD 42, karta grafiki, karta 
muzyczna, monitor 14", kolorowy, FDD 1.44, klawiatura, mysz, 
• 250 zł lub zamienię na materiały budowlane (lepik, papa). 
Legnica, tel. 076/722-24-74
KOMPUTER PC 386 obudowa desktop, monitor kolorowy, kla
wiatura, mysz, drukarka, • 550 zł. Wrocław, tel. 353-27-67 
KOMPUTER PC 486DX FDD 1.44 MB, HDD, monitor 14' kolo
rowy, klawiatura, okablowanie, stan b. dobry, • 280 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-17-44,0603/44-53-60 
KOMPUTER PC 486DX/100 IBM z Win 95, program do faktu
rowania, z monitorem kolorowym 14", - 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/38-80-87
KOMPUTER PC 486DX/33 RAM 8 MB, kpl.głośników - 450 zł, 
Komputer Pc Pentium 166,133 - RAM 16 MB, CD-ROM x24, 
HDD 270 MB - 550 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84 
KOMPUTER PC 486DX/50 5 MB RAM, FDD, HDD 77 MB. mo
nitor kolorowy, Win 95‘, gry, • 300 zł. Lubin, tel. 0605/35-94-28 
KOMPUTER PC 486DX/60 16 MB RAM, HDD 630 MB. FDD, 
CD-ROM, klawiatura,-mysz -180 zł, monitor Nec SVGA14" - 
120 zł. Wrocław, tel. 071/363-81-42,0600/10-51-55 
KOMPUTER PC 486DX2/66 16 MB RAM, HDD 408 MB, FDD
1.44 MB, CD ROM, karta grafiki S3 2 MB, klawiatura, mysz, 
Win'95, MT, - 300 zł. Góra, tel. 065/543-32-35,0607/73-43-53 
KOMPUTER PC 486DX2/6616 mb ram. hdd 170 mb. fdd 1,44 
mb, cd-rom, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, monitor 
kolorowy cyfrowy, oprogramowanie, - 390 zł. Wrocław, tel.
346-00-94
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 MB RAM, 200 MB HDD, karta 
grafiki, komplet - 200 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02

POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE

DOJAZD BEZPŁATNY 
321- 99-38 0605 572-641

KOMPUTER PC 486DX2/80 16 MB RAM, HDD 500 MB, 
CD-ROM x4, FDD 1.44 MB, karta graficzna PCI, obudowa mini 
tower, monitor mono, klawiaturą, mysz, drukarka igłowa, ska
ner, • 250 zł lub zamienię na motorower. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-35-76,0503/32-2446
KOMPUTER PC 4860X4/100 FDD 1.44 MB, HDD, obudowa 
big tower, monitor 14" kolorowy, klawiatura, • 380 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-17-44,0603/44-53-60 
KOMPUTER PC 486DX4/100 8 MB RAM, 250 MB HDD, obu
dowa Big Tower - 320 zł oraz drugi, 4860X4/80 8 MB RAM, 
250 MB HDD, obudowa - 300 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC 486SX CD-ROM x48, 8 MB RAM, HDD 250 
MB^stan b. dobry, - 220 zł. Lubin, tel. 076/846-71-05, 0605/
15-12-53
KOMPUTER PC 586 12 MB RAM, HDD 220 MB, FDD, 
CD-ROM, karta audio, katra SVGA 2 MB, monitor mono, kla
wiatura, • 230 zł. Wrocław, tel.071/354-28-63 
KOMPUTER PC 586/150 8 MB, 420 HDD, CD ROM, obudowa 
- 480 zł. Wrocław, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM 16 MB RAM, HDD 500 MB, FDD 
1,44, CD-ROM, karta muzyczna, fax-modem, monitor koloro
wy, drukarka, klawiatura, - 590 zł. Wrocław, tel.071/354-28-63 
KOMPUTER PC PENTIUM 16 MB RAM, HDD 518 MB, 
CD-ROM, monitor kolorowy 14”, nowa klawiatura, Windows 95, 
mysz, drukarka Epson LX400, cena za całość • 600 zł. Złotory
ja, tel. 076/87847-57
KOMPUTER PC PENTIUM 10016 MB RAM, HDD 1,2 GB. CD 
ROM, FDD, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, klawiatura, . 
mysz, Windows 95', Office 97', gry - 450 zł + monitor kolorowy 
14’  - 60 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-38-69,0608/35-9043 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 32 MB RAM, 1 GB dysk, moni
tor, drukarka, internet, - 900 zł. Wołów, tel. 0601/73-97-25 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 IBM 32 MB RAM. HDD 850

tel. 0-601 766 553 OP003851J
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MB. FDD 1.44 MB, karta grafiki VGA1 MB, na gwarancji, - 290 
zł. Wrocław, teł. 071/342-80-63 w godz. 11*17,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 12 MB RAM. HDD 1 GB, 
CD-ROM, karta grafiki, obudowa tower, bez monitora, - 530 zł, 
z monitorem - 730 zł. Legnica, tel. 076/862-71-10 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 24 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
CD-ROM x 8, FDD 1.44 MB, karta grafiki 4 MB, bez monitora, • 
450 zł. Wrocław, tel. 071/783-70-19,0501/96-63-05 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM, 1 GB HDD, CD 
ROM, obudowa kompletna - 580 zł. Wrodaw, tei. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM 130 64 RAM, 2 GB HDD, CD ROM, 
komplet - 550 zł. Wrodaw, tel. 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 5x86 AMD, HDD 1.3 GB. FDD, 
CD-ROM, obudowa MT, • 260 zł. Lubin, tel. 0600/13-12-86 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 mb ram, hdd 1.2 gb, grafika 
2 mb, karta muzyczna, obudowa mini tower, cd-rom, fdd, kla
wiatura, mysz - 650 zł + monitor - 300 zł. Lutynia, tel. 071/ 
317-12-63,0603/22-23-97
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, HDD 2.1 GB, 
CD-ROM Sony, karta grafiki VGA2 MB, na gwarancji, - 550 zł. 
Wrodaw, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 COMPAO PRESARIO 2110 32 
MB RAM, HDD 2.1 GB, CD-ROM x24, FDD, obudowa desktop 
ATX, mysz, klawiatura, monitor 14", wbudowane głośniki, sub
woofer, - 590 zł. Wrocław, tel: 0604/71-3948 
KOMPUTER PC PENTIUM 13316 MB RAM, HDD 1.3 GB, FDD, 
CD ROM, karta grafiki, obudowa mini AT, monitor 14", koloro
wy, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 690 zł. Wrocław, tel. 
0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 13316 mb ram, hdd 1.3 gb, cd-rom,
- 650 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-38-81
KOMPUTER PC PENTIUM 15.0 16 MB RAM. dysk twardy 6 
GB, CD-ROM, karta grafiki, karta muzyczna, - 675 zł. Legnica, 
tel. 076/722-54-19
KOMPUTER PC PENTIUM 150 + 20 MB RAM, HDD 213 MB, 
CD-ROM, FDD. karta grafiki S3 Trio 2 MB, karta muzyczna, 
klawiatura, obudowa mini tower, Windows 95. - 430 zł. Nowo
gród Bobrz., woj. zielonogórskie, tel. 0608/11-38-19 
KOMPUTER PC PENTIUM 150 32 MB RAM, HDD 1.6 GB, 
CD-ROM x16, SVGA2 MB, ATI MACH 64, FDD, klawiatura, 
mysz, obudowa midi tower, karta muzyczna, - 540 zł. Trzebni
ca, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 150 HDD 2 GB, pamięć 24 RAM, 
głośniki, monitor Hyundai, stan b. dobry, - 680 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/841-68-27
KOMPUTER PC PENTIUM 166 16 MB RAM, GDD 1.7 GB, 
CD-ROM x50, karta grafiki S3 Trio, monitor kolorowy, - 790 zł. 
Bolesławiec, tel. 0501/76-66-56 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, CD-ROM x 32, 
HDD 212 MB, kartąmuzyczna, karta grafiki, mysz, klawiatura, 
monitor 14", - 800 zT. Legnica, tel- 076/856-26-65 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX, HDD 4.3 GB, 32 MB 
RAM, FDD, CD-ROM, monitor, - 850 zł. Leszno, tel. 0502/ 
17-82-77
KOMPUTER PC PENTIUM 166 64 mb ram, hdd 2 gb, cd-rom 
x16, fdd, karta graf. i muz., klawiatura, mysz, monitor 14*. - 750 
zł. Wrocław, tel. 0607/5343-16 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX FDD 1.44 MB, HDD 3.2 
GB, CD-ROM, monitor kolorowy, klawiatura, mysz, karta mu
zyczna SB 16-bit., okablowanie, stan b. dobry, - 870 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-1744,0603/44-53-60 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 16 MB RAM, HDD 2.3 
GB, CD Pioneer x36, FDD, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, 
klawiatura, mysz, Windows 98*. Office 97', gry, stan b. dobry, - 
660 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-38-69,0608/35-9043 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 4,3 
GB, FDD, CD-ROM, ATI 4MB, karta muzyczna, ATX, monitor 
14" Daewoo, - 850 zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 1.6 
GB, CD-ROM, FDD, karta graficzna i muzyczna; obudowa MT,
- 550 zł. Lubin, tel. 0600/13-12-86
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32 MB RAM, HDD 
8 GB, CD-ROM, monitor cyfrowy 15", karta grafiki, karta mu
zyczna, klawiatura, mysz, Win 98, gry, -1.250 zł. Strzelin, tel., 
.0600/17-16-11 .
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX FDD, HDD 10 GB, CD 
ROM 32,40 MB RAM, stacja dyskietek 250 MB, karta siecio
wa, monitor Samsung 15" cyfrowy, nowe głośniki, drukarka HP 
5500, nowy stolik pod komputer, stan idealny, - 2.500 zł. Świd
nica, tel. 074/850-56-55

LOMBARD EURO-P. A. 
te l. 071/341-75-48

KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 4.3 
GB, CD-ROM x40, SVGA S3 2 MB + VooDoo 2 12 MB, FDD, 
klawiatura, mysz, obudowa midi tower, karta muzyczna SB AWE 
32, - 780 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32 MB RAM, HDD
2.1 GB, CD-R nagrywarka, karta grafiki SVGS 2 MB, karto mu
zyczna , obudowa midi tower ATX, - 830 zl. Wrocław, tel. 071/
368-17-04
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 1.2' 
GB, karta grafiki SVGA1 MB, FDD, obudowa mini tower, bez 
monitora, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-88-38 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX IBM 24 MB RAM, HDD
1.3 GB, CD-ROM x32, FDD, obudowa mini tower, karta grafiki
1 MB, monitor kolorowy 14", klawiatura, mysz, drukarka HP 670 
(uszkodzona), - 600 zł. Wrocław - Grodków, tel. 0604/64-94-84, 
0603/82-2743
KOMPUTER PC PENTIUM 166/200 32 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
CD-ROM, drukarka, monitor kolorowy 14", karta muzyczna, gra
fika 2 MB, kompl, • 900 zł. Jasień, tel. 0608/34-17̂ 08, woj. zie
lonogórskie
KOMPUTER PC PENTIUM200 HDD 1,2 GB, RAM 16 MB, FDD
1,44 MB, CD-ROM x32, karta muzyczna 16 bił 3D, monitor, 
mysz, klawiatura, karta grafiki ATI Rage II * PC, głośniki, Win 
95, stan dobry, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/850-21-61 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 32 MB RAM, HDD 2 x 1,2GB, 
kieszeń na dysk, CD-ROM x 20, FDD 1.44 MB, monitor kol. 
15", karta graficzna S3 Virge 4 MB, Voodoo 4 MB - 2.000 zł. 
Lewin Brzeski, tel. 077/412-87-61

tel. 0602 66 49 88,0501 84 26 79

KOMPUTER PC PENTIUM 200 32 MB RAM, HDD 1.3 GB, 
CD-ROM x48, karta grafiki Virage 2 MB, TV out, VoóDoo 4 MB, 
karta muzyczna Yamaha 724 (PCI), klawiatura, mysz, obudo
wa MD, monitor, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/787-80-96 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX RAM 32 MB, HDD 1,7 
GB, CD-ROM, karta muzyczna, monitor 15". cyfrowy, drukarka 
igłowa NEC (gratis), zestaw idealny do fakturowania do firmy, - 
999 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-87-00 w godz. 10-18 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1.7 
GB, VGA S3 4 MB, CD-ROM, karta muzyczna 16 bit, FDD 144 
MB, głośniki, klawiatura, - 540 zł. Jelenia Góra, tel. 0501/
55-68-13
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1 GB. 
FDD, CD ROM, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, obudowa 
midi ATX, monitor 14", SVGA, kolorowy, klawiatura, mysz, pad, 
na gwarancji, • 900 zi. Wrocław, tel. 0501/38-13-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 64 MB RAM, HDD 4.3 
GB, CD ROM x40, karta grafiki SVGA S3 Trio, karta muzyczna, 
obudowa midi tower ATX, Windows, office, word. - 930 zł. Wro
daw, tel. 071/368-17-04 .
KOMPUTER PC PENTIUM 266 MMX 32 MB RAM, HDD 4.3 
GB, CD-ROM x40, karta grafiki SVGA 2lub 4 MB, karta mu
zyczna, obudowa mini tower, stan b. dobry • 890 zł +-.monitor 
cyfrowy 15", stan b. dobry - 290 zł, ewentualnie razem, -1.160 
zł. Wrocław, tel. 0501/46-01-89 
KOMPUTER PC PENTIUM 75 IBM 16 MB RAM, HDD 1.1 GB, 
FDD, karta grafiki S31 MB, karta siedowa, na gwarancji, - 250 
zł. Wropław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 9 0 16 MB RAM 1,2 GB HDD, karta 
grafiki 2 MB, muzyczna, CD ROM, monitor kolor 14", FDD, mysz, 
Win‘95, gry, możliwy transport, - 490 zł. Lwówek Śląski, tel. 0607/
34-31-27
KOMPUTER PC PENTIUM II 233 32 MB RAM, HDD 2.5 GB, 
karta grafiki S3 1 MB, karta muzyczna SB 16. CD-ROM x24, 
monitor Hyundai 15". głośniki, drukarka Lexmark 3200, -1450 
zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
KOMPUTER PC PENTIUM II 266 HDD 4.3 GB, 32 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, CD-ROM x32, karta grafiki S3 4 MB AGP, karta 
muzyki, klawiatura, mysz, na gwarancji, - 830 zł. Wrodaw, tel. 
0602/85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON płyta bx atx do 
450 MHz, 128 mb ram, hdd Caviar 4.3 gb, cd-rom LG x36, fdd 
Samsung 1,44 mb, Nvidia Riva tnt 36 pro, muzyka 16 bit, gło
śniki, klawiatura, myszka, obudowa midi atx, drukarka Epson 
L0550, monitor cyfrowy 17’, * 1.700 zł. Bielawa, tel. 074/
833-10-09,0606/97-61-63
KOMPUTER PC PENTIUM II300 AMD K6-2 32 MB RAM, HDD
2.1 GB, karta muzyczna, karta graficzna, CD-ROM x32, 
FAX-MODEM 33.6 kbps, - 950 zl. Jelenia Góra, tel. 075/ 
783-30-67
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CYRIX M II MX ATX, HDD
8.4 GB, karta muzyczna 3D, karta grafiki S3 Savage 4 8 MB, 
CD-ROM x48, głośniki, klawiatura, mysz, monitor Philips 15", 
skaner ScanMagic 2000, - 1.560 zł. Kobierzyce, tel. 071/ 
311-11-77
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MB RAM, HDD 5,3 GB, 
FDD, karta grafiki SIS 8MB, karta muzyczna Vortex, ATX, -1.050 
zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77
KOMPUTER PC PENTIUM II 300AHDD4.3GB, FDD, 64 MB 
RAM, karta grafiki S3 Savage 4 32 MB, CD-ROM x32, karta 
muzyczna na płyde, klawiatura, mysz, oprogramowanie, rachu
nek zakupu w firmie, monitor cyfrowy Belinea OSD 15" - 350 zł, 
-1.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-18-72 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 AMD K6 96 MB RAM, HDD
20.1 GB Barracuda II (gwarancja), FDD 1.44 MB, MB, CD ROM 
x22, akcelerator VooDoo, modem wewnętrzny, karta grafiki S3 
Virge, aktywane głośniki, monitor SVGA Belinea 15", klawiatu
ra Ergo, mysz, gotowy do DVD, - 1.689 zł. Wrocław, tel. 071/ 
785-67-79
KOMPUTER PC PENTIUM Ił 300 CELERON HDD 4.3 GB, 64 
MB RAM, SVGA4 MB, CD-ROM x40, karta muzyczna, AT, gwa
rancja -1.100 zl, monitor 15" - 270,300 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
40-27-77
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON 64 MB RAM, 3.2 
GB, FDD 1.44, CD ROM 32, AGP, 4 MB S3, karta muzyczna,

WONDERLAND INYESTMENT GROUP.*
IBM - Authorized Dealer O P003916

Im porter podzespołów komputerowych
PROJEKTORY MULT MEDIALNE “ I Z

S P E C J A L N A  O F E R T A
< D L A  S Z K Ó Ł !  ! ! 

Komputery bez podatku VATI! 
i Oprogramowanie z rabatem do 70%!

Kaf e i k i  i nt er net owe.
kompleksowa obsłuaa inwestycji:
buissnes Dian. aranżacia. instalacja.
P r o m o c v i n e  c e n v .

szystkich potencjalnych partnerów handlowych 
z terenu Dolnego Śląska do negocjacji wstępnych w celu tworzenia 
detalicznej dystrybucji sprzętu i oprogramowania komputerowego. |
DO KAŻDEGO ZAKUPU OD DZISIAJ DODAJEMY  
NAJNOWSZY DWUSYSTEMOWY TELEFON KOMÓRKOWY 
W RAZ Z AKTYW ACJĄ” W S IEC I J J D E A  GRATIS!!!

Y f f  PiStt O M O C J  II 
N O T E B O O K I ,  I B M !  
Z AKTYW NĄ MATRYCĄ I 
J U Ż  O D  950 z ł l l l f

PENTIUM l l l600- i y i  ,2 MHZ;
AMD Athlon,
32-128 DIMM, kieszeń na H D D  10-64GB  
k. grafiki, 16-64MB z  akceleracją 3D,
C D  rom x52, k. muzyki, głośniki, 
mikrofon, monitor, 15" color, o par. 17”,
3 lata gwarancji, cena 1590 zł 

NOTEBOOK 
IBM 600 64rara ATI RageTurbo 8MB akc.3D 
HDD 10, DVD, k. Muz.JBL SUBWOOFER, 
ekran W ,l‘TFT, podczerwień, modem 56,6 
oprogramowanie już za 6900 zł
DZIS W OFERCIE 71 MODELI NOTEBOOKOW
TOSHIBA P 111600,64 SDRAM./HDD lO .^ /D y D /F a i-m o d e m  56kbpsV.90 Subw. «| 
Sound oprogramowanie Win Millennium, M icrosoft Works2000, i inite ju i  za 5290 zl
MOŻLIWOŚĆ KUPNA BEZ VAT, Raty bez pierwszej wpłaty,^ 
NEGOCJACJA CEN!!! S  a t r a k c y jn y . le a s in g !  
W promocji dodajemy gratisl! ? ,
pakiet internetowy: Oprogramowanie dla firm
* kartę Fax-modem 56,6 v . 9 0  Zakupy przez telefon, internet
♦oprogramowanie , » jjf «
* dostęp do Internetu wraz z kontem E-mail W  O II O C T (0} $:K  P  • P  * «

Wrocław, Odrzańska 24-29.Apt.39,Tel./fax 071342 2859,346 0639,0603539357
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SKUP I SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH 
SPRZEDAŻ • MODERNIZACJA 

KOMPUTERÓW
Wrocław 

ul. Strzegomska 148 
071/373 78 75 
0603 765 669

^  ■ u r u u s o i

O d d z ia ły :

P o la n ic a  Z d ró j 074/869 04  56  

S trze lin  071/392 09 52

głośniki, klawiatura, mysz, monitor 14" kolor, • 1.150 zł. Wro
cław, tel. 0603/40-09-94
KOMPUTER PC PENTIUM Ił 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, klawia
tura, mysz, głośniki, na gwarancji, - 790 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
85-86-8A
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 MII IBM 32 MB RAM, HDD
3.2 GB, FDD, CD ROM x 24, karta grafiki 2 MB, karta muzycz.-. 
na, obudowa midi ATX, monitor 14”, SVGA, kolorowy, klawiatu
ra, mysz, pad, na gwarancji, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
3^13-23
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON RAM 64 MB, FDD 
1,44 MB, HDD 6.4 GB, SVGA, AGP 8 MB, CD-ROM x48. obu
dowa ATX, karta' muzyćżna, 6 głośników, klawiatura, stan b. 
dobry, -1.270 zł. Bolesławiecki. 0501/76-67-46 
KOMPUTER PC PENTIUM II333CELERON 32 MB RAM, HDD 
20 GB, CD-ROM x48, karta muzyczna, karta graficzna, FAX-MO- 
DEM 33.6, monitor 15", - 1.250 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
783-30-67
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON płyta Asus, 64 
MB RAM, HDD 6.4 GB Fujitsu, FDD 1.44 MB, karta grafiki yo- 
oDoo Banshee 16 MB, karta muzyczna, CD-ROM x24, monitor 
kolorowy CTX 15* cyfrowy OSD, drukarka Hewlett-Patkard 
670C, głośniki, klawiatura, modem Zoltrix, • 1.850 zł. Lubin, teł. 
076/846-23-57,0608/57-14-06
KOMPUTER PC PENTIUM Ij 333 AMD K6-333 32 MB RAM, 
HDD 8.4 GB, FDD, karta grafiki SVGA 2 MB, karta muzyczna, 
CD-ROM x32, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, • 1.050 
zł. Wrocław, tel. 0602/51-49-26
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON 64 MB RAM, HDD
4.3 GB. FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, karta SVGA, karta mu
zyczna, monitor kolorowy 15*. gwarancja, • 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-93-64
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 64 MB RAM, HDD 2.1 GB, 
CD-ROM x40, SVGAS3 TRIO SB-16, FDD, obudowa, klawia
tura, mysz, monitor kolorowy NET, -1.250 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-16-87,0606/15-67-49
KOMPUTER PC PENTIUM II350 128 MB RAM, HDD 1.1 GB, 
CD-ROM, monitor digital 15", drukarka atramentowa HP 560C, 
kolorowa, obudowa MT, karta muzyczna, głośniki aktywne, - 
1.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24.0603/28-82.59 
KOMPUTER PC PENTIUM II366 INTEL 64 MB RAM, HDD 6.4 
GB, CD-ROM x50, karta grafiki AGP, karta muzyczna PCI, kla
wiatura, mysz, monitor 15", -1.700 zł. Bolesławiec, tel. 0501/ 
76-66-56
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON RAM 64 MB, HDD 
4,36 GB, CD-ROM, karta muzyczna, karta grafiki *MB, monitor 

- 15", cyfrowy OSD, program, -1.350 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/ 
33-57-53
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON 64 MB RAM, kar
ta grafiki, SVGA, AGP. CD-ROM x 40. karta muzyczna Sound 
Blaster, monitor cyfrowy, obudowa MT, klawiatura, mysz, pro
gramy, gry, muzyka (MP3), stan idealny, kompletny, • 1.400 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-43-58,0600/21-66-75 i 
KOMPUTER PC PENTIUM II366 Celeron, cd-rom 48x LG, dysk 
10 gb Seagate, 64 mb ram, grafika 8 mb agp, muzyka, fdd, obu
dowa, faktura, -1.000 zł. Wrocław, tel. 321-37-54 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6-2 HDD 4 GB, 64 MB 
RAM. CD-ROM x24, FDD 1.44 MB, karta grafiki 4 MB z akcele
ratorem 3D, karta muzyczna 16 bit, monitor 15" OSD, klawiatu

ra, mysz, głośniki, oprogramowanie, -1.300 zł. Bielawa, tel. 074/ 
833-22-50,0609/40-33-51
KOMPUTER PC PENTIUM 11400 512cache, płyta główna ABIT 
BH6,128 RAM, dysk twardy 8,6 GB, Voodoó 3, Sound Blaster 
Live, CD 40x, drukarka HP Laser Jet 1100 - 2800 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-72-86
KOMPUTER PC PENTIUM II400 K6-2ADM RAM 32 MB, HDD
4.3 GB, CD-ROM, karta muzyczna, SVGA 4 MB, monitor 15", 
cyfrowy z 1997 r., programy, -1.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-87-00 w godz. 10-18 '
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON A 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM (32x), FDD 1.44 MB, nagrywarka HP 
8100, CD-R, CD-RW, obudowa MT, klawiatura, mysz, stan b. 
dobry -1.500 zł, monitor 10" SVGA - 200 zł. Lubin, tel. 0604/ 
47-01-09
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6-400 64 MB RAM, 
HDD 8.4 GB, FDD, karta grafiki SVGA 2 MB PCI, karta mu
zyczna, CD-ROM x32, obudowa mini tower, klawiatura, -1.100 
zł. Wrocław, tel. 0602/18-41-14 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON 400 64 MB RAM, 
HDD 3.2 GB, FDD, karta grafiki SVGA Intel 740, CD-ROM x40, 
obudowa mini tower, klawiatura, -1.100 zł. Wrocław, tel. 050il 
39-16-66
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 64 MB RAM, HDD 10 GB, 
karta muzyczna, karta grafiki AGP, akcelerator, modem 55.6 kbs, 
nowy, gwarancja 3 miesiące - 1.650 zł, "monitor 15" kolorowy, 
cyfrowy • 300 zł, drukarka kolorowa - 250 zł. Wrocław, tel. 071/ 
317-12-63,0603/22-23-97
KOMPUTER PC PENTIUM II433 CELERON 433,64 MB RAM, 
karta grafiki 18 MB, HQD17 MB, monitor 17", - 2.700 zł. Wro
cław, tel. 0503/83-41-01
KOMPUTER PC PENTIUM II433 CELERON 64 MB RAM, HDD
4.3 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM LG x32, karta grafiki 8 MB 
AGP, z wyjściem IV, obudowa big tower, -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-93-42
KOMPUTER PC PENTIUM II450 ADM RAM 128 MB. HDD 3.2 
GB, FDD 1.44 MB, karta grafiki Riva TNT 32 MB. CD-ROM x48, 
karta muzyczna, monitor 14". głośniki, klawiatura, • 1.500 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0605/15-12-13,074/832-30-21 
KOMPUTER PC PENTIUM II466 CELERON 64 MB RAM, HDD 
2.1 GB, CD-ROM x44, karta grafiki 8 MB, karta muzyczna 16 
bit, obudowa AT, mysz, klawiatura, monitor 14",-1.100 zł. Wro
cław, tel. 0604/71-39-48
KOMPUTER PC PENTIUM II500 CELERON RAM 64 MB, HDD 
30 GB Baracuda II, CD-ROM x52, SVGA 4 MB. (Riva TNT 32 
MB opcja), karta muzyczna, monitor 15", cyfrowy, OSD, z 1997 
r, -1.599 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON obudowa i płyta 
główna ATX, HDD 4,3 GB Udma, RAM 64 MB, karta grafiki ATI 
Rage Pro (z tunerem TV) AGP, karta muzyczna SB PCI, głośni
ki, mysz, klawiatura, oprogramowanie, stan b. dobry, -1.160 zł. 
Jawor, tel. 076/870-67-57
KOMPUTER PC PENTIUM II500128 MB RAM, HDD 10.2 GB, 
FDD 1.44 MB, CD ROM x48, karta muzyczna Yamaha 128, Riva 
TNT 32 MB, karta TV, klawiatura, mysz, głośniki + monitor 15", 
wszystki na gwarancji, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-22-49 
KOMPUTER PC PENTIUM II500 CELERON 64 MB RAM, HDD
4.3 GB, CD ROM 40, FDD 1.44, karta grafiki 8 MB RIVAAGP, 
muzyczna, głośniki, monitor 14" kolor, mysz, klawiatura, -1.290 
zl. Wrocław, tel. 071/364-58-39
KOMPUTER PC PENTIUM II500 HDD 8.4 GB, CD-ROM x40,

E-MAIL: pata@llfe.pl
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r^SKYNIT ul. Z G O D N A  4 tel/fax.(071) 341 -44-54
(BOCZNATRAUGUTTA) CZYNNE PONIEDZIAŁEK-PIĄTKU 10-18 SOBOTA 10-14

ul. LESZCZYŃSKIEGO 4 tel/fax.(071) 344-85-78
(BOCZNA ŚWIDNICKIEJ) CZYNNE PONIEDZIMIK-MĄTKU 10-IB SOBOTA 10 - 14)

ul. PIASTOW SKA 7 ( DZIERŻONIÓW I tel/fax.(074) 83-18-700
w w w .s k y n e t .p l  i n f o ®s k y n e t .p l

KOMPUTERY, MONITORY,. DRUKARKI, SKANERY, PODZESPOŁY, NOŚNIKI, AKCESORIA, SERWIS

GAMM o n io ft  W DNIU ZAMÓWIENIA

Procesor
Płyta
Ram
Dysk twardy
Graficzna
Cd-ronVpVD
Muzyczna
Modem

AMD DURON 850 Mhz 
ECS FSB266 ATA100 ATX 
DIMM 128 MB 133Mhz 
20 CB ATA100 
GEFORCE 2 MX200 32MB 
DVD SAMSUNG X 12 
SOUND AC 97 
ZOLTRIX PH ANTOM 56K

1IOO
GRATIS t t t

PAPTOJt
AMD ATHLON TB 1 Ghz 
ECS FSB266 ATA100 ATX 
DIMM 128 MB 133Mhz 
20GBATA100 
GEFORCE 2 MX200 32MB 
DVD SAMSUNG *12 
SOUND AC 97 
ZOLTRIX PHANTOM 56K

ODBIÓR W DNIU ZAMÓWIENIA

C E N A :
wpłata 12%

HA T Y : 10 X 110

Komputery zawieraja tei: 
FDD, MYSZ, OBUDOWĘ, 

KLAWIATURĘ, PODKŁADKA
1500CCRTA:
wpłata 12%

UATY: 10 X ISO

< ^ G A A m  r r r ^ >

RATY, LEASING, 
DOWÓZ DO KLIENTA 

D OW OLNE KONFIGURACJE, 
RABATY DLA FIRM I INSTYTUCJI

OFFICE
AMD DURON 750 Mhz 
ECS T-BIRD ATA100 ATX 
DIMM 128 MB 133Mhz 
20 GB ATA100 
SIS 730 32MB 
AKTECx50 
SOUND AC 97 
MODEM 56K,SIECIÓWKA

<...1650
wpłata 12%

UATY i tO X MS
Oferujemy Państwu m 'jl. Oparte o najnowsze technologie firm: AMD.

INTEL, SAMSUNG, SEAGATE, PROUNK, ELITEGROUP. zapewniają wydajność, stabilność, funkcjonalność i  komfort pracy, gwarantują zgodność standardu przez następne lata. Wyszkolona 
kadra pomoże Państwu dobrać odpowiedni dla indywidualnych potrzeb sprzęt oraz odpowie na wszystkie pytania. Nasza Firma może służyć Państwu pomocą również w sprawach technicznych. 

Sprawny i szybki serwis potrafi zdziałać cuda nawet w najbardziej skomplikowanych problemach.SKYNET to po prostu kompleksowa obsługa w zakresie użytkowania komputerów.

M O N I T O A Y
RELISYS 15" TE555 0,28 mm
RELISYS 17* TE796 0,25 mm >
RELISYS 19' TE988 0,26 mm
SAMTRON 15" 55E 0,28 mm
SAMTRON 17" 76E 0,28 mm
SAMTRON 17" 76DF PŁASKI 0,26 mm 
PHILIPS 15" 105S20 0,27 mm
SAMSUNG 15" SM550B 0,27 mm
SAMSUNG 17" SM7Ó0IFT 0,2 mm(h)
SAMSUNG 17" SM753DF 0,2 mm(h)
CTX 17" VL700T 0,27 mm
CTX17" EX700F 0,25 mm
CTX 17" EX71 OF 0,25 mm
CTX 15’ FUTURA II PR500F 0,24 mm
CTX 17" FUTURA II PR705F 0,24 mm
CTX 17" FUTURA II PR711F 0,24 mm
SONY 17" E220 0,24 mm
SONY 17“ G200 0,24 mm

NOŚNIKI CD-R.
CD-R VERBATIM -2,4
CD-R DYSAN -2
CD-R VERBATIM A U D IO  -3,6 
CD-R SILVER BLUE 80 -1,8
CD-R DYSAN 80 -2,4

KUP 20 SZTUK JEDNA GRATIS !!!

NAG&YWA&KI
TEAC 8/8/32 IDE -480
TEAC 12/10/32 IDE -660 
TEAC 16/10/40 IDE -930 
SAMSUNG 8/4/32 -395
SAMSUNG 8/4/32 -395
MONTAŻ, KONFIGURACJA, GRATIS !!!

Sprzedaż wysyłkowa

PSX O N E + 2 x Pad Standard * Cena 479 
PSXON E + 2 x P a d  D ualShock• cena 549 

PS 2 + Pad Dual Shock II + Action Repley-c™ 1890 . •
KOMPUTERY UŻYWANE

Zawierają leż: EDD, OBUDOWĘ. MYSZ. KLAWIATURĘ. PODKŁADKA. SKUP -  SPAZEDAZ
C E L E R O N  5 3 3 ,R A M M M B ,  HDD 4,3 C8 , SIS 8 M B , CD-ROM x4Q, MUZYCZNA, MODEM, SIECIOWA 9 0 0

P E N T I U M  1 3 3 ,  RAM 32MB, H D D  1 CB, ATI 2 M 8 , CD-ROM «4, MUZYCZNA, . c n u i  4 0 0

P E N T I  U M  1 3 3 ,  RAM 48MB, H D D  1,2 CB , ATI 4 M B , CD-ROM >28, MUZYCZNA, - CDIAI 5 0 0

PODZESPOŁY
YAMACH1/4/32 SCSI -3 00
SIMM 8MB EDO -S0
SIMM 16MB EDO -60
MYSZ LOGITECH BEZPRZEWODOWA -20. 
MODEM ISDN -90
MODEM ZEWNETRZNY 56K ■ 30

HśE1fox
S P Ó Ł K A  C Y W IL N A  

ul. Strzegomska 11 
55-320 WILCZKÓW

KOMPUTERY NA TELEFON
ZAPEWNIAMY TRANSPORT 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) c en y  z a w ie ra ją  22% va t

zestaw
procesor Diron 650 MHz Cefoon 700 MHz Duron 600 MHz : AWon lG H it >
pamięć W MB DIMM 04 MB DIMM 128 MB DIMM*:. 256 MB DIMM
dysk twardy 10 G8 .......... .10(36 20 CB 40 GB
cd-rom 50x 50x DYD-ROM m DYD-ROM
płyta główna
karta muzyczna AC 97 » AC 97 A C ffl W SB Uve

S3Savaae4 32 MB RWA TNTŻ 32MB

c e n a 1 . 4 7 0 , - 1 . 7 4 0 r 2 . 1 2 0 , - 3 . 2 0 0 , -

rata p e  ><««.[ 6 2 , - 7 3 r 8 9 , - 1 3 4 , -
Monitory:

Hr.Gmmt.............I B wtąemt,. WĄ... m -
15* Hh/ision 580,- W PHHJPŚ 105S 690,- 17* HMSION 820,- i r  PHILIPS 1078 1100,-

w w w . r w i . p l/ D o t o t e o m
w r o c ł a w  TIL/lW t: (071) 327-72-52

I Ul. flOWOWl CJSKA 20-24 TEL/KOM: 0 603-279-733

SPRZEDAZ WYSYŁKOWA 24 H
monitor cyfrowy 15", karta grafiki Riva TNT I116 MB, nowy ze
staw, gwarancja, -1.990 zł (możl. wyst. fakt. VAT) + drukarka 
Canon, cena - 250 zł. Wrocław, tel. 071/317̂ 12-63, 0603/ 
22-23-97
KOMPUTER PC PENTIUM II500 AMD, 2000 r. stan b. dobry, 
HDD 8.6 GB, FDD 1.44 MB, Riva 32 MB, SB 64,64 MB RAM, 
kieszeń, monitor 17', mało używany, - 2.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0502/36-46-80
KOMPUTER PC PENTIUM II566128 MB RAM, HDD 4 GB, 32 
MB, monitor, akcesoria, oprogramowanie, literatura, gwarancja, 
• 2.150 zl. Bielany Wr., tel. 0503/66-01-64 
KOMPUTER PC PENTIUM II633 CELERON 64 MB RAM, pły
ta główna DPI CW35S, ATX133 MHz, FDD 1.44 MB, HDD 8.4 
GB, karta graficzna i810, karta muzyczna AC97 3D, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, • 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/ 
368-71-06
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 MHz/133 MHz (INTEL), 128 
MB RAM, HDD 17 GB, CD ROM TEAC x 40, karta graficzna 
AGP Diamond Viper 770 32 MB, karta muzyczna Soundblaster 
Live 1024, płyta główna MSI BX MASTER, modem Zoltrix Spirit 
56k, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-74-65,0601/43-67-90 
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 karta grafiki Riva lnvidia 32 
MB, karta muzyczna Yamaha 724 3D, HDD 15 GB, 64 MB RAM, 
CD-ROM x40, klawiatura, mysz. Legnica, tel. 076/862-79-48, 
0503/82-36-03
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 CD x 36, HDD 20 GB. AGP 
x 2,64 MB RAM, FDD, karta muzyczna, aktywne głośniki, mo
nitor kolor 14", z dowozem, -1.300 zł. Lwówek śląski, tel. 0607/ 
34-31-27
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 HDD 17,2 GB, karta graficz
na 8 MB, AGP, 64 MB RAM, karta muzyczna, CD ROM x50, 
FDD 1.44”, klawiatura, mysz, gwarancja, obudowa ATX MT, - 
1.530 zł. Wrocław, tel. 071/351-54-40,0502/04-12-41 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 INTEL HDD 20 GB (nowy), 
RAM 128 MB, CD-ROM x44 CTX, DVD x6, nagrywarka Philips

4x4x24, karta grafiki Voodoo 3 (16 MB, AGP), karta TV (radio, 
pilot), karta muzyczna 3D, monitor 17" CTX (1600 x 1200), OSD, 
drukarka HP 670 C, stan b. dobry, - 4.150 zł. Jawor, tel. 076/ 
870-67-57
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 optycznâ  klawiatura, obudowa ATX, • 2.650 
zł. Lubin, tel. 0609/46-58-95
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 COMPAO PRESARIO mo
dem, 4 porty usb, dvd-rom x6, nagrywarka x4, karta dźwiękowa 
Diamond Sonic Impact s90 pci, 2x agp, Riva TNT2 pro 32 mb, 
128 mb ram (dimm), dysk twardy 10 gb, Microsoft Natural Key
board, - 2.500 zł. Pęgów, tel. 071/310-74-05 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 64 MB RAM, 17 GB, monitor 
15" Celeron, oprogramowanie, na gwarancji, - 2.800 zł. Wro
cław, tel. 071/365-56-73 po godz. 17 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 HDD 6.4 GB, 64 MB RAM, 
CD-ROM x40, ZIP 100 NEC, modem 56 kbps PCI, karta grafiki 
S3 8 MB, wyjście TV, karta muzyczna 16 bit PCI, UPS 520, 
monitor kolorowy 15" cyfrowy, oprogramowanie, instrukcja, obu
dowa ATX, klawiatura, mysz, - 1.850 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
71-39-48
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON RAM 64, HDD 
:10 GB, karta muzyczna PCI, modem 56k, karta grafiki 16 MB, 
riva tnt agp, klawiatura, mysz, CD-ROMx52, monitor kolorowy 
cyfr. 15", -1.900 zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 AMD Duron, 64 mb ram, hdd 
4,3 gb, k. grafiki 32 mb, k. muzyczna, cd-rw 8/4/32, na gwaran
cji, -1.590 zł. Wrocław, tel. 0603/29-.77-84 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON HDD 10 GB, 64 
MB RAM, SVGA16 MB, CD-ROM x44, karta muzyczna, ATX, 
gwarancja -1.490 zł, monitor 15” - 300 zł, 17* - 450 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-27-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON II 64 MB RAM 
DIMM, HDD 4.3 GB, CD ROM x 32, karta grafiki i810 AGP. kar
ta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.590 zł. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17
O KOMPUTER PC PENTIUM Ili 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 zl. „MĄTRIX COMPUTER”, Dzierżoniów, 
tel. 0603/31-17-66 01026301

KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB (128 MB 
RAM), HDD 4.3 (10.2), k. grafiki 8 (16/32 MB) AGP, karta mu
zyczna, CD-ROM x 50, FDD 1.44 MB, obudowa midi ATX, kla
wiatura, mysz (ewentualnie monitor 14".kołor), na gwarancji - 
1.290 zł. Strzelin, tel. 0605/27-64-42 
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON BOX płyta głów
na Soltek SL-65 KV2 AGP 4* ATA-100, HDD 20.4 GB, pamięć 
128 MB, 133 MHz, karta graficzna TNT 32 MB PRO. CB-ROM 
LG x52, FDD, obudowa ATX, mysz, klawiatura, głośniki, nowy, 
12 mies. na gwarancji, możl. zmiany konfiguracji, • 1.950 zł. 
Trzebnica, tel. 0504/92-96-11
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 128 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, -1.390 zł, z monitorem 
cyfrowym 15" (OSD) -1.640 zł, możliwy dowóz. Wrocław, tel. 
0602/17-33-45
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 AMD ATHLON HDD 3.2 GB, 
32 MB RAM, CD-ROM x24, karta grafiki Voodoo 3, obudowa 
ATX, monitor 14", na gwarancji, -1.500 zł. Wrocław, tel. 05021 
84-60-26
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 DURON HDD 15 GB, 64 
MB RAM, płyta główna CS K7VZA. karta grafiki Riva TNT2,32 
MB RAM, AGP, karta muzyczna 32 bit, CD-ROM x50, obudowa 
ATX, monitor 15" cyfrowy, FDD 1.44 MB, klawiatura, mysz, gło
śniki, oprogramowanie, -1.850 zł. Wrocław, tel. 071/329-83-99, 
0503/56-86-75
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX II64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 4.3 GB, CD ROM x 32, karta grafiki 8 MB AGP, 
karta muzyczna PCI, monitor 14", SVGA, kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwarancji, -1.440 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 DURON 64 MB RAM DIMM 
BX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 32, karta grafiki do 64 MB AGP. 
karta muzyczna PCI, monitor 14", SVGA, kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwarancji, -1.650 i .  Wrocław, tel. 0600/36-48-77 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX III 64 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB, CD ROM x 32, karta grafiki i810 AGP, kar
ta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.560 zł. Wrocław, tel. 
0501/17-46-97
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX II1128 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB, CD ROM x 48, karta grafiki i810 AGP, kar
ta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.720 zł. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17
O KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON nowy, 

2 lata gwarancji, 64 MB RAM, HDD 20 GB, 
CD-ROM x48, karta grafiki Riva TNT II 32 MB, 
karta dźwiękowa, głośniki dynamiczne, obudo
wa midi ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 
15", drukarka atramentowa HP 640C, bezpłatny 
dowóz i instalacja na terenie Dolnego Śląska, 
faktura, możliwość zakupu na raty. - 2.990 zł, 
Wrocław, tel. 071/341-55-16 01027261

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 8.4 GB, DVD, CD-ROM, FDD 1.44 MB, karta grafiki i810 
16 MB RAM, karta muzyczna 16 bit, monitor 17" OSD, drukarka 
kolorowa Lexmark, klawiatura, mysz, głośniki, oprogramowa
nie, • 2.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-22-50.0609/40-33-51 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON FDD 1,44, RAM 
128 MB, g-force 2 - 32 MB. dźwięk - 32 bit. stereo, HDD 40 MB. 
modem 56k, klawiatura, mysz, monitor kolorowy cyfr. 15", • 2.650 
zł. Legnica, tel. 0601/79-95-15
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON HDD 20 GB, 96 
MB RAM, SVGA16 MB 3dfx, karta muzyczna, ATX, CD-ROM 
x48, gwarancja, -1.690 zł + monitor 15" - 300 zł, 17" - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-27-77

NAPRAWA 
MONITORÓW 

Wrocław, ul. Wandy 20, 
tel. 783-48-97, w godz. 9-16.

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 8.6 GB. CD-ROM x40, FDD 1.44 MB. karta grafiki 8 MB, 
wyjście TV, karta muzyczna Sound Blaster 128, monitor cyfro
wy 15" z OSD, drukarka, klawiatura, mysz, oprogramowanie 
Win, Office, stan idealny, -1.690 zł. Wrocław, tel. 0607/49-27-52 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta muzyczna 16 bit, karta grafiki 
16 MB z akceleracją, monitor 15" cyfrowy, mysz, głośniki 180 
W, klawiatura, - 1.890 zł. Wrocław, tel. 071/321-51-56, 05021 
09-67-71
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON I1128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 48, karta grafiki Riva TNT2 
M64 AGP 32 MB, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, koloro
wy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 
2.180 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 733 CELERON 64 MB RAM. 
HDD 20 GB (Seagate), CDx44, karta grafiki 16 MB, karta mu
zyczna 16 bit, monitor 15", cyfrowy, OSD, klawiatura, mysz, gło
śniki 180 W, stan idealny, muzyka MP3, oprogramowanie, -1.790 
zł. Wrocław, tel. 071/321-60-90 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON, HDD 30 GB, 
płyta ECS K7VZA FSB 266, 64 MB RAM, Riva TNTZ 32 MB, 
karta muzyczna, CD-ROM x 52, FDD, obudowa midi ATX, kla
wiatura, mysz, monitor cyfrowy 15", gwarancja, nowy, - 2.130zł 
oraz drugi, PENTIUM III 750 ATHLON HDD 30 GB, karta grafiki 
Geforce 2M x32 MB, RAM 64 MB. karta muzyczna, CD-ROM 
x52, FDD, obudowa Midi ATX GM30, klawiatura, mysz, monitor 
15", cyfrowy, gwarancja, nowy, • 2.390 zł. Bielawa, tel. 074/ 
833-19-64,0606/99-91-30
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON monitor kolo
rowy 15", 64 MB RAM, HDD 10 GB, FDD, CD-ROM x48, muzy
ka, klawiatura, mysz, nowy, pełna gwarancja, - 2.100 zł. Jawo
rzyna ŚL, tel. 0600/31-64-99
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 128 MB RAM, HDD 
13 GB. SVGA 64 MB, AGP x4, CD-ROM x50, FDD, SB-16, mo
dem 56k, karta sieciowa 100MB/S, na gwarancji, midi ATX, kla
wiatura, mysz, - 1.750 zł. Legnica, tel. 076/854-16-87, 0606/ 
15-67-49
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 (gwarancja). AMD Duron 750. 
płyta Via KT133,64 MB RAM, karta grafiki Riva TNT2 32 MB, 
karta muzyczna, HDD 10,2 GB Seagate, CD-ROM x 52, FDD 
1,44. obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, -1.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-19-06,0606/49-06-91 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 48, karta grafiki Riva TNT2 
M64 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15". SVGA. koloro
wy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 
2.140 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB RAM 
BXX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 48, karta grafiki do 64 MB AGP, 
karta muzyczna 15", SVGA  ̂kolorowy, obudowa midi ATX, kla
wiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.850 zł. Wrodaw, tel. 06001 
36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 8.4 GB. CD ROM x 48. karta grafiki do 64 MB. 
karta muzyczna, monitor 15". SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.740 zł. Wrocław, 
tel. 0501/49-77-17
O KOMPUTER PC PENTIUM III 800 nowy, 2 lata gwa

rancji, 128 MB RAM, HDD 30 GB, CD-ROM x52, 
karta grafiki GeForce 32 MB, karta dźwiękowa 
Sound Blaster 128, fax-modem, głośniki dyna
miczne, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, 
monitor cyfrowy 17", bezpłatny dowóz i instala
cja na terenie Dolnego Śląska, raty, faktura • 3.890 
zł. Wrocław, tel. 071/341-55-16 01027251

KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL płyta główna Gigaby- 
te BX 2000+, 128 MB RAM, karta graficzna 32 MB, FDD 1.44 
MB, HDD 17 GB, CD-ROM x48, karta muzyczna 128 PCI, obu
dowa MT ATX, klawiatura, mysz, głośniki, nowy, 2 lata gwaran
cji. - 2.299 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-07 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 48, karta grafiki Riva Gefor
ce 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, 
obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 2.310 
zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 44, karta grafiki do 64 MB 
AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 2.130 zł. Wro
cław, tel. 0501/49-77-17
KOMPUTERY PC 486DX2 niekompletne, firmowe IBM, Sie
mens, Compaq, Dell, AT & T, Philips, w cenie 100 - 500 zł, pro
cesory 486 różne, w cenie 15 - 50 zł. Wrocław, tel. 349-47-58 
KONSOLA GAME BOY 1 gra, stan b. dobry, - 70 zł. Wrocław, 
tel. 0607/39-00-08 lub 0605/53-05-04 
KONSOLA GAME BOY COLOR nowa, na gwarancji, • 220 zł. 
Wrocław, tel. 369-27-27.
KONSOLA NINTENDO 64 nowa, na gwarancji, gra Star Wars,
• 200 zł. Oleśnica, tel. 0606/95-27-83 
KONSOLA NINTENDO 64 duży pad -180 zł + mały pad + ka
ble ♦ 2 gry - 260 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-26-37 
KONSOLA NINTENDO 64 nowa. gra, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/364-45-41 po godz. 16
KONSOLA NINTENDO 64 3 gry i pamięć. Wrocław, tel. 05021 
04-14-79
KONSOLA SEGA DREAMCAST dżojstik, internet, klawiatura, 
karta pamięci, pełne okablowanie, 1 gra nowa, - 750 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/873-37-45
KONSOLA SEGA DREAMCAST 2 pady, karta pamięci, kla
wiatura, myszka, pełne okablowanie, 35 płyt z grami, 1 orygi
nalna, - 950 zł. Oleśnica, tel. 071/398̂ 34-40 
KONSOLA SEGA DREAMCAST pad, 3 gry, okablowanie, mo
dem, stan Idealny, - 580 zł lub zamienię na PS I lub PC II, z 
dopłatą. Świdnica, tel. 074/850-58-11,0600/13-67-57 
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, nie używana, pełne 
okablowanie, 4 oryginalne CD, gwarancja na 1 rok od daty za
kupu, - 649 zł. Bolesławiec, tel. 0608/79-30-85 
KONSOLA SEGA DREAMCAST 2 pady, 2 karty pamięci, na 
gwarancji, 10 oryg. gier, okablowanie, stan idealny, - 800 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0503/03-80-75 
KONSOLA SEGA DREAMCAST 30 gier. 2 pady, karta pamięci
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C-BITBIS ul. Szczytnicka 26,50-382 Wrocław, tel. 327 70 07,0-602492 351
IDEALNY KOMPUTER DO BIURA KAST FISKALNE  OG99565“

V I A  C Y R I X
płyta główna DFI INTEL 810 ATXT  
procesor VIA CYRIX 500 MHz 
pamięć 64 MB/133 MHz 
dysk twardy 20 G B  y - L  W I 
FDD 1,44 MB ( tP n  I 
czytnik CD-ROM 50x k n a  
grafika na płycie 
karta muzyczna na płycie 
obudowa MINI/MIDI 
klawiatura, myszka . . . .

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

C E N Y W  DÓŁ  
ja k o ś ć  zaw sze  do  g ó ry
Zamów telefonicznie, fax’em, e-mail’em, dostawa, 

Jnstalacia i szkolenie u klienta

TERAZ STAĆ CIĘ 
NA W IĘCEJ

Cena 2 699 zł
Rata 160 zł

C E L E R O N  800 Mh
Cena 2 362 zł

Rata 139 zł

UMU, kabel RGB, hi-fi, internet, stan idealny, - 870 zl. Wrodaw, 
tel. 0603/18-68-38
KONSOLA SEGA DREAMCAST dwa pady, pistolet, cztery ory
ginalne gry, gwarancja, - 750 zł. Wrocław, tel. 0608/58-35-22 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 102 nowa, zapakowana, 
Dual Shock, przestrojona PAL/NTSC, gwarancja - 599 zl, akce
soria, karta pamięci - 29 zł, Dual Shock • 99 zł.Bolesławiec, tel. 
0608/79-30-85
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, pad ana
logowy 2 szt., Dual Shock, karta pamięci 4 szt., action replay, 
ok. 20 gier, stan b. dobry, - 550 zl: Dzierżoniów, tel. 074/ 
645-16-18
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002, - 450 zl. Jawor. tel. 
076/870-06-35
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, kable, kar
ta pamięci Dual Shock, 4 CD, gry - 480 zl, konsola Sony 9002, 
przerobiona, kable, karta pamięci, Dual Shock, 4 CD, gry - 500 
zl. Legnica, tel. 0604/87-21-21
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH-5500 1-roczna, 2 x 
pad, karta pamięci, kabel RGB (pełne okablowanie), stan ideal
ny, - 600 zł. Legnica, tel. 076/852-47-45 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 7502 2 x pad. oka
blowanie, action replay, płyty, przerobiona, stan b. dobry, - 400 
zł. Lubin, tel. 0600/13-12-86
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 9002 przerobiona, 
Dual Shock, karta pamięci, okablowanie, kierownica V3 Racing 
Wheel, 11 gier, stan idealny, • ,700 zł. Mieroszów, tel. 074/ 
845-87-13
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 pady, karta pamięci, 10 
gier, - 550 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0503/03-80-75 
KONSOLA SONY PLAYSTATION ary, kabel RGB. kabel AVA. 
pad, karta pamięci, • 350 zl. środa Śląska, tel. 071/317-25-93 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 9002 z 2000 r.. prze-

kabel RGB, 20 gier, 2 pady, - 500 zl. Wrocław, tel. 0502/21-22-85 
po godz. 18
KONSOLA SONY PLAYSTATION II, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 
071/329-70-01
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 dual shock, 8 gier, stan 
b. dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/311-55-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 15 szt. - 8 zł/szt. Wrocław, 
tel.355-38-71
KONSOLA SONY PLAYSTATION 1 pad. 2 gry, okablowanie, 
karton, stan dobry - 360 zl. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502C przerobiona, karta 
pamięci, Dual Shock, pad, konwerter, pełne okablowanie, 12 
gier, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/789-37-53 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 nowa, kompl., przero
biona, gra, pudełko. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 5502 przerobiona, dual shock 
+ zwykły pad, karta pamięci, RGB, Action Replay, 5 gier, stan 
idealny, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/352-30-97,0503/66-96-49 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, Dual Shock x 
2, okablowanie, gry - 500 zł, karty pamięci 8 MB 2 x 30 zł, kie
rownica PS Twin Turbo - 200 zł. Wrocław, tel. 327-99-76,0606/ 
33-15-56
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad. kable, stan
b. dobry, - 340 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad, kable, stan
b. dobry ze zwykłym padem - 350 zł, ♦ dual shock • 390 zł, - 340
zł. Wrocław, tel. 0607/77-93-56
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 Pady, przerobiona, • 440
zł. Wrocław, tel. 071/352-60-41
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, karta pa
mięci, pistolet + gry - 440 zł. Wrocław, tel. 0609/39-90-87 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, dżojpad, karta 
pamięci, gra, okablowanie, gwarancja, - 330 zł. Wrocław, tel. 
0604/85-52-26

Czyste CD-R i RW Platinum 
x1-x12

C0-R 74/650-1,75 zł spindel 
CD-R 80/700- 2,05 zl

m m m a w i i T

Pen tium  III 600 M hz
Cena 2 444 zł

Rata 144 zł
P en tium  III 800 M hz
Cena 2 761 zł

Rata 163 zł
P en tium  III 1 G H z
Cena 3 104 zł

Rata 183 zł

RATY bez I wpłaty 
(liczone na 24 m-ce)

y\ĄMulti$)(Stem sc
50433 Wrocław \
Prądzyńskiego 37/3 N,;
tel.(071) 78727 34 \  ......  1TVftL .. _
fax (071) 781 00 15' V  pł.gł U100-ATX, Obudowa ATX,CD-Rx50
tel.kom. 0501778 434 V HDD 20Gb ATA100,SVGARiva 32Mb,FDD,

www.muitisystem.do.pix pamięć 64Mb 133MHz DIMM,mysz,modem K56 
info@muitisystem.do.pi J ^ ę  dźwiękowągłośniki,pad,klawiaturęin fo@ m ultisystem .do.p l 
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mi
DVD 16x48 TOSHIBA  

cena 3b8zł
W ofercie Notebook’i 

Compaq ceny już 
od 700zł 

Oferta na stronie 
www.multisystem.do.pl

ZESTAW PROMOCYJNY 
tylko 

Wtorek- Środa 
informacja 

www.multisystem.do.pl

DIM SDRAM BX 
128 Mb 133 MHz 

tylko 148 zt 
64 Mb 133 MHz 

tylko 87zt

240 zł, akcesoria do PSX, gwarancja, oryginalne 
gry na PSXII, NBA Live 2001, Ridge Racer V, Dri- 
ving Emotion type S i inne, cena od 140 zł/szt. 
Lubin, Wrocław, tel. 0601/93-35-44 84015361

O  KONSOLA SONY PLAYSTATION II fabrycznie 
nowa, możliwość przerobienia • 1.490 zł. W sprze
daży także używane PS II oraz nowe akcesoria 
(memory 8 MB, Action II, pilot DVD). Playstation 
I, nowe i używane, modele 5502, 7502,9002, PS 
One, przerobione, z okablowaniem i dżojpadem 
Gwarancja także na używane, ceny od 300 zł. 
Wrocław, tel. 0604/85-52-26 80008671

KONSOLA SONY PLAYSTATION II przerobiona, chipneoz ac
tion replay 2, Dual Shock, kabel RGB, gra, mało używana, - 
1.700 zł.., tel. 0501/55-16-64
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, nie używana, oka
blowanie, Dual Shock, przestrojona, PAL/NTSC, gwarancja -

KUPIĘ KARTĘ SIECIOWĄ 2 szt., np. Symphony, zasięg ok. 50 
m, szybkość do 10 mbps, - 800 zł. Wrodaw, tel. 0502/30-08-57 
KUPIĘ KARTRIDŻE zużyte do drukarek atramentowych Hew- 
lett-Packard, Lexmark, Canon, Epson - 2-7 zł/szt. oraz_zużyte 
tonery do Hewlett-Packard - 10-11 ztfszt. Wrocław, tel. 
-312-42-84,0607/60-83-59 -.
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM cały, uszkodzony lub pęd- 
jjespoły. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM II lub III, kompletny do 2.000 
zł (raty). Sobótka, tel. 0605/51-90-53 . /
O  KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION II mogą 

być uszkodzone. Również Playstation I - tylko 
uszkodzone. Wrocław, te l. 0604/85-52-26 
80008661

KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 7502,9002 przero
biona, do 350 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-19-'56, 0604/ 
85-19-28
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 7002 lub nowszą, do 
330 zł, możliwy dojazd. Świdnica, tel. 0504/95-53-97 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 C dual shock,

Prime
Computers

PN - PT 10.00 -18.00 TEL./FAX:(071)34 152 85 
SOBOTA 10.00 -13.00 TEU FAX (071) 78 333 04 
ul.PRĄDZYŃSKIEGO 31 W ROCŁAW  
e-mail: prime@poland.com tel kom. 0606 49 40 10

O F E R T A  P R O M O C Y J N A  
PO OBNIŻONYCH CENACH WAŻNA DO 29.05..2001

DO KAŻDEGO KUPIONEGO 
ZESTAWU KSIĄŻKA DO 

WINDOWS GRATIS

MONTUJEMY KOMPUTERY 
W DOWOLNEJ KONFIGURACJI.

DOWÓZ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE
I ! GRATIS I I I!

OFERTA SPECJALNA:
O KI D ysk i tw arde: W  MONITOR LIKOM 17" 0.25 950,- DRUKARKA HP 640C

HDD 20 G B  ATA100 420,• MONITOR LIKOM 17” 830,- LEXMARK Z32
I  r Y M  HDD 30 GB ATA100 510,- MONITOR LIKOM 15” OSD 620,- DIMM 64 MB SDRAM

RIVA TNT2 M64 32MB 185,- MONITOR CTX PR705F 17” 1390,- DIMM 128 MB SDRAM

SEIKOSHA ZESTAWY OBJETE SĄ  24/36 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ

370,-
399,-
90,,-i
165,-

CTX

©D*wuł*«l

“L IO N ”
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 

•* 45ŁOŚNICZKI AKTYWNE %f 
OBUDOWA MIDITOWER ATX . 

KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA :2.680,- ^

“ P U M A ” ■■
AMD DURON 750 MHZ :

ECS KTV7ZA 266 Mhz ATX ATA100 
RAM 64 MB DIMM 

HDD SEAGATE 20 GB ATA 100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO :
CD ROM 52X LG 

FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE s 

|  OBUDOWA MIDITOWER ATX
KLAWIATURA,MYSZ,PAD ijkW

CEN A: 1.800,-

“J A G U A R ”
AMD DURON 800 MHZ 

ECS KTV7ZA 266ATX ATA 100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 20,4 GB ATA 100 
RWA TNT 2 M64 32 MB AGP 
DŹWIĘK 3i BIT STEREO 
i FAX MODEM 56 k V90 
CD ROM 52x, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD
CEN A: 2.040,- m

’ re,™,, E
9

p«ntlirrrrll| t  
>  
N

“ G E P A R D ” 2
INTEL PENTIUM III 866 MHZ O

VIA BX100/133 MHZ ATX ATA100 !Ł!
RAM 128 MB DIMM £

HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 w
RIVA TNT2 M64 32 MB AGP h

DŹWIĘK 32 BIT STEREO W
FAX MODEM 56 KV90 3

CD - ROM X 52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD |

CEN A: 2.735,-
RATY ROZŁOŻONE NA 24 M IESIĄCE.

K U P  K O M P U T E R  A T E L E F O N  K O M  O R K O W Y  B E  D Z I E T W O J ! I !
robiona, karta pamięci (nowa), Dual Shock, gry, mało używana, 
stan idealny, -490 zł. Wałbrzych, tel. 0609/35-05-76 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 C, Dual Shock, prze
robiona, nowa, 10 CD, - 580 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-14-33 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 2 pady, 4 gry, okablo
wanie, stan b. dobry, - 450 zł. Wałbrzych, tel. 0603/62-22-37 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002C kabel RGB, przero
biona, - 370 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 7502 2 Dual Shock, 
przerobiona, 2 karty pamięci, okablowanie, zapakowana, instruk
cja, 21 gier, mało używana, stan idealny, - 500 zł. Warta Bole
sławiecka, tel. 076/818-98-77 po godz. 15,0606/16-18-62 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 7002 przerobiona, 2 
pady, Dual Shock, karta pamięci, 17 gier, stan idealny, pełna 
dokumentacja, - 390 zł. Wrocław, tel. 0501/95-21̂ 41 
KONSOLA SONY PLAYSTATION i nowa - 480 zł. Wrocław, 
tel. 0502/04-14-62
KONSOLA SONY PLAYSTATION ONE nowa, na gwarancji, -
550 zł. Wrocław, tel. 0502/31-58-47
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 karty pamięci, Dual Shock,

KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nowa, przerobio
na, Dual Shock, karta pamięci, gra, pudełko, stan idealny, -480 
zł. Wrocław, tel. 0607/82-57-85 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona. Dual 
Shock, oryginalna gra, stan b. dobry, pudełko, - 420 zł. Wro
cław, tel. 0607/82-57-85
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 2 karty pamięci, oka
blowanie, 21 gier, stan b. dobry, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/ 
349-14-22
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona. 2 x dual 
shock, 2 x 1 MB, 10 gier, pełne okablowanie, czasopisma PSX,
- 480 zł. Wrocław, tel. 0501 /24-60-28
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pełne okablo
wanie, pad, karta pamięci 8 MB, 120 bloków, gry, stan b. dobry,
- 400 zł. Wrocław, tel. 353-51 -07 wieczorem
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 C, 2000 r. 2 x Dual 
Shock, 2 x karta pamięci, przerobiona, 50 gier, stan b. dobry, - 
650 zł. Lubin, tęl. 0604/78-56-40 
O  KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa -1.500 

zł, Playstation I • 500 zł, Game Boy kolorowy •

1.600 zl, akcesoria Action Replay -199 zł, inne. Bolesławiec, 
tel. 0608/79-30-85
KONSOLA SONY PLAYSTATION II okablowanie, nowa, nie 
używana, płyta CP oraz gry, - 1.550 zł. Głogów, tel. 0603/ 
54-92-46
KONSOLA SONY PLAYSTATION II przerobiona, kable, Dual 
Shock.2,4 CD, zgrami, -1.750 zł.Legnica, tel. 0604/87-21-21 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, zapakowana, akce
soria. DVD,-1.400 zł. Wrocław, tel. 0603/18-68-38 
KONSOLA SUPER NINTENDO 2 pady, 4 gry: Mortal-Kombat 
III, Rival Street, Fighter, Mystic Ouest, stan b. dobry, -150 zł. 
Świdnica, tel. 0602/77-86-57
KUPIĘ ANIMACJE OKOLICZNOŚCIOWE na dwóch CD, firmy * 
HDP z Wrocławia. Legnica, tel. 0603/88-27-60 
KUPIĘ DRUKARKĘ PANASONIC KX-P1150 igłową uszkodzo
ną, ze sprawną elektroniką. Trzebnica* tel. 071/312-81-72 w 
godz. 9-15
KUPIĘ DYSK TWARDY powyżej 1 GB, po okazyjnej cenie. Wro
cław, tel. 0503/67-75-02
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyżej 1.7 GB. Wrocław, 
tel. 368-75-88,0602/66-49-88,0503/86-40-86

i P
ISKRA W-w, UL. TR Ó JK Ą TN A  1

tel. 071/ 353-58-18, 0604 431 133
NOOTEBOOK PROCESOR PAMIĘĆ DYSK MATRYCA CD FDD GRAFIKA MODEM SIEĆ CENA

MttO

ARISTO P1166 16MB 1GB 10.1DSTN 12 1,44 OPCJA 1.850
CALIFORNIA 6500 CELERON 433 64MB 6,4GB 13.3TFT 24 1,44 8MB 56Kb 4.500
COMPAO Pili 600 128MB 12GB 14.1TFT 24 1,44 56Kb 10/100 6.000
HP P III 500 128MB 10GB 14.1TFT 24 1.44 &MB 56Kb 6.500
IBM Pil 300 64MB 5GB 12.1TFT 24 1,44 56Kb 3.200
LIFETEC P III 600 64MB 5GB 14.1TFT 24 DVD 1,44 8MB 56Kb 7.000
SONY VAIO P III 750 128MB 20GB 15.1TFT 24DVD 1,44 8MB 56Kb 10/100 12.000
TOSHIBA PORTEGE CELERON 450 64MB 6GB 10.1TFT 24 56Kb 6.000

1TS «Ba8Baa8ł f
[i możliwość negocjacji ceni!! I Posiadamy również szeroki wybór telefonów komórkowych

nowy lub mało używany, w rozsądnej cenie. Wałbrzych, tel. 074/ 
842-28-58,0602/35-61-24
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną z peł
nym okablowaniem. Wrocław, tel 0609/39-90-87 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobiona, z ka
blami, nowszy model do 280 zł, starszy do 230 zł. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II może być z wypo
sażeniem dodatkowym. Legnica, tel. 076/866-46-74 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II nową, z osprzę
tem, najchętniej przerobioną, do 1,200 zł. Świdnica, teł. 0600/ 
13-67-57
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION li na gwarancji, 2 szt., 
ewentualnie w rozliczeniu komputery PC. Wrocław, tel. 0501/ 
40-27-77
KUPIĘ MONITOR 14” kolorowy, w cenie do 80 zl. Wrocław, tel. 
0604/71-39-48
KUPIĘ MONITOR 17 cali, cyfrowy, kineskop Sony Trinitron, 
najwyżej 2-letni - dó 500 zł. Wrocław, tel. 0602/48-74-86 
KUPIĘ NAGRYWARKĘ CD-RW może być używana, sprawna 
lub uszkodzona. Opole, tel. 077/455-09-08 lub 0604/90-21-86

KUPIĘ NOTEBOOKA okazyjnie, do 1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
10-31-00.
KUPIĘ NOTEBOOKA. Wrocław, tel. 071/353-86-43. 0501/ 
28-38-83
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM 75-100 HDD 500 MB, 16 MB 
RAM, FDD, bateria, ameykański ukł. klawiatury, również dru
karki przenośne. Wrocław, tel. 0608/16-04-79 
KUPIĘ PLOTER DO WYCINANIA FOLI zdecydowanie. Ole- 
śnica, tel. 0501/71-40-40
KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ PENTIUM S7-AT ABIT AB-PG5 lub 
wymienię oraz kupię uszkodzone HDD 2.1, 30 GB, Seagate, 
Maxtor, IBM, DVD, CD RW, CD-ROM, w cenie 10 - 20 zł. Wro
cław, tel. 349-47-58
KUPIĘ PROCESOR AMD K2-500 MHz -100 zl. Wrocław, tel. 
0503/72-50-07
KUPIĘ ZASILACZ do drukarki Hewlett-Packard Desk Jet 660C 
oraz Desk Jet 500 lub sprzedam - 30 zł. Wrocław, tel. 071/ 
346-47-80
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 15“, cyfrowy, z 1997 r., stan b. dobry, - 310 zł. Dzier
żoniów, tel. 0503/33-57-53
MONITOR mono, 14* - 40 zl; dysk twardy o poj. 40 MB -15 zł 
oraz o poj. 65 MB, - 25 zł. Gorzanów, tel. 074/812-11-80 
MONITOR 15”, cyfrowy, - 330 zł. Jelenia Góra, tel- 0501/ 
55-68-13
MONITOR 15*, -190 zł. Jelenia Góra, tel. 075/783-30-67 
MONITOR 17*, - 530 zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77 
MONITOR 14 cali, stan b. dobry, • 120 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
841-98-11 f
MONITOR 15*. cyfrowy, mało używany, stan b. dobry, - 270 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-25-99
MONITOR 14* SVGAmono, - 40 zł. Wrocław, tel. 0606/31-74-90, 
po 16
MONITOR kolorowy, cena od 170-220 zł. Wrocław, teł. 0503/ 
67-75-02
MONITOR 14,15 i 17* - od 150 zł. Wrocław, tel. 0604/08-46-42, 
0501/55-97-22 po godz. 16
MONITOR 17*, cyfrowy, menu wyświetlane na ekranie, stan b.
dobry, - 440 zł. Wrocław, tel. 0501/46-01-89
MONITOR 20‘ , 1600x1200 75 Hz, kineskop Sony trinitron, na
gwarancji, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17^
0501/15-50-90
MONITOR 15', SVGA, kolorowy, cyfrowy, - 340 zł, 17", SVGA, 
kolorowy, cyfrowy, - 560 zł. Wrocław, tel. 071/784-30-68 
MONITOR 20* gwarancja, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/357-93-64 
MONITOR 15" kolorowy, - 270 zł. Wrocław, tel. 0604/86-31-63 
MONITOR 17", 1995 r. cyfrowy, OSD, stan b. dobry, - 550 zl. 
Wałbrzych, tel. 0605/32-87-08
MONITOR 15", 1998 r. cyfrowy, funkcje na ekranie - 330 zł oraz 
drugi .17" - 570 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 351-77-57,0501/ 
00-78-81
MONITOR 17", 1999 r. cyfrowy, OSD, - 570 zł. Lubin, tel. 076/ 
846-74-37
O  MONITOR ACER 15M • 330 zł, Wisdom 15" • 250 

zł, Highscreen 15" - 300 zł, Visa 15" • 280 zł, Yaku- 
mo 15" - 350 zf, Mag 15" • 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 z ł , PC Color 15" - 320 
zł, IBM 15" - 320 zł. Legnica, tel. 076/862-36-83, 
0601/97-43-25 84014831

MONITOR AOC Digital, 15", - 400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
345-39-22
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" • 310 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"1600x 1200 przy 1024x 76^  
Maks. 85 Hz, plamka 0.26, - 530 żł. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
MONITOR BELINEA 21" OSD, kineskop Sony trinitron, - 900 
zł. Lubin, tel. 076/846-74-37
MONITOR BELINEA 17" cyfrowy, stan b. dobry, na gwarancji, - 
420 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz.H-17, 0501/ 
15-50-90

. MONITOR COMMODORE 15", idealny do magnetowidu, ka
mery oraz konsoli Sony Playstation, - 99 zł. Wrocław, tel. 071/ 
328-13-47,0503/50-86-33
MONITOR CTX15", OSD, stan idealny. - 320'Zl. Wrodaw, tel. 
071/373-93-99
MONITOR DAEWO017* OSD, cyfrowy, stan b. dobry,- 630 zł. 
Lubin, tel. 076/846-74-37
MONITOR DAEWOO CMC-1427X z 1996 r., biały, wraz z oka
blowaniem i instrukcją obsługi, spełnia normę promieniowania 

- „MPRir, maks. rozdzielczość 1024 x 768 @ 65 Hz, stań b. do
bry. - 250 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-98-80 
MONITOR DAEWO015", cyfrowy, stan b. dobry, - 320 zł. Wro
cław, tel. 071/327-46-99
MONITOR DIGITAL 20" - 730 zł, Compaq 19" 99 r., stan b. 
dobry - 900 zł, Samsung 15", cyfrowy - 250 zł, Compaq 15* 
OSD 99 r. - 330 zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-89 
MONITOR EIZO F 5615", cyfrowy, plamka 0.26,1600x 1200, 
1280x 1024x 75 Hz, - 550 zł. Legnica, tel. 076/866-15-03 
MONITOR EIZO 20", cyfrowy, stan b. dobry - 780 zł. Hiscrin 17* 
OSD - 520 zł, 14" SVGA kolorowy - 150 zł. 15" cyfrowy OSD - 
300 zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-86 
MONITOR ESCOM 17", - 300 zł. Wrocław, tel. 071/372-88-85 
MONITOR FUJITSU 17" 1280x1024 75 Hz, OSD, rok prod$ 
1999, - 530 zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95
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H i m
50-303 Wrodaw, ul.JednośdNarodowej 181 . 
tel. (071} 322-9*93 tślJśx. (0T1) 781-56-28

JE D N O Ś C I N AR O D O W E JH M
Procesor INTElTCELERON 700 
Dysk twardy 20GBATA100 '
Płyta główna 133 MHz 1815 ATX 
Pamięć RAM - ■ DIMM 64 MB 133 
Karta graficzna 8 MB on board 
Karta muzyczna 16 bit AC’97 
CD-ROM . CD-ROM 52x

Integra Ccono 1.799 z ł

Procesor INTEL CELERON 700 
Dysk twardy 20 GBATA100 
Płytą główna 133 MHz PIII ATX 
PamręćRĄM DIMM 64 MB 133 
Kartograficzna- RIVA TNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna I JMjU AC’97 _r/~r̂ U  
CD-ROM CD-ROM'52x

Mistrul Home 1.869 z ł
P ftO M O C JA H tD R U K A R K A  LA S E R O W A  MINOLTA 11OOL -999 zł!!!**
Procesor AMD DURON 750 '
Dysk twardy 20 GB ATA100 
Płyta główna VIA KT 133 ATX A100 
Pamięć RAM DIMM 64 MB 133 
Karta graficrnctRiWA TNT2 32 MB AGE 
Karta muzyczna 16 bit AC’97 
CD-ROM CD-ROM 52x

J t i s t r u l  Duroit 1.899 z ł

Procesor AMD DURON 800 
Dysk twardy 30 GB ATA100 
Płyta główna VIA KT 133 ATX A100 
Pamięć RAM DIMM 128 MB 133 
Kartograficzna RIYA TNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna SB LIVE! '
DVD-ROM DVD 12x

Jlistra l dnem  a  2.489 z ł
W każdym zestawie: obudowa MIDI TOWER ATX, FDO 1,44 MB, klawiatura, mysz, podkładka

Monitory: (3 lata gwarancji) 
15“ DAEWOO -629 zł
17“ AOC 7Vlr -769 zł
17“ AOC 7Glr -939 zł 
17“ NEC FE700+ - 1339 zł 
17“ VIEWSONIC FT -1159 zł 
Drukami:
EPSON St.C. 480 - 299 zł 
EPSON St.C. 580 - 359 zł 
EPSON St.C. 680 - 579 zł 
HP DJ-640C ; -3 5 9 zł
HP DJ-840C - 489 zł
Lexmark Z12 - 259 zł
Minolta 1100Laser-1169 zł 
Skanery:
Revscań 1200U -289 zł
Revscan 1200U+prz.- 429 zł 
Fax/modemy:
Motorola 56kV .90-95zł 
Zoltrix Aquila 56k -115 zł 
Zoltrix Sagitta 56k -159 zł
★ rata przy 24 miesiącach i 10% pierwszej wpłaty 
* *  cena przy zakupie drukarki z komputerem

MONITOR GATEWAY 2000 15", OSD, ZOOM, wysokie para
metry, mało używany, stan idealny - 360 zł. Wrocław,'tel. 071/ 
373-93-99
MONITOR HIGHSCREEN MS 1779 P, 17" cyfrowy, 98 r , kine
skop Panasonic, rozdzielczość 1600x1200, odświeżartifr 100 
Hz, plamka 0,26, OSD, dużo regulacji, ostry obraz, stan ideal
ny, • 560 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
MONITOR HIGHSCREEN, 1995 r. 15". 1575 P, cyfrowy, - 260 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
MONITOR LICOM 15", cyfrowy - 330 zł, TVM, 15", cyfrowy - 
330 zł, AOC, 15-", cyfrowy, OSD. gwarancja 2 lata - 500 zł. LG, 
15", cyfrowy, 3 lata gwarancji - 570 zł, Licom, cyfrowy, 2 lata 
gwarancji • 500 zł. Bielawa, tel. 074/833-19-64,0606/99-91-30 
MONITOR MAG 15" cyfrowy, na gwarancji, - 280 zł. Wrocław, 
teł. 071/342-80-63w godz. 11-17,0501715-50-90 
MONITOR MEDION MD 1772 E, 17" cyfrowy. 97 r., rozdziel
czość 1600x1200, odświeżanie 100 Hz, plamka 0,26, kineskop 
Philips, OSD, ostry obraz, stan idealny, - 530 zi. Wrocław, tel. 
0604/54-45-34
MONITOR MEDION 17" kolorowy, cyfrowy, OSD. kineskop Phi
lips. - 590 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78.0503/84-43-79 
MONITOR NEC FE 700 Multisynę, TCO 99, płaski kineskop, 
OSD, nowy (kupiony 02.2001 r.), plamka 0.25, na gwarancji, 
- 990 zł. Wrocław, tel. 348-24-50,0606/22-69-94 
MONITOR NEC cyfrowy, 15", mało używany, kineskop Nec z 
filtrem - 350 zł. Wrocław, tel. 071/328-98-12,0502/14-92-36 
MONITOR NOKIA Trinitron, 17". cyfrowy, OSD, stan idealny, - 
400 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-99 
MONITOR PHILIPS 15" cyfrowy, 1999 r. prod., 1024x780,85 
Hz, faktura VAT, - 320 zł. Lutynia, tel. 071/317-12-63, 0603/ 
22-23-97
MONITOR PHILIPS 15". analogowy. - 240 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
15-67-51
MONITOR ROYAL16" cyfrowy, rozdzielczość 1600 x 1200 75 
Hz, OSD, stan idealny, prod. 1998 r. - 930 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
54-27-95
MONITOR SIEMENS NIXDORF15", z 1997 r. - 310 zł, monitor 
Peocook, 15". cyfrowy, z 1997 r. - 320 zł, monjtor Yakumo, 15", 
OSD • 320 zł, monitor, 14", Samsung, kolor -160 zł. Dzierżo
niów, tel. 0502/40-96-80
MONITOR SIEMENS kolorowy -150 zł, Philips, czarno-biały - 
80 zł. Lubin. tel. 0605/35-94-28 
MONITOR SIEMENS 17" cyfrowy, na gwaranqi, - 440 zł. Wro
cław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
MONITOR SIEMENS 15" cyfrowy, na gwarancji, • 280 zł.Wro

cław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
MONITOR SONY 15" do PC, roczny, cyfrowy, stan b. dobry, - 
350 zł. Wrocław, tel. 0604/86-31 -63 
MONITOR VISION MASTER 404 17", z 1999 r, • 650 zł. Wro
cław. tel. 0609/49-48-37
MONITOR YAKUMO 15". 1998 r. kolorowy, cyfrowy, * 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-57-78.0503/84-43-79 
MONITORY kolorowe, 14", różne marki, • 120 żł /szt.. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/481-75-84

MONITORY do PC, używane, duży wybór. Legnica, tel. 076/ 
862-36-83,0602/49 3̂3-14
MONITORY 14", kolorowe - od 100 zł, 15", cyfrowe -od 250 zł, 
17" - od 300zł, gwarancja, faktury. Wrocław, tel. 071/345-61-79 
wewn. 140,0501/38-80-87
MONITORY 17" IBM OSD, stan dobry - 450 zł, 17" ĆTX, cyfro
wy - 450 zł, 17" EIZO, cyfrowy - 350 zł. Wrocław, tel. 0504/ 
95-89-21
MONITORY 15,17,19", analogowe i cyfrowe, ceny 150-500 zł. 
Wrocław, tel. 071/360-83-01 •
MONITORY 14,15 i t7", sprawne, na gwarancji, ceny od 150 
zł/szt. Wrocław, tel. 0502/37-74-17 '
MONITORY KOLOROWE cyfrowe, 14", -170 zł. Wrocław, tel. 
071/346-00-94
O  MONITORY KOLOROWE od 9 do 21M - skup, 

sprzedaż, naprawy. Gwarancje, faktury VAT. Np. 
monitor kolorowy, cyfrowy, 15" • 300 zł z VAT-em; 
kolorowy, cyfrowy, 17" • 380 zł z VAT-em. Wro
cław, ul. Trwała 1, w godz. 12-18, tel. 071/ 
783-76-42,0601/70-54-03 81010171

NAGRYWARKA MEDION x6/x4/x32, na gwarancji, stan ideal
ny: oprogramowanie, • 600 zł lub zamienię na motorower Sim
son. Zgorzelec, teł. 0603/07-20-27- 
NAGRYWARKA PHILIPS GDR 560 na gwarancji, b. mało uży
wana. - 680 zk ., tel: 0502/85-73-97 
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 870,.- 550 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-53,0603/18-9549 «
NAGRYWARKA TEAC W-512B, x12. *10. x32. Burm-Proof, 
nowa, gwarancja, - 740 zł. Opole, tel. 0607/74-60-34 
NAGRYWARKA YAMAHA 8424, na gwarancji, mało używanaL
- 380 zł. Opole, tel. 0607/74-60-34
NOTEBOOK IBM 755 CD czamy, aktywna matryca, napęd CD, 
HDD 812 MB, 16 MB RAM, Win 95, wbudowany modem i karta 
muzyczna, współpracuje z innymi urządzeniami peryferyjnymi, 
-1.350 zł. Wrocław, tel. 071/328-93-65,0501/02-57-79 
NOTEBOOK COMPAO CONTURA420 CX kolorowa matryca, 
HDD, FDD, zasilacz, torba, - 1.260 zł. Wrocław, tel. 071/ 
373-93-99
NOTEBOOK GTX 266 32 MB RAM, HDD 2 GB. FDD, CD-ROM 
x24,56 kbps modem USB port, 2xPCMCIA, zasilacz, W indows 
98. karta muzyczna, głośniki stereo 12,1". Actus kolor, - 2.580 
zł. Wrocław, tel. 0502/39-80-06 
NOTEBOOK COMPAO Armada 1500C, HDD 4.3 GB, 100 MB 
RAM, matryca aktywna 12.1", FQD, CD-ROM x24, bateria 
Li-Jon, karta grafiki 2 MB, zasilacz, barta muzyczna + głośniki,
- 3.600 zł lub zamięnię.na lepszy. Zgorzelec, tel. 0605/61-36-30 
NOTEBOOK 286/16 HDD 40 MB. FDD 1.44 MB. wymienny dysk 
z kieszenią, duży wyświetlacz monochromatyczny, dobra batê  
ria, zasilacz, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/322-93-42 
NOTEBOOK 386 Zenith, 8 mb ram, mało używany, zasilacz, 
dobra bateria, stan b. dobry, - 240 zł. Jawor, tel. 0502/55-96-30 
NOTEBOOK 386SX 7 MB RAM, FDD 1.44 MB. mono. HDD 65 
MB, zasilacz. - 300 zł. Wrocław, tel. 0604/60-89-78

NOTEBOOK 486 33 Hz, kolorowa matryca, zasilacz, • 720 zł. 
Świdnica, tel. 0600/61-81-55
NOTEBOOK 486DX SIEMENS HDD 800 MB, 20 MB RAM, FDD 
1.4. kolorowa matryca, akumulator, zasilacz, 2 gniazda PCM
CIA, podczerwień, wyjście zewn., klawiatura, mysz, monitor, 
audio, mikrofon. -1.100 zł., tel. 077/442-37-34 
NOTEBOOK 486DX/33 8 MB RAM. HDD 540 MB, ekran mo
nochromatyczny, zasilacz, słaba bateria, torba, - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/322-93-42
NOTEBOOK 486DX4 COMPAO kolorowa matryca, 8 MB RAM, 
HDD 5Ó0 MB, Track Bali, FDD 1,44, zasilacz, b. dobry akumu
lator, WIN 95’, WORD, EXCEL, stan b. dobry, - 700 zł. Wro
cław. tel. 071/367-01 -57,071/793-45-56 
NOTEBOOK 486DX4/100 8 MB RAM, HDD 600 MB, kolorowa 
matryca, karta muzyczna, mikrofon, podczerwień, Word 97, 
oprogramowanie do GSM, -1.090 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/ 
08-20-32
NOTEBOOK 486DX4/100 8 MB RAM, HDD 520 MB, kolorowa 
matryca, karta muzyczna, mikrofon, podczerwień, Windows 95, 
Word 97, oprogramowanie do GSM, - 1.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0603/40-40-27
O  NOTEBOOK 4860X4/75 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 486SX HDD 80 MB, czarno-biała matryca aktyw
na,-625 zł. Wrocław, tel. 071/342-02-21 ' '
NOTEBOOK PENTIUM 100 IBM HDD 800 MB. 16 MB RAM, 
kolorowa matryca aktywna, karta muzyczna, • 1.600 zł. Wro
cław, tel. 0606/34-81-94
NOTEBOOK PENTIUM 120 TOSHIBA 210 CS 32 MB RAM, 
HDD 1.4 GB, CD ROM, kolorowa matryca, podczerwień/karta 
muzyczna, karta grafiki 2 MB PCMCIA, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/322-24-58 po godz. 18
NOTEBOOK PENTIUM 120 IMB THłNK PAD 760, MB 160 
RAM, HDD 1 GB, karta muzyczna, FDD, aktywna matryca 12" 
TFT, -1.300 zł. Wrocław. łeL 071/341-46-97 
NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX IBM THINKPAD 760XL, 32 
MB RAM, HDD 2 GB, FDD, CD-ROM x8, karta muzyczna, gło
śniki, bateria, zasilacz, 2xPĆMCIA, Windows 98 PL, 12.1"Acti- 
ve kolor, torba, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 0502/39-80-06 
NOTEBOOK PENTIUM 200 MMX uszkodzony dysk twardy (6 
GB) i obudowa, CD-ROM, stacja dysków, 64 MB RAM, mysz, 
FAX-MODEM, karta muzyczna, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0609/ 
49-48-37
NOTEBOOK PENTIUM 233 MMX DELL 64 MB RAM. HDD 
4.3GB, CD-ROM x24, FDD, karta muzyczna, 2* PCHCIA, pod
czerwień, USB, bateria litowo-jonowa, dó odbioru we Wrocła
wiu, - 3.000 zł. Radomsko, tel. 0608/36-06-99
0  NOTEBOOK PENTIUM 600 HEWLETT-PACKARD 

N5000 13.3 TFT hi contrast, 96 MB RAM, HDD 10 
GB, modem 56, CD-ROM, FDD, głośniki mega 
bass, oryginalny Intel, CD działa przy wyłączo
nym komputerze, fabrycznie nowy, pudełko, gwa
rancja, • 5.900 zł. Wrocław, tel. 0607/60-86-69 
02020971

NOTEBOOK PENTIUM Ił 233 CALIFORNIAACCESS HDD 3.2 
GB, 32 MB RAM, karta grafiki S--3;karta muzyczna, CD-ROM x 
24.2 x PCMCIA, modem 56k, oryg. sterowniki, instr' pó polsku; 
torba, stan idealny, - 3.000 zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77 
NOTEBOOK PENTIUM II233 ARlSTO 64 MB RAM, aktywna 
matryca, HDD 5 GB, podczerwień, modem 56 kbps, USB, we
wnętrzna stacja dyskietek, CD-ROM, 2 x PCMCIA, mikrofon, 
bateria Li-Jon, ładowarka, model z roku 2000, zadbany, mało 
używany, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-00-61,0602/80-37-53 
NOTEBOOK PENTIUM II 233 64 MB RAM, 3 GB HDD, 
CD-ROM x24, FDD 1.44, matryca 12"; IR, wbudowany zasilacz
1 głośniki, Compaq Armada ̂ OO.używanyT rok, stan idealny, - 
2.600 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM II300 COMPAO ARMADA 1700C 300, 
'160 RAM, HDD 6 GB, CD-ROM x24, FDD 1.44", matryca 14" 
TFT, fax-modem, 2 x PCIMCIA, IR, tacz pad, bateria Li-On, 
wbudowane głośniki, używany 1 rok, stan Idealny, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-8643,0501/28-38-83 •
O NOTEBOOK PENTIUM II 333 TOSHIBA SATELI- 

TE HDD 4.1 GB, FDD, 64 MB RAM, TFT 14.1", 
fax-modem, DVD-ROM, bateria li-jon, mało uży
wany, stan b. dobry, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/ 
352-30-97,0503/66-96-49 02022131

NOTEBOOK PENTIUM II 366 HDD 4.5 GB. 32 MB RAM, 
CD-ROM, karta muzyczna, FAX-MODEM. stacja dysków, mysz, 
3-miesięczny, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 0609/4948-37 
NOTEBOOK PENTIUM łl 400 TÓSHIBASATELITE 4090 x CDT, * 
96 MB RAM, karta grafiki 4 MB, karta muzyczna, wbudowane ' 
głośniki, bateria, zasilacz, wyświetlacz LCD 14.1", USB, .dru
karka Canon, - 4.600-zł. Wrocław, tel. 071/362-8241 « 
NOTEBOOK PENTIUM II 400 AMD K6-2 matryca TFT 14.1", 
64 MB RAM, HDD 6 GB, CD-ROM, FDD, modem 56 kbps, stan 
idealny, - 3:800 zł: Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz..11-17, 
0501/15-50-90 >
NOTEBOOK PENTIUM II500 ARISTON 8620 CELERON 500, 
matryca 12,1 tft.-HDD 6GB, 32 MB RAM, CD. faxmodem, na 
gwarancji. - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/75-67-63,0601/8744 46 
NOTEBOOK PENTIUM II 600 TOSHIBA 4310 14.1", hdd 10 
mb, 128 mb ram, modem; - 5.800 zł. Poznań, tel. 0607/524241 
NOTEBOOK PENTIUM III 500 DELL LATITUDE CPX 128 MB 
RAM, HDD 6 GB, wyświetlacz 14.1 TFT, CD-ROM, FDD, karta 
grafiki 8 MB, PCMCIA, modem, TV-out, USB, bateria litowo-jo- 
nowa, sterowniki, nowy, na gwarancji, - 5.500 zł. Świdnica, tel. 
0605/55-78-78
NOTEBOOK PENTIUM III 500 HEWLETT-PACKARD Omnibo- 
ok 4150 B, matryca TFT 14.1", 64 MB RAM, HDD 6 GB. mo
dem 56 kbps, VGA8,MB ATI, stan idealny. • 5.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90.

NOTEBOOK PENTIUM III 600 DELL INSPIRION 5000 C 128 
MB RAM, HDD 1̂ 0 GB, wyświetlacz 15.1" TFT, karta grafiki 16 
MB, CD-ROM, FJĆ)D, modem, TV-OUT* USB, port podczerwie
ni, torba, bateritf litowo-jonowa. - 6.000 zł. Świdnica, tel. 0605/
55-78-78
O NOTEBOOKI • SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA : 

Pentium 166 • 2.200 zł; Pentium 166 ♦ LCD 13.3" 
• 2.400 zł; Pentium 11233,100 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 4300B, 32 KB RAM, pod
łączenie do komputera, kalendarz, • 60 zł. Wrocław, tel. 071/ 

' 352-14-25
, NOTES ELEKTRONICZNY ROLODEX 64 KB, nowy, - 80 zł. 
Wrocław, tel. 0603/23-10-07
NOTES ELEKTRONICZNY CASIO b. dużo funkcji, - 90 zł. Wro
cław, tel. 0607/45- 5̂-86 ,
OBUDOWA at, • 40 zł. Łazany, tel. 0607/79-31-18 
OBUDOWA at, midi, -40 zł. Oława. tel. 071/313-54-60 
OBUDOWA minitower AT, stan b. dobry, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/32746-99
OBUDOWA AT, mini, midi oraz big tower - 30-50 zł. Wrocław, 
tel. 348-24-50,0606/22-69-94
OBUDOWA MT ATX SIEMENS-FUJITSU ♦ płyta ATX lntel-BX, 
SVGA-RIVATNT16 MB, SB 128, FDD 1.44 MB, taśmy - 500 zł, 
obudowa IBM, płyta Pentium do 200 MHz - PS/2, 2 x USB, 
SVGA, podczerwień -190 zł, firmowe Pentium w cenie od 180 
zł. Wrocław, tel. 34947-58
OBUDOWA ATX DESKTOP nowa, na gwarancji. -140 zł. Wro
cław. tel. 0503/73-7049
PALMTOP PSION SERIES 3C1 mb ram, stan idealny, intruk- 
cja obsługi, komunikacja z PC lub telefonem poprzez irda lub 
rs232, • 470 zł lub zamienię na telefon Nokia 3310. Jawor, tel. 
0605/40-30-74
PAMIĘĆ RAM &16 mb -160 zł, 4x4 mb - 40 zł, garta grafiki - 
20 zł, karta sieciowa -15 zł, płyta główna dx486/66 - 50 zł. Lu
bin, tel. 076/7494747
PAMIĘĆ RAM 32 mbdimm, - 60 zł. Lubin, tel. 0609/25-18-26 
PAMIĘĆ RAM 2 x 8 MB - 60 zł. 2 x 16 MB • 110 zł. Lubin, tel. 
0604/47-01-09
PAMIĘĆ RAM 2 x 32 MB SIMM, Kineston, wieczysta gwaran
cja, - 240 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
PAMIĘĆ RAM 2x8 mb, simm, - 80 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
841-93-90
PAMIĘĆ RAM 128 MB RAM, nowa, na gwarancji, -155 zł. Wro
cław, tel. 78749-50
PAMIĘĆ RAM 64 MB, 133 MHz, na gwarancji, - 70 zł. Wrocław, 
tel. 071/32746-99
PAMIĘĆ RAM 128 MB, 100 MHz, -130 zł. Wrocław, tel. 071/ 
785-99-74,0502/15-94-98
PAMIĘĆ RAM DIMM 32 MB, 66 MHz, cena 50 zł/szt. Wrocław, 
tel. 35440-52 wieczorem, 0502/93-60-30 
PLOTER ROLAND PPNC 5000, tnie i drukuje termotransfe- 
rem, szybkość cięcia 40 cm/s, szerokość robocza 40 cm, ak
ceptuje media do 60 cm, - 3,500 zł. Wałbrzych, tel. 0503/ 
67-24-73
PtYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 BX, - 
220 zł. Wrocław, tel. 365-76-37 do godz. 14 w piątek 
PtYTA GŁÓWNA AMD ATC 5200, (SA, PCI, AGP 500 MHz, + 
procesor, AMD K-62, 550 MHz, - 380 zł. Oława, tel. 0601/
56-64-59
PŁYTA GŁÓWNA AMD 5VJA 77. ISA. PCI. AGP 500 MHz, Soc
ket 7. gwarancja, • 220 zł. Oława, tel. 0601/56-64-59 
PŁYTA GŁÓWNA AMD pod Durona VIA M7VKA, do 1.2 GHz, z 
kartą muzyczną AC, na gwarancji 1 mies, - 260 zł. Wrocław, tel. 
0501/1746-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD S7 ALI do 550 MHz, AMD K6 2/III 2.2 
V, na gwarancji 1 mies, -180 zl. Wrocław, tel. 0501/1746-97 
PŁYTA GŁÓWNA AMD BłOSTAR M7VKA pod procesory Du- 
ron/Athlon, socket-A, do 12  GHz, - 230 zł. Wrocław, tel. 071/ 
34146-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD BłOSTAR 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 Elpina VX Prół, 75-233 MHz, AT,
4 x PCI, 3 ISA, kontroler HDD, COM, LPT, procesor Intel Pen
tium 200 MMXrstan b! dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 35440-52 
wieczorem. 0502/93-60-30
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM A?US LX. - 70 zl. Wrodaw, tel. 
0607/32-73-99,071/339-83-85 wgodz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM AMD. va-503+, mvp3. 2x dirwn, 
4x simm, agp x2, usb, 200-600 MHz, • 130 zł. Złotoryja, tel. 
0604/39-69-51
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 133, -120 zl, PENTIUM 150, - 
150 Zl, PENTIUM 75, ■ 90 zl. Lubin, tel. 0604/47-01-09 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 75 z procesorem i wiatraczkiem - 
85 zł, UPS • 70 zł, karta sieciowa • 25 zł, FAX-MODEM - 40 zł i 
inne części do PC. Wałbrzych, tel. 0606/58-03-92 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II PC CHIPS BX, na Slot-1, zinte
growana karta muzyczna, obudowa AT midi tower, dysk twardy 
Seagate 3.2 GB, - 400 zł. Lubin, teł. 076/847-30-33 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIBX slot 1. Socket 370, zintegro- 
wana karta muzyczna, modem -180 zł, procesor Celeron 466 - 
240 zł. Wrocław, teł. 0601/15̂ 67-51 _ >
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIMICROSTAR MS6178, >810, kar
ta muzyczna i graficzna, pod Intela na FCPGA -140 zł oraz 
Microstar MS6156, Slot-1, obsługuje wszystkie procesory Jnte- 
la do 1 GHż, z kartą muzyczną SB 128 - .130 zł. Wrocław, tel. 

,071/3414637
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z procesorem 233 MHz (pełny),
- 400 zł. Wrocław,tel. 0503/94-32-94
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II, III ATX, INTEL 440 BX + SVGA
- RIVATNT16 MB + SB 128 PCI, obudowa ATX - 510 zł, płyta 
Pentium HX, ATX + SVGA, 2 MB, 2 x USB, do 200 MHz -130 
zł, inne firmowe. Wrocław, tel. 0502/99-81-30
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II, IIIBX, pod Celerona II, na gwa- 
rancji 1 mies, -160 zł. Wrocław, tel. 0501/1746-97 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II, III GIGABYTE GA6ZMA, pod 
Pentium II-III. Celerona -130 Zł. Via 694X Gigabyte GAVX74X
- 200 zł. Biostar M6TBA (BX).: 130 zł. Wrocław, tel 0607/ 
32-73-99.071/339-83-85 w godż. 12-20
PŁYTA GŁÓWNA PEŃTIUM II, III BIOSTAR M5VBE z kartą 
muzyczną ESS, 100 MHz, obsługuje procesory Pentium II, III, 
Celeron (do 800 MHz) -100 żł, MSI i&10 6178, z kartą muzycz
ną i graficzną, pod Celerona li, do 800 MHz -140 zł, Biostar 
M6VCF, pod Celerona II, Pentium III, do 1 GHz -150 zł. Wro
cław. tel. 0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II, IIIAsusP3B-F, Slot-1, ATX, AGP,
6 x PCI, ISA, 4 x Dimm, - 370 zł. Wrocław, tel. 78749-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM III ELITE GROUP P6 BAT 133 
MHz, + karta muzyczna, 8-miesięcżna, na gwarancji,-możliwość 
sprawdzenia, obsługuje procesory Pentium II, III, Celeron, - 200 
zł. Głogów, tel. 076/834-98-01
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM III MSI 6156 VIA693A, magiśtra- 

, la 133 MHz, ATX, UDMA 66, Pentium lit, Copemiine ready, Ce
leron do 800 MHz, z kartą muzyczną Yamaha, -130 zł. Wro
cław, tel. 0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz, 12-20 
PŁYTY“CD-R RW, firmowe, w pudełkach, kopertach oraz na 
wałku, Princo, Platinum, Esperanzą, Verbatim, Dysan, NoName, 

f  pakowane po 100 szt. -1,15 zł/szt. Wrocław, teł. 0606/42-96-23 
PŁYTY CD-RW nowe, opakowani - 2.50 żł/szt. Wrocław", tel. 
071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
PROCESOR AMD ATHLON 1000 TB, nowy, na gwarancji, • 
780 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-02-54 
PROCESOR CELERON 266 ńa gwarancji 1 mies, -190 zł. Wro
cław, tel. 0501/1746-97
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, 1 xAGP, stan ideal
ny, całość - 550 zł. Wrocław, tel, 071/318-51-85 
PROCESOR CELERON 333, - 210 zł lub zamienię na .wyższy" 
z małą dopłatą. Bolesławiec, tel. 0501/76-6746 
PROCESOR CELERON 466, • 320 zł. Jawor, tel. 0503/66-18-92 
PROCESOR PENTIUM 100-40 zł, 133 - 60 zł, 166 -120 zł. 
200 MMX -150 zł. Pentium II300 - 190 zł, 366 - 220zł, 266 -

!!!Skupujemy Nowe i Używane Konsole Oraz Akcesoria!!

>Modernizacja Playstation z Na NTSC/PAL<

D r e a m c a s t  (o ;̂
IHNowa Niewiarygodna Cena!!!

-Karta Pamięci VMU 
-Joypad Sega 
-Wibracja Sega 
-Myszka Sega

-Action Replay -180,-
- 1 -Klawiatura Sega -139,-
- 1 2 9 ,-  .pistolet MadCatz -180,-
- 1 3 9 ,-  -Nieoryginalne akcesoria od -60,-

***CZTERY LATA NA POLSKIM RYNKU***
Poszukujemy hurtowych odbiorców z całej Polskim

239,-
GAM EBOY COLO R
-Harvest Moon -79,-
-GTA2 -79,-
-Metal Gear Solid -79,-
-Pockemon‘y -75,-
-Driver -75,-
-Heroes of Might & Magie -79,- 
+ dziesiątki innych gier!!! od 60,
Akcesoria (lampki, torebki, kable, szkła 
powiększające itp.) Od 25,-zł

DUAL SHOCK SONY: -519

***Wybierz swój zestaw*** 
PLAYSTATION MODEL -.,

P s O n e / ^
PAD + -455.-zł

^ Z Ł o s Ł ,

2xDUAL SHOCK  SONY-589,-zł 
t  R o k  G w a r a n c i I )

Karta 1MB 
Karta 2MB 
Karta 8MB 
Joypad
Dual Shock org 
Kabel RGB 
Kabel RGB HiFI

29,- Pal Conventor
- 45,- Action Replay
- 55,- Pistolety od
- 29,- MultiTap
- 90,- Myszka 
-25,-
-30,- ►w**0"'

-55
-65,-
-89,-
-105,-
-58,-

• SERW IS-
Naprawimy każdego Pleyaka 

II I nie obedrzemy Clę ze skóry II 
*** GWARANCJA*'**

Prowadzimy sprzedaż wysyłkowąlll 
Czas oczekiwania - do 10-cfu dni!!!

Niniejszy cennik nie stanowi oferty 
handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego

A .H .U .S Y N IT O P S  V ID E 0 6 A M E S  
ul.Swobodna 41 $ 0 - 0 8 9  Wrocław 
(100  metrów od Hote lu Wrocław) 
to l.  (071) 7 8 2 -8 5 -5 8 ,0 -5 0 1 -1 5 1 -7 5 7  
Em ail: S y n i t o H @ p M t .p l 
P łn .-P la ło k  1 2 .0 0  -1 8 .0 0  Sobota do \ 5 . d )

19Q?1.233 -170 zl, Pentium III 450 - 470 zł, 550 - 450 zł. Wro- 
claw, tel. 0501/40-27-77 "■* ;
PROCESOR PENTIUM 166 MMJlna ówarilficji.1 mies;-110 
zl. Wrodaw, tel. 0501/17-46-97 -
PROCESOR PENTIUM 200 MMX Intel, -12b zl! Wrodaw, tel. 
35440.-52 wieczorem, 0502/93-60-30 
PROCESOR PENTIUM II266, -170 zł. Wrocław, tel. 78749-50 
PROCESOR PENTIUM II400 INTEL (450), nie Celeron, Slot 1, 
szyna 100 lub 112 MHz, Cache 512 kś, z weńtylatorkiem, rocz
ny, możliwość sprawdzenia; - 350 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/ 
869-03-25,0608/74-74-23
PROGRAM NA PC WINDOWS 98,95,95 Upgrade do Win 3.11, 
na płytach CD, oryginalne, kupione w sklepie z licencją: Win 98 
- 250 zł, Win 95 -150 zł, Win 95 do 3.11 -100 zł. Wrocław, tel. 
0604/64-94-84,0603/82-2743
SKANER AGFA 1212 P 600 x 1200 DPi. nowy, w kartonie, na 
gwarancji, - 240 zł. Wrocław, tel. 0501/81-61-67 
SKANER CANON N-640P 600x1200 DPI, na gwarancji, stan 

.idealny; kompletna dokumentacja, płyta instalacyjna, -170 zł. 
Bogatynia, tel. 075/773-1145,0602/50-02-33'
SKANER HEWLETT-PACKARD SCAN JET 52Ó0 C mało uży
wany. stan idealny, wyjście USBr- 800 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
51-40-13
SKANER PRIMAX Colorado, 300x600 dpi, A4, -110 zł. Wro
cław, tel. 349-17-32.0501/06-62-99 
STACJA DYSKÓW 1.44 MB, - 20 zł. Lubin, tel. 0604/47-01-09 
TORBA NA NOTEBOOKA nowa, z nylonu, -148 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-76-95
TUSZ DO DRUKARKI EPSON kolorowy, 440,640,660,740, 
czarne: 440,640,750,1200, nowe • 20,40 zł. Opole, tel. 0607/ 
74-60-34
TUSZ DO DRUKARKI EPSON STYLUS COLOUR, kolorowy, - 
30 zł lub zamienię na tusz do drukarki Canon BJC-600. Wro
cław, tel. 071/34647-80
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD do napełnienia 
(trzykrotnego) naboju, - 55 zł. Zawonia, tel. 071/312-90-73 
TUSZ DO DRUKARKI LEXMARK kolorowy • 100 zł/szt. oraz 
DO DRUKAREK HEWLETT-PACKARD 6xx, 7xx, 8xx, 9xx -100 
zł/szt Legnica, tel. 076/856-35-09,0603/55-7044 
ZAMIENIĘ GRĘ NA PC, CD-ROM pt. .Wrota Baldura • Złota 
Edycja” na grę .Arcatera - Mroczne Bractwo' łub .Arcafera - of 
Steaming and Obscura’ . Wrocław, tel. 071/322-38-52 po 
godz. 16
ZAMIENIĘ KOMPUTER na Poloneza z instalacją gazową. Lesz
no, tel. 0602/74-51-62
ZAMIENIĘ KOMPUTER PCPENTIUM 200 MMX INTEL 32 MB 
RAM, 2.5 GB, CD-ROM x24, akcelerator 3D, mysz, klawiatura - 
na Poloneza, Fiata 126p, po 1989 r., do remontu. Wrocław, tel. 
071/355-24-27,0605/1441-11
ZAMIENIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION 9002 karta pa
mięci, okablowanie, Dual Shock, mało używana, stan idealny, 
NTSC-PAL, convertor, pudełko ♦ gry, na motorower Simson z 
dokumentami. Jugowice, tel. 074/845-32-36 
ZAMIENIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 7502 z dodatka
mi - na telefon Nokia 3310, z aktywną kartą TAK TAK, zerowym 
kontem. Legnica, tel. 0604/87-21-21 
ZASILACZ DO DRUKARKI Hewlett-Packard 6xx, - 60 zł. Le
gnica, tel. 076/856-35-09,0603/55-7044

R O W ER Y
AMORTYZATOR CANE CREEK AD 10 stan idealny, - 900 zł. 
Wałbrzych, teL 074/666-28-17 po godz. 17,0606/82-20-06 
CZĘŚCI ROWEROWE: rama 21" gruba, amortyzator JSF 767, 
kierownica z przerzutkami w manetkach, zębatki przednie, pe
dały, -180 zł. Lubin, tel. 0604/09-8841 
HULAJNOGA JUSTSTART nowa, - 80 zh Wrodaw, tel. 0608/ 
07-36-52
KOŁA ROWEROWE 26’ , piasty XT 2001, obręcze Mavic 217, 
sprychy DT Champion, przebieg 500 km, - 700 zł. Pieszyce, tel. 
074/837-63-64,0606/80-69-92
KUPIĘ MANETKĘ SUNTOUR X-PRESS do zmiany przełożeń 
(przy kierownicy). Wrocław, tel. 071/318-51-85 
KUPIĘ ROWER CANNONDALĘ SUPER V z karbonowym tyl
nym wahaczem, przód Fatty, model z lat 96/98 oraz koła Spi- 
nergy 4-płatoWe, wyłącznie w stanie idealnym. Wrocław, tel. 
0600/39-78-93
KUPIĘ ROWER GÓRSKI męski, kola 26*. rama 19", 21’ , rama 
Cr-Mo, stan techniczny b. dobry, dobrej jakości, z okolic Lesz
na, w cenie do 700 zł: Leszno, teł. 065/529-99-74,0609/47-10-10 
KUPIĘ ROWERY GÓRSKIE używane, zdwoma amortyzatora
mi. Zielona Góra, tel. 0609/63-64-73 
LAMPA CATEYE do.roweru,, podwójna, z akumulatorem lub 
bez. -160 zł. Wrocław, tel. 07.1/344-35-95 
O  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, 

dziecięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli - od 
3 zł. Legnica, teł. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014561

RAMA CANNONDALĘ Raven Super V 3000. Fox, Fatty SL, z
blokadą, wspornik Coda, stan idealny, - 4.900 zł lub zamienię.
Legnica, tel. 076/722-40-99 po godz. 15
ROWER 2 szt., koła 26", osprzęt Shimano, oświetlenie, sakwa
3-komorowa, błotniki, rogi, lakier metalic, 18 przełożeń, licznik,
męski, cena - 450 zł oraz damski, cena -^80 zł. Wrocław, tel.
071/325-96 5̂
ROWER ARABELLA, 28*, męski, stan idealny, - 210 zł. Wro
cław? tek,0605/27-23-50:
ROWER CHECKER P1G CP^ 3020 osprzęt §TX SE/Altuś.Tel- 

'gi M'avic, siodło Shogurr, r£ma 2ir, - 50Ózł. Wrocław, tel. 0501/ 
10-9545
ROWER MOSOUITO prod. włoskiej, z silnikiem spalinowym, 
stan idealny, -1̂ 10.0 zł. Wrocław, teł.-0605/27-23-50 .
ROWER BMX 20", stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, dla chłop
ca lub dziewczynki, cena - 85 oraz 130 zł. Wrącław, tel. 0501/ 
8447-08 • ' ' -  ̂ w*
ROWER BMX MONGOOSE nooligan, chromowany • 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-50:56 w godz.14-18 «
ROWER GÓRSKI męsko-damski. prod. niemieckiej, - 250 zł. 
Świebodzice, tęl. 0603/47-81-99 
ROWER GÓRSKI prod. niemieckiej, 21 biegów, - 250 zł. Wał
brzych. tel. 074/841-35̂ 35
ROWER GÓRSKI 26* gruba rama, osprzęt Shimano SIS - 330 
zł. Wrocjaw. tel. 071/328-99-61
ROWER GÓRSKI fioletowy metalic, stan b. dobry, - 280 zł. Wro
cław, tel. 071/321-69-52,0601/78-51-51 .
ROWER GÓRSKI rama aluminiowa, osprzęt Dedore LX,.amor
tyzator, V-breake, stan b. dobry, -1.190 zł. Wrocław, tel, 071/ 
357-66-75,0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI koła 24', stan b. dobry, -130 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-62-41
ROWER GÓRSKI, 2001 r. koła 26”, rama na amortyzatorach, 
hamulce V-breake, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/8046-25 
ROWER GÓRSKI BUULS RACING X 7 5 rbma Cr-Mo, 23*. 
osprzętShimano, rafki Weinmann 519. piasty Paralax, - 950 zł. 
Głogów, tel. 076/832-11-86.0600/29-87-50 
ROWER GÓRSKI DINOSAUR czerwony, koła 20\ 6 przerzu- 
tek, 2-letnl.-200zł. Świdnica, teł. 074/852-92-38,0603/62-99-68 
ROWER GÓRSKI GIANT, aluminiowy, Deore XT, LX. STX, RC, 
RST, MOZO, Coda, mało używany, stan idealny, atrakcyjny 
wygląd. - 2.100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-0545 
ROWER GÓRSKI GRANO TANDER srebrny metalic, oprzy- 
rządowanie Acerax (3x7), pełna amortyzacja (przód Top Gun, 
tyj wahacz ruchomy), wzmocniona kierownica, b„ zadbany, stan 
idealny, nietypowy odkręcany bagażnik, ustawianie twardości

HURTOWNIA ROWERÓW
N A J W I Ę K S Z Y  W Y B Ó R  

N A J N I Ż S Z E  C E N Y  
Wrocław, ul. Redycka 7 op okom  

tel. 071/372-77-84. 326-22-43
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ZAŁATWIAMY WSZYSTm FORMALNOŚCI!!!

H UL Świdnicka 5/1 i ,  50-064 Wrodaw 
tel./fax (0 71) 343-13-66, tell: 343-90.̂ 43 
__________www.gn.pl e-mail: galeria@gn.pl -

BEZPIECZNY KREDYT
wahacza, cena sklepowa 1.900 zl, - 1.300 zl. Jawor, tel. 076/ 
870-73-60 po godz. 20
ROWER GÓRSKI GUDEREIT rama aluminiowa, amortyzator 
RST 381 el. osprzęt Deorę LX, obręcze Mavic X-138, nowy, -
2.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-73-04 
ROWER GÓRSKI HAEVY TOOLS rama Cr-Mo 16”, podwójnie 
cieniowana, nowy model, opony semi sklik, nowe hamulce 
V-break, osprzęt Shimano Altus-Alivio, skórzane siodło Jschu- 
bel, - 750 zł. Oleśnica, tel. 071/398-86-88 po godz. 15 
ROWER GÓRSKI HAR0 A-4, osprzęt XTR 4X, • 2.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 0503/76-10-26
ROWER GÓRSKI MAGNUM JUNIOR dziewczęcy, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/87-44-84
ROWER GÓRSKI MERIDA rama aluminiowa, osprzęt Dedore 
XT 2000 r„ 27 przełożeń, V-breake, lekki, stan b. dobryr- 1.950 
zł, METEORIT rama Cr-Mo, osprzęt Shimano .A”, 24 przełoże
nia, nowy, amortyzator z przodu i z tyłu, V-breake, -1.090 zł, 
PEUGEOT rama Cr-Mo, osprzęt STX special edition, lekki, stan
b. dobry,- 850 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
O  ROWER GÓRSKI PROFLEX 757 na gwarancji, 

faktura VAT, • 5.000 zł. Lombard „EURO-P.A.", 
Wrocław, ul. Piłsudskiego 92, tel. 071/341-75-48 
01026701

ROWER GÓRSKI SCOTT, rama Cr-Mo, pełny osprzęt STX, 21 
biegów, mato używany, koła 24", opony Ritchey, - 650 zł. Lu
bań, tel. 0606/85-15-10
ROWER GÓRSKI SCOTT alu 7005, amortyzator Rock Shock, 
osprzęt Shimano STX RC, obręcze Mavic, 24 biegi, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0502/08-00-63
ROWER GÓRSKI SHWINN MOAB A1 '99, amortyzator RST 
381 r, osprzęt SRX-RC - manetki, piasty, przerzutka przednia, 
LX • korbowód i wkład suportowy, Deore LT - kaseta 8-biego- 
wa, XTR - przerzutka tylna rapid rise z krótkim wózkiem, • 3.100 
zł. Wrocław, tel. 0501/81-84-36
ROWER GÓRSKI TREK kolor zielony, przerzutki przednie STX 
RC, tylne STX RC, piasta tylna STX RC, przednia STX RC, 
hamulce STX RC, felgi wzmacniane 2-komorowe, opony Rit
chey, rama Cr-Mo, mało używany, licznik, lampa tylna, b. lekki, 
-1.100 zł. Wrocław, tel. 071/353-60-72,0502/41-18-02 
ROWER GÓRSKI WHEEL 9980,24 przełożenia, osprzęt Shi
mano Deore XT, • 2.400 zł. Świdnica, tel. 0608/21-05-61 
ROWER GÓRSKI WOLF rama aluminiowa, osprzęt Oedore 
2000 r., 27 przełożeń, z przodu amortyzator Rock Shox, stan 
idealny, -1.690 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER KOLARSKI ALEGRO rama Columbus Gara 60 cm. 
osprzęt Mavic-Modulo, -1.050 zł, CENTURION rama 58-59 cm, 
osprzęt Shimano Suntour, stan b. dobry, - 900 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-86-88 po godz. 15
ROWER SKŁADAK JUBILAT oraz rower męski dla dużej oso
by -100 zł/szt. Wrocław, tel. 071/348-35-92,0605/42-44-20 
ROWER TREKINGOWY rama Cr-Mo, osprzęt Dedore LX, amor
tyzator, koła 28", lekki, zadbany, • 990 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-66-75,0603/28-89-79
ROWER TREKINGOWY DIAMANT NADENE, 2000 r., nowy, 
osprzęt: Deore, Nexave, rama Cr-Mo 21", hamulce V-Break, 
podwójne obręcze, kaseta 8, lampa halogenowa, siodełko zie
lone, • 1.300 zł. Strzegom, tel. 0603/27-95-49 
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 damski, -120 zł. Rościsławice, gm. 
Oborniki śląskie, tel. 071/310-21-97 
ROWER TURYSTYCZNY damski, męski, prod. niemieckiej, koła 
28", 5 i 3 przełożenia Shimano, bagażnik, oświetlenie -19Q zł/ 
szt. Wrocław, tel. 071/364-19-28,0501/61-49-50 
ROWER TURYSTYCZNY damski i męski, koła 28”, napęd wa
łem Kardana, 3 i 5 biegów, błotniki, bagażnik, oświetlenie, • 190 
zł. Wrocław, tel. 071/793-53-14,0609/28-28-26 
ROWER TURYSTYCZNY HERCULES męski, rama Cr-Mo, 
osprzęt Sachs, dodatki, b. elegancki, stan idealny, 21 przeło
żeń, bagażnik, - 850 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/83-50-04 
ROWEREK DZIECIĘCY prod czeskiej, koła 20*, kolor biały,
5-biegowy, stan b. dobry, -160 zł. Wrocław, tel. 0608/30-89-63 
ROWEREK DZIECIĘCY od 5 lat z bocznymi kołami, w b. do
brym stanie, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/361-65*78 
ROWEREK DZIECIĘCY BMX do 5 lat, stan idealny; boczne 
kółka, - 79 zł. Krotoszyn, tel. 0502/37-22-59 
ROWEREK DZIECIĘCY TURBO od 1-3 lat, - 50 zł. Wrocław. 
tel.355-38-71
SIODEŁKO DLA DZIECKA 2 szt., niebieskie i zielone, do 22 
kg, stan dobry, cena 50 zł/szt. Złotoryja, tel. 076/878-63-48

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 •

ADAPTACJA STRYCHU pow. 80 m2, 3 pokoje, -110.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-17-71
•  AGENCJA .JDD” NIERUCHOMOŚCI przyjmie do sprze

daży i wynajęcia we Wrocławiu i okolicach, domy, lokale, 
mieszkania, grunty i obiekty przemysłowe, profesjonalna 
obsługa, licencja zawodowa. BN „JDD”, Wrocław, tel. 071/
327-78-34 99000001

BAR pizzeria, z wyposażeniem lub bez, w Lubinie, - 37.000 zł. 
Legnica, tel. 076/722-74-10 po godz. 19,0601/72-25-35 
BAR na giełdzie samochodowej w Lubinie. -18.000 zł. Lubin, 
tel. 076/847-36-82
BAR - kawiarnia, 100 m2, po remoncie, koncesja na piwo i al
kohol wysokprocentowy, wszystkie zezwolenia, funkcjonujący, 
odstąpię za część kosztów remontu i wyposażenia, -15.000 zł. 
Trzebnica, tel r0607/06-08-49
BAR na giełdzie hurtowej, lokalizacja od 13 lat, przy trasie Wro
cław - Poznań, od 20.000 zł oraz kwiaciarnia z tradycjami •
50.000 zł. Wrocław, tel. 788-20-31,0606/55-50-80 
BAR-ZAJAZD przy trasie Bolesławiec - Zielona Góra, komplet
ne wyposażenie, taras, 2 km od autostrady, możliwość zamiesz
kania, piwnice, parking, rolety, alarm, -139.000 zł lub zamienię 
na samochód albo mieszkanie. Bolesławiec, tel. 075/732-86-11, 
0604/98-63-37,0502/60-52-65 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • AG0142 www.autogiel- 
da.com.pl)
•  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, teł. 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 ałarmo- 
wy, na ogrodzonej działce o łącznej pow. 10 arów., 
tel. 0602/25-45-90 03027711

BUDYNEK wolno stojący o pow. 400 m2, podpiwniczony w tym 
biuro, telefon + prąd, woda, wc, piec centralnego ogrzewania, 4 
duże pomieszczenia + działka z parkingiem o pow. 15 a, 7 km 
od Trzebnicy, cena 300.000 z ł.te l. 0603/55-11-54 
BUDYNEK wolno stojący, 70 m2, w Kamieńcu Wrocł., z telefo
nem, media, 8 km od Wrocławia, działka 4 a, na mieszkanie lub 
usługi, • 70.000 zł iub wynajmę na dłuższy okres oraz drugi, 
część mieszkalna, 60 m2, na działce 4 a, mały staw, telefon, 
woda, II taryfa, 2 kominki, spokojne i ładne osiedle, okolice 
Kamieńca Wr, - 65.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-30-41 
BUDYNEK pow. 90 m2, w miejscowości Tuplice, 3 km od auto
strady Wrocław - Berlin, 5 km od granicy w Olszynie, stanowią
cy część budynku na terenie przemysłowym, 2 pomieszczenia 
o wys. wewn. 3.5 m, drzwi garażowe, nadaje się na każdą dzia
łalność, - 9.000 zł albo inne propozycje. Tuplice, tel. 0607/
78-83-17, woj. zielonogórskie
BUDYNEK wolno stojący, Kamieniec Wr., telefon, media, 70 
m2, • 70.000 zł lub do wynajęcia. Wrocław, tel. 071/310-30-41

BUDYNEK pow. 128 m2, na działce 750 mk blisko centrum, •
285.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-34-47 \
BUDYNEK, 1980 rroraz hala o pow. 960 miL odnowione, dwie 
bramy wjazdowe, c.o., wentylacja> wszystkiej media, 12 km od 
granicy Czech, -110.000 zł lub zamienię, wydzierżawię lub przy
stąpię do spółki. Ziębice, tel. 074/819-17-46 , Brzeg, 077/ 
416-54-05
•  BUDYNEK GOSPODARCZY z działką 70 arów, do remon

tu, z przeznaczeniem na warsztat wytwórczy, hurtownię, 
przy trasie A4, przy Legnickiej Strefie Ekonorńjcznej. księ
ga wieczysta, cena do uzgodnienia, bez pośredników.., 
tel. 0603/97-53-06 99000001

BUDYNEK GOSPODARCZY Wojnowice, pow. 1.400 mZ na 
działce 2.15 ha, - 322.000 zł. Czernica, tel. 0609/45-54-46 
BUDYNEK GOSPODARCZY stodoła, więżba dachowa w sta
nie idealnym, działka 46 a - 50.000 zł lub działki po 10 a -10.000 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-30-41,071/310-23-00 
9  BUDYNEK HOTELOWY 1 -piętrowy, do remontu, przy tra

sie A4, kierunek Olszyna, nadający się na motel, zajazd,
- księga wieczysta, tanio, cena do uzgodnienia, bez pośred

ników. ., tel. 0603/97-53:06 99000001:
BUDYNEK MAGAZYNOWO-WARSZTATOWY w Wojnowi- 
cach, pow. 420 m2, działka 0.42ha, nadający się na hurtownię, 
możliwość budowy domu, - 109.000 zł. Czernica, tel. 0609/ 
45-54-46
BUDYNEK MAGAZYNOWY (warsztatowy), Wojnowice, pow. 
250 m2, na działce 0.32 ha, - 66.400 zł. Czernica; tel. 0609/ 
45-54-46
BUDYNEK MIESZKALNO • USŁUGOWY 400 m2, grunt 2.000 
m, w Brzegu, • 50.000 zł lub zamienię na motocykl, inne propo
zycje. Brzeg, tel. 077/416-47-21 po godz. 20,0606/69-16-83 
BUDYNEK MIESZKALNY pow. 110 m2, budynki gospodarcze, 
pow. 140 m2, podwórko i grunty pod zabudową 900 m2, działka 
użytkowa 1.400 m2, - 90.000 zł. Brzeg • Pawłów, tel. 0771 
416-57-11
BUDYNEK USŁUGOWO • MIESZKALNY 480 m2, stan suro
wy zadaszony, 100% ceramika, wszystkie przyłącza, idealny 
na przedstawicielstwo firmy, biuro projektów, atrakcyjna lokali
zacja, • 250.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-06-19 
BUDYNEK WARSZTATOWY wolno stojący, 2 kondygnacje, 280 
m2 + poddasze, działka 750 m2, ocieplony, okna zespolone, 2 
ujęcia wody, CO gazowe i koksowe, telefon, ogrodzony, -
410.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-83-06,0601/72-93-00 
BUDYNKI gospodarczo-mieszkalne, wolno stojące, 12 km od 
Jawora, przy trasie Jawor-Wrocław, 2 km od autostrady A4, dział
ka 25 a, stodoła 90 m2, budynki gosp. 300 m2, pomieszczenia 
mieszkalne 120 m2, na działalność, - 45.000 zł. Jawor, tel. 0603/
04-29-44
BUDYNKI GOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 m2, na dział
ce o pow. 0.23 ha, po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca Kł. - 
Międzylesie, • 30.000 zł. Długopole Górne, tel. 0602/40-03-48, 
woj. wałbrzyskie
BUDYNKI MAGAZYNOWO-BIUROWE w Wojnowicach (10 km 
od Wrocławia), pow. 2500 m2, działka 0.95'ha, na każdą dzia
łalność, • 771.000 zł. Czernica, tel. 0609/45-54-46 
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE KWATERUNKOWE w Le
gnicy. Legnica, tel. 076/862-05-10 
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE we Wrocławiu, duże. kwa
terunkowe, bez zadłużeń, • 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
310-61-18
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE lokatorskie, zadłużone lub 
kwaterunkowe, bez pośredników, gotówka. Wrocław, tel. 071/ 
789-34-35
O DO WYDZIERŻAWIENIA POWIERZCHNIA MAGA- 

ZYNOWO-BIUROWO-PRODUCYJNA (w zależno
ści od potrzeb), z pełnym zapleczem, w Świdni
cy przy ul. Towarowej. Ofertę można obejrzeć w 
internecie pod nr. AC 0224, w załączeniu 3 zdję
cia pod nazwą: Towarowa 1, Towarowa 2, Towa
rowa 3. Wrocław, tel. 0603/97-62-22 01026791

O  DO WYNAJĘCIA : dom piętrowy, 360 m2, Opo
rów, 5 pokoi, 2 salony, 2 linie teł., nadaje się na 
agencję towarzyską - 5.000 zł ♦ media i kaucja 
lub sprzedam; segment w Radwanicach • 1.000 
zł *  liczniki; mieszkanie 2-pok., ul. Słubicka •
1.000 zł ♦ liczn.; ul. Kozanowska, - 850 zł *  liczn.; 
kawalerka, ul. Korczaka • 600 zł ♦ liczn.; ul. Opa- 
towicka, pokoje, dla firmy (11 os.). BN „Marze
nie”, Wrocła, tel. 071/345-27-39 02022221

•  DO WYNAJĘCIA APARTAMENT • 1.500 zł, lokal willowy -
1.000 zł, mieszkanie (grupy pracownicze) -10 zł/osoba/ 
dzień we Wrocławiu oraz sklep gastronomiczny - 900 zł, 
biuro - 400 zł, kawalerka - 500 zł, pokój - 200 zł, w Jeleniej 
Górze. BN .BEZPROWIZJA”, Wrocław, tel. 0604/22-32-45 
99000001

DO WYNAJĘCIA APARTAMENT o pow. 52 m.2, w prywatnym 
domu, system hotelowy, garaż, we Wrocławiu -120 zł/doba od 
osoby. Wrocław, tel. 071/325-49-24 
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 BUDYNEK nadający się na hurtownię lub pro
dukcję, położony na działce 10 a, w Lubinie, przy ul. Małomic- 
kiej -.600 zł/mies. Lubin, tęl. 076/844-36-43 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, działka 4 a, pow. 
70 m2, na działalność, sklep, mieszkanie, z telefonem, media, 

'okrałowany, • 600 zł lub sprzedam. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-30-41
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY nadający się 
na skład lub magazyn, o łącznej powierzchni 700 m2, dogodny 
dojazd, 30 km od Wrocławia, w kierunku Kłodzka - 1.500 żł/ 
mies. Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-82-55 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK 340 m2, w centrum Wołowa, 
woda, kanalizacja, siła w budynku • 2000 zł/mies, - 80.000 zł. 
Wołów, tel. 071/389-50-44
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, piętrowy, 200 m2, 
nadający się na działalność gospodarczą - 3.000 zł + opłaty. 
Wrocław, tel. 071/348-58-83
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK 128 m2, ogrodzony, wolno stoją
cy, na pow. 800 m2, media, niedaleko centrum, teren przemy
słowy, na każdą działalność, bez ograniczeń - 2.700 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/363-34-47
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK z przeznaczeniem na działalność 
gosp., po byłej stolarni, pow. 2x70 m2 + dodatkowe pomiesz
czenia gosp., woda, prąd, dogodny dojazd, zachodnie granice 
Wrocławia, na dłuższy okres czasu, cena do uzgodnienia. Wro
cław, tel. 071/317-08-50
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY pow. 350 m2, 
z poddaszem użytkowym, nadający 6ię na warsztat, magazyn, 
przy trasie Wrocław-Kłodzko, cena - 1.500 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/311-82-55 •
DO WYNAJĘCIA BUDYNKI 2 szt., z przeznaczeniem na dzia
łalność gosp., 600 m2, w Oleśnicy, przy trasie nr 8, wszystkie 
media, cena 7 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/314-95-93 
DO WYNAJĘCIA CZĘŚĆ POMIESZCZENIA BIUROWEGO te
lefon, 25 m2, przy ul. Gnieźnieńskiej - 250 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/359-01-07,0605/25-30-09
•  DO WYNAJĘCIA DOM w zabudowie szeregowej, nowy, 

Maślice, 110 m2, komfortowo wykończony i wyposażony, 
umeblowany, 2 linie telefoniczne* ogrzewanie gazowe •
2.400 zł * kaucja i liczniki. BGN, Wrocław, tel. 071/
354-34-93 99000001

^D^wynajęcia:
M A G A Z Y N Y  I PO W IERZCH NIE 

B IU RO W E
telefony: 333-20-21, 367-30-91

OP005581J

DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY
150 m2, parter, ul. Kościuszki, w pobliżu Pałacyku.

L O K A L  W Y M A G A  A D A P T A C J I  
I D E A L N Y  N A  B I U R O ,  G A B I N E T

B E Z P O Ś R E D N I O  OPOHO86

tel. 0-605 616 561
DO WYNAJĘCIA DOM w zabudowie szeregowej, nowy, w cen
trum środy śląskiej, -1.700 zł.\Środa śląska, tel. 071/317-28-06 
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 komfortowy, 6 pokoi, działka ogrodo
wa, garaż na 2 samochody, wszystkie media, w. środzie śl., 
cena - 2.500 zł/mies. lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/357-49-50, 
0605/34-66-71
DO WYNAJĘCIA DOM nowy, wolno stojący, atrakcyjna lokali
zacja, we Wrocławiu, pow. 320 m2, na działce o pow. 900 m2, 
media, obok plac o pow. 1207 m2, z przeznaczeniem na pawi
lon handlowo - usługowy, na długi okres - 4.200 zł/mies. Wro
cław, tel. 0601/77-44-90
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Boszkowie, koło 
Leszna, od J 5.06 do 15.09.2001 r, - 500 zł 17 dńi. Leszno, tel. 
065/529-00-24r0607/35-04-75
•  DO WYNAJĘCIA DOMY dla pracowników firm we Wro

cławiu, Wojnów, 110 m2,4 pokoje - 2.000 zł + opłaty, Kar
łowice, .bliźniak”, 5 pokoi - 3.000 zł + opłaty, Karłowice, 
połowa domu, 3 pokoje • 4.000 zł + opłaty, Strachocin, po
towa domu, 4 pokoje - 2.500 zł. BN .JDD”, Wrocław, tel. 
071/327-78-34 99000001

DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 1 osobowe, w willi, na Opo- 
rowie, cena 350-400 zł. Wrocław, tel. 363-41-58 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE kuchnia, łazienka, miejsce 
parkingowe, ogród - 800 zł + opłaty lub 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-89-42
DO WYNAJĘCIA DWIE HALE pow. 1400 m2,12 km od Wro
cławia w kierunku Jelcza Laskowic, teren ogrodzony • 2 zł/m2. 
Ratowice, tel. 071/318-91-05
DO WYNAJĘCIA DWIE KAWIARNIE I STOŁÓWKA nad mo- 
rzem, w Międzywodziu i Dziwnowie - ok. 8.000 zł. Opole, tel. 
0603/77-24-00
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Towarowa, w Lubinie, od łipca -
1.300 zł/m-c. Lubin, tel. 076/846-71-55 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ 20 m2, na Krzykach • 200 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0605/51-94-24
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Balonowej we Wrocławiu •
220 zł/mies. Wrocław, tel. 0604/85-63-33
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w okolicy pl. Kościuszki • 150 zł/mies.
Wrocław, tel. 071/787-37-57,0503/87-93-00
DO WYNAJĘCIA GARAŻ 15 m2, na Krzykach (rejon gmachu
Telewizji), przy ul. Polarnej - 200 zł/mies. Wrocław, tel. 0605/
51-94-24
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Kościuszki, blisko dworca, 
duży - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/373-08-47,0601/77-34-97 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na Sępolnie przy ul. Monte Cassino
- 250 zł/mies. Wrocław, tel. 0603/71-18-85
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ul. Różana, koto wiaduktu kolejowe
go na ul. Kruczej, • 220 zł /mies.. Wrocław, tel. 071/326-06-77, 
0608/38-76-04
DO WYNAJĘCIA GARAŻ Wrocław, ul. Zaporowska (przy ron
dzie), -180 zł. Wrocław, tel. 071/342-63-35,0607/71-34-95 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/788-48-51 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Drzewieckiego, cena - 230 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/346-25-10 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Grabiszyńskiej (róg Zaporo
skiej), - 200 zł. Wrocław, tel. 071/350-35-34 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ 38 m2, co, siła, woda. kanał. Krzyki
- 300 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/362-80-91
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Zachodniej - 220 zł/mies. 
Wrocław, teł. 071/325-51-68,0601/7740-93 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ murowany, we Wrocławiu, na Stra- 
chowicach, przy ul. Granicznej -150 zi/mies. Wrocław, tel. 071/ 
357-05-51
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu, przy ul. Kruszwickiej, 
róg Legnickiej i Poznańskiej, strzeżony, pow. 20 m2, instalacja 
el. - 350 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. 0503/75-22-57 
DO WYNAJĘCIA GRUNT o pow. 30 a -1.000 zł/mies. Legnica, 
tel. 076/722-58-89
DO WYNAJĘCIA HALA o pow. 620 m2, parking dla 70 samo
chodów, całość ogrodzona, wszystkie media, na każdą działal
ność - 7.500 zł/mies. Jelenia Góra, tel. 0601/58-13-21 
DO WYNAJĘCIA H AU  o pow. 200 m2, z terenem 400 m2, w 
centrum Kłodzka, obiekt ogrodzony, idealny na hurtownię, warsz
tat -1.200 zł/mies. Kłodzko, tel. 0601/58-61-44 
DO WYNAJĘCIA HALA muroWana, wys. 4 m, 200 m, na pro
dukcję lub magazyn, 2 x biura po 30 m2, pomieszcz. socjalne, 
plac utwardzony 500 m2, wszystkie media, 20 km od Wrocła
wia (Głuchów Górny 40B) - 1.500 zł/mies. Niemcy, tel. 0049/ 
293-23-79-84
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, 400 m2, ogrzewana, 
wszystkie media, w środzie Śl, • 2.500 zł. środa Śląska, tel. 
071/317-39-11,0605/34-66-71
DO WYNAJĘCIA HALE MAGAZYNOWE w Świebodzicach, 
150-1000 m2, place, waga samochodowa - 5 zl/m2mies. Świe
bodzice, tel. 0601/74-18-05
DO WYNAJĘCIA KAMIENICA w rynku Złotego Stoku, pow. 300 
m2, na działce o pow. 1000 m2, wszystkie media, przy głównej 
drodze Opole - Kudowa Zdrój, na dłuższy okres - 3.000 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0601/77-44-90
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA z telefonem, 34 m2, Krzyki, w 
willi - 800 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/783-06-65, 0606/
24-35-03
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w domku, Krzyki - Gaj. ume
blowana, cena 500 zł+opłaty, b. ładna. Wrocław, tel. 372-5248 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 24 m2, balkon zabudowany, z 
meblami, koto .Astry" - 750 zł/m-c ♦ liczniki, kaucja. Wrocław, 
tel. 0501/26-97-54
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w okol. DH .Astra”, umeblo
wana, z telefonem, bez pośredników • 800 zł/mies-+ liczniki. 
Wrocław, tel. 32747-79 w godz. 10-18,325-81-73 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA na Krzykach, umeblowana i 
wyposażona - 750 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 355-26-27 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA nowa. na Krzykach - 750 zł + 
opłaty. Wrocław, tel. 0604/90-08-79,071/339-8541
•  DO WYNAJĘCIA KAWALERKI: Sudecka 20 m2, tel. - 600 

zł + liczn., Spiżowa 23 m2 - 650̂ 1 * liczn., Wita Stwosza, 
27 m2, umebl., tel. - 750 zł ♦ 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. 071/342-0643,0603/07-33-63 99000001

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

O  DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 100 m2, nowy, 
duże witryny, wysoki standard, na sklep lub inną

Do wynajęcia biura i magazyny w Legnicy, 
również gabinety, pracownie, obiekt 

strzeżony, wszystkie hnedia, dogodny dojazd, 
parking, plac manewrowy, blisko centrum, 

korzystne ceny.
Tel. 076/856-06-05,0-605 268 724.

OP994238 H i

działalność, przy ul. Kościuszki 198, bezpośred
nio. Wrocław, tel. 071/363-24-20 po godz. 18, 
0503/03-00-41,0501/4349-28 02022041

O  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO • MAGAZY
NOWY w centrum, 220 m2, parking, telefon, 
ochrona, idealny na sklep, hurtownię, cena 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/99-11-65 01027041

DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum w Jaworze, 35 m2 z za
pleczem piwnicznym -1.000 zł. Jawor, tel. 076/870-66-61 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 35 m2, na biuro, sklep itp., w Lubi
nie, przy ul. Słowiańskiej, 200 m od ronda -1.100 zi/mies. Lu
bin, tel. 076/842-36-18,0603/39-69-17 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 60 m2, na biuro, gabinet, sklep, przy 
ul. Jana Pawła II, deptak - 25 zł/m2. Lubin, teł. 076/844-79-81 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Lubinie, 60 m2, w dobrym punkcie 
-1.000 zł/m-c. Lubin, tel. 076/844-75-55 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 40 m2, media, telefon, pomiesz
czenia socjalne, -1.000 zł. Lubin, tel. 076/841-51-57 
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy, pow. 70 m2, Lubin, dobra 
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. 96 m2. Oborniki Śl., na osiedlu, 
parking, wysoki standard, • 2.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/
310-19-32 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA LOKAL 100 m2, na sklep, hurtownię, biura 
lub cichą produkcję, wszystkie media -1.000 zł/mies. Oleśnica, 
tel. 071/31447-50,0603/9443-23 
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 zoba
czyć w internecie pod numerem - AC0023 www autogiel- 
da.com.pl)
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Polanicy Zdroju, idealny 
na sklep, biuro, gabinet lekarski, możliwość wynajęcia całości, 
75 m2 lub samodzielnej części 50 lub 25 m2, cena 30 zł/m2. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-29-63,0502/89-68-04 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, gabinety lekarskie, handel, 
usługi, pow. 80 m2, w nowym budownictwie, duże witryny, b. 
dobra lokalizacja • 2.500 zł/mies. Polkowice, tel. 076/845-68-78 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 100 m2, siła, w.c., pomieszczenei 
socjalno-biurowe, w iechnicach -14 zł/m2. Siechnice, tel. 071/
311-57-66
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 100 m2, grunt 300 m2, • 1.000 
zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/351 -99-44 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 100 m2, - 5.000 zł. Wrocław, 
tel. 781-74-88,781-74-89
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, pow. 35 m2, komfortowy, z 
wyposażeniem, we Wrocławiu, przy ul. Szczęśliwej, wejście od 
ulicy -1.600 zł/mies. Wrocław, tel. 321-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, handel, usługi, ul. Horba
czewskiego 21, obok Astry, parter, 29 m2, nowy budynek, dwa 
pomieszczenia ♦ sanitariat+media, • 1.500 zł i drugi, na biuro, 
handel, usługi, ul. Komandorska 53, wysoki standard, pow. 34 
lub 68 m2, cena 1400 zł lub 2800 zł * opłaty. Wrocław, tel.
368-73-88,0601/71-2245
DO WYNAJĘCIA LOKAL na dział, spożywczą, ok. 200 m2, 
dobra lokalizacja, atrakcyjny, centrum Wrocławia, - 2.500 zł. 
Wrocław, tet. 071/78848-51
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 42 m2, w centrum Wrocławia, 
przy ul. Czystej, 2 pomieszczenia + WC, na biuro, gabinet, sklep 
- 2.000 zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/372-53-57,0603/
08-79-86
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, usługi, 3 pomieszczenia, 
42 m2, nowa willa, -1.000 zł. Wrocław, tel. 357-5148 
DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, pow. 28 m2, wyposa
żenie, media - 1.600 zł/mies. Wrocław, tel. 0607/09-50-06 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 60 m2,3 pomieszczenia, na
daje się na hurtownię, biuro lub warsztat -1.500 żł/mies. Wro
cław, tel. 368-67-34
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro lub usługi, 54 m2. centrum 
Wrocławia, po remoncie, telefony, czynsz mies. -1.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-63-68
DO WYNAJĘCIA LOKAL na działalność biurową lub przedsta
wicielstwo, pow. 32 m2, w centrum, cena -1.600 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/325-20-69,0501/85-75-62 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, sklep, gabinet, usługi, os. 
Kozanów, pow. 32 m3, WC, CO, CW, ZW, siła, z telefonem, 
alarm, witryna • 1.000 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/ 
357-16-20
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 60 m2, na piętrze w domu jed
norodzinnym, 2 pokoje, łazienka, aneks kuchenny, bez mebli, 
przy głównej ulicy (Kamieńskiego), w pobliżu szpitala 40-lecia - 
850 zł/mies. Wrocław, tel. 32541-82,0606/91-29-08 
DO WYNAJĘCIA LOKAL ok. 25 m2, cena 800 zł/m-c + VAT i 
drugi, ok. 100 m2, cena 2.500 zł/m-c + VAT. Wrocław, tel. 
328-79-91
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO • USŁUGOWY w cią
gu, pow. 40 m2, ul. Łokietka, cena 3.000 zł. Wrocław, tel. 0503/
32-18-52
•  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY bez witryn, 11 m2, 

przy ul. Powstańców śl., w b. dobrym miejscu - 700 zł/ 
mies., Kościuszki, 52 m2 - 2.200 zł, centrum, na gastrono
mię, 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 LOKAL HANDLOWY pow. 50 m2, ul. Jedno
ści Narodowej, witryna, telefon, dobra lokalizacja - 3.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 071/373-68-00 
DO WYNAJĘCIA LOKAL USŁUGOWY w centrum Wołowa, 25 
m2 - 800 zł/mies. Wołów, tel. 071/389-50-44 
DO WYNAJĘCIA LOKAL USŁUGOWY pow. 41 m2, taras 26 
m2, na kawiarnię internetową-1.600 zł/mies. Wrocław, tei. 0603/
47-37-06 w godz. 14-19,071/78445-68 
DO WYNAJĘCIA LOKALE handlowo-usługowe. 70 i 45 m2. 
przy głównej drodze, parter, witryny, parking -1.300 zł/m2. Oła
wa, tel. 071/313-38-2t. 0605/60-72-30 
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

Centrum Wrocławia
Do wynajęcia magazyny 

(250 m, z kanałem), plac manewrowyo 
(1000 m), 2300 zł/miesiąc i
tel. 0-601 74 25 35 I

DO WYNAJĘCIA MAGAZYN Siechnice k. Wrocławia, 110 m2 
- 9 zł/m2. Siechnice, tel. 071/311-59-62,0603/6347-23 - 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN przy ul. Tęczowej, pow. 270 m2 -
12 zł/m2. Wrocław, tel. 0605/43-;50:15 .. ~ ■....
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU 2-osobowym, dla stu
denta od lipca, osobne wejście, kuchnia, łazienka - 350 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/348-1845,0605/31-98-63
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA: Olszewskiego, 38 m2 - 

800 zł, Tuwima, 2-osobowe • 600 zl, podoje Willowe, Krzy
ki • 350 zł/osoba, Kolejowa, 46 m2;<rrtóże być na rachunek
- 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 .KA- 
MEX”, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 86/5, tel. 071/ 
321-98-13 w godz. 10-17 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE 30-38 m2, 
okolice .Korony”, komfortowe, wyposażony aneks kuchen
ny oraz łazienka, telefon, sieć inform. SDi, w cenie par
king strzeżony, komórka gospodarcza, budynek monitoro- ^  
wany, ochrona 24 h, bez pośredników. Wrocław, tel. 071/
320-71-70 (fax), 0601/51-96-13 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Kleczkow- 
ska - 600 zł * opł., Buczka - 300 zł + liczn., Powstańców 
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” Nierucho
mości, Wrocław, tel. 071/344-49-53. 0501/23-38-16 
99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE: Wejhe- 
rowska, 40 m2 - 900 zł ♦ liczn., Krzyki, 36 m2 - 850 zł, 
Popowice, 40 m2 - 800 zł ♦ liczn., pl. Grunwaldzki - 900 zł 
♦ liczn., Gajowa - 900 zł, Rynek, komfort -1.300 zł ♦ liczn., 
Grabiszyńska, 40 m2, umebl., tel. - 900 zł + liczn., Dziel
na, 49 m2, - 700 zł + opł, Bacciarellego, 31 m2, komfort - 
900 zł ♦ liczn. .AS” Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/ 
34449-53,0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Balzaka,
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, Wrocław, 
tel. 071/34449-53,0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA: 1-pok., Szczytnicka, 30 
m2, tel., nowa plomba • 800 zł + liczn., 2-pok., Żeromskie
go, 50 m2, plomba, tel., balkon, rozkł. -1.000 zł + liczn., 
Kościuszki, 60 m2, balkon - 800 zł + liczn., Brzeska, 45 
m2, c.o. - 800 zł + liczn. BN .KWATERA”, Wrocław, tel.

. 071/344-36-72,0503/91-70-19 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”, Wrocław, 
tel. 071/787-8042,0603/85-23-88 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 i 0502/54-08-12 
99000001

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

O DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE z przeznaczeniem 
na lokal, po remoncie, pow. 54 m2, 2 pokoje, 
aneks kuchenny, rozkładowe, garaż, zagospoda
rowany ogród • 1.200 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 
071/349-48-02,0605/35-61-90 80006311

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE we Wrocławiu, 2-pokojo
we, aleja Pracy, 38 m2 - 850 zł + liczniki. Wrocław/lei. 
071/360-13-99 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, 
Kiełczów, budynek 8-rodzinny, komfortowe, poddasze, wy
posażony aneks kuchenny oraz łazienka, telefon, teren 
ogrodzony (w cenie garaż), cicha okolica, bez pośredni
ków. Wrocław, tel. 071/320-71-70 (fax), 0601/51-96-13 
99000001 {

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe - 800 zł + liczniki. 
Bielany Wr., tel. 071/311-2043 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 34 m2, od 
zaraz, bez pośredników, położone w centrum Wrocławia, bli
sko Dworca, umeblowane, telefon, wszystkie media, TV kablo
wa, odnowione, łazienka nowocześnie wyposażona z kabiną, 
dla 2 osób lub na gabinet, cena • 1.100 zł + liczniki i kaucja
1.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-26-48 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE koto .Astry” •
1.200 zł/mies. ♦ liczniki. Borów, tel. 071/393-31-63 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, 
przy ul. Żmudzkiej, pow. 36 m2, kuchnia, łazienka - 850 zł/mies.^!
+ opłaty licznikowe. Jelenia Góra, tel. 075/755-1343 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Zabobrze. w 
Jeleniej Górze, komfortowe • 600 zł/m-c. Jelenia Góra, tel. 075/ 
754-20-07,0607/52-74-73
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, osobne wejście, ogródek, w Kamieńcu • 600 zł * licznik. 
Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-57-38 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 70 m2, kuch
nia, w Zabrodziu (za Kleciną, autobus 133) • 350 zł/mies. * licz
niki. Kębłowice, tel. 071/789-11-21 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 104 m2, 
kuchnia, łazienka, alarm, b. wysoki komfort, w Legnicy, do za
mieszkania lub na biuro - 800 zł/mies. Legnica, tel. 076/ 
722-58-89
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe. w Lubinie - 300 
zł/mies. ♦ opłaty. Lubin, tel. 076/847-26-06 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 36 m2, centrum Legnicy - 300 
zł/m-c. Lubin, tel. 076/749-86-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, 37 m2, nowe - 320 
zł ♦ opłaty/m-c. Lubin, tel. 0602/3047-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2, z tele
fonem, TV kablowa, w Rynku, częściowo umeblowane, bez po
średników, w Lubinie - 400 zł/m-c + opłaty, + 1000 kaucji. Lu
bin. tel. 076/846-71-55
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w willi, pokój, kuchnia, łazien
ka, c.o., pow. 36 m2, na piętrze, bez mebli, osobne wejście, 
ogród, - 700 zł + liczniki. Radwanice, tel. 071/311-7045,
311-71-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Radwanicach. 40 m2, po-^ 
kój, kuchnia, łazienka, CO. cena 650 zł/m-c. Radwanice k. Wro
cławia, tel. 071/311-7548
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KAMIENIEC WROCŁAWSKI
p o w . d z ia łk i  - 1 .OOO m

- d o m k i w o ln o  s to ją c e  ty p  *‘A '
TYP "A”
pow. użytkowa - 220,7 m’ 
pow. całkowita - 365,1 m' 
kubatura - 785 m’
TYP “B”
pow. użytkowa - 200,9 m' 
pow. całkowita - 338,0 m 
kubatura - 670 m'
TYP “C"
pow. użytkowa -171,4 m’ 
pow. całkowita - 271 *6 m’ 
kubatura - 630 m'
TYP “D*
pow. użytkowa - 150,9 m' 
pow. całkowita - 238,5 m' 
kubatura - 750 m'
Wartość domku: stan surowy zamknięty

wartość działki uzbrojonej - 94,00 zł/m2

}  2 5 4 .7 4 9  z ł  

}  2 4 1 .6 5 4  z ł  

}  2 0 7 .3 4 3  z ł  

}  1 8 7 .7 2 0  z ł

P ł a t n o ś ć  w  r a t a c h .  
U l g a  b u d o w l a n a .

Budow a w stanie surowym zamkniętym  
w raz z  elewacją, uzbrojeniem  
zewnętrznym i n iezbędną infrastrukturą.

T E R M I N  -  2 0 0 1  r.
K U P  D Z I Ś  G O T O W Y !  M A S Z  U P U S T !

TEL. 328-47-85 
328-10-15

SPÓŁ.DZIENIA MIESZKANIOWA “KAMIENIEC” 
50-376 WROCŁAW. UL. WROŃSKIEGO 14

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-P0K0J0WE w willi, we Wio- 
cławiu, przy ul. Berenta, na Karłowicach -1 700zł/mies. Rości- 
sławice, gm. Oborniki Śląskie, tel. 0605/27-30-50 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. Hyn- 
ka, ceffi720il_+ liczniki. Rzeszów, tel. 017/857-75-53 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Środzie Śląskiej, 2 pokoje, 
kuchnia, umeblowane, z telefonem, w nowym budownictwie, - 
800 zł ♦ liczniki. Środa Śląska, tel. 071/317=32-30 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE dwa pokoje, w willi, kuchnia, 
wygody, parking -600 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-39-03 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe, jasne, dobra lokaliza
cja, 80 m2 - 700 zł r  liczniki. Św. Katarzyna, tel. 071/311-64-70 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-P0K0J0WE pow. 40 m2. 
umeblowane, na Krzykach - 800 zł + opłaty. Trzebnica, tel. 071/ 
312-61-62
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 72 m2,1 pię
tro, umeblowane, rozkładowe, telefon, ul. Krynicka, od 01 .VI, 
cena 1.000 zł/mies.+opłaty. Trzebnica, tel. 071/387-82-03 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wojnarowi- 
cach, na terenie gminy Sobótka, kuchnia, łazienka - 500 zł/mie
siąc + opłaty licznikowe. Wojnarowice, tel. 071/316-23-34 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pracowników, cena - 200 
zł/os/mies. Wrodaw, tel. 071/354-20-58,0503/30-42-31 - 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 5-POKOJOWE kuchnia, na 
Gądowie, -1.700 zł ♦ licznik. Wrocław, tel. 071/351-29-12,071/ 
311-72-04
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 33 m2, osiedle Kosmonautów, 
umeblowane, balkon • 700 zł +• opłaty. Wrocław, tel. 071/ 
353-14-27
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2 - 800 zł/ 
mies. ♦ liczniki. Wrocław* tel. 071/787-82-65 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu
- 700 zł/mies. Wrocław, tel. 787-80-50
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE wszystkie media, - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/339̂ 21-31,'0603/86-56-45 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE ul. Skarbowców, 2 pokoje, 50 
m2, umeblowane, z telefonem, -1.200 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 0603/19-51-71' H
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE - kawalerka,, 
30 m2, cena 700 zł ♦ opłaty licznikoweiloućja 500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/65-47-60 *
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, w cen
trum, umeblowane, eleganckie, wyposażone, z telefonem - 900 
zł + liczniki, wymagana kaucja. Wrocław, tel. 786-84-31, 
321-79-74
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokojowe, rozkładowe, przy 
ul.Wesołej, cena 1200 zł bez dodatkowych obciążeń finanso
wych. Wrocław, tel. 345-22-79,0501/33-73-17 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE okoi. ul.'Bo
rowskiej, pow. 50 m2, kuchnia, łazienka, z telefonem, umeblo
wane, ogrzewanie II taryfa - 800 zł/mies. + kaucja + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/353-61-71,0605/62-06-73 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum, z 
telefonem, koło katedry, od lipca 2001 r. dla dwóch osób * 600 
zł/mies. + opłaty ok. 200 zł. Wrocław, tel. 071/327-86-92 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 42 m2, 
jasna kuchnia, zabudowany balkon, z telefonem, umeblowane, 
parter, przy ul. Wejherowskiej - 650 zł/mies; + opłaty i kaucja. 
Wrocław, tel. 071/364-32-08
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE małe. w willi, 
osobne wejście, umeblowane, okolice DH Borek - 700 zł. Wro
cław, tel. 071/361-52-04 wieczorem 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Śródmieściu, I piętro, pow. 
100 m2, telefon, na biuro, -1.300 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/ 
355-77-05 po południu
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, z 
telefonem - 500 zł/mies. + opłata za tel. Wrocław, tel. 071/ 
785-44-82 po godz. 14
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 43 m2, 
nowe, rozkładowe, balkon, bez pośredników, we Wrocławiu, przy 
ul. Skarbowców, na Krzykach - 950 zł/mies. + opłaty. Wrocław, 
tel. 071/362*80-08
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe, 53 m2, pokój, sypialnia, 
kuchnia, łazienka, okolice ul. Świeradowskiej, we Wrocławiu - 
1.250 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/337-09-01 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu
- 700 zł oraz 2-pokojowe, we Wrocławiu - 900 zł. Wrocław, tel. 
351-12-15,0600/62-69-21
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 34 m2, Popo- 
wice, umeblowane - 750 zł + opłaty, od zaraz. Wrocław, tel. 
071/325-90-73
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 32 m2, w 
starym budownictwie, ciemna kuchnia, łazienka, umeblowane, 
przy ul. Prądzyńskiego - 600 zł + kaucja + opłaty. Wrocław, tel. 
071/321-37-12,0603/78-55-04
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w willii, ume
blowane, pralka, lodówka, TV, może być garaż, - 700 zł. Wro
cław, tel. 071/343-17-40
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w nowej plom
bie, komfortowe, umeblowane, w centrum, przy ul. Kościuszki, 
cena - 1.000 zł/mies. + opłaty (250 zł). Wrocław, tel. 071/ 
363-43-70,0502/54-03-21
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, w.c., telefon, umeblowane, TV, lodówka, pralka, bez pośred
ników, - 600 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/354-35-04 
00 WYNAJĘCrA MIESZKANIE 1-POKOJOWE nowe, komfor
towo wykończone, 35 m2, na 2. piętrze, przy ul. Hłaęki, -1.000 
zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/373-08-47,0601/77-34-97 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, w centrum, przy 
pl. Kościuszki, pow. 50 m2, II piętro, cena • 1.500 zł + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/343-13-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE komfortowe, dla rodziny, od
dzielne, całkowita opłata 700 zl. Wrocław, tel. 071/349-42-67 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, kuchnia, umeblo
wane, z osobnym wejściem, ogród, na Ołtaszynie, bez pośred
ników. -A .000 zł. Wrocław, tel. 071/788-87-01 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE w domku jednorodzinnym, z 
osobnym wejściem, 3-pokojowe, pow. 60 m2, umeblowane, cena 
-1.100 zł (maks. 4 osoby). Wrocław, tel. 071/357-31-39 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 56 m2, przy pl. 
Grunwaldzkim 10, c.o., c.w., rozkładowe, umeblowane, telefon, 
może być dla studentów, bez pośredników • 1.500 zł/mies. + 
liczniki i kaucja. Wrocław, tel. 071/330-08-08 po godz. 21, 0604/ 
52-97-52
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWĘ pow. 50 m2, 
przy ul. Poniatowskiego, biisko Uniwersytetu Wrocławskiego, 
po remoncie, komfortowo wykończone, rozkładowe, c.o., c.w., 
telefon; mogą być studenci -1.200 zł/mies. * liczniki I kaucja. 
Wrocław, tel. 071/330-08-08 po godz. 21,0604/52-97-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 35 m2,2 bal
kony, w plombie, umeblowane i wyposażone, sprzęt RTV; tele
fon, we Wrocławiu, przy ul. Dubois, b. czyste, tapety - 950 zł/ 
mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/328-94-91,071/372-45-48 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE nowa kawaler
ka. umeblowana, przy ul. Buczackiej, we Wrocławiu - 600 zł/ 
mies. + opłaty, dla małżeństwa lub pary pracującej. Wrocław, 
tel. 0502/99-81-36.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 59 m2, nowe. 
balkon, na I piętrze, niska zabudowa, przy parku (Krzyki) -1.000 
zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 336r06-54,0501/34-20-59 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE okolice dwor
ca PKP; PKS, umeblowane, sprzęt AGD i RTV, łazienka, w.c-., 
kuchnia z pełnym wyposażeniem -1.300 zł/mies. ♦ opłaty licz
nikowe. Wrocław, tel. 071/302-83-66 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, pow. 40 m2, kuch
nia, aneks łazienkowy, w starym budownictwie, oklice pl. Grun
waldzkiego, idealne dla małżeństwa z dzieckiem, bez pośred
ników - 500 zł/mies. + liczniki, wymagana kaucja 550 zł. Wro
cław, tel. 328-95-34 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, przy ul. Gajowic- 
kiej, pow. 44 m2, VIII piętro, winda, jasna kuchnia, oszklony 
balkon, po remoncie kapitalnym - 700 zł/mies. + opłaty, wyma-. 
gana kaucja 700 zł. Wrocław, tel. 0600/30-18-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 39 m2. ume
blowane, z telefonem, dzielnica Krzyki (ul. Racławicka) -1.000 
zł/mies * opłaty możliwość negocjacji ceny przy wynajmie po
wyżej 6 mies.. Wrocław, tel. 361-21-32 w godz. 7-9 i 20-24 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE bez pośredni
ków, 42 m2, z balkonem, rozkładowe, częściowo umeblowane,

z telefonem, ul. Kłodnicka, od czerwca - 800 zł + opłaty. Wro
cław, tel. 071/351-38-71 pogodz.17 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE pokój 32 m2, kuchnia, łazien
ka, osobne wejście - 600 zł/mies. * liczniki. Wrocław, fet. 071/ 
349-43-91 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, 38 m2, Biskupin, 
umeblowane, z telefonem, tv kablowa • 1.000 zł + liczniki. Wro
cław, tel. 0601/59-51-51
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, kuchnia, łazien- 
ka.(prysznic), meble, 9 km od Rynku, Wrocław-Widawa - 470 
zł/m-c ♦ prąd. Wrocław, tel. 071/387-82-54 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe z balkonem, 1 p., 
stan b. dobry, z meblami, 2 telefonem, tv, AGD, ul. Oławska • 
950 zł + liczniki/m-c. Wrocław, tel.'071/343-72*62,321-71-56 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1 -POKOJOWEkomfortowe, we 
Wrocławiu, w centrum - 900 zł/mies. Wrocław, tel. 071/328-4)9-41 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 58 m2, garde
roba, taras, częściowo umeblowane, atrakcyjne, nowe, we Wro
cławiu - 900 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/363-40-07,0608/ 
72-60-02
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Stalo
wej, 37 m2, umeblowane, telefon, TV kablowa, po remoncie - 
1.000 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/788-98-11 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na wsi, gm. 
Długołęka, dobry dojazd do Wrocławia • 390 Zł/mies. ♦ opłaty i 
kaucja. Wrocław, tel. 071/351-18-65 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, 
na Krzykach, pów. 30 m2 • 600 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
782-74-29
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, w blo
ku - 900 zł/mies. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE garsoniera, z 
możliwością garażowania • 600 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
357-36-55
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE garsoniera, 
umeblowana, we Wrocławiu, na Biskupinie - 700 zł/mies. Wro
cław, tel. 0601/89-94-65
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 25 m2, 
we Wrocławiu, na Popowicach - 700 zł/mies. ♦ liczniki. Wro
cław, tel. 071/361-70-36
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 46 m2, we Wrocławiu, na Bi
skupinie • 900 zł/mies. + czynsz, telefon i kaucja, dla małżeń
stwa z dizeckiem, pokoje nieumeblowane, mieszkanie po re
moncie. Wrocław, tel. 071/351-97-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE we Wrocławiu, na Zaciszu, willa 
o pow. 160 m2 - 2,500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/327-42-89 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1 -POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, we Wrocławiu, na Różance - 500 zł/mies. dla 1 osoby lub 
600 zł/mies. od 2 osób. Wrocław. tel..071/325-95-99 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 43 m2, we Wro
cławiu, przy ul. Litewskiej, umeblowane, z telefonem i TV ka
blową- 800 zł/mies. Wrocław, tel. 0603/45-59-90 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE bez pośredni
ków, 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 1-POKOJOWE w centrum, bli
sko JRynku, słoneczne, I piętro, pow. 48 m2, łazienka, przedpo
kój, może być dla 3-4 osób. - 950 zł. Wrocław, tel. 0609/63-25-28 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, kuchnia, łazien
ka. 1.5 km od centrum „Korona" na Psim Polu - 700 zł/mies. + 
liczniki, płatne za 2 mies. z góry. Wrocław, tel. 398-96-57,0503/ 
30-42-07
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe. 45 
m2, na I piętrze, umeblowane, pralka, lodówka, telefon -1.000 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 373-91-85 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 25 m2. 
balkon, na III. piętrze, luksusowe, umeblowane (sprzęt AGD, 
RTV), dżwiękoszczelne drzwi i okna, rolety, przy ul. Piłsudskie
go (róg Tęczowej), cena - 900 zł/mies. ♦ prąd. Wrodaw. tel. 
0503/33-33-85
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, 54 m2, przy ul. 
Szkockiej, na Nowym Dworze, cena 800 zł/m-o opłaty liczni
kowe. Wrocław, tel. 0603/85-13-81 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE t-pokojowe, nowe. 36 m2, na 
Gaju, przy ul. Kukuczki, cena 850 zł/m-c + opłaty licznikowe. 
Wrocław, tel. 0601/99-69-62
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 60 m2, kuchnia, łazienka, te
lefon, cena 700 zł + liczniki. Wrodaw, tel. 071/349-42-03,0603/ 
09-72-29
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE centrum, ul. 
Kruszwicka, telefon, umeblowane, telefon kablowy, rozkłado
we - 850 zł ♦ liczniki. Wrocław, tel. 0502/83-67-31, 05021 
17-67-55
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE umeblowane, 
przy ul. Zielińskiego, cena 1.500 zł/miesiąc (wliczone opłaty). 
Wrodaw, tel. 071/353-00-62,0501/35-98-68 
00 WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrodawiu, 
ok. ul. Pereca, ok. 40 m2, umeblowane, z telefonem, cena 1.100 
zł/m-c + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0605/39-47-35 w 
godz. 9-12,16-21
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, dla 1 
łub 2 mężczyzn, w domu jednorodzinnym, osobne wejśde, WC, 
łazienka, umeblowane, sprzęt AGD, dzielnica Krzyki, niski par
ter, możliwość wynajmu z pomieszczeniem 20 m2 na garaż lub 
magazyn, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/339-75-87,0501/59-89-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w domku na 
Maślicach, kuchnia, łazienka, piwnica, osobne wejście, ogród - 
350 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/354-40-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 37 m2, we Wrodawiu, Fabrycz
na, pokój, kuchnia, WC, ogrzewanie piecowe, płatne co 2 mie
siące z góry, na okres jednego roku lub dłużej, cena 600 zł/m-c 
* opłaty licznikowe. Józef Krzymowski. 53-402 Wrocław, ul. 
Mielecka 28/2 >
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe 45 m2, ul. Budziszyń- 
ska, komfortowe -1.200 zł/m-c i drugie, nowe 45 m2, ul. B. Pru
sa, komfortowe - 1.200 zł/m-c. Wrocław, tel. 0601/73-81-38, 
0607/42-58-80
DO WYNAJĘCIA OBIEKT nowy, estetyczny, w centrum han
dlowo-usługowym, z podjazdem dla inwalidów, 96 m2 - 35 zł/ 
m2 + piwnica 3 m2, Wysokie, dó wykończenia. Bielawa, tel. 074/ 
833-48-99 po godz. 19
DO WYNAJĘCIA PARTER WILLI 3 pokoje, umeblowane, osob
ne wejście, z telefonem, we Wrocławiu na Muchoborze Małym 
- 1.200 zł/mies. + liczniki, wymagana kaucja. Wrocław, tel. 
357-06-35
DO WYNAJĘCIA PAWILON HANDLOWY 12 m2. targowisko 
przy Astrze, doskonały punkt, branża dowolna • 650 zł + prąd. 
Wrocław, tel. 071/364-46-97
00 WYNAJĘCIA PIEKARNIA dastkamja, w Kowarach -1.500 
zł/m-c. Kowary, tel. 0601/49-11-65 
DO WYNAJĘCIA PLAC narożny, ogrodzony, dwie bramy, pow. 
.1300 m2 + biura o pow. 200 m2, oświetlony, media, na długi 
okres - 4.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/77-44-90 
DO WYNAJĘCIA PLAC UTWARDZONY, przystosowany do 
prowadzenia auto handlu, w centrum Głogowa, oświetlony, ogro
dzony, zabezpieczony systemem alarmowym z możliwością 
monitorowania, zaplecze sanitarne, przylegający do myjni sa
mochodowej, istnieje możliwość wykonywania drobnych usług 
z zakresu mechaniki pojazdowej i przygotowania pojazdów do. 
sprzedaży - 1.500 zł/m-c,%VAT. Głogów, tel. 076/834-19-80

TANIE NOCLEGI OPO“ 55° 
D LA GRUP PRACOW NICZYCH  

w obiekcie hotelowym 
Wrocław-Fabryczna

tel. 071/352-36-57, 0-601 75 4614

• .  DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-, 2-, 3-osobowe, osobne wej
ście, mieszkania studenckie, umeblowane - 250 zł. BU 
«KAMEX', Wrocław, ul. Jedności Narodowej 86/5, teł. 071/ 
321-98-13 w godz. 10-17 99000001 

DO WYNAJĘCIA POKOJE z kuchnią, łazienką, blisko dworca 
PKP, bez pośredników, umeblowane, z telefonem - 250 zł, noc
legi - 20 zl. Wrocław, tel. 780-87-00 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-3-osóbowe, dla mężczyzn pra
cujących lub studiujących, kuchnia, łazienka, osobne wejście, 
cisza - 250-280 zł/osobę. Wrocław, tel. 324-10-86,398-84-27 
00 WYNAJĘCIA POKOJE 1,2 osobowe na Karłowicach, cena 
400 zł/os. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-osobowe - 280 zł i 300 zł/mies. 
od osoby oraz jednoosobowy - 350 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
357-74-11
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1 -osobowy - 400 zł. Bielany Wr., tel. 
071/311-24-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ pow. 24 m2 umeblowany, wygody, w 
willi, parking, - 300 zł. Siechnice, tel. 071/311-39-03 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy. dla pań, kuchnia, łazien
ka, komfortowe warunki, w willi, na Muchoborze Wielkim, cena 
- 250 zł. Wrodaw, tel. 071/373-71-34

DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalących studentów, Zacisze 
- 300 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w mieszkaniu 3-pokojowym. we Wro
cławiu - 350 zł/mies. Wrocław, tel. 0606/44-12-31 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, umeblowany, kuchnia, 
łazienka - 270 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/352-48-25 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, 15 m2, umeblowany, z wnęką 
kuchenną dużą łazienką, z telefonem, dla młodej osoby pracu
jącej lub studentki - 500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/357-53-24 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w rejonie placu Grunwaldzkiego, pow. 
20 m2, dla 2 osób - 300 zł/os. Wrocław, tel. 071/328-20-25 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ bez pośredników • 300 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/353-78-72
00 WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, oddzielne wejście - 250 
zł/os./mies. (beż dodatkowych opłat). Wrocław, tel. 071/ 
311-76-55
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalącej pani, w willi. os. Woj- 
szyce, cena 300 zł bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 
364-49-53
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w lipcu i sierpniu, umeblowany, kuch
nia i WC samodzielne, • 300 zł. Wrodaw, tel. 372-52-48 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, umeblowany, używalność 
kuchni i łazienki, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/341-79-51 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, 2-osobowy. w willi na 
Złotnikach - 250 zł/osoba. Wrocław, tef. 071/349-30-07 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 16 m2, c.o., niekrępujące wejście, 
możliwość korzystania z kuchni i łazienki - 350-400 zł/mies. 
Wrodaw, tel. 071/337-16-38,0501/94-16-03 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, w mieszkaniu studenc
kim, przy ul. Hubskiej (10 min. odAE) -280 zł/osoba. Wrocław, 
tel. 0602/55-74-32 .
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, kuchnia, łazienka, w.c., 
oddzielne wejście, w willi, we Wrocławiu, na Krzykach (Borek) • 
400 zł/mięs. Wrocław, tel. 071/361-40-89 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, używalność kuchni i ła
zienki, osobne wejśęie -.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
787-35-30
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Krzykach - 300 zł/mies. Wrodaw, 
tel. 071/782-08-4%
DO WYNAJĘCIA POKÓJ kuchnia, łazienka, dla pary, od 1 
czerwca, - 700 zi bez dodatkowych opłat i pośredników. Wro
daw, tel. 071/354-35-04
00 WYNAJĘCIA POKÓJ dla studentów lub pracujących pa
nów - 250 zł/mies Josobę, bez opłat dodatkowych oraz tanie 
noclegi dla mężczyzn -15 zł/dobę, WC, kuchnia. Wrocław, tel. 
0608/13-16-80
00 WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla pary lub dwóch dziew
cząt, w mieszkaniu 3-pokojowym, umeblowany, przy ul. Strze
gomskiej, od zaraz, cena • 350 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 
071/354-54-44 po godz. 19,0501/29-48-31 pogodz. 18 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domku.szeregowym na Tarnogąju, 
z osobnym wejściem, łazienką i kuchnią, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/363-13-78
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z kuchenką, 36 m2, dla 2 osób pra
cujących, -450 zł. Wrocław.tel. 071/341-73r33 
00 WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, na poddaszu, w nowej 
zabudowie szeregowej, kuchnia, łazienka, telefon, cena • 230 
zl/osoba. Wrocław, tel. 071/333-72-45 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pani pracującej, we Wrocławiu, 
przy ul. Przestrzennej - 300 zł/mies. Maria Ożarowska, 50-533 
Wrocław, ul. Przestrzenna 18/8 
00 WYNAJĘCIA POKÓJ samodzielny, z umywalką i aneksem 
kuchennym, dzielnica Krzyki, dla 1 lub 2 osób - 400 zł/mies. od 
osoby lub - 500 zł/mies. od 2 osób. Wrocław, teł. 362-85-41 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy w domku jednorodzinnym, 
osobne wejście, z balkonem, rejon Kozanowa - 500 zł. Wro
cław. tel. 071/353-17-98,0600/60-78-48 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z osobnym wejściem, kuchnia, ła
zienka, w domku, przy ul. Syrokomli, we Wrocławiu, na Karło

wicach, dla niepalącej osoby - 500 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/ 
372-75-52
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z używalnością kuchni i łazienki - 
300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/357-36-55 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum Wrodawia, dla osoby nie
palącej - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/789-52-02 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, blisko Centrum Korona, 
- 500 zi /mies. bez dod. opłaL Wrocław, tel. 0603/32-88-45 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ osobne wejśde, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lodówka do dyspozycji - 300 zł/mies. Wrodaw, tel. 
346-66-86
DO WYNAJĘCIA POKÓJ osobne wejście, kuchnia, łazienka, 
na os. Złotniki - 350 zł/mies. Wrocław, tel. 349-24-30 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU osobne wejście, cena • 
1.000 zł * liczniki i kaucja (jeden miesięczny czynsz). Wrodaw, 
teL 071/349-30-51,071/349-22-47 
OO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU parter i piętro, 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, garaż, bez pośredników - 2.000 zł/mies. ♦ 
liczniki. Wrocław, tel. 071/352-43-66 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU NA WSI w górach k. Wał
brzycha. b. ładne położenie, ogród, sad, ładna okolica -150 zł/ 
mies. Świerki, woj. wałbrzyskie, tel. 0608/26-68-25 w 
godz. 19-21

DO WYNAJĘCIA POŁOWA WILLI po remoncie kapitalnym, 
wszystko nowe, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, umeblowane, duży 
ogród, taras, garaż, możliwość parkowania kilku samochodów 
-1.900 zł/mies. Radwanice, tel. 071/311-71-99 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA po remonde, nadające się 
na wszelką działalność gospodarczo-usługowo-handlową, cena 
* 10 zł/m2. Niemcza, tel. 0608/47-08-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 150 m2. w Siech- 
nicy, 15 km od centrum Wrodawia, możliwość powiększenia o 
poddasze, woda, WC, siła, telefon, blisko PKP, PKS, MPK, z 
przeznaczeniem na produkcję lub magazyn, cena - 970 zł/mies. 
Siechnice, tel. 071/311-53-22
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na każdą działalność, w 
Strzelinie, przy ul. Oławskiej 19. pow. 30.150,140 i 400 m2, 
place, parkingi, teren ogrodzony, wszystkie media, cena - 9 zł/ 
m2. Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowe i magazynowe, 
budynek wolno stojący, 120 m2 pow., k. Polskiego Radia - 2.500 
zl/mies. Wrocław, teł. 071/339-72-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE media, przy ul. 
Swojczyckiej, we Wrocławiu, o pow. 25,23,29,30 m2, -20 zł / 
m2. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na mieszkanie oraz na ci
chą działalność lub na biura, dodatkowe pomieszczenia, cena - 

’ 1.700 zł/mies. (łącznie). Wrocław, tel. 071/351-80-58, 0606/ 
61-85-11
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE cena - 40 zł 
netto/m2 i magazynowe, cena - 20 zł netto/m2 przy ul. Krzywo
ustego 82-86 we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0601/57-47-30 
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 gospodarcze z garażem, 
siła, pow. 60 m2, możliwość zaadaptowania na sklep, we Wro
dawiu, przy ul. Berenta -1.000 zł/mies. Rośdsławicergm. Obor
niki Śląskie, tel. 0605/27-38-50 .
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE SKLEPOWE o pow. 130 
m2, na Karłowicach-Różance, może być na catering, aptekę, 
przedstawicielstwo, gastronomię, alkohol wykluczony - 2.500 
zł/mies. + VAT. Wrocław, tel. 0601/70-77-77 
00 WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 70 m2, na warsztat 
lub.inną działalność gosp., siła, telefon, dobry dojazd (droga 
utwardzona), os. Polanka - 900 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
793-45-10,327-60-35
00 WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na biuro, 50 mkw, w dom
ku jednorodzinnym, okolice Centrum Korona - 1200 zł/m-c. 
Wrocław, tei. 0600/28-82-79
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE magazynowe, atrakcyjna 
lokalizacja, widoczne z trasy E 12, teren ogrodzony, utwardzo
ny, chłodne pomieszczenie, zainstalowane alarmy • 4 zł/m2. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0601/05-51-28 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA handlowo-magazynowa, w 
centrum Kłodzka, strefa A, pow. magazynów 160 m2 i 170 m2, 
biura 60 m2, plac manewrowy 900 m2, wszystkie media, bez 
pośredników • 6.50 zł/m2. Kłodzko, tel. 0608/21-52-45,0604/ 
53-91-70
00 WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA 296 m2. 
w centrum Wrodawia, cena - 24 zł/m2 + media. Wrocław, tel. 
071/337-33-38
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA 168 m2 przy obwodnicy Ar-

. WYNAJM DŁUGOLETNI
co
|  m ieszkanie 3-pokojowe 
0 dwupoziomowe - nowe 
tel. 071/352-83-95, 0-601 69 29 26

mii Krajowej, na warsztat samochodowy - 3500 zł/mies. oraz 
380 m3 na biura • 25 zł/m2 albo inne propozycje. Wrocław, tel. 
364-26-25,0603/17-69-83
00 WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA BIUROWA i magazynowa, 
od 20 do 80 m2, we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej - od 15 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA 200 m2, pokoje, na parte
rze, we Wrodawiu. w dzielnicy Fabryczna, telefon, parking, re
jon Astry, nadaje się na dchą działalność, 12 pokoi, w.c., prysz
nic, + recepcja - 40 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/351-98-36 wieczo
rem
•  DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA BIUROWA okolice 

.Korony*, droga wylotowa na Warszawę, komfortowe, róż
ne metraże, sieć teleinf. ISDN, klimatyzacja, ochrona, mo
nitoring, parking strzeżony, prestiżowy budynek, bez po
średników. Wrocław, tel. 071/320-71-70 (fax), 0501/ 
74-46-00,0601/51-96-13 9900000t

DO WYNAJĘCIA SKLEP w Bielawie (centrum), panele, kafelki
• 1.000 zł/mies. Bielawa, tel. 075/771-56-45
DO WYNAJĘCIA SKLEP w centrum Ząbkowic Śl., pow. ok. 40 
m2, branża odzieżowa • 2.000 zł/mies. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-11-86 w godz. 10-17,074/815-17-72 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA STOISKO w „hali strzegomskiej!, we Wro
cławiu -1.150 zł/mies. Wrocław, tel. 071/328:80-52 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA STOISKO w centrum handlowym Gaj, 12 m2 
- 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
DO WYNAJĘCIA STUDIO pow. 35 m2. w centrum, balok, tele
fon, komfortowe - 950 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/361-57-65 
OO WYNAJĘCIA ZAKŁAD FRYZJERSKI lub sprzedam 2 pom., 
zaplecze, WC - 1.500 zł/mies. ., tel. 071/321-09-22, 0501/ 
25-06-33
O  DOM nowy, energooszczędny, w Oławie, pow. 148 

m2, na działce własnościowej, 5 pokoi, 2 łazien
ki, kuchnia, garaż, wykończony w 95%, posiada 
ulgę budowlaną, • 280.000 zł., tel. 071/313-01-02, 
0502/31-62-09 01024791

O  DOM poniemiecki, z warsztatem, 130 m2 miesz
kanie (piętro) + 50 m2 taras, 180 m2 warsztat (par
ter), po remoncie; do zamieszkania, woda, gaz,

. c.o., telefon, przygotowany pod działalność 
gosp., działka 2 + 5 arów, w Św. Katarzynie, 6 km 
od Wrocławia, - 180.000 zł., tel. 0603/78-85-60 
02019351

O  DOM jednorodzinny, na spokojnym osiedlu dom
ków, stan surowy zadaszony, prad, telefon w 
domu, pozostałe media na działce o pow. 5 arów, 
indywidualny projekt, ciekawa architektura, zbu
dowany z mat. ceramicznych, bez pośredników, 
okazja, -129.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0601/ 
72-61-98 02022571

•  DOM 7 pokoi, 2 osobne wejścia, możliwość prowadzenia 
gastronomii, hoteliku, atrakcyjne położenie przy trasie i 
blisko lasu, działka 17 arów -130.000 zł, ok. Milicza. BN 
JYMOCZKO', Milicz, tel. 071/383-08-66 99000001

•  DOM z warsztatem, pow. łączna 350 m2, na działce 7 arów, 
bardzo dobra lokalizacja, w Oławie • 400.000 zł, dom 
mieszkalny w Wierzbnie, na działce 22 ary, pomieszcze
nia warsztatowe -135.000 zł i inne. BN, Oława, ul. Rynek 
28, tel. 071/303-41-20 99000001

•  DOM, 1983 r. wolno stojący, 100 m2, w otulinie Parku Gór. 
Stołowych, na działce 633 m2 ze strumykiem górskim 
(pstrągi), dla szukających ciszy i spokoju, na weekendy 
lub do stałego zamieszkania. BN PRO OMNIS, Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-17-44 99000001

O DOM w trakcie remontu kapitalnego, w okolicach 
Prochowic, parter 142 m2, piętro przewidziane na 
90 m2, działka 1 ha + w cenie materiały budowla
ne do remontu, - 52.000 zł (do negocjacji). Pro
chowice, tel. 0607/32-98-06 01027561

O  DOM o pow. 450 m2, wolne mieszkanie 100 m2, 
sklep, budynek gospodarczy, pozostałe grunty 
621 m2, wszystkie media, Rawicz • centrum. Ra
wicz, tel. 065/545-53-64 01026961

•  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- 
ruchmosd.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, te
lefon, pow. działki 900 m2, -160.000 zł. BN „HOBO*, Wro
cław, tel. 071/343-94-74 99000001

•  DOM w zabudowie bliźniaczej, poniemiecki, Wrocław Ztot- 
niki, 140 m2, z możliwością rozbudowy, działka 1000 m2,
- 245.000 zl. BGN, Wrocław, tei. 071/354-34-93 
99000001

•  DOM w zabudowie szeregowej, Psie Pole - Sołtysowice, 
220 m2,1995 r., salon z kominkiem + 4 pokoje, działka 
355 m2, • 350.000 zł. BGN, Wrodaw, tel. 071/354-34-93 
99000001
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•  DOM w zabudowie bliźniaczej, Nowe Stabłowice, blisko 
ul. Kosmonautów, działka 500 m2, zagospodarowana, •
330.000 zł (do negocjacji). B6N, Wrocław, tel. 071/
354-34-93 99000001

•  DOM w zabudowie szeregowej, w Oleśnicy, 2001 r., 372 
m2, komfortowo wykończony, - 350.000 zł. BGN, Wrocław, 
tel. 071/35**34-93 99000001

O DOM wolno stojący we Wrocławiu, pow. 230 m2, 
działka 1000 m2, - 320.000 zł. Wrocław, tel. 071/
355-33-28 02018471

•  DOM Gaj, 300 m2 ♦ 100 m2 lokal na parterze, taras 80 m2 
- 800.000 zl (do negocjacji), Strzelin, 320 m2, z możliwo
ścią nadbudowy, można prowadzić działalność gastrono
miczną- 245.000 zł (do negocjacji), Książe Małe, warsz
tat 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, pow. użytkowa 140 m2, poddasze 
użytkowe, działka 1300 m2, przyłącze wody, prądu, tele
fon, dachówka z ceramiki, ciekawy projekt, duży garaż, 
Gądów • Jaszkotle, 5 km od Oporowa - 185.000 zł. BN 
.PIRA\ Wrocław, tel. 071/343-07-33, 0601/99-02-31 
99000001

DOM poniemiecki, 9 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 240 m2, możl. 
prowadzenia dział, gosp., częściowo remontowany, 2 duże za
budowania gosp., siła, 50 arów ogrodu, 50 km od Wrocławia, 
przy trasie Strzelin • Ząbkowice śl., cena do negocjacji, - 320.000 
zł., tel. 0605/52-76-36 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem • A00501 www.autogielda.com.pl)
DOM w zabudowie bliźniaczej, do remontu, księga wieczysta, 
nowy dach, okna dachowe, - 48.000 zł.., gm. Środa Śląska, tel. 
0603/89-48-39
DOM w zabudowie szeregowej, pow. całk. 300 m2, działka 280 
m2, w 70% wykończony, ciekawe położenie, -125.000 zł. Bie
lawa, tel. 0605/20-54-70
DOM 200 m2, nadający się na biura, do zamieszkania, w Biel
sko-Białej, - 330.000 zł. Bielsko Biała. tel. 033/821-52-40,0603/
03-28-56
DOM jednorodzinny, o pow. 110 m2, wraz z magazynami (chłod
nia), o pow. 84 m2, Cieplice ul. Wolności 175, - 230.000 zł. 
Roman Magdziarek, Boguszów-Gorce, tel. 074/842-57-00 do 
godz. 15,074/844-92-55 po godz. 17 
DOM PONIEMIECKI ok. Lwówka Śl., 5 pokoi, WC, łazienka, 
działka 2,9 ha w tym 0,9 ha lasu - 90.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-77-80
DOM PONIEMIECKI w zabudowie bliźniaczej, 3 pokoje, kuch
nia, łazienka, 80 m2, strych do adaptacji, działka 334 m2, atrak
cyjna lokalizacja, -110.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-22-83 
wgodz. 15-22
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, pow. mieszkalna 170 
m2, podpiwniczony, z garażem, działka 60 a, • 190.000 zł. Brod- 
no, gm. Środa śląska, tel. 0603/37-81-15,071/317-46-86 
DOM 130 m2 z halą 150 m2, Ziębice przy obwodnicy A-4, Brzeg 
- Wrocław • 420.000 zl lub wynajmę, częściowo umeblowany, 4 
pokoje, WC, sauna - 3.300 zł. Brzeg, tel. 0607/48-18-24 
DOM 30 km od Wrocławia, do zamieszkania, 220 m2, dachów
ka, działka 28 a, zagospodarowana, garaż, ogrodzenie, widok 
z tarasu, bez pośredników, - 210.000 zł. Bukowice, tel. 0604/ 
21-24-05
DOM poniemiecki, pow. 250 m2, działka 0.34 ha, prąd, woda, 
kanalizacja, duże zabudowanie gosp., nadaje się na działal
ność gosp. lub na warsztat, -170.000 zł. Chrząstawa Mała, tel. 
071/318-96-58,0605/25-90-89
DOM poniemiecki, 4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, w.c., telefon,
• zabudowania gosp., działka 0.5 ha, sad (150 drzewek czere
śniowych), blisko granicy niemieckiej, 2 5km od Olsztyna, 20 
km od Gubina, • 100.000 zł. Datyń, tel. 068/371 -25-29 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00436 www.autogielda.com.pl)
DOM duży, wielorodzinny, pow. 390 m2, koło Dzierżoniowa, 
woda, CO, sad, staw, zabud. gospodarcze, działka 1.03 ha, -
130.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-21-92 po godz. 16 
DOM wolno stojący, zbudowany w 2000 r., pow. 78 m2,3 poko
je, parterowy, tani w eksploatacji, pięknie położony, słoneczny, 
z widokiem na Karkonosze, działka 1.074 m2,2 km od Jeleniej 
Góry, - 290.000 zł. Dziwiszów, gm. Jeżów Sudecki, tel. 0606/
17-24-98
DOM 32 Km ód Krakowa, działka 45 arów, wszystkie media, -
180.000 zł. Gtogów, tel. 0607/21-96-66,076/833-23-91
DOM mieszkalny do remontu, z zabudowaniami gospodarczy- 
mi, jeden hektar pola, zabudowania w odległości 6 km od drogi 
nr.5, zalewu, - 45.000 zł. Gołaszyce, tel. 074/850-67-78 
DOM wolno stojący, pow. 200 m2, na działce 600 m2, garaż, 
pomieszczenia gospodarcze, atrakcyjna lokalizacja, - 15Ó.00Ó 
zł. Gołuchów, tel. 062/742-48-33,0601/48-32-46 
DOM piętrowy, zabudowania gosp., 2 garaże, ogród 80 a, woda, 
CO, telefon, w Grodkowie, - 10.000 zł. Grodków, tel. 077/ 
474-53-69
DOM JEDNORODZINNY z gospod. rolnym i polem 1.15 ha, -
52.000 zł. 49-200 Grodków, Żarów (woj. opolskie), tel. 0600/
65-08-60
DOM WOLNO STOJĄCY pow. 200 m2, komfortowy, 7 pokoi, 2 
łazienki, kuchnia, jadalnia, garaż, strych zagospodarowany w 
90%, kominek, CO gazowe, położony w spokojnej okolicy, dział
ka 400 m2 zagospodarowana, - 300.000 zł. Gryfów śląski, tel. 
075/781-24-41
DOM poniemiecki, do remontu, wolno stojący, duża stodoła, na 
działce 30 a, w Piotrowicach Świdnickich, 2 ogrody, garaż, staj
nia, gm. Jaworzyna Śl, - 46.000 zł. Jaworzyna śl., tel. 074/ 
858-74-56
DOM piętrowy, 6 pokoi, 2 łazienki, wolno stojący, z cegły, kryty 
blachą, działka 1 ha, okolice Nowego Sącza, - 15.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0501/09-11-12 
DOM w Jeleniej Górze, rozbudowany, do małego wykończenia, 

- atrakcyjna lokalizacja, 7 pokoi, c.o. gazowe, garaż, zaplecze, 
dachówka, ogród 900 m2, - 340.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/
51-91-41 po godz. 16
DOM JEDNORODZINNY z warsztatem, nowy, 15 km od cen
trum Wrocławia, na działce o pow. 30 arów, - 500.000 zł. Jesz- 
kowice, tel. 071/318-04-19
DOM WOLNO STOJĄCY z wyposażeniem, 3 garaże, działka o 
pow. 820 m2, dom o pow. 160 m2, do natychmiastowego za
mieszkania, nadaje się na działalność gospodarczą, - 275.000 
zł. Kalisz, tel. 062/762-15-84
DOM w Karpaczu Górnym, z 1982 r., pow. całk. 280 m2,6 po
koi, kuchnia, 2 łazienki, do zamieszkania, dodatkowo parter do 
wykończenia, 2 garaże, działka 500 m2, wszystkie media, c.o. 
gazowe, atrakcyjna lokalizacja, - 370.000 zł. Karpacz, tel. 0606/
74-57-31,0600/24-93-05
DOM PONIEMIECKI w Polanicy Zdroju, atrakcyjna lokalizacja, 
pow. 300 m2, działka 5.800 m2, starodrzew, - 420.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-28-11,0003/96-18-66 
DOM k. Karpacza, piętrowy, z widokiem na góry, wszystkie 
media, ogród, - 200.000 zł. Kowary, tel. 0501/09-23-45 
DOM JEDNORODZINNY w centrum Krotoszyna, 7 pokoi, kuch
nia, 2 łazienki, holi, CO, wszystkie media, garaż, taras, ogród, 
działka 370 m2, komfortowy, -190.000 zł. Krotoszyn, tel. 0621 
725-71-26,062/722-80-38
DOM piętrowy, + warsztat 300 m2, garaż z kanałem, do za
mieszkania i prowadzenia działalności * działka 1000 m2 pod 
inwestycje, b. dobra lokalizacja, - 420.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-06-34
DOM 10-letni, pow. całk. 400 m2, w tym pow. mieszkalnej 200 
m2, działka 25 a, - 300.000 zł. Królikowice, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-61
DOM pow. 100 m2, na działce 11 a, salon z kominkiem, CO 
gazowe, telefon, media, komfortowo wykończony,, ocieplony, 
osobne wejście, malownicze położenie, - 225.000 zł. Lądek Zdr., 
tel. 074/814-74-03 po godz. 16
DOM wolno stojący, działka 12 arów, uzbrojona, stan surowy 
otwarty, pow. użytkowa ok. 300 m2, solidne ściany z cegły, po
dwójny zewn. garaż + cegła i dachówka, atrakcyjna lokalizacja, 
w Lubinie - Małomice. * 125.000 zł. Legnica, tel. 076/842-53-44, 
0502/61-47-13
DOM 110 m2, ♦ pomieszczenie 58 m2 (na działalność), działka 
460 m2, spokojna i ładna okolica, - 265.000 zł. Legnica, tel. 
076/856-86-38 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0203 www.autogielda.com.pl)
DOM JEDNORODZINNY pow. 130 m2, działka'612 m2,5 po

koi,. 2 łazienki, co gazowe,.garaż, po kapitalnym remoncie, -
225.000 zł. Legnica, tel. 0606/38-14-80
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 wykoń
czenia, pow. 360 m2, stan surowy, pow. 360 m2, - 220.000 zł. 
Legnica, teł. 076/850-15-53,0601/50-97-34 
DOM WOLNO STOJĄCY w Lesznie, pow. 130 m2, okna PCV,
c.o. w miedzi; na gaz+węgiel, ocieplony, kafle, góra: 3 sypial
nie, łazienka, garderoba, dół: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, piw
nice, taras 30 m2, siła, gładź szpachlowa, działka 326 m2, -
220.000 zł lub zamienię na Lubin, Polkowice. 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 wolno stojący, jednorodzinny, w centrum Lubania, w za
budowie garaż, warsztat, działka 10 arów, -160.000 zł. Lubań, 
tel. 075/781-45-54,0606/39-76-88 
DOM jednorodzinny w Osieku, parterowy, pow. 180 m2, garaż, 
na działce 9.5 a, media, komfortowo wykończony, - 280.000 zł. 
Lubin, tel. 076/844-60-83,0603/41-05-65 
DOM - obiekt mieszkalno-usługowy, biurowy, produkcyjny oraz 
magazyny, łączna pow. 1750 m2, działka 2333 m2, kpi. uzbroje
nie, własne c.o., cena do negocjacji, - 950.000 zł. Lubin, ul. 
Małomicka 71, tel. 0603/70-83-74 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem -AG0156 www.autogiel- 
da.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 zl. Lubin, 
tel. 0606/24-56-19
DOM pow. 100. m2 + 5 ha ziemi, spokojna okolica, 500 m od 
jeziora, blisko lasy, okolice Miastka, - 50.000 zł. Lubkowo, tel. 
0606/14-19-39
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. Lwó
wek Śląski, tel. 075/647-81-20
DOM WOLNO STOJĄCY piętrowy, pięknie położony, nad sta
wem, ogród, w miejscowości Kachów - Cegielnia, - 60.000 zł. 
Malczyce, tel. 071/317-91-48
DOM w Miliczu, 50 km od Wrocławia, wolno stojący, piętrowy, 
podpiwniczony, garaż, pow. mieszkalna 134 m2,3 sypialnie, 2 
łazienki, salon z kominkiem, kuchnia, działka własnościowa 600 
m2, + budynek gosp: 21 m2, - 250.000 zł. Milicz, tel. 071/ 
384-03-67
DOM WOLNO STOJĄCY nowy, z garażem wolno stojącym, 
działka75 arów, do częściowego wykończenia, pod lasem, pow. 
użytkowania 140 m2, cena 150.000 zł. Minkowice Oł., tel. 0607/
25-14-56
DOM JEDNORODZINNY wykończony i zagospodarowany, 
woda, kanalizacja, telefon, atrakcyjna lokalizacja, pow. użytko
wa 114 m2 + ogrzewana szklarnia, blisko Świeradowa Zdroju, -
160.000 zł. Mirsk, tel. 075/783-44-95
DOM, w Niegosławicach32 k. Szprotawy, woj. lubuskie, do za
mieszkania od zaraz, możl. prow. dział, gosp., dom mieszkalny 
222 m2,6 pokoi, 2 łazienki, 2 niezależne wejścia na parter, pie
ce, wodociąg, kanalizacja, przył. tel., zasilanie 220V, bud. gosp. 
z garażem 84 m2, działka siedliskowa 0.47 ha, ogród i łąka, 
pole orne 0.77 ha. • 84.000 zł, Niegosławice 32, tel. 0607/ 
81-07-01 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem - AC0196 www.autogielda.com.pl)
DOM JEDNORODZINNY w Nowej Soli, wysoki parter, -135.000 
zł. Nowa Sól, tel. 0601/62-28-97 
DOM JEDNORODZINNY nowy. w Nowogrodżcu, -160.000 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-66-85 
DOM z warsztatem samochodowym (2 kanały, siła, brama wjaz
dowa), 4 km od Nysy, pow. całkowita 200 m2.3 pokoje, kuch
nia, łazienka, WC, CO, działka 5 arów, • 75.000 zł. Nysa, tel.

: 077/435-47-01 
DOM Oborniki śl., CO gazowe, wszystkie media, dachówka, 
bez pośredników, -.390.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/'.
310-35-24
DOM WOLNO STOJĄCY w Obornikach Śl., pow. 110 m2, lub 
okolicy 581 m2, -180:000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-33-03 
DOM WOLNO STOJĄCY w Obornikach śląskich, pow. 200 m2, 
działka 5 arów, garaż osobny 20 m2, - 330,000 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 0603/39-48-45
DOM wolno stojący, poniemiecki, pow. 350 m2,+zabudowania 

. gosp., działka 1.70 ha, w oklicach Chojnowa, • 250.000 zł. 
Okmiany, tel. 076/818-81*38,0607/38-65-75 
DOM w miejscowości Olszyniec, pow. 100 m2,2 łazienki, WC, 
CO, studnia, woda z hydroforu, siła, działka 0.66 ha, drzewa 
owocowe, - 90.000 zł. Olszyniec, tel. 0602/31-52-56 
DOM DWURODZINNY w Oławie, - 250.000 zł. Oława, tel. 0608/

• 24-27-49
DOM WOLNO STOJĄCY nowy, zamieszkany, w Oławie, pow. 
całkowita 145 m2 w/g proj., W-213 ze zmianami, działka 500 
m2, teren niezalewowy - 220.000 zł lub zamienię na mieszka
nie + dopłata. Oława, tel. 071/303-41-12 
DOM wolno stojący, nowy, pow. 200 m2, na działce 15 arów, 
wraz z zapleczem, w Nowych Skalmierzycach, - 165.000 zł. 
Opole, tel. 077/466-76-23
DOM parter pow. 200 m2, poddasze 200 m2, strych, piwnica, 
działka 11 arów, w miejscowości Osiecznica, przy trasie Zielo
na Góra - Świecko, z przeznaczeniem na budynek mieszkalny, 
bar, zajazd, -100.000 zł. Osiecznica, tel. 068/383-86-24,0605/
36-52-47
DOM wolno stojący, przedwojenny 372 m2, działka 0.0583 h, 
blisko przejście graniczne, - 60.000 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-65-24
DOM WOLNO STOJĄCY nowy, w tym CPN, 2 ha sadu, po
mieszczenia warsztatowe, blisko lasy i jeziora, - 200.000 zł. 
Piotrków Kujawski, tel. 054/265-46-28 
DOM wolno stojący, na działce 10 a, pod lasem, 220 m2, pię
trowy, 6 pokoi, 2 kuchnie, 3 łazienki, garaż, pomieszczenie go
spodarcze. wszystkie media, ładny ogród, - 230.000 zł. Raszów- 
ka, gm. Lubin. tel. 076/844-81-05,0601/87-72-07 
DOM JEDNORODZINNY w małej miejscowości, atrakcyjna lo
kalizacja, nieduży, - 30.000 zł. B. Pysz, 59-624 Rębiszów, Mlądz 
20, gm. Mirsk
DOM PONIEMIECKI ze służebnością+działka, 10 km do Wro
cławia, -100.000 zł. Siedlec, gm. Długołęka, tel. 0,71/398-77-71 
DOM w Małujowicach, 6 km od Brzegu, możl. rozbudowy, zało
żenia hodowli koni, zaciszne miejsce, mały staw, 10 pomiesz
czeń, - 75.000 zł. Skarbimierz, gm. Brzeg, tei. 0600/65-09-59 
DOM piętrowy, 120 m2,4 pokoje, kominek, taras, rejon jeziora 
Otmuchowskiego, przejście graniczne, działka 20 arów, • 79.000 
zł. Stary Paczków, tel. 0602/87-08-46 
DOM w Księżycach, niedaleko Strzelina, 3 pokoje, kuchnia, ła
zienka, pow. 80 m2, CO, garaż, duży ogród, możliwość adapta
cji dwóch pomieszczeń, - 55.000 zLStrzelin, tel. 071/392-14-09 
DOM JEDNORODZINNY pow, 120 m2, w Szczytnie (Mazury), 
działka 560 m2,2 garaże, wszystkie media -150.000 zł. Szczyt
no, tel. 089/624-60-48,0608/65-83-18 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący * garaż, pow. 170 m2, 
działka 60a, -190.000 zł. ŚrodaŚląska, tel. 071/317-46-86 po 
godz. 19,0603/37-81-15
DOM w Świdnicy, nowy, blisko..Latawca*, pow. ok. 300 m2, 
działka własnościowa o pow. 520 m2, - 390.000 zł. Świdnica, 
tel. 0601/76-97-80
DOM jednorodzinny, wolno stojący w Czemiawie Zdroju, miej
scowość podgórska, działka 1.320 rń2, pow. mieszkalna 103 

- m2,5 pokoi,Kuchnia, WC, c.o.; gaz, z telefonem, pomieszcze
nia gospodarcze, - 150.000 żł albo inne propozycje. Świera
dów Zdrój • Czerniawa, tel. 075/784-52-28 
DOM PONIEMIECKI po kapitalnyrp remoncie, z garażem * 
ogród u podnóża ślęźy, prąd, woda, telefon, • 75.000 zł. Tąpa- 
dła, tel. 074/850-56-51,074/851-26-88 
DOM 30 km od WroGławia, okolice Trzebnicy, technologia drew
niana, pow. 80 m2, działka 47 a, -150.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie we Wrocławiu. Trzebnica, tel. 0607/25-58-20 
DOM, 2000 r. nowy, 30 km od Wrocławia, pow. 80 m2, działka 
47 a, ogrzewanie kominek, okolice Trzebnicy, we wsi: apteka, 
przychodnia, poczta, sklepy, -150.000 zł lub zamienię na miesz
kanie we Wrocławiu. Trzebnica, tel. 0607/25-58-20 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pow. użytkowa 69,2 m2, 
działka koło domu 4 ary, częściowo po kapitalnym remoncie,

telefon, c.o., możliwość rozbudowy, okolice Środy śl., Jawora, 
Legnicy, - 75.000 zł. Ujazd Górny, woj. legnickie, tel. 0607/
56-81-11 '
DOM PONIEMIECKI na Poj. Drawsko-Pomorskim, w miejsco
wości Chwarstno, 2 km od jeziora Woświn, budynek o pow. 90 
m2 + stodoła + ziemia o pow. 31 arów, - 35.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/666-27-72,0503/03-96-51 
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 pow. 200 m2, + budynki gosp. o pow. 700 m2 na działce o 
pow. 1,04 ha,.w Pobielu gm. Wąsosz, - 75.000 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-39-86
DOM działki rekreacyjno-budowl., Boszkowo-Dominiće, na 
działce 1000 m2, dom pięknie położony z widokiem na jezioro 
150 m2, CO, z telefonem, prąd, kominek, piękna zieleń oraz 2 
działki pod budowę po 700 m2, prąd przy tej samej posesji po
50.000 zł - 250.000zł. Włoszakowice, tel. 0605/23-98-86 
DOM JEDNORODZINNY na wsi, pow. 120 m2, z garażem, 12 
km od Złotoryi, podpiwniczony, z balkonem i tarasem, wszyst
kie media, działka 15 arów z drzewami owocowymi, - 85.000 zł. 
Wojcieszów, tel. 076/877-32-80
DOM z 1994 r., działka 800 m2, komfortowy, energooszczędny, 
- 315.000 zł. Wołów, tel. 0602/50-67-33 ,
DOM w zabudowie bliźniaczej, wszystkie med(a, podpiwniczo
ny z garażem, blisko do komunikacji miejskiej, zielona dzielni
ca. - 365.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-42-62 
DOM zabudowania gospodarcze, duża działka, 7 km od granic 
Wrocławia, - 530.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-54-37 
DOM DWURODZINNY na Partynicach, - 420.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/362-83-28
DOM poniemiecki, ♦ zabudowania gosp., do remontu, grunt 7 
ha, Laski k. Złotego Stoku, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
363-37-44,0601/57-55-02
DOM nowy, na Muchoborze Wielkim, do zamieszkania, pow. 
160 m2, działka 800 m2, - 295.000 zł. Wrocław, tel. 362-28-09 
DOM parterowy, nowy, z poddaszem użytkowym, 270 m2, ga
raż 50 m2,15 km od Wrocławia, - 350.000 zł. Wrocław, tel. 0605/
60-67-77
DOM + budynek gosp., 4 km od Lubania śl., działka 0,75 ha, •
70.000 zł. Wrocław, tel. 336-99-38
DOM osiedle Strachocin, - 180.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372,75-58
DOM duży, działka zagospodarowana, siedliskowa, 1.5 ha, bu
dynek gosp., całość ogrodzona, nowe technologie, koło Katów
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Wrocławskich i Mietkowa, - 300.000 zł. Wrocław, tel. 071/_
353-55-95 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie
pod numerem - A00476 www.autogielda.Com.pl) - 
DOM poniemiecki, w Kamieńcu Wrocławskim, do remontu, dział
ka 12 a,- 125.000 zł. Wrocław, tel. 346-66-15,0604/43-68-73 
DOM PONIEMIECKI pow. 56 rn2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
strych, 2 piwnice, woda, gaz, prąd, warsztat samochodowy o 
pow. 50 m2, działka ok. 1.000 m2, - 190.000 zi. Wrocław, tel. 
0502/45-11-36
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ w Wieruszowie, przY tra
sie nr. 8, spokojna, zalesiona okolica, działka 470 m2, pow. 
użytkowa 220 m2 * 100 m2 na poddaszu, wszystkie media, II 
taryfa, - 210.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-76-02,346-61-65 
DOM na obrzeżach Wrocławia, 400 m2,12 pokoi, 3 łazienki, 
sauna, CO gazowe, telefon, działka o pow. 800 m2, może być 
. dla firmy, - 750.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-36-28 po godz. 20, 
0501/40-67-17
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ w okolicach Tyńca Ma
łego, 200 m2, wykończony w 90%, - 320.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-68-43
DOM WOLNO STOJĄCY w Szczodrem, nowe osiedle, pow. 170/ 
220 m2, parter: kuchnio-jadania, łazienka, pokój, piętro: 2 sy
pialnie, salon, łazienka, garderoba, działka skrajna pow. 700 
m2, ładne położenie, mikroklimat, zieleń, góra do niewielkiego 
wykończenia, - 330.000 zł. Wrocław, tel. 071/399-85-44,0600/
81-44-29
DOM na działce o pow. 7 arów, w Smolcu, pełne uzbrojenie, -
180.000 zł. Wrocław, tel. 0607/49-49-11
DOM PONIEMIECKI o pow. ok! 250 m2, działka 12 arów, 12 km 
od Jeleniej Góry, w Karpnikach, w Rudawskim Parku Krajobra
zowym, widok na śnieżkę, dom zadbany, 2 łazienki, na parte
rze ogrzewanie kominkowe, na piętrze piece, garaż, spiżarnia, 
piękna okolica, - 160.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-23-31 lub 
Karpniki, 075/713-72-14,0606/71-00-37 
DOM WOLNO STOJĄCY pow. 220 m2, działka 800 m2, pod
piwniczony, z garażem, siła, media, III kondygnacja do wykoń
czenia, na osiedlu domków jednorodzinnych, 12 km od cen
trum Wrocławia, -180.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-15-47 
DOM w Górach Sowich, podpiwniczony, po remoncie kaiptal- 
nym, ładna okolica, w pobliżu Wałbrzycha, - 60.000 zł. Wro
cław, tel .-071/372-40-17,0501/98-49-83 
DOM poniemiecki, 30 km od Wrocławia k. Brzegu Dolnego, pow.
110 m2, łazienka z w.c., c.o., zadrzewiona działka 51 a, budyn
ki gospodarcze, dogodny dojazd PKS i PKP, możliwość ada
ptacji strychu, ładna okolica, teren niezalewowy, do zamiesz
kania od zaraz, -135.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-25-66,0603/ 
12-54-34
DOM zabudowa bliźniacza 260/450 m2, Wrocław-Brochów, ul. 
Woskowa, nowy komfortowo wykończony, ładna cicha okolica,
2-rodzinny - 570.000 zł lub zamienię na mieszkanie willowe i 
inne duże. Wrocław, tel. 071/346:50-18 
DOM wolno stojący, poniemiecki, piętrowy, piwnice, po remon
cie, do dokończenia, 350 m2, pow. mieszkalna 200 m2,5 po
koi, 2 kuchnie i łazienki, garaż, weranda, taras, działka 1.000 
m2, dom może być dwurodzinny, - 330.000 zł. Wrocław, ul. Ko
miniarska 55
DOM w górach k. Walimia, nowy, do małego wykończenia, k. 
lasu, strumień, pięknie położony, w dolinie, wodociąg, dojazd, 
prąd. telefon, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-98-36 
DOM 20 km od Wrocławia, pięknie położony, blisko jeziora i 
lasu, 140 vn2,4 duże pokoje, kuchnia, łazienka, działka 16 a, •
230.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-92-61
DOM we Wrocławiu, z lat 40-tych, w zabudowie szeregowej, na 
Muchoborze Małym, przy nowo budowanej obwodnicy śródmiej
skiej, pow. 80 m2,c.o. gazowe, strych, piwnice, wszyskie me
dia, ogródek 250 m2, działka pracownicza 350 m2, bez pośred
ników, - 260.000 zł. Wrocław, tel. 0603/63-33-90 
DOM wolnostojący, 2-rodzinny, piętrowy. piWnica, strych, ocie
plony, działka 56Ó m2, własnościowa, - 360.000 zł. Wrocław,. 
tel. 071/352-43-66 J-

DOM na Ołtaszynie, 3-pokoje i mieszkanie 1-pokojowe, o łącz
nej pow. 140 m2, wykończone, kafelki, kominek, podłogi, c.o., 
okna PCV, - 366.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-11-08 
DOM w zabudowie szeregowej, skrajny, pow. 240 m2, nowy, . 
we Wrocławiu, na Strachocinie, na os. Technika, urokliwe, po- 
kojne miejsce, blisko centrum, - 320.000 zł. Wrocław, tel. 071/
348-33-79
DOM w zabudowie szeregowej, 3 kondygnacje, pow. 180 m2, 
na Karłowicach, - 350.000 zł. Wrocław, tel. 352-85-66 
DOM w zabudowie szeregowej, na Żemikach, możliwość za
mieszkania 2 rodzin, działka 327 m2, pow. użytk. 246 m2, par
ter: salon z kominkiem, sypialnia, kuchnia, łazienka, kotłownia, 
garaż; piętro: salon z kominkiem, kuchnia, łazienka, balkon; 
poddasze: salon i 2 sypialnie - 460.000 zł. Wrocław, tel. 0605/
60-21-10 . •
DOM w Kuźnicy Trzdńskiej, 15 km za Kępnem, budynek gosp., 
na działce 900 m2, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-08-22, 
336-66-50
DOM wolno stojący, pow. całkowita 180 m2, do małego wykoń
czenia, działka 1.100 m2, media, w Borowie, gm. Długołęka, -
230.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-27-89,0502/86-09-85 
DOM jednorodzinny, wolno stojący, po remoncie, działka 22 a, 
pod budowę lub rozbudowę, - 330.000 zł. Wrocław - Strachowi- 
ce, tel. 071/346-65-86
DOM 10-letni, wolno stojący z oddzielnymi dwoma wejściami, 
wszystkie media, ogrzewanie gazowe i elektryczne, 2 kuchnie, 
salon, 4-pokoje, 3 łazienki, osobny garaż + taras na garażem i 
strych, - 650.000 zł. Wrocław-Źerniki, tel. 0601/76-35-52 
DOM w Zaciszu k. Gryfowa, w trakcie remontu, 8 pomieszczeń, 
działka 1 ha, - 650.000 zł. Zacisze, tel. 0600/66-18-84 
DOM WOLNO STOJĄCY w Ząbkowicach ŚL; 6 pokoi, kuchnia,
2 łazienki, 2 tarasy, 2 garaże, piwnice, ocieplony, nowe okna, 
podłogi i glazura, CO gazowe, - 260.000 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-11 -86 w godz. 10-17,074/815-17-72 po godz. 19 
DOM w Sławie, 20 km od Zielonej Góry, stan surowy otwarty, 
zabudowa szeregowa, z cegły klinkierowej, 100 m od wody, bli
sko park, - 55.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-89-31 po godz. 20, 
0609/64-38-78
DOM PONIEMIECKI pow. 80 m2, w okol. Kożuchowa (woj. lu
buskie), 3 pokoje, kuchnia, łazienka, woda, el. szambo, c.o., 
zabudowania gosp., działka o pow. 45 a, atrakcyjna lokaliza
cja, - 42000 zł. Zielona Góra, tel. 0607/03-07-90 po godz. 18 
DOM PONIEMIECKI 8 km od Ziębic, pow. 100 m2, komfortowy, 
po remoncie, nowe okna, schody, podłogi, CO, piękna łazien
ka, działka 56 a, ogrodźona, sad, dobry dojazd, blisko las, pięk
na okolica, -135.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-49-42 
DOM PONIEMIECKI do remontu, pow. 100 m2,2 pokoje, kuch
nia + zabudowania gosp., woda, siła, prąd, działka 0.15 ha, w 
Kaczorowie, koło Zielonej Góry, przy ul. Kamiennogórskiej, -
43.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-51 -95,0601/55-09-17 

'DOM wolno stojący, z 1980 r., dwurodzinny, piętrowy, 150 m2 
pow. mieszkalnej z garażem, budynek gosp. 30 m2, działka 800 
m2, zagospodarowany, ogrodźona, przy drodze asfaltowej, -
250.000 zł. Żórawina, tel. 071/316-52-31
•  DOM NA WSI z czerwonej cegły, solidny, dobry dach, 3 

pokoje, 9 arów - 30.000 zł oraz inne domy, ceny 35.000 zł,
45.000 zł, 55.000 zł, ok. Milicza. BN .TYMOCZKO", Mi
licz. tel. 071/383-08-66 99000001 

DOM NA WSI 4 km od Opola, działka 10 arów, media, dobra 
lokalizacja, garaż, + zabudowanie gosp, -110.000 zł. Dziekań- 
stwo, tel. 077/464-60-38
DOM NA WSI + duże zabudowania gosp., blisko lasu, na ubo
czu wsi, z telefonem, woda, c.o., nadaje się na mieszkanie i 
pracownię artystyczną, rzemieślniczą, małą stadninę koni, dział
ka 0.46 ha, - 60.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-64-70 
DOM NA WSI pow. mieszk. 136 m2, całk. 300 m2, 6 pokoi, 
garaż, stodoła 160 m2, działka 1.35 ha, w tym sad starodrzew 
35 a, możliwość urządzenia warsztatu, działalności gosp., w 
spokojnej, cichej miejscowości przy lesie, - 65.000 zł. Luboszy- 
ce Małe 24, tel. 065/544-81-03
DOM NA WSI jednorodzinny, wolno stojący, pow. 120 m2, 
wszystkie media, + zabudowania gosp., działka 12 arów, -
65.000 zł. Łambinowice, teł. 077/431 12-16
DOM NA WSI 360 m2,4 sypialnie, 2 łazienki, wszystkie media, 
do zamieszkania od zaraz, działka 635 m2,20 km od Wrocła
wia,-200.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-14-00 
DOM NA WSI PONIEMIECKI piętrowy, 300 m2,7 pokoi, 2 ła
zienki, 2 wejścia, 2 telefony, siła, działka 0,25 ha, wodociąg + 
grunt 4 ha, 30 km od Wrocławia, kier. Oława, -140.000 zł. Oła
wa, tel. 071/301-52-06
DOM NA WSI w Dębnicy (byłe woj. kaliskie), dom o pow. 60 
m2, działka o pow. 600 m2, budynki gospodarcze o pow. 50 
m2, woda, prąd, gaz, CO w miedzi, po remoncie, naprzeciwko 
zalewu, - 65.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 
DOM NA WSI pow. użytk. 56 m2, z cegły, do remontu, budynek 
gosp. z poddaszem, możliwość adaptacji na mieszkalny, dział
ka 4000 m2 w tym 600 m2 gruntu budowlanego, woda, gaz, 
telefon, 6 km od Gostynia, woj. wielkopolskie, - 68.000 zł. Pie
chowice, tel. 075/761-12-14
DOM NA WSI na trasie Wrocław • Warszawa, 100 km od Wro
cławia, o pow. 80 m2, do remontu, - 45.000 zł. Sokolniki, tel. 
0608/62-07-73,071/783-24-21 po 20 
DOM NA WSI pow. 200 m2, komfortowy, ogrzewanie c.o. gazo
we, ogród 18 arów, łąka 2,2 ara, w rejonie Namysłowa, -160.000 
zł. Starościn, woj. opolskie, tel. 0600/19-88-99 
DOM NA WSI po remoncie, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 
CO, budynki gospodarcze, garaż, na działce 30 a, ogród 50 a, 
w Przecławiu k. Szprotawy, 30 km od Polkowic, • 85.000 zł. 
Szprotawa, tel. 0602/63-23-56
DOM NA WSI nowy, parterowy, 160 m2, taras, okna PCV+staw,
2 ha lustra wody, piękna okolica, spokojna okolica, razem lub 
osobno, - 300.000 zł. Wołczyn, tel. 077/418-93-47, 0608/
51-35-97
DOM NA WSI do remontu, zabudowania gospodarcze, działka 
7600 m2, w tym 700 m2, budowlana, 15 km od granic Wrocła
wia, kierunek środa śląska, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 071/
348-30-85
DOM NA WSI w woj. lubuskim, na działce 80 a, nowe, zabudo
wania gospodarcze ok. 300 m2, staw, sad, łąka, dom po re
moncie, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-74-56,0600/39-76-23 
DOM NA WSI podpiwniczony, pruski mur, 8 pokoi, 2 kuchnie, 
woda, siła, łazienka, w.c., c.o., zabudowania gosp., sad owoco
wy, 4.5 ha gruntów ornych, oaza ciszy i spokoju, blisko lasu, 
jeziora, strumyk na posesji, oczko wodne, atrakc. lokalizacja 
na Pogórzu Izerskim , powiat Lubań Śl. - .150.000 zł, cena do 
negocjacji. Wrocław, tel. 071/347-65-58,0605/07-42-91 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00477 www.autogielda.com.pl)
DOM NA WSI nowy, pow. 200 m2 + drugi poniemiecki o pow. 
100 m2, stodoła i sad, pow. całości 33 ary, na trasie Oleśnica - 
Trzebnica, z dala od zabudowań, w pobliżu lasu, -170.000 zł. 
Wrocław, tel. 372-05-84,0501/33-95-76 
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 PONIEMIECKI4 pokoje, kuchnia, łazienka, po
mieszczenia gospodarcze, woda, kanalizacja, siła, blisko las, 
działka 88 a, • 66.000 zł. Zakrzów, gm. Środa Śląska, tel. 071/ 
317-63-82
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, Nadolice Wielkie, - 55.000 
zł lub zamienię na ładowarkę L-200 (dopłata). Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-22-91,0606/49-55-72 
DOM W BUDOWIE, wszystkie przyłącza, bez pośredników. - 

. 140.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-35-24 
DOM W BUDOWIE, w Ścinawie, stan surowy, dach kryty da
chówką, 2 garaże w piwnicy, pów. 280 m2, działka 7 a, atrak
cyjny projekt, -165.000 zł. Ścinawa, teł. 076/843-62-31.
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, 
prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zł lub zamienię 
na mieszkanie w zachodniej części Wrocławia, 3-pokojowe, z 
możliwością dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
DOM W BUDOWIE, w zabudowie bliźniaczej, stan surowy 
otwarty, pow. całk. 266 m2, na działce 14 a, woda, prąd, 30 km 
od Wrocławia, k. Jordanow Śł, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
45-03-98
DOM W BUDOWIE, w Złotoryi,-65.000 zł. Złotoryja, tel. 0602I
25-07i31 '
DOM W BUDOWIE, I kondygnacją 90 m2, zalany strop, gaz w. 
budynku, działka 6.00 m2, gm. Rudna, -19.000 zł lub zamienię 

 ̂na samochód Mercicłes-1.24 Dt Złotoryja, tel. 076/878-4-1-17 _ 
DOM W BUDOWIE, typ W-119, stan surowy zamknięty, działka

9 arów, w miejscowości Wilkówek k. Głogowa. Jastrzębie Zdrój, 
tel. 032/471-92-84,0604/35-94-75 
DOM W BUDOWIE, w zabudowie szeregowej, stan surowy, 200 
m2, garaż, ogród, 20 km od Wrocławia, w ok. lasy, kąpielisko 
(kryte), -10.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 077/411-56-14,0605/
54-47-89
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, 100 lub 170 m2, 
60 m2 piwnic, garaż 64 m2, działka 30 arów, oczko wodne 3 
ary, w miejscowości Niemstów (7 km od Lubina), 300 od szosy 
Zielona Góra - Wrocław, -130.000 zł. Lubin, tel. 076/847-20-86 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - AG0145 www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE, z grubych bali sosnowych, w stanie suro
wym, bez stolarki okiennej i podłóg, wym.6 x 9 m, z balkonem, 
konstrukcja do szybkiego montażu, - 35.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/873-61-87
DOM W BUDOWIE, nowy, parterowy, 135 m2, w Osieku koło 
Lubina, stan surowy zamknięty, media, działka 10 arów, -
200.000 zł. Lubin, tel. 076/846-56-57,0605/78-53-77
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, stan surowy zamknięty, 
okna, drzwi, instalacje, parterowy, z poddaszem użytkowym, 
działka 20 arów, zadrzewiona, ładnie zagospodarowana, 3 km 
od Wrocławia, • 215.000 zł. Nadolice, tel. 071/318-97-63 rano 
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY pow. 400 m2, wykoń
czony w 85%, działka 1 ha, mały staw przed domem, 23 km od 
Wrocławia, - 580.000 zł, Oborniki śląskie, tel. 0603/39-48-45 
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, I etep, 80 m2, dział
ka 1350 m2, w Pławnej, kierunek Strzelin, 25 km od W-wia, -
60.000 zł. Pławna, tel. 0602/25-27-11
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, w Strzegomiu, do częścio
wego wykończenia, 300 m2, -168.000 zł. Strzegom, tel. 0501/
55-62-85
DOM W BUDOWIE, w Przemkowie, stan surowy zamknięty, 8 
pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, piwnice, strych * zabudowania 
gosp., działka 1445 m2, uzbrojona, na osiedlu Głogowskim, -
130.000 zł. Przemków, woj. legnickie, tel. 0605/31-28-26 
DOM W BUDOWIE, w stanie surowym otwartym, 185 m2, na 
działce 1000 m2,5 km od Wrocławia, wszystkie media podłą
czone do budynku, -170.000 zł. Wrocław, tel. 0605/61-97-88 
DOM W BUDOWIE, do wykończenia, 320 m2, działka 12 m2. 
w Drennie k.Wisły i Ustronia, atrakcyjna lokalizacja, - 200.000 
zł. Sosnowiec, teł. 032/263-52-19
DOM W BUDOWIE, w Sułowie k. Milicza, działka 1700 m2, stan 
surowy otwarty, wszystkie media, - 160.000 zł. Wrocław, teł.
347-77-03,0602/24-94-64
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY w Biestrzykowie, pow. 
248 m2+46 m2 strychu, stan surowy otwarty zadaszony, woda, 
energia el., garaż na 2 sam., działka 1139 m2, całość ogrodzo
na - 200.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-35-28 
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY pow. 180 m2 w Ka
mieńcu Wrocławskim, stan surowy zamknięty, instalacja elek
tryczna, wod-kan, z dobrych materiałów, telefon, garaż, działka 
800 m2, - 395.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-25-78, 0602/ 
50-67-21
DOM W BUDOWIE, do wykończenia, działka 7 arów, 6 pokoi, 2 
łazienki, kuchnia, jadalnia, hol, 2 tarasy, zieleń, ogrodzenie, 30 
km od Wrocławia, -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/392-59-72 
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY parterowy, na podwyż
szeniu, stan surowy otwarty, zadaszony, dachówka, ścianki 
działowe, woda, działka 1.000 m2, uzbrojona, przy drodze as
faltowej, 6 km za Wrocławiem, kierunek Oborniki Śl, -170.000 
zł. Wrocław, tel. 071/342-13-86 
DOM W BUDOWIE, W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na Sta- 
błowicach, pow. 200 m2, działka o pow. 240 m2, stan surowy, 
otwarty, -165.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-77-96 
DOM W BUDOWIE, wielorodzinny, duży, zadaszony, w stanie 
surowym, na działce 640 m2, niezależne kondygnacje, atrak
cyjna lokalizacja, Krzyki-Kledna, może być wykorzystany na 
biura lub inną działalność gospodarczą, - 250.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-91-70
DOM W BUDOWIE, JEDNORODZINNY w Jordanowie SI., stan 
surowy, bez pokrycia dachowego, na działce 7.3 ara, w pobliżu 
budowa zalewu, -105.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-61-50 
DOM W BUDOWIE, JEDNORODZINNY typ dworek, stan suro
wy, zamknięty, działka 10 arów ♦ media, wKiełczowie k. Wro
cławia, - 295.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-39,0601/71-28-17 
DOM W BUDOWIE, JEDNORODZINNY 140 m2, działka 1000 
m2, stań surowy zdecydowanie zamknięty, okna PCV, tynki, b. 
dobrze ocieplony, 7 km od granic Wrocławia w kierunku Chrzą- 
stawy, -150.000 zł. Wrocław, tel. 0501/46-17-42 
DOMEK LETNISKOWY w Wieleniu, nad jeziorem, 30 km od 
Leszna, działka4.65 arów. wszystkie media, kanalizacja, kuch- 
nia, łazienka, 2 sypialnie, pełne wyposażenie elektryczne, woda 
blisko lasu j jeziora, spokój, ciekawa lokalizacja, jadalnie, z wy
posażeniem, domek typu .BRDA*, - 86.000 zł., tel. 076/
847-45-16,076/845-13-81,0502/68-20-61 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AK0221 www.au- 
togielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY całoroczny, 2 pokoje, kuchnia, w.c., 
działka 5 arów, wŚwinoujściu, - 60.000 zł. Głogów, tel. 076/ 
833-38-02,0605/28-05-32
DOMEK LETNISKOWY murowany, w Kotlinie Kłodzkiej, pow. 
70 m2, salon z kominkiem, 2 sypialnie, na działce ogrodzonej o 
pow. 1.6 ha, w tym 20 arów lasu, 4 stawy, basen, -150.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-50-11,0603/59-74-25 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00448 www.au- 
togielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY murowany, w Boszkowie koło Leszna, 
nad jeziorem Dominickim wraz z działką, własność, 100 m od 
jeziora, - 38.000 zł. Leszno, tel. 0605/51-53-05 
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 .SZWAJCARKA* drewniany, na pod
murówce, 200 m od jeziora, w miejscowości Brenno (9 km od 
Sławy), pow. 38 m2 ♦ 15 m2 tarasu, wszystkie media, z wypo
sażeniem, -49.000 zł. Lubin. tel. 0601/74-82-94 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0208 
www.autogielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY murowany, całoroczny, zadaszony, ta
ras, położony na terenie ośrodka wypoczynkowego, nad jezio
rem Głębokie, 5 km od Międzyrzecza, - 57.000 zł. Międzyrzecz, 

- tel. 095/742-17-47.0601/74 9̂2-67
DOMEK LETNISKOWY w Michałkowej. nad potokiem, - 45.000 
zł. Świdnica, tel. 074/858-85-60 po godz. 18 
DOMEK LETNISKOWY całoroczny na Mazurach, na szlaku 
WJM, pow. 250 m2, na działce 8 a, nowy, komfortowy (hangar, 
sauna, jaccuzi, bilard), - 500.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-74-56 
DOMEK LETNISKOWY murowany, podpiwniczony, z podda
szem o pow. 62.5 m2+pomieszczenia gospodarcze, prąd, pom
pa, działka 370 m2, zagospodarowana rekreacyjnie, przy ul. 
Toruńskiej, - 26.500 zł. Wrocław, tel. 071/324-27-87, 0600/
35-33-87
DOMEK LETNISKOWY. 1999 r. do przewiezienia, wym. 6mx 
4 m x 5 m, drewniana konstrukcja, pokryty saidingiem, w Tarno
wie Jeziemym koło Sławy Śl, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/
328-98-45,0601/94-54-19
DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem, drewniany, pow. 50 m2, 
zadbany, własnościowy, księga wieczysta, urządzony, - 59.000 
zł. Wrocław, tel. 071/783-65-96,0605/73-68-80 
DOMEK LETNISKOWY 35 m2. nowy. 2 pokoje, kuchnia, ła
zienka, pom. gospodarcze, instal. elektr. i wodno-kanalizacyj
na, szyby antywłamaniowe, spełnia normy budowlane, całorocz
ny, bez działki, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 315-20-01 
DOMEK LETNISKOWY murowany, 60 km od Wrocławia, w le
sie nad jeziorem, 4 pokoje, kuchnia, duży strych, umeblowany, 
- 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-17-93,0603/60-46-80
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DZIAŁKI BUDOWLANE £ 
WROCŁAW JERZMANOW O i
powierzchnia od1150 do 1300 m2 na nowo £ 

powstającym osiedlu domków jednorodzinnych, 
prąd, woda, telefon, droga, komunikacja MPK, 
wydane warunki zabudowy, cena 35*38 zł/m2 

tel. 071/357-21-02,0-608 27 0914

DOMKI LETNISKOWE 2 kondygnacje, 6-osobowe, kuchnia, 
łazienka, WC, idealne na ośrodek wczasowy, 8 szt, *12.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
DOMY duże, 2 sztuki, 12 ha gruntu, we wsi Grzmiąca, 3 km od 
Głuszycy, piękne okolice, 5 pokoi, cisza, nadaje się na wszelką 
działalność, -130.000 zł. Walim, tel. 074/845-73-04
•  DOMY NA WSI ok. Twardogóry i Milicza, pięknie położo

ne, do odnowienia lub do remontu, dużo lasów, cisza, zie
leń, dużo grzybów, odległość od Wrocławia od 30 km, ceny 
od 35.000 zł do 180.000 zł, zapraszamy. BN .HOBO", Wro
cław, tel. 071/343-94-74 99000001

•  DWOREK z połowy XVIII wieku, z pięknym parkiem pod- 
dworskim o pow. ok. 1 ha, ogrodzony fosą, dojście do 
dworku mostkiem, pow. dworku 540 m2 + strych, po re
moncie kapitalnym, 12 km od płd. - zach. granicy Wrocła
wia, - 430.000 zł. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 99000001

DWOREK po remoncie kapitalnym, + zabudowania gosp., dział
ka 0.75 ha, 90 km od Wrocławia, • 350.000 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-17-72
DWOREK w dobrym stanie, pow. 800 m2, w cichej spokojnej 
ókolicy, przylegający do Zadrzewionego parku, 10 km od połu- 
dniowo-zachodniej granicy Wrocławia, z działką 3400 m2, z 
dobrym dojazdem, instalacja wodna, centralne ogrzewanie, 
kanalizacja, prąd, - 400.000 zł. Wrocław, tel. 0603/21-47-45
•  DZIAŁKA w Nieciszowie, między Wrocławiem a Oleśnicą, 

pow. 30 arów, uzbrojona (prąd, woda, gaz i telefon), cena
2.000 zł/ar. Wrocław, tel. 071/314-49-77,0601/74-66-08 
99000001

•  DZIAŁKA w Olszówce k. Twardogóry, pow. 4 ha, z oczkiem 
'wodnym, pow. ok. 10 arów, blisko lasu, z możliwością za
łożenia stawu hodowlanego, -16.000 zł. Wrocław, tel. 071/
314-49-77,0601/74-66-08 99000001

DZIAŁKA o pow. 10.400 m2, wraz z domkiem parterowym mu
rowanym (2 pokoje, kuchnia, łazienka), gaz, prąd, woda, dział
ka położona nad strumieniem wśród lasu liściastego, niedaleko 
(30 km) od Kołobrzegu, miejscowość Sławoborze, - 38.000 zł. 
Roman Magdziarek, Boguszów-Gorce, tel. 074/842-57-00 do 
godz. 15,074/844-92-55 po godz. 17 
DZIAŁKA w Bolesławcu, pow. 42.23 a, pod zabudowę miesz
kalną lub nieuciążliwe usługi -12 zł/m2. Bolesławiec, tel. 075/
734-73-38,0602/38-28-96
DZIAŁKA w Jarnołtówku, pow. 16 arów, przy drodze asfalto
wej, woj. opolskie, • 23.000 zł. Głuchołazy, teł. 077/439-33-51 
DZIAŁKA we wsi Łomnica, gm. Głuszyca, w Górach Kamień̂  
nych, pow. 2.139 m2, prąd, altana, nad potokiem Złota Woda, -
30.000 zł. Legnica, tel. 076/722-88-36 
DZIAŁKA nad jeziorem Boszkowo k. Leszna, pow. 420 m2, pięk
ny widok na cale jezioro, na wzgórzu, skraj lasu, • 13.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/05-90-74
DZIAŁKA 21 m2, pod garaż, ul. Piłsudskiego, -1.500 zt. Lubin, 
tel. 076/849-33-84,0604/65-26-63 
DZIAŁKA 5 ha i 25 a oraz las, woda, prąd, pomieszczenie gosp., 
dom parterowy, 30 km od Częstochowy, 4 ha ogrodzone pło
tem, - 40.000 zł. Lubin, tel. 076/846-51-03 
DZIAŁKA własnościowa, pow. 15.38 a, w trakcie przekształca
nia na budowlaną, w Księginicach k. Lubina, uzbrojona w ka
nalizację i prąd, -10.000 zł. Lubin, tel. 076/840-83-46 
DZIAŁKA w Chwałowicach, od 10-20 arów, cena 12 zł/m2. Mi- 
łoszyce, tel. 071/318-47-61
DZIAŁKA pow. 10 a, k. Obornik Śl., woda, prąd, - 10.000 zł 
(możliwe raty). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-30-41 
DZIAŁKA pow. 1.10 ha, w całości - 8 zł/m2. Ręków, gm. Sobót
ka, tel. 071/316-27-97
DZIAŁKA pow. 5 arów, blisko jeziora i lasu, kompletna doku
mentacja, - 8.000 zł. Sieniawka, gm. Strzelin, tel. 071/393-81-55 
DZIAŁKA 1.5 ha, z budynkami, koło Strzyżowa, woj. podkar
packie, - 60.000 zł. Strzyżów, tel. 017/276-36-85 
DZIAŁKA 7.36 ha, w lesie 1 km od zalewu w Kobylej Górze,

SPRZEDAM DZIAŁKĘ NA KRZYKACH 
W OKOLICACH LAMOWIC 

o pow. 4 tyś. m z pozwoleniem na 
budowę 1 projektem dla poważnego 

klienta 0P005721 
tel. 0602-130-696

•  DZIAŁKA BUDOWLANA 933 m2, z wydanymi warunkami 
zabudowy, woda, prąd gaz, atrakcyjna lokalizacja, ul. Jerz
manowska - 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-52-25 
99000001

O  DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1400 m2, w Łozinie, 
7 km od Wrocławia, prąd, woda, telefon, projekt 
domu, warunki zabudowy, księga wieczysta, na 
miejscu CPN, przychodnia, apteka, poczta, naj- 
nowszej generacji gimnazjum • 45 zł/m2. Wro
cław, tel. 0607/81-69-46 02022351

DZIAŁKA BUDOWLANA, 3000 m2, na małym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, 8 km od Wrocławia w stronę Kobierzyc, 
możliwość podziału na mniejsze, • 50 zł/m2. Wrocław, teł. 
367-72-87,0608/725-837
DZIAŁKA BUDOWLANA 9 a, ładnie położona w Kościerzycach, 
przy działce woda, prąd, telefon, - 8.000 zł., tel. 0607/51 -98-33 
po godz.17
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, pow. 726 m2, atrak
cyjna lokalizacja przy ul. Kowieńskiej, obok osiedla na Zgorze
lisku, wydane warunki zabudowy i energetyczne, - 65.000 zł.., 
tel. 0600/37-53-80
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2,51 ha, pięknie położona, 500 
m od rynku w Gryfowie śl., niedaleko jazioro i rzeka, może być 
pod budowę rezydencji, - 50.000 zł.., tel. 071/361-99-94 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.20 ha, prąd, woda -10 zł/m2. 
Bartków 7, gm. Dobroszyce! tel. 071/314-16-98 
DZiAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wrocł., 8.29 ara, uzbro
jona, warunki zabudowy, b.-ladna lokalizacja -125 zł/m2. Biela
ny Wrocławskie. tel. 071/311-24-26,0502/91-93-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, w Bierzycach k. Łoziny, 8 
km od Wrocławia, dobra lokalizacja, 'woda, prąd, telefon przy 
działce, obok szkoła, ośrodek zdrowia, apteka - 38 zł/m2. Bie- 
rzyce, tel. 071/315-49-38
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Wilczków, 3 km od 
Kobierzyc i Żórawiny, pow. 2.600 m2, uzbrojona, dobry dojazd, 
atrakcyjna lokalizacja - 35 zł/m2. Biestrzyków, tel. 071/311-31-46 
DZIAŁKA BUDOWLANA 35 arów, uzbrojenie, sieć wodocią
gowa i energetyczna, 15 km od Wrocławia, cena 15 zl/m2. Brze
zinki, tel. 071/348-96-62
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, powyżej 10 a, w Budczy- 
cach, media obok • 1.500 zł/a. Budczyce, gm. Zawonia, tel. 071/
312-93-53
DZIAŁKA BUDOWLANA 500 m2, w Długołęce koło Wrocła
wia, atrakcyjna lokalizacja, wśród nowych domków jednorodzin
nych, ogrodzona, prąd, woda w drodze (10 m), * projekt domu 
jednorodzinnego, b. dobry dojazd do Wrocławia, szkoła pod
stawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące na miejscu, ci
sza, spokój, cena • 45.000 zł. Długołęka, tel. 0605/21-59-57 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, 753 m2, przy szosie E-8, 
pod usługi, handel, uzbrojona, • 76.000 zł. Długołęka, tel. 071/
315-20-46
DZIAŁKA BUDOWLANA 3000 m2, prywatna droga dojazdo
wa, prąd, z telefonem, ogrodzona, położona przy lesie • 70 zł/ 
m2. Długołęka, tel. 071/315-25-91 
DZIAŁKA BUDOWLANA 8 arów + droga gratis, w Dobrzyko-

WROCŁAW - LEŚNICA 
DZIAŁKI BUDOWLANE

Pow. 800-1000 mkw. Uzbrojenie: prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, droga asfaltowa, 
telefon, komunikaqa MPK, blisko centom 
miasta, wydane pozwolenie na budowę.

BEZ po ś r e d n ik ó w  38 zUmkw. 
BIURO SPRZEDAŻY: C5P012015
54-403 Wrocław ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97 pon.-pt. 9-16 
tel. kom. 0 604 68-57-28_______

telefon przy drodze, w sąsiedztwie zabudowanych siedlisk, księ
ga wieczysta, wydane warunki zabudowy - 60 zł/m2. Kąty Wr., 
tel. 071/316-71-46,071/316-60-26 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 4 ha, w Kotlinie Kłodzkiej (okol. 
Polanicy Zdroju), pozwolenie na budowę, • 90.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/865-52-15
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.63 ha, w miejscowości Kro- 
snowice, prąd, woda, strumyk, droga asfaltowa, atrakcyjna lo
kalizacja, 20 km do wyciągu narciarskiego - 2 zł/m2. Kłodzko, 
tel. 0607/48-48-16
DZIAŁKA BUDOWLANA 37 arów, w Kostomłotach, uzbrojona, 
kanalizacja, woda, prąd, szkoła, ośrodek zdrowia - 20 zł/m2 lub 
zamienię na samochód. Kostomłoty, tel. 071/317-02-68 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 600 m2, - 25.000 zi. 
Królikowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-17-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 14-18 arów, położone pod la
sem, prąd, woda, cicha i spokojna okolica, 2,5 km od Kudowy 
Zdrój, -12 zł /m2. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-18-65, 0603/ 
23-01-55
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 16/18 a, Kunice (nad je
ziorem) - 30 ziłm2. Kunice, tel. 0602/15-17-37 po godz 16,0601/
79-18-20
DZIAŁKA BUDOWLANA w Legnicy, os. Sienkiewicza, pow. 705 
m2, - 26.000 zł. Legnica, tel. 076/721-74-30 
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. 076/749-81-87 
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 lup 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. Lubin, tel. 
076/840-82-02
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, pod budownictwo misz- 
kalno-usługowe, w Szklarach Górnych k. Lubina, uzbrojona + 
licznik energetczny, atrakcyjna lokalizacja, • 32,000 zł. Lubin, 
tel. 076/846-68-26 po godz. 20.
DZIAŁKA BUDOWLANA 37 a, uzbrojona, w Jędrzychowicach, 
9 km od Lubina. - 33.000 zl. Lubin, tel. 0606/33-82-98 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 3 ary, własnościo
wa, pozwolenie na budowę, • 35.000 zł. Lubin, tel.076/844-77-87 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 14.30 a, uzbrojona, woda, prąd, 
centrum wsi Lutynia- 33 zł/m2. Genowefa Spodymek, 55-023 
Lutynia, gm. Miękinia, ul. Kościuszki 52, woj. wrocławskie 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt. (teren uzbrojony) - 4.000 zł/ar. 
Malin, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-40-68 
DZIAŁKA BUDOWLANA 5400 m2. atrakcyjna lokalizacja, wi-

Działka budowlana 55 a
inwestycyjna, w Świdnicy przy ul. Łącznej 4, obok 
nowego salonu Renaulta. Pod każdą zabudowę, 
np. salon sam., magazyny, usługi, budownictwo 
mieszkalne. Sprzedam lub wydzierżawię, część 
lub całość. Tel. 0601 33 77 32. OPOH796

atrakcyjna lokalizacja, uzbrojona * studnia, pow. 34 ary, cena • 
20 zł/m2. Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.25 ha, w Walimiu, prąd na działce, 
warunki zabudowy, - 35.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/
843-27-40
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Szczodrem, przy ul. Zakrzew
skiej, - 30.000 zł. Szczodre, gm. Długołęka, tel. 071/399-86-09 
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 arów, w miejscowości Szczodre, 
gm. Długołęka • 50 zł/m2. Szczodre, teł. 071/399-85-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Szczytkowice, pow.
1.400 m2, -17.000 zł. Szczytkowice, gm. Trzebnica, tel. 071/
312-30-27 po godz. 20
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Szczytna, przy ul. 
Nadrzecznej 17, nr działki 376/1, pow. 0.2315 ha, pozwolenie 
na budowę • 14.50 zł/m2. Szczytna, tel. 074/868-31 -84 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2000 m2, w Szczytnie (Mazury), bli
sko lasu -16 zł/m2. Szczytno, tel. 089/624-6(V48,0608/65-83-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA wylane fundamenty, w Iwnie k. Ści
nawy, - 40.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-63-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Środzie Śląskiej, pow. 1332 m2 - 
80 zł/m2. Środa Śląska, tel. 071/317-58-47,071/317-20-91 
DZIAŁKA BUDOWLANA gmina Miękinia-Białków, 1019 m2 i 
1206 m2 przy drodze utwardzonej (asfalt), woda, prąd przy dział
ce - 25 zł/m2. środa śląska, tel. 071/317-81-82 po godz.17, 
0602/49-43-59
DZIAŁKA BUDOWLANA 7.5 a, w Środzie Śl, • 30.000 zł. Śro
da Śląska, tel. 071/317-59-48
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielawie, osiedle Białe, uzbrojona, 
pow. 509 m2, atrakcyjna lokalizacja, środa śląska, tel. 071/
317-66-32
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, w Św. Katarzynie - 35 zł/ 
m2. św. Katarzyna, tel. 071/311-41-93 
DZIAŁKA BUDOWLANA 19 a, dobra lokalizacja, rejon Ślęży, 
z drzewami owocowymi -40-zł/m2. Świdnica, tel. 074/850-56-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 0,18 ha w Świebodzicach - 
Cierniach, atrakcyjna, gaz, woda, prąd, możliwość podziału, -
45.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-27-29 pp godz.20 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2000 m2. w miejscowości Św. Kata
rzyna, atrakcyjna lokalizacja, blisko woda, gaz, prąd - 48 zł/m2. 
święta Katarzyna, tel. 0502/96-35-69, woj. wrocławskie 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 11-12 arów -11 zi/m2. Toma
szów Bolesławiecki, tel. 076/818-94-81 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ligocie Pięknej, pow. 900 m2, 
uzbrojona, ogrodzona - 55 zł/m2. Trzebnica, tel. 071/312-44-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Raszówce k. Lubina, pow. 10 a, 
uzbrojona, - 20.000 zł. Tymowa, gm. Ścinawa, tel. 076/843-55-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 750 m2, uzbrojona, w Jedlinie 
Zdroju, dobra lokalizacja, - 24.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/
841-59*35 po godz. 18
DZIAŁKA BUDOWLANA 16.90 a, rozpoczęta budowa, wszyst
kie uzgodnienia i plany, atrakcyjna lokalizacja Wałbrzych-Kon- 
radów, - 28.000 zł. Wałbrzych, tel. 0605/85-03-41 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 28 arów ♦ 8 arów gruntu rolne
go, prąd, woda, telefon, licznik, na działce, wjazd od drogi as
faltowej, atrakcyjna lokalizacja, na nowym osiedlu domków jed
norodzinnych, 15 km od Wrocławia, - 32.000 zł. Węgry, gm. 
Żórawina, tel. 071/311-30-12,0601/22-46-59

cy Zdroju, - 35.000 zł lub zamienię na samochód osobowy. Wro
cław, tel. 357-59-12
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, pow. 1.080 m2, 23 x 
47, uzbrojona, prąd, woda na działce, - 64.000 zł. Wrocław, tel. 
336-51-57,0601/18-99-25
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, we Wrocławiu, 1.300 m2 
-100 zł/m2. Wrocław, tel. 071/354-07-63 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 380 m2. Święto szów, własność 
hipoteczna, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-40-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 8.94 ara, nie uzbrojona, woda i 
prąd w pobliżu, Wilkszyn, ul. Kwiatowa, okolice ul. Polnej, -
34.000 zł. Wrocław, tel. 784-33-97,0605/36-00-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Karpaczu, w pobliżu .miasteczka 
country" -100 zł/m2 (do negocjacji). Wrocław, tel. 071/789-5742 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - AC0210 www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANA na Muchoborze Wielkim, własnościo
wa, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, kolektor ściekowy, 
pod zabudowę średniowysoką, pow. 10.000 m2, możl. dowol
nego podziału, cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/373-71-34 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A00500 www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANA pod budowę domku wolno stojące
go, wszystkie media, na Złotnikach, -105.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-23-63,071/321-73-94
DZIAŁKA BUDOWLANA 13,5 a, w Lutyni, 5 km od Wrocławia,
nowo powstające osiedle, ładna okolica, media w drodze, cena
30 zł/m2. Wrocław, tel. 349-11-97
DZIAŁKA BUDOWLANA 900 m2, obok toru wyścigów konnych
we Wrocławiu, teren niezalewowy, media do 150 m, zimna woda
na działce, autobus MPK • 115 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
785-76-31
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 2 ha, we Wrocławiu, pod śred
nio wysoką zabudowę -110 zł/m2. Wrocław, tel. 071/342-99-82, 
0607/40-95-88
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.006 m2, na Osobowicach - 50 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 0608/71-08-29 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 szt., pow. od 900 m2 do 1.000 m2, 
woda, gaz, prąd, telefon - 88 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/327-66-20 
DZiAŁKA BUDOWLANA 16a, ogrodzona, z mediami -120 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/327-66-20 
DZIAŁKA BUDOWLANA 58 a, ogrodzona, z mediami, żywo
płotem -100 zł/m2. Wrocław, tel. 071/327-66-20 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Dobrzykowicach, 7 arów, po po
dziale geodezyjnym, woda, kanalizacja, atrakcyjna lokalizacja, 
- 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-05-08 po godz. 20, 0503/
61-07-32
DZIAŁKA BUDOWLANA 13,3 ara, w Lutyni (5 km od Wrocła
wia), atrakcyjna lokalizacja na nowym osiedlu - 35 zł/m2. Wro
cław, tel. 0501/09-91-97
DZIAŁKA BUDOWLANA 27 arów, w Marinie (5 km od Wrocła
wia), atrakcyjna lokalizacja • 21 zł/m2. Wrocław, tel. 0607/ 
4949-11
DZIAŁKA BUDOWLANA oraz działki rolne, pow. 1,75 ha, przy
lega do osiedla, media blisko, Czernica, 8 km od Wrocławia - 
25 zł/m2. Wrocław, tel. 346-60-30 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 700 m2, prąd, woda, gaz, kana-
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dom mieszkalny 300 m2, po remoncie, bud. gospodarczy 900 
m2,2 stawy hodowlane, las, działki pod budowę mieszkanio
wą, nad rzeczką stopień wodny, • 410.000 zł. Syców, tel. 0608/ 
58-03-81,0603/62-36-36
DZIAŁKA pow. 70 m2,2 km od Środy śl., przy głównej trasie, 
możliwość przekwalifikowania, - 35.000 zł. środa Śląska, tel. 
071/317-25-10.0607/45-76-90
DZIAŁKA o pow. 4 ha, w okolicach Świdnicy, studnia głębino
wa, na każdą działalność - 5 zł/m2. Wałbrzych, tel. 074/ 
845-33-20
DZIAŁKA 25 a, w Osoli. - 100.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-59-79 po godz. 18
DZIAŁKA 1.30 ha, w Siodlkowicach, 10 km od Osoli, b. malow
nicza, spokojna wioska, 45 km od Wrocławia w stronę Wołowa,
- 20.000 zł. Wrocław, tel. 357-68-11.0600/29-60-52 
DZIAŁKA południowe okolice Wrocławia, 7 km za Ołtaszynem, 
pow. 1.100 m2, w trakcie zmiany kwalifikacji (na budowlaną) - 
17 zł/m2. Wrocław, 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 1 ha lub więcej, z przeznaczeniem pod centrum logi- 4 
styczne, cena od 100 zł. Wrocław, tel. 0601/26-62-91 
DZIAŁKA pod zabudowę jednorodzinną, położona na granicy 
miasta Wrocławia, pow. 740 m2, uzbrojona, w okolicy Mucho- 
boru Wielkiego - 70 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
DZIAŁKA położona na Muchoborze Wielkim, pow. 1000 m2, z 
uzbrojeniem w granicy działki, wydane warunki zabudowy, bez
pośrednio od właściciela - 80 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/73-72-87 
DZIAŁKA o pow. 670 m2, położona 2 km od granicy miasta 
Wrocławia, w gminie Kąty Wrocławskie, uzbrojona: prąd ze 
skrzynką o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwardzona, kanali- 

k  zacja. bez pośredników - 65 zł/m2. Wrocław/teł. 0502/54-08-12 
DZIAŁKA w Jelczu-Laskdwicach, woda, prąd, pod zabudowę 
szeregową, • 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/332-7240 
DZIAŁKA z rozpoczętą budową, na Kiełczowie, - 115.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/332-7240
DZIAŁKA w Złotoryi, ul. Chojnowska, pow. 40 a, cena 15.zł/ 
m2. Złotoryja, tel. 076/878-37-10 
O  DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 829 m2, gaz, woda, 

prąd, telefon, w Tyńcu Małym.., teł. 071/311-81-17 
po godz. 18 80007951

•  DZIAŁKA BUDOWLANA 0,5 ha, przy rzece, ogrodzona, 
Łąki k. Sułowa, - 25.000 zł. BN „TYMOCZKO*, Milicz, tel. 
071/383-08-66.0606/48-97-68 99000001

•  DZIAŁKA BUDOWLANA ok. Wrocławia (zachód), pow. 
2560 m2, z możliwością podziału ną 2 działki, przy drodze 
asfaltowej, media w drodze - 20 zł/m2. BGN, Wrocław, tei: 
07T/354-34-93 99000001 *

O  DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, wym. 26 x 45 
m, Św. Katarzyna, woda, gaz, energia el. przy dro
dze, beż pośredników. Wrocław,- tel. 071/ 
341-58-06,0501/48-28-79 02022511

DZIAŁKA Z POZWOLENIEM
Ulga budowlana, 5 km od Wrocławia, nowe 
dsiedia (gm. Długołęka), uzbr. (woda prąd) 
587 m, z  pozwoleniem na budowę i projekt, 

27.500 zł lub zamiana na samochód. 
t6l. 0*601 74 25 35 opoh483

wicach, 2 km od granicy Wrocław-Wojnów, wszystkie media, 
oprócz gazu, bez pośredników, • 38.000 zł. Dobrzykowice, tel. 
071/318-52-11
DZIAŁKA BUDOWLANA w Domasławie, gm. Kobierzyce, atrak
cyjna lokalizacja, pow. 2000 m2, cena - 50 zł/m2. Domasław, 
tel. 071/311-98-84
DZIAŁKA BUDOWLANA 0,55 ha, prąd, wodociąg, telefon, po
łożona przy drodze asfaltowej, ładna spokojna okolica; w pobli
żu Czamej 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, ze stodołą o pow. 500 m2 i 
domem, woda, prąd, - 25.000 zł. Domaszowice, tel. 077/ 
41945-93
DZIAŁKA BUDOWLANA w górach Sowich, w Rościszowie, 
ogrodzona, sad, drzewa iglaste, • 75.000 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/880-63-30,0605/85-19-28
DZIAŁKA BUDOWLANA 13 a, w Gajkowie • 25 zł/m2. Gajków, 
tel. 071/318-52-91,0603/85-19-20 
DZIAŁKA BUDOWLANA Góry Sowie, w Sierpnicy, pow. 1,8 
ha, przy drodze, na hotel lub inną działalność, możliwość po
działu, prąd na działce -10 zł/m2. Głuszyca, tel. 074/845-68-69 
DZIAŁKA BUDOWLANA ok. 30 a, w Golędzinowie, blisko 
woda, prąd, kanalizacja, 20 km od Wrocławia, - 52.000 zł. 55-120 
Golędzinów, gm. Oborniki śląskie, ul. Moniuszki 7 
DZIAŁKA BUDOWLANA 38 a, w parku krajobrazowym -10 zł/ 
m2. Gruszeczka, tel. 071/384-71-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12 arów, 30 x 40 m, ustawna, z 
prądem, 15 kW, siła, własny odwiert wody, 10 m głęboki, do
mek - altanka, telefon, woda, sieć przy plocie, w Chwałowicach, 
- 35.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-33-93 
DZIAŁKA BUDOWLANA własnościowa, 14 arów w Staniszo- 
wie, blisko prąd i woda, atrakcyjna lokalizacja, dobry dojazd, - 
21.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/643-67-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 38 arów, własnościowa,w Księ- 
gienicach Małych, 5 km od Sobótki i zalewu w Sulistrowicz- 
kach, widok na ślężę, prąd, woda, droga, telefon, lasek obok 
dziatki, • 38.000 zł. Jordanów śl., tel. 071 /3'TC-13-32 
DZIAŁKA BUDOWLANA 24 ary, w Gajkowie, ogrodzona, prąd, 
przy trasie Wrodaw - Jelcz, 5 km od granicy Wrocławia -15 zł/ 
m2. Kalisz, tel. 062/528-01-82
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.400 m2, w Kamieńcu Wrocławskim, 
woda i kanalizacja przy działce, • 74.000 zł. Kamieniec Wro
cławski, tel. 071/318-55-25 po godz. 19 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim,pow. 1564 
m2, indywidualny projekt, pozwolenie ha budowę, uzbrojona,, 
woda, prąd na działce, -110.000 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-50-91 •
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowym osiedlu w Gajkowie, 15 
km od-ceńtróm • 27 zł/m2 oraz działka w Wojnowicach k. Czer
nicy, 18 km od centrum -17 zł/m2. Kamieniec Wrocławski, teł. 
071/318-52-81 po godz. 20,0602/84-61-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Karpaczu - 70 zł/mZ. Karpacz, ter 
0605/32-18-75
DZIAŁKA BUDOWLANA usiugowo-mieszkalna, w Kątach Wr. 
2670 m2 (1400+1270), możliwość podziału, p/zy planowanej 
ulicy, 120 m od drogi wyjazdowej na autostradę, prąd, woda,
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dok na zbiornik wodny w Mietkowie, media przy działce -15 zł/ 
m2. Mietków, tel. 071/316-88-04,0609/47-07-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 arów, • 20.000 zł. Miłogowice, tel. 
071/399-77-25
DZIAŁKA BUDOWLANA W Minkowicach Oławskich, 2 x 20 
arów, uzbrojona, cena 15 zł/m2. Minkowice, tel. 0606/53-36-28 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 5 arów, w Mokrzycy k. Nowej 
Soli, na osiedlu domków jednorodzinnych, -10.000 zł. Mokrzy- 
ca, gm. Nowa Sól, tel. 068/324-98-05 po godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 18 a, w Jaroszówce, trasa Choj- 
nów-Lubin, ok. 100 m od drogi głównej, przy lesie; linia energe
tyczna, wytyczone granice, droga dojazdowa, bliskie sąsiedz
two, cena 10 zł/m2. Niedźwiedzice, tel. 076/818-69-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.5 hat atrakcyjna lokalizacja w 
rejonie Gór Sowich, góry, rzeczka, blisko las, wyciąg narciarski 
10 km od działki, linia energetyczna 220/380V, dojazd drogą 
asfaltową - 2 zł/m2. Nowa Ruda. tel. 074/872-50-95 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 km od Obornik Śl., 20 a - 35 zl/m2. 
Nowosielce, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310.-20-59 
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 13 arów, z rozpoczętą budową, -
75.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/06-50-83
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 15 a, w Staniszowie k. Karpacza, cena 
15 zł/m2. Podgórzyn, tel. 075/761-0247,755-20-59 do godz. 15 
DZIAŁKA BUDOWLANA 9 arów, uzbrojona, w miejscowości 
Miedzichowo, w połowie trasy świecko - Poznań, na osiedlu 
domków, w pobliżu lasy, jeziora, -11.000 zł. Polkowice, tel. 076/ 
845-08-19 po godz. 19
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 11 arów, w świętej Katarzy-' 
nie, pozwolenie na budowę,.projekt domu, wylane fundamenty, 
woda, gaz, prąd, ładna i cicha okolica, na nowym osiedlu, -
95.000 zł. Radwanice, gm. św.Katarzyna. tel. 071/311-78-30 
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Ręków, 9 km od So
bótki, pow. 36 a; 25 km od Wrocławia -12 zł/m2. Ręków, gm. 
Sobótka, tel. 071/316-27-97
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 arów, wszystkie media, blisko las,
- 25.000 zł. Siedlec, tel. 071/321-35-95,0605/57-97-74 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Siedlakowicach, pow. 40 a, prąd, 
woda, telefon przy drodze, przylega do głównej tras/Wrocław - . 
Świdnica, na osiedlu domków jednorodzinnych -14 zł/m2. So- - 

s bótka, tel. 071/311-81-04,071/390-31-54,0602/22-15-86 
DZIAŁKA BUDOWLANA 41 arów, - 41.000 zł. Stary Gierałtów, 
tel. 074/814-27-51 -
DZIAŁKA BUDOWLANA pow: 17.25 a, -18.000 zł. Struga, tel. 
074/845-24-56
DZIAŁKA BUDOWLANA w centrum Strzegomia, możliwość .. 
podłączenia mediów, pow: 30 a, możliwy podział -15 zł/m2. 
Strzegom,'tei.^04/96-36-1 f  ...
DZiAŁKA BUDOWLANA w Gęsińcu k.Strzelina, za parkiem.
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DZIAŁKA BUDOWLANA 13.35 a, uzbrojona (woda + prąd), 
pozwolenie na-budowę - 23 zł/m2. Wielka Lipa, gm. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-65-62
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 750 m2, atrakcyjna lokalizacja, 
na obrzeżach Wrocławia, 2 km od Psiego Pola, cena - 60 zł/ 
m2. Wilczyce, gm. Długołęka, tel. 071/399-07-98 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 13 arów lub 11 arów, w Wilczy
cach, 500 m od granicy Wrocławia, woda i prąd obok działki, 
cena - 48 zł/m2. Wilczyce, gm. Długołęka, tel. 071/398-8445 
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, zabudowana, możliwość 
adaptacji na mieszkania. 400 m2, Wilkszyn k, Wrocławia, •
75.000 zł. Wilkszyn. tel. 071/396-3545
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wiszni Małej, przy trasie na Po
znań, 20 lub 30 a, cena 35 zł/m2. Wisznia Mała, tel. 071/ 
31242-77
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 9 arów, w Oleśnicy, przy 
ul. Ludwikowskiej, cena - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/98-04-96 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1500 m2, na trasie Oława-Wrocław, 
Marcinkowice za Bims-em, cena - 30 zł/m2. Wrocław, tei. 0601/ 
06-73-36
DZIAŁKA BUDOWLANA 1200 m2. w Długołęce, wym. 40x30
m, uzbrojona, ładna, możliwy, przy ul. Modrzewiowej, • 76.000
zł. Wrocław, tel. 071/373-01-83 wieczorem
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.740 m2, uzbrojona -100 zł/
m2. Wrocław, tel. 0608/44-32-29
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Biały Kościół, pow.
1.300 m2. prąd, rozpoczęta budowa, - 45.000 zł. Wrocław, tel.
071/357-00-12
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Biały Kościół, pow. 
800 m2, prąd, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-00-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA na zboczu Ślęży, pow. 11 a - 27 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/372-16-72 
DZIAŁKA BUDOWLANA Wójszyce. uzbrojona, fundament, pro
jekt, -175.000 Zł. Wrocław, tef. 362-28-09 
DZIAŁKA BUDOWLANA T6 a, ogrodzona, wszystkie mediat 
cena 85-110 zł/m2. Wrocław, tel. 071/352-97-69,0603/20-12-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, uzbrojona, Domasław, cena 
75 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/32-44-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 40 a, 8 km od Wrocławia, •
100.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-79-94
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Dolnym, 1000 m2 - 65 
zł/m2. Wrocław, tel. 0605/29:82-10 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1100 m2, uzbrojona, 8 km od 
Rynku, ok. szpitala ,40-lecia’ , bez pośredników - 70 zł/m2. Wro
cław, tel. 0601/54-86-28
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 4.500 m2, uzbrojona k. Polani-
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lizacja, pomiędzy Muchoborem Wielkim a Smolcem, - 70.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/69-0845 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, pow. 800 m2, ogrodzo
na, woda i prąd przy drodze, kanalizacja w budowie, cena • 65 
zł/m2. Wrocław, teł. 071/352-31-78 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2600 m2. w Gajkowie - 27 zł/m2. Wro
cław, tel. 0502/23-81-70
DZIAŁKA BUDOWLANA Wojszyce, 1.300 m2, atrakcyjna lo
kalizacja, media blisko -150 zł/m2. Wrocław, tel. 071/361-59-61, 
0608/06-80-55
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 a. Pawlowice-Ramiszów. woda, 
prąd, rejon parku, pałac -125 zł/m2. Wrocław, tel. 071/361-32-61 
po 20
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.78 ha oraz 3.5 ha gruntu rolnego w 
jednym kawałku w miejscowości rekreacyjnej Gwieżdzin (jezio
ra), przy trasie Człuchów - Koszalin. Wrocław, tel. 0601/ 
55-67-73.071/317-0945
DZIAŁKA BUDOWLANA 17a, w Mirkowie, uzbrojona • 42 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/364-16-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 918 m2, własnościowa, projekt 
pod dom, wolno stojący, wylane ławy i fundamenty, wszystkie 
media, w rejonie ul. Kamieńskiego, we Wrocławiu, w rozlicze
niu może być samochód osobowy lub dostawczy, • 160.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-64-39
DZIAŁKA BUDOWLANA 2500 m2. w okolicach Sobótki, z bu- 
dyunkiem gospodarczym, ogrodzona, energia, z widokiem na 
ślężę, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 0503/98-59-95 - 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, pow. 11 arów, uzbrojo
na, w pobliżu prąd, woda, gaz, kanalizacja, • 59.000 zl. Wro
cław, tel. 071/35547-39
DZIAŁKA BUDOWLANA pow, 7 a, we Wrocławiu (Pawłowi
ce), pozwolenie na budowę, woda. prąd, bez pośredników, • 
48.000 zł. Wrocław, tel. 0501/25-67-87 '
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław-Widawa, pow. 43 a, uzbro
jona. w całości -125 zł/m2, - 537.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
325-94-08 po godz. 20
DZIAŁKA BUDOWLANA 988 m2. Św. Katarzyna, - 50.000 zł. 
Wrocław, tel. 36745-65
DZIAŁKA BUDOWLANA 1200 m2, KrZyki okolice ul. Buforo
wej, z warunkami zabudowy -120 zł/m2. Wrocław, tel. 071/ 
34648-84
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, we Wrocławiu 
(Pawłowice), 2636 m2, ogrodzona, zadrzewiona, rozpoczęta . 
budowa, energia, woda, gaz, telefon, studnia, droga dojazdo
wa asfaltowa oświetlona - 120 zł/m2. Wrocław, teł. 071/ 
363-24-32 po godzi 20
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1040 m2| w Obornikach Śl., z 
rozpoczętą budową domu jednorodzinnego, teren uzbrojony, 
atraktyjna lokalizacja.''-160.000 zł lub zamienię na mieszkanie 
we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/352-58-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA k. Wrocławia, 10 km za Wrocławiem, 
status rolny, przy lesie, za wsią, przy drodze asfaltowej,.5000 
m2. budynek gospodarczy 40 m2, k. lasu, - 40.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-98-36 Wieczorem
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, na Bielanach Wr.( 
uzbrojona, 1500 m2| wszystkie media, księga wieczysta, przy 
ul. Jesionowej, możliwość rat • 120 d/m2. Wrocław, tel. 071/ ~ 
338-1245,0607/62-80-53
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 km od Rynku, we Wrocławiu - 20 
zł/m2. Wrocław, tel. 0503/64-30-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilczycach, pow. 3 ha, do podzia
łu, atrakcyjna lokalizacja - 60 zł/m2. Wrocław, tel. 090/3140-16, 
071/352-91-26
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w Wiszni Małej - 35 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/782-9946
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 8
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arów, wszystkie media, rozpoczęta budowa, droga, - 75.000 zł 
lub zarpienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
357-87-83,0602/27-70-90
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, przy ul Jerzmanow
skiej, pow. 1259 m2, woda, prąd, gaz, cena 50 z!/m2. Wrocław, 
tel. 071/349-25-69
DZIAŁKA BUDOWLANA pew.it)66 K\2, we wsi Kiyniczno, 7 
km od Wrocławia, w kierunkuy na Poznań, prąd, gaz, woda, 
telefon, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-46-06 po godz. 15 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3 szt. • 20 zł/ 
mkw. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 600 mkw, z rozpoczęta budową 
dobra lokalizacja w Kamieńcu Wrocławskim, - 95.000 zł. Wro
cław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow.-953 m2, w Kamieńcu Wrocław
skim, prąd, woda, kanalizacja, telefon, projekt, mapa, warunki 
zabudowy, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 0605/22-11-92 ' 
DZIAŁKA BUDOWLANA południowo-zachodnia granica Wro
cławia, 10*34 ary, malowniczo położona, pozwolenie na budo
wę, bez pośredników • 28 zł/m2. Wrocław, tel. 0609/63-04-82 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10,5 ara, z rozpoczętą budową, me
dia (prąd, woda, kanalizacja, telefon), w bezpośrednim zasię
gu, cicha okolica, idealny dojazd, 10 km od granicy miasta, bez 
pośredników, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 0602/59-57-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej, spokojnej okolicy, w południo
wo-zachodniej części Wrocławia, z ubrojeniem na działce (prąd, 
woda, gaz, kanalizacja, 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, cena 40 zł/m2. 
Wrocław, tei. 071/316-94-32
DZIAŁKA BUDOWLANA pomieszczenie gospodarcze, prąd na 
działce, 2150 m2, cena 43 zł/m2. Wrodaw, tel. 324-27-01,0609/
07-73-16
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, z  pozwoleniem na budowę, 
zjazd z drogi .asfaltowej, ogrodzona, prąd, woda, gaz, telefon, 
Domasław, - 80.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-21-96, 0602/ 
43-76-78
DZIAŁKA BUDOWLANA 22 ary, w Lutyni, 5 km od Wrodawia, 
przy drodze asfaltowej, atrakcyjna lokalizacja - 40 zł/m2. Wro
daw, tel. 342-99-82,0607/40-95-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, we Wróblowicach k. W-wia, -
42.000 zł. Wróblowice, tel. 0605/51 -95-33, woj. wrocławskie 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, k. Lubania, -12.000 zł lub 
zamienię na samochód. Zacisze, tel. 0600/66-18-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA 35 a, położona pod lasem, spokojna 
okdica, uzbrojenie na działce, droga do działki asfaltowa, oświe
tlona, możl. kupna całości lub połowy - 1.800 zł/ar. Zawonia, 
tel. 071/312-90-85 po godz. 18,0604/69-25-56 . - 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Sieniawie Żarskiej, własnościowa, 
10 arów, - 20.000 zł. Żary, tel. 068/374-25-70
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Żernikach Wrocławskich, -
80.000 zł. Żemiki Wrocławskie, tel. 071/311-32-95 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1000 m2, woda na granicy dział
ki, aknalizacja burzowa, gaz 40 m, prąd 10 m, na działce budy
nek gospodarczy o pow. 100 m2, cena - 85 zł/m2. Żemiki Wro
cławskie, tel. 071/311-31-84
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12 a, media przy działce, grani
ce Wrodawia - 25 zł/m2. Źurawiniec, tel. 0601/30-66-74, woj. 
kaliskie
DZIAŁKA BUDOWLANO • LETNISKOWA od 5 do 8 arów, bli
sko jeziora i las, uzbrojona • 25 zł/m2. Sława, tel. 068/356-69-01, 
068/356-68-37
DZIAŁKA BUDOWLANO - PRZEMYSŁOWA pow. 37 arów, 11 
km od centrum Wrocławia, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 05021 
50-86-13,071/352-70-70
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA pow. 3 ha, woda, 
prąd, ogrodzona, w Wołowie, możliwość podziału, atrakcyjna 
lokalizacja w pięknej okolicy, 35 km od Wrodawia, cena -10 zł/ 
m2. Wrodaw, tel. 071/341-54-29 
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA w Środzie Ślą- 
skiej, pow. 0.65 ha, pełne uzbrojenie, przy trasie Wrodaw - Zie
lona Góra, cena 15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/795-13-76 
DZIAŁKA BUDOWLANO • REKREACYJNA 200 m do morza - 
120 zł/m2, możliwe raty., tel. 0608/78-99-04 
DZIAŁKA BUDOWLANO • USŁUGOWA pow. 21 arów, uzbro
jona - 30 zł/m2. Prudnik, tel. 077/437-52-59 
DZIAŁKA INWESTYCYJNA 4000 m2, w Złotoryi, uzbrojona, 
ogrodzona, atrakcyjna lokalizacja, przy głównej ulicy, cena - 25 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/373-01-83 wieczorem 
DZIAŁKA OGRODOWA pow. 250 m2, altana murowana (piw
niczka, WC, pomieszczenie na narzędzia), woda w kranie, 
drzewka owocowe, przy ul. Strachowickiej, * 2.500 zl. Wrodaw, 
tel. 071/357-84-51
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 75 arów, pod zabudowę (sta
cja paliw, motel), miasto przygraniczne, - 220.000 zi. Lubawka, 
tel. 075/741-13-85
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 2 szt., w Sobótce, pod lokalizację 
urządzeń obsługi rolnictwa, pow. 78 arów i 74 ary - 25 zł/m2. 
Sobótka, tel. 071/390-34-45
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 
8743 m2, przy głównej drodze - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 0609/
08-20-92
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Długołęce, 5000 m2, okolice Sel- 
grosu, 300 m od drogi Wrocław-Warszawa - 40 zł/m2. Wrodaw, 
tel. 071/345-75-18
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Pawłowicach, 3000 m2 - 65 zl/ 
m2. Wrocław, tel. 071/345-75-18 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 1.6 ha, pod stację paliw, usługi, 
parking, motel, - 400.000 zł.. Wrocław, tel. 342-99-82, 0607/ 
40-95-88
DZIAŁKA REKREACYJNA 500 m2, z zabudową nad jezio
rem Dominickim, - 37.000 zł. BoszRowo, tel. 0608/59-85-60, woj. 
leszczyńskie

DZIAŁKA REKREACYJNA w górach, piękny widok, wyciągi 
nardarskie, sklep, łowisko ryb, o pow. 11 arów, -10.000 zł. Głu
szyca. tel. 074/880-91-37
DZIAŁKA REKREACYJNA z domkiem, nad Jeziorem Domi
nickim, w Boszkowie, 20 m do jeziora, w zacisznym miejscu, 
blisko do plaży i punktów gastronomicznych, - 29.000 zł lub 
wydzierżawię na okres wiosna-lato-jesień. Góra, tel. 065/ 
543-21-74,0603/49-88-25
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 1,5 ha. w tym 0,30 ha lasu, 
Łazy Wielkie, gm. Krośnica k. Kubryku, • 80.000 zł. Kamieniec 
Wrocławski, tel. 071/318-50-91
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 40 arów, 12 km od Leszna, 
nad Jeziorem Krzyckim - 30 zł/m2. Krzycko Wielkie, tel. 065/ 
537-91-57,533-16-73
DZIAŁKA REKREACYJNA w Wieleniu, pow. 12,5 ara, bezpo
średni dostęp do jez. Wieleńskiego, media, projekt domu z po
zwoleniem na budowę, bardzo dobre sąsiedztwo, możliwość 
budowy własnej przystani, • 52.000 zł. Lubin, lei. 0608/10-85-89 
DZIAŁKA REKREACYJNA o pow. 21 arów, jezioro Nyskie, żwi
rowiska, - 2.500 zł. Maciejowice, tei. 077/431-56-47 po godz. 18 
DZIAŁKA REKREACYJNA wieś Sierpnica, k. Rzeczki, wycią
gi narciarskie, różne powierzchnie - 600 zł/m2. Sierpnica, gm. 
Głuszyca, tel. 0603/69-09-31
DZIAŁKA REKREACYJNA z domem komfortowym, w Borach 
Tucholskich, nad jeziorem, przy trasie Czersk-Starogard Gd., 
działka 470 m2, woda, prąd, siła, oczyszczalnia biologiczna, 
po remoncie kapitalnym, odeplony (może być całoroczny), nowy 
dach, piętrowy + piwnica, -120.000 zł. Starogard Gd., tel. 0600/
63-21-93,0502/57-17-54
DZIAŁKA REKREACYJNA w Świnoujściu, pow. 500 m2, mu
rowana altana, prąd, - 9.000 zł. Świnoujście, tel. 091/321-25-16 
po godz. 20
DZIAŁKA REKREACYJNA w Górach Sowich, zgłoszona pod 
zabudowę, atrakcyjna lokalizacja, cisza, spokój, dostęp do lasu, 
woda w odl. do 40 m, prąd, gaz, telefon, możliwość podziału na 
dowolne wielkości, 5000 m2, • 13.000 zł lub 3.5 zi/m2. Walim, 
tel. 0608/36-24-23, woj. wałbrzyskie 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Sulistrowiczkach nad zalewem, 
3000 m2, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-39-24, 0605/
34-66-71
DZIAŁKA REKREACYJNA w Dolinie Baryczy, przy nowo bu
dowanym zalewie, pow. 5 arów, -10 zł /m2. Wrocław, tel. 071/ 
372-52-34 po godz. 17
DZIAŁKA REKREACYJNO • LETNISKOWA Góry Sowie, w 
Sierpnicy, teren czysty ekologicznie, piękne widoki, blisko las - 
10 zł/m2. Głuszyca,tel. 074/845-68-69 
O  DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA nad za

lewem, woj. opolskie, • 6.000 zł. Wrocław, teł. 0717 
341-66-47 02022271-

/DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 3561 m2, 
uzbrojona, prąd, woda, położona w lesie, 100 m od brzegu je
ziora Wonieść, idealny dojazd, na Pojezierzu Leszczyńskim, -
89.000 zł oraz druga, pow. 959 m2, uzbrojona, prąd, woda, po
łożona w iesie, 100 m od brzegu jeziora Wonieść, idealny do
jazd, na Pojezierzu Leszczyńskim, - 24.500 zł. Leszno, tel. 065/ 
520-93-30 po godz. 18,0605/54-11-78 
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA uzbrojona, czę- 
śdowo zadrzewiona -15 zł/m2. Milicz, tel. 071/384-29-09,0503/ 
84-86-50
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 19.500 m2, 
możliwość podziału, ładnie położona, nad rzeką, blisko wodo
spad i las, w tym domek letniskowy w Przesiece -15-25 zł/m2. 
Przesieka, tel. 075/762-10-43
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Wieleniu, o pow. 
1060 m2. położona 100 m od jeziora, ogrodzona, prąd, - 35.000 
zł. Wałbrzych,lei. 0600/45-19-95 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA 36 arów. atrak
cyjna lokalizacja, Wilkanów k. Międzygórza, - 32.000 zł. Wilka- 
nów, tel. 074/813-60-94
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 460 m2, nad 
jeziorem, w miejscowości Zaborówiec k. Boszkowa, -16.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/92-16-89 
DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNA w okol. Milicza, wieś Mi- 
łosławice, ładnie położona, kolonia działek rekreacyjnych, 64Ó 
m2, b. dobry dojazd do działki, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0607/
83-65-36 po godz.18
DZIAŁKA ROLNA atrakcyjne położenie nad stawami, o łącz
nej powierzchni 10 ha - 5,8.000 zł/ha. Głoska, tei. 071/396-30-28 
DZIAŁKA ROLNA pow. 5.62 ha, po przeliczeniu 3.03 ha, przy 
drodze, z dostępem do rzeki • 6.000 zł/ha. Grabownica, gm. 
Krośnice, tel. 071/384-56-89
DZIAŁKA ROLNA 0.72 ha, w tym 0.20 ha lasu (60-letniego), 
na uboczu • 6.000 zł/ha. Grabownica, gm. Krośnice, tel. 071/
384-56-89
DZIAŁKA ROLNA własnościowa, z przeznaczeniem pod bu
downictwo, pełne uzbrojenie, dobry dojazd, obok basen kąpie
lowy, teren równy, suchy, pow. 1.5813 ha - 21 zł/m2. Jelenia 
Góra - Sobieszów, tel. 075/755-40-32 
DZIAŁKA ROLNA siedliskowa, pow. 0.25 ha, blisko media, 
sprzedam obcokrajowcowi, - 8.500 zł lub zamienię na osobowy 
bus. Kąty Wrocławskie, tel. 0604/82-56-45 
DZIAŁKA ROLNA pow. 8000 m2, uzbrojona, z możliwością 
przekwalifikowania na budowlaną- 20 zł/m2. Kępa, gm. Długo
łęka, tel. 071/398-79-94
DZIAŁKA ROLNA pow. 1 ha i 2 ha, możliwość podziału, rejon 
ślęży - 4 zi/m2. Świdnica, tel. 074/850-56-55 
DZIAŁKA ROLNA w okolicach Ślęży, o pow. 4 ha, atrakcyjna 
lokalizacja • 10 zł/m2. Tąpadla, tel. 074/850-56-51, 074/
851-26-88
DZIAŁKA ROLNA pow. 2,20 ha, przy drodze, - 3.000 zł /ha. 
Wińsko, tel. 071/389-04-57
DZIAŁKA ROLNA wtrakde przekształcenie na budowlaną w 
miejscowości Mokronos Górny, przy drodze, pow. 38 a - 40 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/332-76-71 
DZIAŁKA ROLNA pow. 90 a, w Śliwicach (za Kiełczowem), 
bez pośredników, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 0501/25-67-87 
DZIAŁKA ROLNA z akceptacją pod budowę, pow. 0.46 ha, w 
miejscowości Zawonia, kier. Budczyce, obok strumyk, możl. 
wykopania stawu, - 23.000 zł. Zawonia, tel. 071/312-90-50 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA pow. 0.57 a, częściowo 
uzbrojona, w Wojnarowicach, przy głównej trasie E-5, - 50.000 
zł. Wojnarowice, tel. 071/316-23-34,391-20-20 <
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA 26 a, uzbrojona, woda, prąd, 
15 km od Wrocławia, - 50.000 zf. Bogdaszowice, tel. 0605/
27-44-47
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, 51 

. arów, prąd, woda, - 35.000 zł. Kaczorów, gm. Bolków, tel. 0503/ 
01-64-65
DZIAŁKA ROLNO - BUDOWLANA w Bagnie, k. Obornik, 2 ha, 
możliwość podziału, na wzgórzu widokowym, poniżej miejsce 
na staw • 6 zł/m2. Osolin, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-60-02,0605/65-58-17
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA we Wrocławiu, pow. 5300 
m2, w obrębie Wrocławia, w Leśnicy, -150.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/354-38-15,0603/89-58-91
DZIAŁKA ROLNO - SIEDLISKOWA pow. 2.56 ha, położona u 
podnóża Masywu Śnieżnika, atrakcyjna lokalizacja -1 zł/m2 
lub zamienię na samochód. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/ 
811-14-24,0504/91-99-76
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA 1ha, w Ozorzycach, 14 
km od centrum Wrocławia w kierunku Strzelina, wydana decy
zja o warunkach zabudowy • 7 zł/m2. Ozorzyce, gm. św.Kata- 
rzyna, tel. 071/311-58-48
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA pow. 1.19 ha, przy zale
wie, droga asfaltowa, pod lasem, od 2002 r. działka rekreacyj- 
no-budowlana, w trakcie przekształcania - 5.5 zł/m2- Stare Bo
gaczowice, tel. 074/845-21-68
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA 5 ha, przy głównej dro
dze, uzbrojenie w pobliżu, 15 km od centrum Wrocławia - 20 zł/ 
m2. Żórawina, woj. wrocławskie, tel. 0601/26-54-37 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA pow. 400 m2, w 
Rzeszotarach k. Legnicy, - 6.000 zl. Legnica, tel. 076/854-29-05 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO • BUDOWLANA pow. 30 arów, 
przy głównej trasie, 15 km od Wrocławia, - 60.000 zł. Wrocław, 
teł. 0501/40-31-35
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO • BUDOWLANA 40 a, w Wiszni 
Małej, przy trasie A5, Wrocław - Poznań - 30 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/782-99-46
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO • HANDLOWA uzbrojona. 27 a.

w Smardzowie, przy trasie Wrodaw-Warszawa, - 90.000 zł. Ole
śnica. tel. 071/315-61-13
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1 ha, atrakcyjna lokalizacja, ide
alna pod budowę domu, z ogrodem, dużo zieleni, zaciszne miej
sce, dobry dojazd, media w pobliżu, okolice Wołowa - 3 zł/m2. 
Brzeg Dolny. tel. 071/319-50-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 0.5 ha, staw (0.5 ha), zagospo
darowany, dużo zieleni, dobry dojazd, media w pobliżu, okolice 
Wołowa, - 70.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-50-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1.30 ha, przy trasie Jelenia Góra - 
Sosnówka, źródła, las, atrakcyjna lokalizacja - 4 zł/m2. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-93-49
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z możliwością przekształcenia na 
budowlaną 500 m od autostrady A4, obok rzeka, blisko las, 1 
ha, - 5.000 zł. Krzywa, tel. 076/817-75-28 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 68 a -15 zl/m2. Smolec, tel. 0608/ 
67-42-35, woj. wrodawskie
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 5200 m2, pod zabudowę śre
dniowysoką, w Smolcu, cena - 35 zł/m2. Węgry, tel. 071/
311-48-11
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1.54 ha, pozwolenie na budowę, 
media w drodze, przy działce, Wilkszyn k. Wrodawia, szer. dział
ki 41 m - 7 zł/m2. Wilkszyń, tel. 071/396-35-45 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 2 x 1,1 ha, w Rościsławicach, bli
skie okolice Obornik śl., projekt, plan zagospodarowania tere
nu, woda w ulicy przy samej działce, -11 zł /m2. Wrocław, tei. 
071/330-00-78,0601/29-90-68
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, we wsi Bog
daszowice - 8 zł/m2. Wrocław, tel. 071/789-10-39 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA k. Oleśnicy, 3 ha, przy drodze, lasy, 
rzeka, atrakcyjna lokalizacja, aktualne warunki zabudowy - 3 
zł/m2. Wrodaw, tel. 357-68-11,0600/29-60-52 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA położona 6 km od miasta w kierun
ku południowo-zachodnim, pow. 40 arów, uzbrojęna, bez po
średników, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 6200 m2, położona 4 km od 
Oporowa, przy drodze asfaltowej, bez'pośredników, uzbrojenie 
w odległości 100 m od granicy działki, cena 9 zt/m2. Wrocław, 
tel. 071/316-18-08

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“ W rocław ianka “

53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 61 
tel. 361 22 56

POSIADA DO SPRZEDAŻY 
W CENTRUM MIASTA 

GOTOWE DO ZASIEDLENIA 
mieszkania 1- i 2-pokojowe

oraz garaże.
OP000401

DZIAŁKA SIEDLISKOWA z wydanymi warunkami zabudowy, 
uzbrojona, woda, gaz, prąd o mocy 8 kW. kanalizacja w granicy 
działki • 70 zl/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
O  DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA 1 ha, w 

Mrozowie, pozwolenie na budowę, woda, prąd 
przy działce, blisko las, rezerwat przyrody, ład
nie położona (może być większa), pilne! • 7.50 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/373-35-37 02022621

DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA w Mrozowie, po
zwolenie na budowę, 5 km w kier. zachodnim od Wrodawia, 
media przy działce, cicha i spokojna okolica, piękne położenie 
- 8 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/58-23-98 
DZIAŁKA USŁUGOWA o pow. 1800 m2. na przedmieściu Wro
cławia, całą lub połowę, na działce woda i prąd, położona przy 
drodze -100 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/783-67-71,0604/24-68-41 
DZIAŁKA USŁUGOWO • MIESZKALNA w centrum Lubina, os. 
Przylesie, uzbrojona, pozwolenie na budowę + projekt z przyłą
czami, pow. 4,5 a, - 65.000 zł. Lubin, tel. 0601/42-73-32
•  DZIAŁKI: Smolec, 6.500 m2 - 25 zl/m2,8.200 i 11.000 m2 

- 8 zł/m2,4 km od Wrocławia (media, KRUS), możliwość 
podziału. Wrocław, tel. 071/316-17-35 po godz. 18 
99000001

•  DZIAŁKI dla inwestora, Oporów, 1 ha - 79 zl/m2, Mucho- 
bór, 9000 m2, Śródmieście, zabudowa plombowa z pro
jektem, do V piętra -195 zl/m2. BN .PASAŻ TROJANOW
SKA’ , Wrocław, tel. 071/321-21-41 99000001

DZIAŁKI z bezpośrednim dostępem do jeziora, atrakcyjne spo
kojne miejsce, na wypoczynek, ryby i grzyby, w lesie sosno-

OKULARY SŁONECZNE

wym, własność przedwojenna, cena 19 zł/m2. Wieleń k. Wscho
wy, tel. 065/549-91-87,0607/17-03-68 
DZIAŁKI cztery po 15 arów, z widokiem na Karkonosze - 20.000 
zł za działkę; 0,46 ara, z widokiem na Karkonosze - 25.000 zł. 
Wojdeszyce, tel. 075/641 -23-21 
DZIAŁKI w Iwinach, 3000 m2 i 2500 m2, na południe od Wro
cławia, cena 42 zł/m2. Wrocław, tel. 316-57-59 
DZIAŁKI Wilkszyn • Pisarzowiee, pow. od 1.700 do 3.500 m2, 
pod rezydencję -18 - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
DZIAŁKI pod zabudowę jednorodzinną, na nowo powstającym 
osiedlu (Żwirki i Wigury); we Wrodawiu, bez pośredników, uzbro
jenie (woda, gaz, prąd o mocy 7 kW, kanalizacja oraz droga 
utwardzona w granicy działki) - 55 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/
316-18-08
O  DZIAŁKI BUDOWLANE ô 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.
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.part- 
ner.nieruchomosci.pl. BN „PARTNER’ , Wrocław, tel. 071/
317-24-*34 /fax, 071/317-59-61,0603/46-66-09 99000001 

O  DZIAŁKI BUDOWLANE 10-14 arów, os. Jerzma- 
nów, media podstawowe, bez pośredników • 45 

' zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-17-81,0501/52-71-88 
81010831

O DZIAŁKI BUDOWLANE atrakcyjnie położone bez
pośrednio pod dużym lasem iglastym, na tere
nie uzbrojonym (prąd, telefon, wodociąg, gaz) 
nowo powstającego osiedla domów, pow. od 
1000 m2, warunki zabudowy. Cena promocyjna • 
od 27 zł/m2. Okazja!. Wrocław, tel. 0604/52-97-52 
02021401

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 szt., na wsi, prąd, woda, z telefo
nem -1.200 zł/ar. Domaniów, tel. 071/302-74-82

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 nad morzem, w Dziwnowie, Między
wodziu, Sarbinowie, 150 m od morza -150 zł/m2. Dziwnów, tel. 
091/381-30-27,0608/19-01-49
DZIAŁKI BUDOWLANE 4 x 10 a, trasa Wrocław • Trzebnica, 
przez Krzyżanowice, Pasikurowice,'15 km od Wrocławia, spo
kojna okolica, nowe osiedle domków jednorodzinnych, woda, 
prąd, telefon przy działce, pozwolenie na budowę, ośrodek zdro
wia 500 m, szkoła (nowowybudowana) 1000m cena 25 zł/m2. 
Godziszowa, gm. Długołęka, tel. 071/398-77-94 rano do 10 i po 
19
DZIAŁKI BUDOWLANE w Jelczu - Laskowicach, blisko las, 
woda, wszystkie media - 35 zł/m2. Jelcz-Laskowice, tel. 0502/
29-47-53
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 14-15 a, częściowo uzbrojone, 
biisko las i kąpielisko - 3.500 zł/a. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-80-65,0604/48-56-93,0606/31-37-53 
DŹIAŁKI BUDOWLANE wśród lasów i łąk, 1 km od Wielenia, 
uzbrojone i nieuzbrojone, w Kaszczorze - 6 zł/m2. Kaszczor, 
gm. Przemęt, tel. 065/549-90-91 
DZIAŁKI BUDOWLANE blisko lasu: pow. ponad 2000 m2-
4.000 zł/ar oraz pow. ponad 3000 m2 - 3.500 zł/ar. Ligota Pięk
na, tel. 071/312-40-36
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 arów, przy drodze asfalto
wej, prąd, woda w granicy działki - 38 zł/m2. Łozina, tel. 071/ 
315-48-19,0502/54-42-16
DZIAŁKI BUDOWLANE przekwalifikowane, 4 szt., ok. 10 a -
2.500 zł/a w Nadolicach Małych. Nadolice, gm. Czernica, tel. 
071/318-96-87
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóża góry Anny • 15 
zl/m2. Nowa Ruda. tel. 074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE k. Obornik Śl., woda, prąd, telefon, 
kamień do budowy fundamentów -1.000 zł/a. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-30-41
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Pęgów, pow. do 36 a,
18 km od centrum Wrocławia, atrakcyjna lokalizacja - 45 zł/m2. 
Pęgów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-71-90 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., o pow. 10 arów każda, prąd, 
woda i telefony przy działkach, 6 km od Wrocławia, cena - 3.500 
zł/ar. Piecowice, gm. Długołęka, tel. 071/3T5-38-54 
DZIAŁKI8UDOWLANE w Sobinie k. Polkowic, 1t i 14 a. przy
ległe do siebie, pełna dokumentacja - 2.300 zł. Sobin, tel. 076/ 
845-96-73
DZIAŁKI BUDOWLANE ładnie położone, wydągi nardarskie. 
pow. 0.25,0.6,1.60 ha, Masyw śnieżnika, Sudety • 20 zł/m2. 
Stronie Śl., tel. 074/814-30-99
DZIAŁKI BUDOWLANE 734 m2 i 736 m2, w Krzykowie, gm. 
Czernica, bez pośredników, cena 50 zł/m2. Wrocław, tel.
329-48-10 po godz. 19
DZIAŁKI BUDOWLANE na Muchoborze Wielkim, własnościo
we, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, pod każdą zabudo
wę, pow. 2.000 -10.000 m2, z możl. podziału -170 zł/m2, cena 
do negocjacji. Wrocław, tel. 071/373-71-34 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00438 
www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., położone Obok siebie, pow. 10 
a, w Szewcach - 50 zł/m2, bez pośredników. Wrodaw, tel. 071/
351-05-81,0604/63-93-65
DZIAŁKI BUDOWLANE w Malinie, gm. Wisznia Mała, możli
wość podziału, cena - 4.500 zł/ar. Wrocław, tel. 071/355-89-02, 
0502/93-61-26
DZIAŁKI BUDOWLANE uzbrojone, 4 szt. x 1000 m2, w całości 
lub pojedynczo, atrakcyjna lokalizacja, okol. Wrocławia - 28 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 303-71-69,0600/55-08-61 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1200 mkw. - 25 zl/mkw, w Koło
brzegu. Wrocław, tel. P71/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKI BUDOWLANE kier. płn-zach, 9 km od W-wia, 20 min 
jazdy do Rynku, sąsiedztwo nowych domów, media, asfalt, PKS, 
poprowadzę budowę, doświadczenie, tania robodzna, - 22 zII 
m2. Wrodaw, tel. 0502/07-33-60,071/788-19-30 
DZIAŁKI BUDOWLANE położone 4 km od granicy miasta, pow. 
650 m2, wydane warunki wodne i energetyczne, bez pośredni
ków, cena 40-60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE I SIEDLISKOWE pow. do uzgodnie
nia, w Jugowicach k. Walimia, przy lesie, ekologicznie czysty 
teren, - 5 zł/m2. Świebodzice, tel. 074/854-27-29 po godz.20 
•  DZIAŁKI BUDOWLANO-KOMERCYJNE Cieplice, prze

mysłowe, Prochowice-Kawice - od 19 zł/m2; dom .bliźniak* 
nowy - 259.000 zł, Cieplice; dochodowa kamienica (skle
py, biura) - 590.000 zł w Jeleniej Górze; pensjonat w Kar
paczu, 30 miejsc - 690.000 zł. BN .BEZPROWIZJA’ , Wro
cław, tel. 0604/22-32-45 99000001 

DZIAŁKI LETNISKOWE z prawem zabudowy, nad Jeziorem 
Szelment Wielki, w woj. suwalskim -12 zł/m2. Suwałki, tei. 087/' 
566-54-80 po godz. 20
DZIAŁKI REKREACYJNE pod lasem, 2 km od zalewu Kobyla 
Góra - 6.50 zł/m2. Oleśnica, tel. 062/731-65-38,071/314-25-32 
DZIAŁKI REKREACYJNE z dostępem do jeziora, pow. 400 -
1.500 m2, cena 10 zł/m2. Przemęt, tel. 065/549-71-67 po 
godz.20
DZIAŁKI REKREACYJNE, BUDOWLANE z możl. wykopania

Wrocław, ul. Buforowa 32 
tel. 346-42-36, 346-42-37

stawu, wszystkie media, zadrzewione, koło Obornik Śl., cena 
od 5 zł/m2. świerzów, gm. Prusice, tel. 0607/30-64-25 
DZIAŁKI REKREACYJNO • ROLNE Góry Sowie, w Sierpnicy, 
teren czysty ekologicznie, piękne widoki, blisko las, wyciągi 
narciarskie, różne pow. - 5 zł/m2. Głuszyca, tel. 074/845-68-69 
O DZIAŁKI REKREACYJNO • BUDOWLANE 

500-1000 m2, atrakcyjnie położone, przy lesie, 
.100 m od brzegu jeziora Wonieść, Pojezierze 
Leszczyńskie, idealny dojazd • 17 zł/m2. Leszno, 
tel. 065/520-93-30 po godz. 18, 0605/54-11-78 
02021561

DZIAŁKI REKREACYJNO • BUDOWLANE nad zalewem, w 
miejscowości Mściwojów k. Jawora, atrakcyjna lokalizacja, 
media - 700 zł/ar. Jawor, tel. 076/872-83-08 
DZIAŁKI REKREACYJNO • BUDOWLANE we wsi Raciboro
wice Górne 80, pow. 2 x 25 a, z widokiem na zamek Grodziec, 
las, cisza - 5 zł/m2. Raciborowice, gm. Warta Bolesławiecka, 
tel. 076/818-97-11
DZIAŁKI REKREACYJNO • BUDOWLANE g. Sowie, atrak
cyjna lokalizacja, pod lasem, pow. do 3.000 m2, wóda, prąd - 
od 5 zł/m2. Wrocław, tel. 071/783-00-97 po godz. 18, 0602/ 
73-96-23
DZIAŁKI REKREACYJNO • BUDOWLANE 2 szt. o pow. 1.000 
m2 każda, własnościowe, w Rybojadach k. Trzdela (woj. lubu
skie), atrakcyjna lokalizacja wśród lasów i jezior, asfaltowa dro
ga dojazdowa, woda, prąd, przy działkach przepływa rzeczka -
12.000 zł/szt. Wrocław, tel. 354-38-15,0603/89-58-91 
DZIAŁKI REKREACYJNO • SIEDLISKOWE w górach, blisko 
lasu, możliwość wykopania stawu, spokojna okolica, dobry do
jazd, prąd. woda i telefon, stadnina koni - od 5 zł/m2. Świerki, 
gm. Nowa Ruda, tal. 074/871-12-14 
O  DZIAŁKI ROLNO - REKREACYJNE nad zbiorni

kiem wodnym, Słup k. Jawora, atrakcyjna lokali
zacja z bezpośrednim dostępem do linii brzego
wej • 700 zł/ar. Jawor, tel. 0603/22-40-30 
01025131

DZIAŁKI SIEDLISKOWE w Grabownie Wielkim, gm. Twardo
góra, cena -15 zl/m2. Wrocław, tel. 0606/98-04-96 
DZIAŁKI SIEDLISKOWE atrakcyjna lokalizacja, pod lasem, w 
Krzeptowie k. Smolca, pow. 1150-1300 m2 - 25 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/364-52-03,0605/57-28-43 
DZIAŁKI SIEDLISKOWE pow. 5000-6000 m2, położone 6 km 
od południowo-zachodniej granicy miasta, uzbrojenie w grani
cy działki, cicha, zalesiona okolica, starodrzew przy granicy 
działki, woda, gaz, prąd, droga, bez pośredników - 35 zł/m2. 
Wrodaw, tel. 071/316-94-32

O GARAŻ blaszany, składany. Jawor, tel. 076/ 
870-30-70 01026841

GARAŻ murowany w zabudowie szeregowej, w Jelczu Lasko- •
Wicach, -12.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel; 071/318-41-70 
GARAŻ blaszany; skladąny, - 1.200 zł. Jerzmanowa, woj. le: 
gnickie, tel. 0603/82-30-30
GARAŻ MUROWANY z kanałem i światłem, w Głogowie przy 
ul. Matejki, -20.000 zł. Jerzmanowa, woj. legnickie, tel. 0603/

. 82-30-30
GARAŻ ul. Kwiatkowskiego w Legnicy -13.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-20-58,0606/26-64-36
GARAŻ własnościowy, murowany, po remonde kapitalnym da
chu, malowaniu drzwi, zadbany, przy ul. Siemianowickiej w Le
gnicy - Białe Sady, - 6.300 zł. Legnicą, tel. 0605/64-60-00 
GARAŻ w Lubinie, ul. Kolejowa, obok kortów tenisowych, mu
rowany. księga wieczysta, -13.500 zł. Lubin, tel. 076/842-54-19 
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.Lubin, 
tel. 076/846-96-74 po godz. 20,0601/08-09-42 
GARAŻ blaszany skręcany, wym. 3.5x2.2 m, stan b. dobry. Mir
ków, tel. 071/315-11-28
GARAŻ składany z płyt betonowych, skręcany na śruby, fabrycz
ny, oryginalny, wym. 6 x 4 m, cena fabryczna - 8.200 zł, - 4.200 
zł. Oława, tel. 071/313-88-83,0606/12-42-14 
GARAŻ w centrum Strzelina, - 9.000 zł lub wynajmę. Strzelin, 
tel. 071/392-80-41
GARAŻ blaszany ocynkowany, nowy, bez zezvyolęń, transport i 
montaż do 30 km gratis, w cenie od 1.200 zł/szt. Strzelin, tel. 
071/392-16-35,0602/31-12-43
GARAŻ przy ul. Żiżki, boczna ul. Dmowskiego, - 25.000 zł. Wro
cław, tel. 071/325-05-84
GARAŻ pow. 14 m2, ul. Lelewela, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-46-17
GARAŻ przy ul. Hubskiej 89, w bloku mieszkalnym, ogrzewa
nie, prąd, woda, - 20.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/56-49-33- 
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77, -14.900 zł. Wrocław, 
tel.0602/66-65-01 j  .
GARAŻ W ZABUDOWIE SZEREGOWfcł-przy ul. Lnianej, - 
20.Q00zł. Wrocław, tel. 071/373-18-82 
GARAŻ własnościowy, we Wrocławiu, przy ul. Dokerskiej, na 

'Kozanowie, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0604/37-44-45 
GARAŻ przy ul. Litomskiej, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
343-30-96
GARAŻ murowany własnościowy, 18 m2, w zabudowie szere
gowej, ocieplony, 220/380 V, ul. Artyleryjska we Wrocławiu, -
25.000 zł. Wrocław, tel. 0608/70-24-13 
GARAŻ nowy, w zabudowie szeregowej, własnościowy, prąd, 
brama autoamtyczna, przy ul. Fiołkowej, boczna ul. Grabiszyń
skiej, - 26.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-22-65 
GARAŻ BLASZANY z blachy falistej, aluminiowej, • 1.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0607/59-20-72 
GARAŻE składane, z blachy ocynk, nowe. 3 x 5 i 3 x 6 m, moż
liwe raty -1.650 zł/szt. Syców, tel. 062/785-47-78,0608/46-79-42
•  GOSPODARSTW013 ha, sad, stawy, strumienie, pięk

nie, 50 km od Wrocławia - 220.000 zł. BN .TYMOCZKO’ ,
Milicz, tel. 071/383-08-66,0606/48-97-68 99000001

•  GOSPODARSTWO - dom i zabudowania z czerwonej ce
gły, 20 ha, las w odległości 100 m, możliwość hodowli koni, 
idealne na agroturystykę, 8 km od Milicza • 150.000 zł. BN 
.TYMOCZKO", Milicz, tel. 071/383-08-66 99000001

O GOSPODARSTWO ROLNE o pow. 20 ha, z zabu
dowaniami lub osobno., tel. 0608/83-97-60, 062/
782-47-11 02022001

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 10,8 ha w jednym kawałku, w tym 
1ha lasu, murowane, budynki mieszkalne, obora, stodoła, ga
raż, w woj. łódzkim, w miejscowości Lututów, - 97.000 zł. Siech
nice, tel. 0603/76-59-03
GOSPODARSTWO ROLNE 6 ha, dom luksusowo wykończo
ny * obora + stodoła, w woj. suwalskim, • 230.000 zł. Suwałki, 
tei. 087/566-54-80 po godz. 20
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 42 ha, w górach, dom, obo
ra, stodoła, szopa, - 250.000 zł. Unisław Śląski, tel. 074/
845-15-10
GOSPODARSTWO ROLNE 12 km od Głogowa, pow. 3.5 ha, 
dom 200 m2, media, siła, z telefonem, plastikowe okna, nowy 
dach, do wykończenia, - 45.000 zł lub zamienię na samochód.*% - 
Zielona Góra, tel. 068/374-39-32 
GOSPODARSTWO ROLNO-OGRODNICZE o pow. 1000 m2, 
szklarnie, piec miałowy oraz produkcja makaronu, • 150.000 zł. 
Komorów, gm. Świdnica, tel. 074/853-29-33 
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 3.5 ha, pod inwestycję, z prawem zabudowy, dobry na 
agroturystykę, cena 1.50 zł/m2. Antonin, tel. 0603/61-73-34 
GRUNT 1 ha, pod budowę, plan zagospodarowania przestrzeń-

USŁUGI GALWANICZNE
nego w realizacji, blisko media, w miejscowości Chrząstawa 
Mała - 10 zł/m2. Chrząstawa Mała, gm. Czernica, tel. 071/
318-96-46,06,06/68-17-02
GRUNT budowlany, pow. 1.5 ha, 7 km od Wrocławia, dobry do
jazd, teren zabudowany, cicha lokalizacja, media, cena - 400 
zł/ar. Jeszkowice, tel. 071/318-04-19 
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkcie -190 zl/m2. Wro
cław, tel. 071/339-89-98
GRUNT na stację benzynową, zajazd, przy tracie Warsza- 
wa-Olsztyn, pow. 4,4 ha z pozwoleniem + uzbrojenie, cena - 

' 100 USD/m2. Wrocław, tel. 0609/39-22-81 •
GRUNT ORNY 1.12 ha, 1.25 ha. klasa II, 12 km od Wrocławia, 
przy trasie Wrocław • Opole kierunek Żórawina -1.50 zł/m2. 
Rzeplin, tel. 071/316-46-53
GRUNT ORNY 5.7 ha, III klasa, położenie Ragaż, gmina Wisz- , 
nia Mała, cena - 4.500 zł/hektar lub oddam w dzierżawę. Wro ĵr; 
cław, tel. 071/311-76-78
GRUNT ORNY pow. 1.57 ha, - 5.000 zł. Żmigródek, tel. 071/
385-36-92
GRUNT POD DZIAŁKI BUDOWLANE w Żmigródku, blisko tra
sy nr 5 - 10 zł/m2. Żmigródek, tel. 071/385-36-92 
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 pow. 8 ha, w tym 2 ha ogrodzone - 8.000 zł/ha.
., gm. Wińsko, tel. 071/389-05-87 
GRUNT ROLNY pow. 3 ha, IV klasa, w Czarnogożdzicach (Do
lina Baryczy) • 7.000 zł/ha. Czarnogroździce, gm. Milicz, tel. 
071/384-61-17
GRUNT ROLNY IV i.V klasa, z działką budowlaną, w górach, 4 
km od Kłodzka, łącznie 8.6 ha • 3.000 zł/ha. Kłodzko, tel. 074/
867-77-17
GRUNT ROLNY w Krzeczynie Wielkim k. Lubina, przy drodze 
asfaltowej, pow. 4.82 ha, w połowie szer. pola przepływa stru
myk, - 25.000 zł. Lubin, tel. 076/749-76-49 
GRUNT ROLNY 3.25 ha, ziemia III i IV klasy, w Prochowicach,
-11.000 zł. Lubin, tel. 076/846-71-66
GRUNT ROLNY łąka, nieużytki, 2.6Ó ha, okolice Namysłowa,
na cele rolnicze lub ubezpieczenie KRUS, - 7.500 zł oraz drugi,
- 6.000 zł. Mikowice, tel. 0607/55-65-74 
GRUNT ROLNY pow. 1 ha, atrakcyjna lokalizacja, w parku kra
jobrazowym, przy lesie, możliwość wykopania stawu, - 30.000 
zł. Józef Jania, 57-550 Młynowiec 6, gm..Stronie śl.
GRUNT ROLNY 50 a, możliwość zrobienia stawu, - 5.500 zł.* 
Namysłów, tel. 077/419-59-88
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; GRUNT ROLNY 1.5 ha, w tym 1 ha czarnej pórzeczki, - 45.000 
zł. Siechnice, tel. 071/311-53-21 
GRUNT ROLNY pow. 6 ha * 2.500 zł/ha. Srebrna Góra, tel. 
0603/31-25-66
GRUNT ROLNY w Tyńcu Małym, kierunek Pietrżykowice, ok. 1 
km od autostrady (zajazd Relaks), pow. 1,80 ha, II klasa bonita
cyjna, - 4 zł /m2. Tyniec Mały, tel. 071/311-80-08 
GRUNT ROLNY w Nadolicach Wlk. przy trasie Jelcz-Laskowi
ce, 5 ha, możliwóść podziału' - 4 zł /m2. Wrocław, tel. 071/
347-89-41
GRUNT ROLNY z możliwością budowy 26000 m2, w całości 
nad jeziorem Wielkim, prąd, woda, w.c., + domek kempingowy, 
-t50.000zł. Wrocław, tel. 071/354-38-15,0603/89-58-91 
GRUNT ROLNY pow. 7.5 ha, w Rakowie gm. Oborniki śl., gra
niczy z lasem - 3.600 zł/ha. Wrocław, tel. 071/336-13-30,0602/
84-62-84
GRUNT ROLNY pow. 2.20 ha’w Pietrzykowicach, przy drodze 
asfaltowej, dla inwestora, prąd, woda, telefon, 2 km od auto
strady - 8 zł/m2. Wrocław, tel. 071/322-78-86 
GRUNT ROLNY w okolicach Lądka Zdroju, 30 ha, atrakcyjna 
lokalizacja, przy granicy czeskiej, możliwość podziału i prze
kwalifikowania - 3 zł/m2. Wrocław, tęl. 0601/49-83-91 
GRUNT ROLNY 2.60 ha, na Muchoborze Wlk., przy planowa
nej obwodnicy i drodze do Makro, pod centrum logistyczne, cena 
200 zl/m2. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
GRUNTY III i IV kl. - 4.000 zł/ha. Krzywa, tel. 076/817-75-28 
GRUNTY ORNE 20 ha, w Długopolu Górnym (Kotlina Kłodz- 

”  ka), idealne na rekreację, widok na masyw Śnieżnika, możli
wość przekwalifikowania • 3000 zł/ha. Wrocław, tel. 0602/
40-03-48
GRUNTY ROLNE pow. 5.4 ha, położone blisko lasu - 3.500 zł/ 
ha. Wołów, tel. 071/389-29-91
HALA atrakcyjna lokalizacja, 1.000 m2, z zapleczem socjal
nym, 120 m2, wszystkie media, możl. raty, • 49.000 zł. Lewin 
Brzeski, tel. 077/412-87-51
HALA stodoła, pow. 890 m2, w okolicy oddalonej 12 km od gra
nicy Wrocławia, z placem manewrowym o dowolnej wielkości, 
przylegające bezpośrednio do drogi asfaltowej, bez pośredni
ków, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
HALA 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 MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNA w Oleśnicy, 

nowa,'pow. 200 m2 + 200 m2 poddasza użytkowego, na 
działce 500 m2, z zapleczem sanitarnym i biurem,-110.000 
zł. Wrocław, tel. 071/314-49-77,0601/74-66-08 99000001

HALA PRODUKCYJNA pow. 300 m2 + budynek biurowy o pow. 
84 m2, teren 1500 m2, wszystkie media, własność, Brzeg Opol
ski, -120.000 zł. Skarbimierz, tel. 077/411-37-03 
HALE w częściach, 60 płyt stropowych, 10 słupów, 5 podcią
gów strunobetonowych, 540 m2, - 50.000 zł. Bielawa, tel. 074/ 
833-23-25
HALE PRODUKCYJNO • MAGAZYNOWE 420 m2 i 380 m2, 
place manewrowe, pomieszczenia socjalno-biurowe, wiaty ma
gazynowe, własny transformator 250 kW, woda, telefon, pow. 
5500 m2,18 km od Wrocławia, przy autostradzie A4, - 320.000 
zł lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 0601/97-75-27 
KAMIENICA w centrum Legnicy, do remontu kapitalnego, -
85.000 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27
KANTOR WYMIANY WALUT atrakcyjna lokalizacja, • 40.000 
zł. Wrocław, tel. 333-95-04 •
KIOSK HANDLOWY metalowy, fabryczny, 6 m2, instalacja el.
* licznik, przenośny, ocieplony dach, • 2.000 zł. Bolesławiec, 

^^075/734-73-25,0502/84-48-47
T̂ <lOSK HANDLOWY wolno stojący, 10 m2, drewno, ocieplony, 

wykończony PCV i boazerią, jak altana na działkę, itp., możli
wy transport wcałości, - 5.260 zł. Domasławice.gm. Twardo
góra, tel. 0603/08-04-76 ;
KIOSK HANDLOWY, - 6.500 zł. Jelcz-Laskowice, teł! 071/
362-34-24
KIOSK HANDLOWY na targowisku Gaj, 10 m2, wyposażony, 
obecnie sklep mięsny, >6.000 zł. Królikowice, tel. 071/31.1-17-61 
KIOSK HANDLOWY 20 m2, z lokalizacją, wejściem do środka, 
ul. Modrzewiowa, - .7.000 zl. Lubin, tel. 076/846-92-97,0501/
62-35-87
KIOSK HANDLOWY bez lokalizacji, konstrukcja drewniana, z 
zewn. panele plastikowe, prąd, woda, liczniki, • 8.000 zł! Ra
wicz, tęL 0605^03-68 ,
KIOSK HANDLOWY typ „Wieruszów*, przenośny; nowy, wejr 
ście do środka, regal, lada, sz'yby zabezpieczone, pów. 9-.8 m2, 
-.8.500 zł. Strzegom, tęl..074/fl55-58-26 
KIOSK HANDLOWY zwejsćtem do środka, i  5 m2, - Ś.O OO żł.- 
Wrocław, tel. 0601/87-59-49
KIOSK HANDLOWY na terenie Oławy, branża:rajsłpoy, skar
pety, bielizna, odzież, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0606/95-63-60 
KIOSK HANDLOWY 15 m2. na placu przy ulicy Zielińskiego, 
atrakcyjna lokalizacja, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 0602/10-21-38 
KIÓSK HANDLOWY 18 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego, -
58.000 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
KIOSK HANDLOWY na targowisku „Klon", mięso, drób, wędli
ny, lokalizacja do 01.2004 r., duże lady, 2 wagi, haki, terma, itd,
-12.900 zł. Wrocław, tel. 071/788-64-34 po 18 
KIOSK HANDLOWY 14 m2, plac targowy .Gaj", Wrocław, Wid
na 6, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-05-62 
KIOSK HANDLOWY typu Ruch, sprzedaż z zewnątrz, stan b. 
dobry, ok. 10 niZ, z zamontowanymi zabezpieczeniami (rolety, 
kraty). Wrocław, tel. 071/325-41-82,0606/91-29-08 
KIOSK HANDLOWY nabiałowy, z wyposażeniem, pow. 14 m2, 

placu targowym, przy ul. Widnej, -14.000 zł. Wrocław, tel. 
W1/784-57-75,0501/57-54-16 

KIOSK HANDLOWY typu „szczęka’, na placu przy ul. Zieliń
skiego, niski czynsz, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0501/97-79-09 
KONTENER 2-częściowy, pow. 30 m2, bez lokalizacji, z blachy 
trapezowej, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0604/90-41-77, 0501/
84-27-59
KONTENER BIUROWY budowlano-usługowy, okna drzwi za
bezpieczone kratami, • 2.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-74-27 
KUPIĘ DOM okolice Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, do 25.000 
zł. Domaszków, woj. wałbrzyskie, tel. 0502/60-89-54 
KUPIĘ DOM w Legnicy lub w bliskiej okolicy, do remontu, chęt
nie z ogrodem. Legnica, tel. 076/855-01 -94,0606/21-78-73 . 
KUPIĘ DOM z gruntem, może być do remontu, we Wrocławiu 
lub okolicy, do 20 km - do 50.000 zł. Niemcza, tel. 0603/92-74-89 
KUPIĘ DOM do remontu, okolice Kędzierzyna-Kożla, do 25.000 
zł. Danuta Krasnodębska. Pyskowice, tel. 077/481-61-03 grzecz
nościowy
KUPIĘ DOM w zabudowie szeregowej. Wrocław, tel. 0606/
73-3&-15
KUPIĘ DOM do remontu, we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław,
tel. 0502/50-86-13,071/352-70-70
KUPIĘ DOM PONIEMIECKI mały, do remontu, we Wrocławiu -
do 85.000 zł. Wrocław, tel. 0605/61-99-83
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 372-75-58
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, teł. 0602/
80-30-57
KUPIĘ DOM do remontu albo wykończenia, lub działkę budow- 

Jąną, najchętniej w okolicach Strachocina, Jerzmanowa, Żer- 
'Wiin, Muchoboru, Oporowa lub Kleciny, bez pośredników. Wro

cław, tel. 071/341-79-19

Sprzedam KONTENERY MIESZKALNE 
LUKSUSOWE

* o pow. 36 m' cena 60 tys. zł + 7% VAT
* o pow. 18 m' cena 30 tys. zł + 7 % VAT

KONTENERY wyposażone w całą sieć 
sanitarną i kuchenną 

KONTENERY mogą być postawione 
bez fundamentów 0 P005722

tel. 0602-130-696

Z a rz ą d
Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Lesznie 

ul. 17 Stycznia 92
Ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zabudo
wanej nieruchomości 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 warunkami płatności w  terminie do dnia 
25 maja 2001 r. pod adresem Spółdzielni w  zamkniętej kopercie z adnotacją 
„Przetarg”

- wpłacenie wadium w wysokości 150.000 żł. na konto nr 10901245-677- 
128-00-0 w WBK S.A. O/Leszno. Brak wpłaty wadium w  przeddzień otwar
cia ofert spowoduje, że oferta pozostanie pominięta

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w  dniu 28 maja 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. Wadium 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.

Szczegółow y wykaz składników nieruchomości i irine informacje dotyczą
ce przetargu udzielane są pod numerem tel. 065/529-56-13,

intenet: www.przetarg.hg.pl 0P012099

KUPIĘ DOM na południu Wrocławia, w cenie do 200.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-65-96,0601/65-77-12 
KUPIĘ DOM w Namysłowie lub w Jeleniej Górze • Sobieszo
wie, może być do remontu. Wrocław, tek 0600/83-72-99,0600/ 
83-72-97
KUPIĘ DOM mały lub zabudowania magazynowe (warsztato
we), w kierunku na Oborniki Śląskie lub Trzebnicę, może być 
do małego remontu. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
KUPIĘ DOM do remontu, z budynkami gospodarczymi, we Wro
cławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 0605/09-46-30 
KUPIĘ DOM budynek, może być do remontu lub rozbiórki, 
ogród, sad, łąka, w odl. 10 km od Złotoryi, do 20.000 zł. Złotory
ja, tel. 076/878-47-57
KUPIĘ DOM NA WSI do remontu, w okolicy Środy śląskiej, 
chętnie w Ogrodnicy lub Chwalimierzu. środa śląska, tel. 071/
317-58-47,071/317-20-91
KUPIĘ DOM NA WSI z gruntem, może być do małego remontu, 
przy lesie, okolice Milicza, Twardogóry, Jelcza-Laskowic, Obor
nik Śl. Wrocław, tel. 071/355-68-52 po godz. 20 
KUPIĘ DZIAŁKĘ oraz grunt rolny, we Wrocławiu albo okolicy. 
Wrocław, tel. 341-42-44
KUPIĘ DZIAŁKĘ lub grunt omy, łąkę, 1 ha przeliczeniowy, kla
sa III lub IV. Wrocław, tel. 0602/80-30-57.
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w okolicach Brzegu. Brzeg, 
tel. 0600/68-21-39
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w tej okolicy, pow. około 1000 
m2. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANO • ROLNĄ k. Bolesławca. Bo
lesławiec, tel. 075/732-77-33 po godz.- 21 
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Szklarskiej Porębie, pow.
5-15 arów. Wrocław, tel. 071/352-70-70 
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ z małym domkiem letnisko
wym, w cenie do 30.000 zł, najchętniej nad jeziorem. Wrocław, 
tel. 0608/28-28-62
KUPIĘ DZIAŁjSĘ ROLNĄ lub grunt omy lub łąkę, pastwiska, 
jako 1 ha przeliczeniowy, 2 szt. Wrocław, tel. 071/784-68-96 
KUPIĘ GARAŻ w okolicy ulicy Sztabowej, Wielkiej, Drukarskiej. 
Wrocław, tel. 071/368-01-11,071/367-13-07 
KUPIĘ GARAŻ w Jelczu-Laskowicach, przy ul. Hirszfeldâ Wro- 
cław, tel. 0601/70-76-45
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE budynki mogą być do re
montu, atrakcyjna lokalizacja, okolice Jawora. Wrocław, tel. 
0602/70-96-33
KUPIĘ GRUNT w okolicach Wrocławia. Wrocław, tel. 0606/
41-11-94
KUPIĘ GRUNT ORNY lub nieużytki, nadające się pod działal
ność rolniczą, warunek, dojazd drogą asfaltową - maksymalnie 
do 2.000 zł/ha. Lubin, tel. 0502/36-39-18 
KUPIĘ GRUNT ORNY ok. Wrocławia, dla ubezpieczenia KRUS. 
Wrocław, tel. 071/785-76-94,0604/71-66-24 
O  KUPIĘ GRUNT ROLNY w okolicach Wrocławia, 

do 2 ha. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 01027241 
KUPIĘ GRUNT ROLNY lub nieużytki, ok. 2 ha, najchętniej w 
okolicy Radwanic, Siechnic, Groblic, Oławy oraz w innych oko- 
liach Wrocławia. Radwanice, tel. 071/311-75-54 
KUPIĘ GRUNTY ROLNE nieruchomości, w rozliczeniu samo
chody osobowe i ciężarowe. Wrocław, tel. 0501/78-29-50 
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowości (Gądów, Za
brodzie, Cezarzowice, Jaszkotłe, Baranowice, Sadków, Piętrzy- 
kowice, Sadowice, Małkowice, Kębłowice, Skałka, Bogdaszo- 
wice, Lisowice), w gminie Kąty-Wrocławskie, Kostomłoty, 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, 
071/326-13-22
KUPIĘ KIOSK KWIATOWY z lokalizacją, we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 071/348-76-62
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 UŻYTKOWY we Wrocławiu lub okolicy. Wro
cław, tel. 373-80-16
•  KUPIĘ MIESZKANIE 1- LUB 2-POKOJOWE we Wrocła

wiu, może być w starym budownictwie, może być do re
montu, pilne! Bez pośredników, płacę gotówką od ręki!. 
Wrocław, tel. 071/330-08-08 po godz. 21,0604/52-97-52 
99000001

KUPIĘ MIESZKANIE okolice Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, do
25.000 zł. Domaszków, woj. wałbrzyskie, tel. 0502/60-89-54 
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, rejon i stan obojętny, do
80.000 zł, w rozliczeniu samochód dobrej klasy. Wrocław, tel. 
071/345-62-00,0602/70-08-64
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, 1-pokojowe lub 2-pokojo- 
we, do remontu, do 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-41-31 
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, metraż obojętny, z CO. 
Wrocław, tel. 071/367-52-25 f 
KUPIĘ MIESZKANIE małe, we Wrocławiu, w niskiej'zabudo
wie, pilnie - do 55.000żł (gotówka). Wrocław, tel. O603/22-3535 
KUPIĘ MIESZKANIE 1 lub 2-pokojowe, z C.O., w Karpaczu, 
Szklarskiej Porębie, Cieplicach. Wrocław, tel. 071/3T8-57-T52 
KUPIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe lub strych do adaptacji. 
Wrocław, tel. 0605/41-56-97
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE min. 30 m2, własnościo- 

. we.wniskiejzabudowie. Wrocław, tęl̂ 0605/51.-j94-24.
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE Wrocław lub okolica. Wro
cław, tel. 071/372-75- 8̂
KUPIĘ MIESZKANIE 1-PÓKOJOWE 2 lub 3-pokojowe we Wro
cławiu,do remontu, z ogrzewaniem miejskim, może być zadłu- - 
żone. Wrocław, tel. 0607/51-92-50 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE bezpośrednio, najlepiej 
na Kozanowie, Popowicach, w cenie do 70.000 zł. Wrocław, 
tel.349-27-21
•  KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE do 50 m2 w Legnicy, 

sprzedam nieszkanie 3-pok., 70 m2, w Legnicy - 60.000
jjJSaj żł,:mieszkanie 50 m2, Piekary - 55.000 zł, 37 m2, centrum 

Lubina - 60.000 zł, hala produkcyjna w Chojnowie, pow. 
s 1200 m2, działka 15 a - 250.000 zł, do wynajęcia 1-pok., 

okolice centrum - 500 zł/mies,, 3-pok., ok. centrum -750 
- zł/mies. ,BONT" Nieruchomości, Legnica, ul. Piastowska 

20, tel. 076/722-39-72 99000001 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Szczawnie Zdroju, spół
dzielcze, jasna kuchnia, na t. lub 2. piętrze do 50 m2. Oława, 
tel. 071/313-37-78
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE willowe, we Wrocławiu
(Karłowice). Prusice, tel, 071/312-63-08
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum lub inne pro- .
pozycje. Wrocław, tel. 0606/41-11-94
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, Gaj, Huby,
Książę Małe, Krzyki, pow. 4045 m2, balkon, dó II p. Wrocław,
tel. 0607/15-64-78

KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Popowicach. Wrocław, 
tęl. 071/372-75-58
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu lub okoli
cy do, - 60.000 zl może być do remontu, zadłużone. Wrocław, 
tel. 0604/36-49-85,071/348-32-37 po godz. 20 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wrodaw Śródmieście lub 
wynajmę. Wrocław, tel. 322-54-68 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, maksymal
nie 3-letnie, w niskiej zabudowie, w spokojnej dzielnicy, płatne 
„od ręki". Wrocław, tel. 071/782-81-63 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, rozkłado
we, z balkonem, we Wrocławiu, w cenie 85.000 r. 90.000 zł. 
Wrocław, tel. 351-93-25 po godz. 18 
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Jeleniej Górze w cenie 
do, - 50.000 zł. Głogów, tel. 076/831-46-14 
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w nowym budownictwie, 
w dzielnicy Krzyki, Oporów, w spokojnej, zielonej okolicy, chęt
nie z garażem, bez pośredników. Wrocław, tel. 0601/71-40-36 
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w niskiej zabudowie, na 
Krzykach, Grabiszynie, w cenie do 180.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-37-05
KUPIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE w niskiej zabudowie lub 
willowe, na Krzykach, Grabiszynie, Biskupinie. Wrocław, tel. 
071/342-37-05
KUPIĘ MIESZKANIE 5-POKOJOWE w Lubinie, na niskim pię
trze, do 90 m2. Lubin, tel. 076/844-60-83,0603/41-05-65 
KUPIĘ POLA ŻWIROWE w okolicach Warszawy. Wrocław, tel. 
0609/39-22-81
KUPIĘ STACJĘ PALIW może być do ręmontu, we Wrocławiu 
lub okolicy. Wrocław, tel. 396-35-79,0601/71-37-55 
KUPIĘ STOISKO ok. 15 m2, na branżę spożywczą, w domu 
handlowym lub centrum handlowym lub ppdnajmę. Wrocław, 
tel. 071/341-72-06 wewn. 50
KWIACIARNIA o pow. 70 m2, we Wrocławiu, na Krzykach, moż
liwość rozbudowy do 100 m2, atrakcyjna lokalizacja, -140.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-67-17
LAS sosnowy, 87-letni, stan rębny, pow. 4.60 ha, całość na po
kładzie dobrego żwiru, graniczy z żwirownią (obecnie pracują
cą), prąd blisko, cena 5 zł/m2. Wieleń k. Wschowy, tel. 065/ 
549-91-87,0607/17-03-68
LOKAL 28 m2, 2 pom., WC, korytarz - 8.000 z ł.., tel.071/
321-09-22,0501/25-06-33
LOKAL wolno stojący, na działalność gospodarczą, ul. Beetho- 
vena 3b, pow. 185 m2, - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-13-27 
pogodz.20
LOKAL 80 m2, w centrum Chojnowa, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-01-62
LOKAL BIUROWY pow. 55-230 m2, w stanie do aranżacji wnę
trza, wszystkie media, c.o. miejskie, stolarka PCV, miejsca par
kingowe, dobra lokalizacja. Wrocław, tel. 071/343-84-58 wewn. 
50,0606/14-35-98 do 99
LOKAL BIUROWY 54 m2, własnościowy, na Krzykach we Wro
cławiu, blisko centrum, z parkingiem - 2.000 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0606/40-34-24
O  LOKAL BIUROWY ORAZ MIESZKALNY : biuro

wy, pow. 53 m2, w nowoczesnej zabudowie, atrak
cyjny budynek, parkingi • 110.000 zł oraz miesz
kalny w tym samym budynku, pow. 50 m2 • 67.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/09-92-21 81010111

LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkcie, centrum han
dlowe na Nowym Dworze - 53.000 zł. Wrocław, tel. 0604/
66-34-47,0602/23-43-28
LOKAL GASTRONOMICZNY murowany, typu smażalnia fry
tek, atrakcyjna lokalizacja, pełne wyposażenie, woda, WC, prąd 
220/380 V, nadaje się na prowadzenie każdej innej działalno
ści, pow. całk. 44 m2, - 41.000 zł. Żarów, tel. 074/649-35-05

A T R A K C Y J N E  I TAN IE

M AGAZYNY i B IU R A
Idealne na składowanie lub produkcji 

pow. 20-1800 mł już od 4 zl / m *

rmacje
tel. / 0-71 / 367 91 99

/ 0-71/334 65 29
/ 0-71 / 348 63 61 OPP12156___________1 1

LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWY w Śródmieściu, przy ul. 
Otwartej,.pow, 30 m2, po remoncie kapitalnym, siła, w.c:, c.ó, -
75.000 zTWroćłaW, tót 071/322-70-21 pogodz. 20 
LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWY drukarnia offsetowa! pow. 
120 jn2; grunt dzierżawiony od społdizelni mieszkaniowej, - 

'230:000 zł. Wrocław, ter 071/353-18-26 
LOKAL HANDLOWO • USŁUGOWY w centrum Wrocławia, 
okolice'Rynku, ók. 40 m2, parter - 60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
343-66-43
# LOKAL HANDLOWY w nowej plombie, w Śródmieściu, 126 

m2 i 70 m2, wszystkie media, do wykończenia wnętrze, 
cena 2.750 zł/m2, lokal 256 m2, Krzyki - 4.000 zł/m2, Krzy
ki, 800 m2 łub podział, ceny od 2.200 zł/m2, doskonała 
lokalizacja. BN „HOBO", Wrocław, tel. 071/343-94-74 
99000001

LOKAL HANDLOWY część biurowa, mieszkalna. Krzyki, pow. 
200 2m, możliwy podział - 1.500 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
783-00-97 po godz. 18,0602/73-96-23 
LOKAL HANDLOWY 36 m2, Wrocław Śródmieście, duże wi
tryny - 39.900 zł. Wrocław, tel. 071/345-75-18 
LOKAL UŻYTKOWY 27 mkw. w Kudowie Zdroju, - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 971/361-52-50,0601/55-20-51 
LOKAL UŻYTKOWY, Wrocław Śródmieście 118 mZ,. wysoki 
standard, na każdą działalność, - 240.000 zł. Wrocław, tel. 071/
310-76-29.0608/02-47-61
MIESZKANIA w miejscowości Szczytnica, 10 km od Bolesław
ca, własnościowe, bezczynszowe, do remontu, pow. 31 m2.
1-pokojowe - 12.000 zł, pow. 46 m2,2-pokojowe - 16.000 zł, 
blisko strefy ekonomicznej, w rozliczeniu może być samochód, 
książeczki mieszkaniowe, rąty. Legnica, tel. 076/722-69-11 
MIESZKANIA w miejscowości Krzywa, k. Bolesławca, własno
ściowe, bezczynszowe, do remontu, pow. 30 m2,1-pokojowe -
12.500 zł, pow. 47 m2, 2-pokojowe - 16.500 zł, pow, 62 m2,
3-pokojowe • 21.000 zł, blisko autostrady, w rozliczeniu może 
być samochód, książeczki mieszkaniowe, na raty. Legnica, tel. 
0608/59-31-39
MIESZKANIA w pięknej miejscowości Krzywa, gm. Warta Bo
lesławiecka, 1-pokojowe, pow. 30 m2 -12.000 zł, 2-pokojowe 
47 m2 -16.000 zł, 3-pokojowe, pow. 62 m2 - 21.000 zł, własno
ściowe, bezczynszowe, księga wieczysta. Legnica, tel. 076/ 
866-16-06
MIESZKANIA dwa, pow. 53 m2 i 48 m2 + 20 m2 taras, własno
ściowe, bezczynszowe, nówe. cały parter, balkony, księga wie
czysta, siła, taryfa, co gazowe; telefon, kominek, kuchnia z anek
sem jadalnym umeblowana, 2 łazienki. Możliwość łączenia 
mieszkań, 60 km od Wrocławia, -1.450 zł /m2. Piława Górna, 
tel. 074/837-22-95,0609/2§-37-21 '
• .  MIESZKANIA 1 -, 2-, 3-POKOJOWE bez pośredników, pow. 

od 32 do 62 m2, w budynku do remontu, osiedle przy tra
sie A4, 16 km od Bolesławca, księga wieczysta, cena od 
300 do 370 zł/m2.., tel. 0603/97-53-06 99000001

•  MIESZKANIA 2-, 3-, 4-POKOJOWE ładnie wykończone, 
w Brzegu Opolskim, pow. 36 m2 * 46.000 zł, pow. 54 m2 -
65.000 zł, pow. 64 m2 - 65.000 zł, 79 m2 - 88.-000 zł, pow. 
107 m2 - 88.000 zł, 74 m2 - 95.000 zł, atrakcyjna lokaliza

cja. AN .WIKTOR*, Brzeg, tel. 077/416-14-08, 0606/
16-86-01 99000001 

O MIESZKANIA 2-, 3-POKOJOWE we Wrocławiu, od 
48 do 54 m2, cena 68.000-75.000 zł (70% ceny 
rynkowej). Wrocław, tel. 071/342-40-11, 0503/ 
90-25-55 81010701

•  . MIESZKANIA: 1-pok., Białowieska, 24 m2, całe w boaze
rii, kafelki, żywica, zostają wszystkie meble - 85.000 zł, 
Krzyki, małe ale wygodne, komfort lub zamienię na więk
sze, 2-pok., Buska, 58 m2, bardzo ładne, Gajdwa, plom
ba, 64 m2,3-pok., rozkładowe, bardzo ładne. BN .KORAL*, 
Wrocław, tel. 071/787-80-42,0603/85-23-88 99000001 

O MIESZKANIE w Jaworze, 45 m2, do remontu, przy 
ul. Szymanowskiego 10, sprzedam pilnie, • 29.000 
zł lub zamienię na samochód osobowy. Jawor, 
tel. 076/887-83-51, 0601/76-97-19 84014681

O MIESZKANIE gospodarcze, 20-letnie, 35 m x 12 
m, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, działka 60 arów, 
wszystkie media, telefon, • 210.000 zł. Niemarzyn 
5, gm. Miejska Górka, tel. 065/547-48-00 
01026981

•  MIESZKANIE atrakcyjne, w Oławie, blisko stadionu, 71 
m2, balkon - 120.000 zł, mieszkanie w Oławie, 72 m2 -
100.000 zł, mieszkanie w Oławie, 62 m2, balkon • 82.000 
zł - 1.330 zł/m2!!!. BN, Oława, ul. Rynek 28, tel. 071/ 
303-41-20 99000001

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.partaer.nieruchmosci.pl. 
BN .PARTNER*, Wrocław, tel. 071/317-24-34 (fax), 071/
317-59-61.0603/46-66-09 99000001 .

O MIESZKANIE 52 m2, na Polance, gładzie, kafelki 
w kuchni i przedpokoju, 2 szafy w zabudowie -
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-62-95, 06021
39-83-01 02022291

MIESZKANIE 2-poziomowe, własne CO, 56 m2, cena 1.150 zł/ 
m2. Brzeg, tel. 0501/85-60-34
MIESZKANIE w Brzegu Dolnym, 48 m2; III p., okna PCV, -
60.000 zł. Brzeg Dolny. tel. 071/319-98-02.071/310-83-67 
MIESZKANIE w Dzierżoniowie, 58 m2. własnościowe, wysoki 
standard. -100.000 zł. Dzierżoniów, tel. 075/771-56-45 
MIESZKANIE na I piętrze, w centrum Jedliny Zdroju, w trakcie 
remontu, o pow. 38,5 m2, - 27.000 zł. Jedlina Zdrój, woj. wał
brzyskie, tel. 0606/36-01-64
MIESZKANIE bezczynszowe w bloku, II p., cegła, parter. 3-pó- 
kojowe, glazura, panele, możliwość kupna garażu - 78.000 zł. 
Legnica, tel. 076/854-20-58,0606/26-64-36 
MIESZKANIE w miejscowości Krzywa, gm. Warta Boi., własno
ściowe, bezczynszowe, do remontu, księga wieczysta, pow. 30 
m2,1-pokojowe -12.000 zł, pow. 47 m2,2-pokojowe -16:000 
zł, pow. 62 m2,3-pókojowe, 10 km od Bolesławca, obok spe
cjalnej strefy ekonomicznej. Lęgnica, tel. 076/866-16-06 
MIESZKANIE nowowybudowane, w Legnicy, niska zabudowa, 
os. willowe?bez czynszowe, miejsca garażowe, termin oddania
09.2001 r. Legnica, tel. 0601/50-97-34 
MIESZKANIE pow. 72 m2, własnościowe, bezczynszowe, z 
wygodami, CO gazowe, balkon, Legnica, -1.000 zł/m2. Lubin, 
tel. 076/749-51-19
MIESZKANIE w Lubinie, na os. Ustronie IV, 62 m2,3. piętro, -
99.000 zł. Lubin, tel. 076/849-11-14 po godz. 20 
MIESZKANIE 45 m2, na parterze, w Lubinie, przy ul. Mickiewi
cza, - 58.000 zł. Lubin, tel. 0607/38-69-83 
MIESZKANIE 56 rń2, strych, piwnica, garaż, - 90.000 zł. Pie
chowice, tel. 075/761-71-52
MIESZKANIE w rynku, w Wiązowie, pow. 67 m2, do zamiesz
kania od zaraz, - 63.000 zł. Siewierz, tel. 032/674-18-76 
MIESZKANIE M-4 w bloku, jjow. 81 m2, stan b. dobry, wyre
montowane -1.500 zł/m2. Świebodzin, tel. 0601/53-92-16 
MIESZKANIE Wrocław Krzyki, rozkładowe, komfortowe, księ
ga wieczysta, -112.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-31-79,0503/
03-17-20
MIESZKANIE pow. 67 m2, - 1.300 zł /m2. Wąsosz, tel..065/ 
543-74-04
MIESZKANIE M-3 własnościowe, pow. 38 m2, II piętro, w blo
ku, - 45.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-14-54 
MIESZKANIE 76 m2, komfortowe, balkon, garaż, działka 6 ar, 
spokojna okolica, wszystkie media, niedaleko Wrocławia i Oła
wy, - 90.000 zł. Wierzbno, tel. 071/303-04-86 
MIESZKANIE 2-poziomowe, we Wrocławiu, 60 m2, stan h. do
bry, -150.000 zł. Wrocław, tel. 32.1-73-50 
MIESZKANIE willowe, 70 m2, garaż, komfortowe, -190.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-77-60
MIESZKANIE oraz lokal użytkowy, we Wrocławiu na Krzykach, 
w trakcie budowy, termin realizacji jesień 2001 r., blisko cen
trum -1.500 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/40-67-17 
MIESZKANIE w nowym budownictwie, 43 m2, duży słoneczny 
pokój, balkon, rozkładowe, glazura, z telefonem, we Wrocła
wiu, na Krzykach, blisko terenów rekreacyjnych, • 90.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/341-51-19
MIESZKANIE pow. 72 m2, własnościowe, komfortowe, świeżo 
po remoncie, wszystkie media, kuchnia umeblowanâ  ustawne,
b. ładne, -155.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-38-92

MIESZKANIE 53,5 m2, na-Krzykach we Wrocławiu, na 3. pię
trze, w 3-piętrowym budynku, w nowym budownictwie, własno
ściowe - 2.000 zl/m2. Wrocław, tel. 0606/40-34-24 
MIESZKANIE własnościowe, 41.5 m2, rozkładowe, wc, łazien
ka osobno, kafelki, mozaika parkietowa, umeblowana kuchnia, 
z telefonem, TV kablowa, piwnica, blisko szkoła, przedszkole, 
przychodnia, - 96.000 zł. Wrocław, tel. 324-90-35 
MIESZKANIE 50 m2, b. ustawne, pokój 18,5 m2. pokój 11 m2, 
kuchnia 10 m2. osobno łazienka, WC, balkon, przedpokój, bez
pośrednio - 106.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-88-17, 071/
344-34-56
MIESZKANIE kwaterunkowe, blisko Rynku, I p., rozkładowe, 
76 m2, nadaje się na biuro, kancelarię, cena 4.400 zł/m2 lub 
zamienię na dom, bez pośredników. Wrocław, tel. 793-55-73 
MIESZKANIE willowe, 100 m2, Strzelin, ul. Piłsudskiego 33, -
100.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-05-05,0501/25-54-07 
MIESZKANIE 33 m2, IV piętro, meble kuchenne na wymiar, do 
zamieszkania od zaraz, • 85.000 zł. Wrocław, tel. 0606/28-90-74 
MIESZKANIE komfortowe, 23 m2, spółdzielczo-własnościowe, 
pokój, kuchnia, łazienka, WC, CO, łazienka w kafelkach, kabi
na natryskowa, telefon Dialog, na Psim Polu, kuchnia umeblo
wana, lodówka, • 58.000 zł. Wrocław, tel. 324-38-96,328-96-92 
MIESZKANIE willowe, o pow. 70 m2, na Zalesiu, taras, przy
ziemie, ogródek, *■ 240.000 zł. Wrodaw, tel. 071/348-57-42 
MIESZKANIE willowe, pow. 86 m2, w budynku dwurodzinnym, 
niezależne, CO gazowe, garaż, taras, działka 6 arów, ogrodzo
ne, księga wieczysta, bez pośredników, Psie Pole, - 220.000 
zł. Wrocław, tel. 071/322-94-75,071/352-72-83 wieczorem
•  MESZKANIE 1-POKOJOWE I piętro, 20 m2. Krzyki Bo

rek, - 53.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 
99000001

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE ul. Zachodnia, 28 m2, -
79.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001 

O  MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2,1 piętro, Kar
łowice, jasna kuchnia, telefon, księga wieczysta, 
• 64.000 z ł , do negocjacji. Wrocław, tel. 071/
326-00-31 02022441

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiû  ul! Prze
strzenna, 20 m2, l/IV piętro, zadbane, cicho, zielono -
60.000 zł, 3-pokojowe, we Wrocławiu, ul. Orzeszkowej, 65 
m2L plomba, lll/IV piętro - 155.000 zł, Sępolno, 67m2, 
ogródek - 170.000 zł. BN .JDD', Wrocław, tel. 071/
327-78-34 99000001

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, w Bolesławcu, w Cen
trum, 7 piętro, własnościowe, niskiczynsz, telefon, kuchnia, ła
zienka, po remoncie, - 46.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/732-87-66 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Zgorzelcu (Tylice), garaż, dział
ka pow. 6 arów, - 38.500 zł. Dzierżoniów, teł. 0601/73-35-51 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE do remontu, własnościowe, bez
czynszowe, przy autostradzie A4, do zrealizowania książeczka 
mieszkaniowa, -16.500 zł Legnica, teł. 076/862-96:23 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum Lubina, pow. 27 m2, 
na IV piętrze, - 41.000 zł. Lubin, tel. 076/749-68-15,' 0606/ 
47-62-70
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 33 m2, kuchnia, łazienka, w.c., 
balkon, piwnica, 9 km od Karpacza i Jeleniej Góry, na 3. pię
trze, wszystkie media, duży zakład pracy, - 50.000 zł. Mysłako
wice, tel. 075/771-85-91 po godz. 20 (?djęda do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - A00512 www.auto- 
gielda.com.pl)
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, w Świdnicy, na I 
piętrze, 35.2 m2, kuchnia, - 55.000 zł. Świdnica, teł. 0608/ 
45-65-31
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 22 m2, w centrum Trzebnicy, po 
kapitalnym remoncie, wysoki parter, jasna kuchnia, jasny po
kój. - 45.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-04-82 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu. 27 m2, koło hote
lu .Wrocław’, umeblowane, telefon, TV kablowa. Trzebnica, tęl. 
071/387-17-81 wieczorem
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, pow. 24 m2. Iłl pię
tro, budownictwo wielopłytowe, CO miejskie, przy ul. Kościusz
ki, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-95-76 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka. 40 m2, we Wrocła
wiu, blisko Rynku, bez pośredników, -118.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/85-86-98
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2, na 2. piętrze, CO, - 72.000 
zł. Wrocław, teł. 071/783-91-99,0501/70-55-43 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 1-pokojowe, 31 m2, ok. pl. Pe
reca. CO, ciepła i zimna woda, I piętro, okna ód podwórka, sło
neczne, jasna kuchnia, przytulne, kafelki, kabina prysznicowa,
- 79^00 żł. Wrocław, tel. 071/357-74-21,0601/73-55-91 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE duża kuchnia, pow. 34 m2. ul. 
Piłsudskiego, ciche, balkon, może być na gabinet, - 92.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-53-06
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2. widna kuchnia, balkon, 
ładnie wykończone, bez pośredników, - 79.000 zl. Wrocław, tel. 
357-35-16,0605/62-90-09
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, IX piętro, z telefonem, 
blisko centrum, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-50-44,0502/ 
23-82-41
MIESZKANIE 1-PÓKOJOWE pow. 19 m2, na I piętrze, balkon,

Przedsiębiorstwo 
Motoryzacyjne 

Auto-Polmozbyt Sp. z o.o.. 
Wrocław, 

ul. Powstańców Śl. 211/217 
posiada na swoim terenie

lokale do wydzierżawienia
Dogodne wejście od strony 

ulicy Powstańców Śl. 
powyżej 52 m 

Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem 

tel.: 071/367 90 6 6
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CENTRUM KREDYTOWE-AUTO CENTRUM
kredyty hipoteczne do 100% wartoici nieruchomości „ 

' oprocento«*anie 9,6%, kredyty samochodowe 6,7% i  
wstępna ocena zdolnoici kredytowej przez telefon °

Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 071/325-38-30,0605 678 847

B IU R O  S P R Z E D A Ż Y :

tel. 322-54-24 
322-40-73

■■H r
D O M E N A  ■  

| W R O C Ł A W  |

INW ESTOR 1 W YKO NAW CA:

tel. 34-35-828 Pneds.Bud. Pnem.

dzielnica Krzyki-Borek, po remoncie, wolne od zaraz, - 57.000 
zł. Wrocław, tei. 0601/41-85-88 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 31 m2. na I piętrze, do re
montu, we Wrocławiu na Książu Małym, - 47.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/347-80-14
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 37 m2, na I piętrze, w plom
bie, blisko Rynku, media miejskie, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/17-03-79
MIESZKANIE 1-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, przy 
ul. Prądzyńskiego, pow. 25 m2, w nowej plombie, jasna kuch
nia, duży przedpokój, łazienka po remoncie, balkon, z telefo
nem, CO, liczniki na wodę, wysoki parter, - 60.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-44-57
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 34 m2, kuchnia umeblowa
na, w centrum, słoneczne, balkon, parkiet, sufity podwieszane,
- 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-50-04
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 20 m2, parter, po remon
cie, przy ul. Jarzębinowej, we Wrocławiu - 49.500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/77-82-11
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 38 m2, w pobliżu centrum (ul. 
Nobla), księga wieczysta, na IV piętrze w budynku 5-piętrowym, 
wszystkie media, telefon, c.o. miejskie, bez pośredników - 2.200 
zł/m2. Wrocław, tel. 328-76-46 w godz. 22-23.30,0605/24-23-00 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, Leśnica, w willi 
wolno stojącej, I piętro, 40 m2, pokój, jasna kuchnia, łazienka,. 
ogrz. 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 1-POKOJOWE własnościowe, 33 m2, jasna duża 
kuchnia, parter, ogrzewanie elektryczne, niska zabudowa, spo
kojna zielona okolica (Krzyki), - 80.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
333-91-06
MIESZKANIE 1-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, pow. 
26 m2, na 4. piętrze, w bloku, blisko centrum, rozkładowe, ja
sna kuchnia, balkon, z telefonem, okna PCV, TV kablowa, •
75.000 zł. Wrocław, tel. 343-51-58 po godz. 18,0501/31-36-45 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE do relmontu, poradzieckie. w 
Świętoszowie, własnościowe, księga wieczysta - 230 zł/m2. 
Wrocław, tel. 367-60-20
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Bzowej, 
jasna kuchnia, łazienka, balkon, z telefonem, umeblowane, ni
ska zabudowa, - 76.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/
815-32-96 w godz. 10-17
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

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Polanicy Zdroju. 51 m2, 
na półpiętrze, duży słoneczny taras, wysoki standard wy
kończenia. BN PRO OMNIS, Polanica Zdrój, tel. 074/
868-17-44 99000001

O  MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 
73 m2, rozkładowe, duży balkon, po remoncie ka
pitalnym, kafle, parkiet, liczniki, przy ul. Litew
skiej (Psie Pole), • 145.000 zł lub zamienię na 
mniejsze + dopłata. Wrocław, tel. 0601/38-94-05, 
071/345-60-51 01024631

O  MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 78 m2, kuch
nia, przedpokój, łazienka, WC (kafle), garderoba 
bez zadłużeń, bez pośredników, • 140.000 zł. Wro
cław, tel. 071/321-39-08 01026481

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 na Nowym Dworze, 50 
m2, rozkładowe, ładne, - 115.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-83-15 99000001

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, na osiedlu w Wie- 
chlicach k. Szprotawy, • 35.000 zł. S. Bosak, Żary, tel. 068/
374-37-87 wewn. 406 99000001

MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Brzegu Dolnym, 48 m2, -
66.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 0503/85-89-83 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Dzierżoniowie, pow. 46 m2, 
wysoki parter, - 58.000 zł lub zamienię na kawalerkę. Dzierżo
niów, tel. 0605/38-05-84
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Dzierżoniowie, os. Kolorowe, 
pow. 52 m2,1 piętro, telefon, umeblowane, - 75.000 zł. Dzierżo
niów, tel..0607/76-71-65,0601/29-81-34 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 54 
m2, po remoncie kapitalnym, w Jaworze, przy ul. Witosa, -
75.000 zł. Jawor, tel. 0606/19-00-83
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu-Laskowicach, I piętro, 
kuchnia, pow. 44.6 m2, po remoncie kap. w 2001 r., nowa arma
tura sanitarna, kafle, terakota w łazience, kuchni i przedpokoju, 
panele, gładź, nowa insi wodna i el., grunt, - 67.000 zł lub 29.000 
zł ♦ kredyt (15 lat) 38.000 zł • rata 400 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-42-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w miejscowości Szczytnica, 10 
km od Bolesławca, pow. 48.7 m2, własnościowe, księga wie
czysta, wysoki parter, w budynku 1-piętrowymi piwnica, udział 
w działce, do remontu, przy autostradzie A4, -18.000 zł. Legni
ca, tel. 076/852-23-65
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 48 m2, IV 
piętro w bloku, co, liczniki, telefon, osiedle Tarninów, na miej
scu szkoła, sklepy, blisko park, - 60.000 zł lub zamienię na po
dobne do 20 km od Wrocławia, lub inne. Legnica, tel. 0761
852-47-45
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wambierzycach k. Polanicy 
Zdroju, kuchnia, łazienka, przedpokój, jasne i przestronne, 
możliwość dokupienia garażu, - 40.000 zł. Legnica, tel. 0605/
85-63-76
MIESZKANIE 2-POKOJOWE do remontu, własnościowe, bez- 
czynszowe, przy autostradzie A4 ,, w domu 2-piętrowym, do 
zrealizowania książeczka mieszkaniowa, - 20.000 zł. Legnica, 
tel. 076/862-96-23
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 49 m2,2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, c.o., garaż, w Lubaniu, dzielnica Kamienna Góra, -
60.000 zł. Lubań, tel. 0606/81-18-92
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52.2 m2, na Ustroniu, w Lubinie,
- 85.000 zł. Lubin, tel. 076/846-94-91
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, w Lubinie, po remoncie 
łazienki, kuchni, przedpokoju, balkon-loggia, parkiety, haloge
ny, niski czynsz, z telefonem, itp, • 69.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
858-42-49,0603/17-85-67
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Lubinie, pow.

44.3 m2, po remoncie, III piętro, - 60.000 zł. Lubin, tel. 076/
846-05-36,076/843-67-47
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50.3 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 piętro, 
w budynku 4-piętrowym, w Zielonej Gór-ze, - 75.000 zł lub za
mienię na mieszkanie większe w Lubinie, z dopłatą. Lubin, tel. 
076/842-41-41,0606/93-95-75
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 57 m2, duża kuchnia i łazienka, 
umeblowane, Ikea, 3-letnie, wysoki parter, wysoki standard, os. 
Ustronie. -120.000 zł. Lubin, tel. 0604/98-90-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE bezczynszowe, w centrum Oła
wy, pow. 50 m2,1 piętro, z ulgą budowlaną -1.850 zł/m2. Oła
wa, tel. 071/303-43-55,0608/23-20-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 56 m2, łazienka, balkon, kuch
nia, przedpokój, działka 5 a, CO gazowe, nad zalewem, k. Kar
pacza, księga wieczysta, po remoncie, - 72.000 zł. Podgórzyn, 
tel. 075/761-02-47
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Polkowicach, I 
piętro, 41.3 m2, jasna kuchnia, łazienka i WC osobno, piwnica, 
komórka na półpiętrze, telefon, zadbane, - 65.000 zł. Polkowi
ce, tel. 076/749-66-90 po godz. 15 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE łazienka, kuchnia, spiżarnia, c.o.,
II piętro, 48 m2, w centrum Dzierżniowa, przy ul. Radiowców, -
65.000 zł. Rościszów, gm. Pieszyce, tel. 074/836-97-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, nowa łazienka, pow. 38 
m2, własnościowe, bezczynszowe, telefon, domofon, na pate
rze, w Grodkowie, - 49.000 zł. Strzelin, tel. 0600/32-69-05,0604/ 
23-81-68
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, o pow. 52 mZ, na 
parterze, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój zabudowany, w 
Szczawnie Zdroju, w centrum, • 78.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 
074/843-21-82
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe. 40 m2, ciepłe, 
kuchnia, 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 w miejscowości świętoszów k. 
Bolesławca i Żagania, własnościowe, bezczynszowe, blisko 
lasy, jeziora, granica niemiecka, mikroklimat, - 20.000 zł. świę
toszów. gm. Osiecznica, tel. 075/731-12-27,0600/60-20-02 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Trzebnicy, 53 m2, nowe bu
downictwo, na 1. piętrze, duży balkon, telefon, - 95.000 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-21-38
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 60 m2, w nowym budynku 
z cegły, w centrum Wałbrzycha, - 65.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
848-23-70
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, garderoba, 
parter, gaz, c.o., II taryfa, własnościowe, ul. 11 Listopada, -
35.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/38-58-56 po godz. 16 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, własnościowe, sło
neczne, na 1. piętrze, kafelki, CO -1.000 zł/m2. Wojcieszów, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0603/95-35-10
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 100 m2, lub lokal użytkowy 
i dużą działkę, -170.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-91-89,0601/
05-30-80
MIESZKANIE 2-POKOJOWE + garderoba, 41 m2, kuchnia ja
sna, bezczynszowe, zadbane, Krzyki, bez pośredników, •
102.000 zł. Wrocław, tel. 361-70-48,0601/75-37-71 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na I piętrze, 38 m2, blisko cen
trum, księga wieczysta, niski czynsz, rozkładowe, jasna kuch
nia, wysoki standard, -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-90-79, 
0604/18-28-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w centrum, stare 
budownictwo, 56 m2,1 piętro, rozkładowe, zadbane, duża kuch
nia, antresola, niski czynsz, możliwość dokupienia garażu, •
115.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-53-57'
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 36 m2, na Różance, bal
kon, kuchnia jasna z oknem, telefon, TV kablowa, podzielniki 
ciepła, liczniki na wodę, nowe budownictwo, blok ocieplony, duży 
plac zabaw dla dzieci, atrakcyjna lokalizacja, - 79.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/83-94-94
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 34 m2, na Popo- 
wicach, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 0608/23-64-40 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, niska zabudowa, 
Wrocław Kużniki, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-83-72 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50.2 m2, spółdzielcze, własno
ściowe, nowe, salon z kuchnią, monitoring, I p./IVp., balkon,; 
wysoki standard, Krzyki ul. Poranna, • 170.000 zł. Wrocław, tel.
785-68-05 -
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 35 m2, rozkładowe, księga wie
czysta, niski czynsz, z telefonem, 4 p, - 79.000 zł. Wrocław, tel. 
071/328-03-85,0603/95-05-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 32.40 m2, na I. piętrze, kuch
nia jasna, otwarta na pokój (14 m2), sypialnia (9.5 m2), balkon, 
z telefonem, wymienione instalacje, zieleń, cisza, - 83.000 zł. 

'  Wrocław, tel. 071/345-63-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 70 m2, we Wroclawiu-Śródmie- 
ście, wysoki parter, WC, łazienka - glazura, deski podłogowe, 
media, ogrzewanie miejskie, księga wieczysta, niski czynsz, -
126.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-72-30
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 55 m2, nowe, słoneczne, rozkła
dowe, okna PCV, wszystkie media, c.o. miejskie, miejsce par
kingowe, możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, premii 
gwarancyjnej, odbiór IV kwartał 2001 r. -1.490 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/346-05-05 wewn. 50,0606/14-35-98 do 99 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, na I piętrze, budynek
4-piętrowy, przy ul. Rogowskiej, ładne, -109.000 zł. Wrocław, 
tel. 789-09-55,0608/55-56-36
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum ul. Bosaka Haukego, 
jasna kuchnia, duży balkon, z telefonem, I p. • 125.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-48-84
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 51 m2, ul. Stalowa, rozkładowe, 
balkon, z telefonem, umeblow. gratis -115.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-45-15,0608/18-05-62
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 45 m2, własnościowe, kuchnia 
jasna, kafle, z telefonem, co, liczniki, dobry dojazd do centrum,
-105.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-84-35,0607/48-88-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 35 m2, ul. Kry
nicka, Vlp., z telefonem, TV kablowa, łazienka w kafelkach, ja
sna kuchnia, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 0608/70-24-13 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, do remontu, 
w okolicach Bolesławca, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-62-82 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Parnic
kiego 32 m2, ciekawe, II piętro, w budynku 4-piętrowym, nie- 
rozkładowe, b. ładne, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-31-33, 
0605/67-68-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE stare budownictwo, księga wie
czysta, III piętro, kuchnia, łazienka, przedpokój (kafelkowane), 
piwnica, II taryfa, junkers, telefon, z meblami, 55.5 m2, '96.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-04-34,071/372-03-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, ul. Kiełczowska, 4/4 p., 
rozkładowe, nowe budownictwo, nowa elewacja, nowe instała-
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cje, ładne, telefon, spokojne sąsiedztwo, - 90.000 zł. Wrocław, 
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. Wro
cław, tel. 071/352-71-95
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 57 m2, po remoncie kapł- 
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 pow. 50 m2, na II piętrze, os. Pil- 
czyce, -105.000 zł. Wrocław, tel. 353-80-37,0601/72-20-83 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 48 m2, wy
soki standard, panele, okna PCV, kuchnia zabudowana, łazien
ka i WC osobno, ul. Poleska, - 100.000 zł. Wrocław, tel. 071/
324-11-61,0607/38-53-93
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 45 m2,2. piętro, 
kuchnia, łazienka, WC, mały przedpokój, jasne, zadbane, po 
remoncie, grzejniki panelowe, meble kuchenne na zamówie- 
nie, -100.000 zł. Wrocław, tel. 372-44-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, ul. Kilińskiego, ciche, cen
trum, w 5-letniej plombie, rozkładowe, pokoje 14 i 11 m2, kom
fortowe -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-89-10,0603/22-33-41 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, rozkładowe, jasna kuch
nia, duży balkon, ul. Dokerska, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
336-18-17,0600/42-35-09
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 62 m2, na IX piętrze, budynek
11-piętrowy, we Wrocławiu przy ul. Krynickiej - 2.200 zł/m 2. 
Wrocław, tel. 0604/19-99-47
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w świętoszowie 
k. Bolesławca, 48 m2, komfortowo wykończone, gotowe do za
mieszkania, - 40.000 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 364-58-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 34 m2, balkon, -
76.000 zł. Wrocław - Gądów, tel. 0503/89-97-78
•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. Parku Południowego, 51 

m2, po remoncie, rozkładowe, - 130.000 zł (do negocja
cji). BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE .ok. Hallera, 60 m2, rozkła
dowe, - 145.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 
99000001

O MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Dzielnej -
135.000 zł, ♦ garaż • 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
333-72-39,0501/13-10-05 01026451

O MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Biskupinie, 48 m2
• 130.000 zł, Krucza, 3-pok., 61 m2 • 125.000 zł,
2-pok., Popowicka, 41 m2 • 90.000 zł, kawalerka, 
po kapitalnym remoncie, ul. Żeromskiego, 40 m2
• 95.000 zł, Gajowicka, 28 m2 • 70.000 zł oraz dom 
360 m2; na Oporowie • 580.000 zł (ceny do nego
cjacji). BN „MARZENIE”, Wrocław, tel. 071/
345-27-39 02022581

O MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, jasne, 
rozkładowe, balkon, telefon, kafle, może być z 
meblami, w nowej plombie, *  pomieszczenie go
spodarcze, piwnica, • 130.000 zł + kredyt lub
160.000 zł. Wrocław, tel. 0501/43-66-86, 071/
363-77-03 02021411

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 70 m2, po remoncie, w Wałbrzy
chu, własnościowe, duża kuchnia, jasna łazienka, zielona oko
lica, mili sąsiedzi-budynek 4-rodzinny + pokój letni na podda
szu + piwnice, ogródek przydomowy+nowy, murowany garaż •
89.000 zł. ..tel. 071/315-15-65
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 77 m2, ga
raż, balkon, piwnica, 1. piętro w bloku 5-rodzinnym, m. Szcze
panów k. środy śl. 30 km od Wrocławia, - 75.000 z ł.., gm. 
Środa Śląska, tel. 071/317-24-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
pow. 75 m2,1 piętro, po remoncie kapitalnym, osobno WC, duży 
strych, piwnica, garderoba, balkon, w miłej okolicy w Świebo
dzicach, z garażem, - 129.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/
844-07-10
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 57 m2, własnościowe, VIII 
piętro, loggia, komfortowe, wyremontowana kuchnia i łazienka, 
przedpokój w kaflach, wszystkie okna i drzwi nowe, liczniki na
c.o., wodę, telewizja kablowa, telefon, - 80.000 zł lub zamienię 
na domek na wsi na Dolnym Śląsku. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-80-50
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 80 m2, balkon, 
telefon, wspólnota, parking, 2 p., w Brzegu, • 1.250 zł/m2. Brzeg, 
tel. 077/416-98-80 wieczorem
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 64.2 m2, komfor
towe, 2. piętro, 2 balkony, w Brzegu, os. Skarbimierz, - 83.000 
zł. Brzeg, tel. 077/411-34-68
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w bloku, wysoki standard, w 
Dzierżoniowie, oś.Błękitne, szafy wnękowe, komórka na pół-. 
piętrze, - 75.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/880-63-30, 0605/
85-19-28
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na wsi, 63 m2, po remoncie, nowe 
okna, ogrzewanie kominkowe na drewno (ekonomiczne), cie
pła 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 47 m2, w Kłodzku, parkiet, gla
zura, nowe budownictwo, własnościowe, - 75.000 zł. Kłodzko, 

.tel. 074/868-42-82
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na I piętrze, balkon, w.c., łazien
ka, kuchnia, 65 m2 - 1.500 zł/m2. Kudowa Zdrój, tel. 074/ 
866-11-93
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w.miejscowości uzdrowiskowej, 
w Kudowie Zdroju, 62-m2, 3 pokoje, w.c. i łazienka Osobno, 
duży przedpokój, liczniki wody i ogrzewania, balkon, w nowym 
budownictwie, - 95.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-27-88 
MIESZKANIE 3-POKOJOWĘ 78 m2, księga wieczysta, balkon, 
telefon, c.o. na gaz, umeblowane, na osiedlu Taminów, w Le
gnicy, -120.000 zł. Legnica, tel. 0607/22-36-55 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 59 m2, garaż, 3 
km od Legnicy, na I piętrze, - 52.000 zł. Legnica, tel. 076/
722-87-20,0604/28-34-80
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe. 63 m2, duży bal
kon, II p., blisko lasu, - 80.000 zł. Leszno, tel. 065/529-06-46 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, na I piętrze, komfortowe, 
podłogi z drewna sosnowego, nowe okna euro, zabudowany , 
przedpokój, łazienka z kabiną prysznicową i w.c. osobno, bal
kon, wodomierze, mierniki c.o., telefon, księga wieczysta, ga
raż, ładna okolica, - 85.000 zł. Leszno, tel. 0601/75-29-61 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 61 m2, - 95.000 zł. Lubin, tel. 076/
842-70-19
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie, pow. 48 m2, po re
moncie, III piętro, - 68.000 zł. Lubin, tel. 0605/69-15-90, 076/ 
749-48-96
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 69 m2, ładne, słoneczne, 
balkon, TV kablowa, glazura, rozkładowe, - 80.000 zł. Lubin, 
tel. 076/844-68-47
MIESZKANIE 3-POKOJOWE wtubinie, os. Ustronie IV, powr
58,65 m2,4 p., WC i łazienka oddzielnie, atrakcyjna lokaliza
cja, -100.000 zł. Lubin, tel. 076/846-93-90 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 52 m2, w solidnym budynku 4-pię
trowym, niski czynsz, super lokalizacja, na osiedlu Przylesie, w 
Lubinie -1.500 zł/m2. Lubin, tel. 0607/38-56-45 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na III piętrze, własnościowe w 
Lubinie, 51 m2, - 72.000 zł. Lubin, tel. 0608/48-01-97 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Miliczu. 56 m2, telefon, I pię
tro, garaż - 20 m od bloku, - 80.000 zł. Milicz, tel. 071/384-07-95, 
071/384-22-16
MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, pow. 56 rń2 -1.600 
zł/m2. Oleśnica, tel. 071/399-51-41 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Opolu, 60 m2, - 100.000 zł. 
Opole. tel. 0608/59r26-39,0604/47-21-54 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Sobótce, 70 m2, nowe budyn
ki, oddane w 99 r., komfortowe, II piętro, niska zabudowa, osie
dle zamknięte, niski czynsź - 2.300 zl/m2. Sobótka, tel. 071/
311-81-04,071/390-31-54,0602/22-15-86 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE IV piętro, w Sycowie, z telefo
nem, TV kablowa, częściowo umeblowane, nowe okna, liczni
ki, wysoki standard, duży balkon, 2 piwnice, możliwość rat, -
79.000 zł. Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Szczytna k. Polanicy Zdr., pow.

TANIE ii

c> z wydzielonym wnętrzem blokowym i garażami 
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O  indywidualna aranżacja wnętrz 
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O  ( 071) 342 48 91 lub 96, 342 49 26, 341 89 93. 
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64 m2, na 1. piętrze, rozkładowe, komfortowe, - 82.000 zł. 
Szczytna, tel. 074/868-35-25 po godz. 20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2,1 piętro, telefon, działka, 
garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, - 52.000 
zł. Szymanów, tel. 074/858-68-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Świeradowie Zdroju, przy wy- 
ciągach narciarskich, pow. 68.8 m2, kuchnia, łazienka, CO ga
zowe, działka uwłaszczona, - 80.000 zł. Świaradów Zdrój, tel. 
075/781-70-16 po godz. 19,0601/33-91-26 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, po remoncie, komforto
we, kuchnia zabudowana, sprzęt AGD, budynek z cegły, garaż, 
w Świeradowie Zdroju, - 140.000 zł. Świdnica, tel. 074/ 
640-66-77
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, na I piętrze, wszystkie 
media, atrakcyjna lokalizacja, duży balkon z widokiem na góry, 
lasy i panoramę miasta, w nowym budownictwie, ciepłe, sło
neczne, stan b. dobry, możliwość dokupienia garażu i działki w 
pobliżu, • 89.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-91-74 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 62.6 m2, w Tomaszowie k . . 
Żagania, na 1. piętrze + 2 garaże łączone, 56 m2, - 78.000 zl. 
Tomaszowo, tel. 068/360-61-37 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Trzebieniu, koło Bolesławca, 
pow. 62.5 m2, łazienka, WC osobno, glazura, szafy wnękowe 
typu Komandor, TV kablowa, z telefonem, szkoła na miejscu, 
ogródek warzywny, - 45.000 zł. Trzebień, tel. 075/736-54-18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, komfortowe, 75

Jeleniej, rozkładowe, szafy wnękowe, kafle, zielona okolica, •
115.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-70-55 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, antresola, 2 piw
nice, pomieszczenie gospodarcze, glazura, panele, spokojna 
zielona, we Wrocławiu, na Krzykach, osiedle Huby, - 140.000 
zł. Wrocław, tel. 071/333-95-09,0609/63-41-48 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, przy ul. Wejherow- 
skiej, -111.000 zł. Wrocław, tel. 350-15-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, 92 m2, kuchnia, ła
zienka, okolice pl. Grunwaldzkiego - 150.000 DEM. Wrocław, 
tel. 071/348-40-63,0602/34-67-11 - 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 57 m2, we Wrocławiu, na Krzy
kach, osiedle Gaj, rozkładowe, I piętro, w budynku 10-piętro- 
wym, -120.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-83-24,0600/19-28-21 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, we Wrocławiu, I 
piętro, balkon, okna plastikowe, po remoncie, nowe instalacje, 
kuchnia zabudowana, w.c., łazienka, kafelki, pawlacze, rolety, 
telefon, -158.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-12-36 po godz. 19, 
0503/07-22-76
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 67 m2,1 piętro, we Wrocła
wiu, na Karłowicach, balkon, rozkładowe, kuchnia z aneksem 
jadalnym, + garaż, -170.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-51-68, 
071/329-01-53
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 76 m2, we Wrocławiu, na Różan
ce, kuchnia, łazienka, taras, ogród 504 m2, ogrzewanie gazo
we, b. niski kosz utrzymania, -190.000 zł. Wrocław, tel. 071/
352-65-12,0605/95-77-90
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 53.5 m2, z 1991 r., nowa
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m2, balkon, w centrum Trzebnicy, - 125.000 zł. Trzebnica, tel. 
0602/86-45-97 ' *
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, o pow. 90 m2, 
kuchnia, hol, -nowa łazienka, solidny budynek, telefon, niski 
czynsz, środkowe, - 64.000 zł w rozliczeniu może być samo
chód, (możliwe raty). Wałbrzych, tel. 074/849-50-51 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE balkon, w nowym budownictwie,
62.2 m2, - 45.000 zł. Wojcieszów, tel. 075/751-17-19  ̂
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, na Karłowicach,
-111.000 zł. Wrocław, tel. 343-75-10 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, z balkonem, komfortowe, 
rozkładowe, księga wieczysta, TV kablowa, liczniki, niski czynsz, 
atrakcyjna i cicha okolica • os. Borek we Wrocławiu, -148.000 
zł. Wrocław, tel. 071/354-36-37 poniedziełek-sobota, 071/ 
361-61-70 w niedzielę (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -A00495 www.autogielda.com.pl) 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 48 m2. w centrum, przy 
ul. Zielińskiego, balkon, media miejskie, telefon, TV sat, zielo
na okolica, bez pośredników, - 118.000 zł. Wrocław, tel. 071/
325-83-58
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 55 m2. Krzyki-Gaj, kom
fortowe, po remoncie, nowe kafle, saniatariaty, gładzie, panele 
podłogowe, jasna kuchnia, z oknem, osobno WC, III piętro, win
da,’ telefon, TV kablowa zbiorcza, zadbane, dużo zieleni, -
119.000 zł. Wrocław, tel. 0503/56-57-57
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 56.60m2. własnościowe, z tele
fonem, kuchnia, piwnice, pom. gospodarcze, co etażowe, -
35.000 zl lub 15.000 zł, kredyt i raty 400 zł/m-c. Wrocław, tel. 
071/311-20-91
MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowe, 62 m2, własnościowe, 
komfortowe, rozkładowe, balkon, piwnica, z telefonem, tv, licz
niki, na Muchoborze Małym, bez pośredników, -158.000 zł. Wro
cław, tel. 071/354-54-93 po 17,0604/83-42-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, spółdzielcze, ob
ciążone kredytem, parter, superkomfortowe, drzwi i rolety an- 
tywłamaniowe, żaluzje, panele podłogowe, kąfle, komf. wyk. 
kuchnia, osobna łazienka, wc, rozkładowe, w nowym budow
nictwie, TV kablowa, telefon, -185.000 zł. Wrocław, tel. 0600/
83-15-03
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 66 m2, rozkładowe, kom
fortowe, w plombie, przy ul. Długiej, na 1. piętrze, -~179.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/359-08-67,0601/78-03-62 .
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2.100 m od Rynku, z prze
znaczeniem na lokal, biuro, galerię, gabinet, parter, • 250.000 
zł. Wrocław, tel. 071/345-41-19 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 66 m2, Krzyki, nowe, komforto
we, -165.000 zł. Wrocław, tel. 0603/91-59-12 .
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, Krzyki, balkon, wy
kończone, VI piętro w X-piętrowym, -150.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-60-75
MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowe, komfortowe, 66 m2 i  ta
ras 45 m2 ♦ balkon 14 m2, ulga budowlana, przy ul. Hłaski, •
220.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-08 4̂7.0601/77-34-97 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE b. ładne, 65 m2, na 1. piętrze, w 
budynku 4-piętrowym, na Nowym Dworze, atrakcyjna lokaliza
cją, TV kablowa, rolety, balkon, glazura, meble, odnowione, bez 
pośredników, -150.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-87-53,06Q1/ 
76-09-24
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 54 m2, przy ul-

Mieszkania do remontu, od 43 do 100 m!, 
za gotówkę i na raty • cena od 900 zł/m2. 
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kuchnia z wyposażeniem, umeblowane, nowe podłogi, drzwi 
sosnowe, niska zabudowa, wysoki parter, we Wrocławiu, n? N 
Pilczycach, -120.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-27-24 .
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2, z księgą wieczstą, okoli
ce pl. Grunwaldzkiego, w nowym budownictwie, wysoki parter, 
winda, kuchnia, łazienka, przedpokój, CO miejskie, wodomie
rze, niski czynsz, z telefonem, -119.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-00-38,0601/74-50-13
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 46 m2, księ
ga wieczysta, X p J Xlp , na Krzykach przy ul. Kruczej, budynek 
ocieplony, -120,000 zł. Wrocław, tel. 362-79-12 
MIESZKANIE 3-POKOJfcWE 72.5 m2. przy ul. Krzyckiej. gar
deroba. 2 balkony, 2 przedpokoje, łazienka, w.c, -159.000 zł. 
Wrocław, tel. 785-79-07,0601/70-84-92 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 66 m2, na 5. piętrze, winda, bal
kon, TV kablowa, telefon, kuchnia umeblowana, przedpokój 
zabudowany, liczniki wody i ciepła, bez pośredników, przy ul. 
Trzebnickiej, niski czynsz, -165.000 zł. Wrocław, tel. 322-55-82 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, przy ul. Kamiennej, na 
Krzykach, na 2. piętrze, jasna kuchnia, -108.000 zł. Wrocław, 
tel.351-72-56
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu (Śródmieście). 64 
m2, kuchnia, łazienka, 2 telefony, wysoki parter, atrakcyjna lo
kalizacja dla osób studiujących lub na biuro, -140.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/43-54-03
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Świętoszowie, 
bezczynszowe, pow. 65 m2, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 364-58-67 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE do remontu, poradzieckie. w 
Świętoszowie, własnościowe, księga wieczysta - 230 zł/m2. 
Wrocław, tel. 367-60-20
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 57 m2,1 piętro, balkon, w Ząb
kowicach Śl, - 80.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-36-53 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, parter, kuchnia, łazienka,- 
do remontu, teren zalesiony, w Szczytnicy, 8 km od Chojnowa,
16.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-32-97 

MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Dusznikach Zdroju, własno
ściowe, bezczynszowe, księga wieczysta, całe piętro, balkon, 
weranda, ogród, słoneczne, kuchnia, WC, c.o., z telefonem, pog.. 
110 m2, możliwość przebudowy na 2 mniejsze, - 145.00Óy 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-96-95 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, rozkładowe, pow. 
74 m2, na 3. piętrze, okna PCV, b. ładne, zdrowa okolica, -
80.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-91-61 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, przy ul. Spółdziel
czej, łazienka, WC osobno, kafle, boazeria, żaluzje, ładne, 
ustawne + garaż 35 m2 (kanał, siła) - 35.000 zl, razem lub osob
no. Kłodzko, tel. 074/647-12-10,0607/04-31-87 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, wraz z garażem, 
księga wieczysta, dwupoziomowe, garderoba, kominek, scho- 

. dy wewn., TV kablowa, c.o. gazowe, stare budownictwo, kom
fortowe, po remoncie kapitalnym, blisko centrum, -130.000 zł. 
Legnica, tel. 0603/58-65-05
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Legnicy, na os. Kopernika, 64 
m2,3 p., balkon, po częściowym remoncie, - 76.000 zł. Legni
ca, tel. 076/854-71-74 po godz.16 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, komfortowe, pow. 
162 m2, na 3. piętrze, CO gazowe, kominek, podłogi drewnia
ne, strych, -140.000 zł. Legnica, tel. 0606/38-14-80 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE + pokój na poddaszu, słonecz
ne, Ip, dom wolno stojący, w starym budownictwie, własnościo-

SPRZEDAM  MIESZKANIE
4-pokojowe, nowe budownictwo,

I p., z garażem, ogródkiem, -  ■. 
25 km od Jeleniej Góry, cena 68.000 zł 

tel. 076/877-58-43 npn1?11B
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Dorn, mieszkanie, samochód na raty!

WIOSENNA OFERTA!!!
bardzo korzystne oprocentowanie 
możliwość spłaty rat nawet do 10 lat 

wysokość stałej raty ustala klient 
nie wymagamy tzw. zdolności kredytowej 
w trudnych sytuacjach finansowych umożliwiamy 

odłożenie spłaty na okres 6-ciu m-cy
Przykładowy plan ratalny:

10 000 PLN tylko 106,33 zł/m-c
25 000 PLN tylko 265,83 zł/m-c
50 000 PLN tylko 531,67 zł/m-c
75 000 PLN tylko 797,50 zł/m-c

100 000 PLN

265,83 zł/m-c 
531,67 zł/m-c 
797,50 zł/m-c

tylko 1063,33 zł/m-c

KUPON PROMOCYJNY:

y a
Gwarantuje! 

10 ostatnich* 
rat bez oprocentowania |

n
m

WROCŁAW (0 71) 342 61 63 OPOLE (0 77) 44 17 898 
LUBIŃ (O 76) 84 12 086 ZIELONA GÓRA (0 68) 327 07 
WAŁBRZYCH (0 74) 66 56 991 LEGNICA 0 504 993 41
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we, bezczynszowe, księga wieczysta, pow. 129 m2, w Kędzie
rzynie Koźlu - 950 zł/m2. Lubomierz, tel. 075/783-37-77 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 93 m2. własnościowe, z telefo
nem i domofonem, c.o., w centrum miasta, na parterze, glazu
ra, TV kablowa, żaluzje, kasetony, podłoga z desek, panele, - 
70.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-38 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72 m2.1 piętro, łazienka, kuch
nia, w.c., loggia, telefon, antena kablowa, -145.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-78-39
MIESZKANIE 4-POKOJOWE łazienka, wc, telefon, parter + 

• budynek gosp., ogród 10 arów, - 60.000 zł. Rakoszyce, gm. 
Środa Śląska, tel. 071/795-19-66
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, przedpokój, łazienka, 
WC, pow. 120 m2, podłogi z białej deski, okna PCV, c.o. elek
tryczne, garaż, -120.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-36-58 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 68,5 m2. komfortowe, duży 
balkon, na V piętrze, winda, bez zsypu, po remoncie, otwarta 
kuchnia, kredyt 40-letni, przy ul. Świeradowskiej, -120.000 zl. 
Wrocław, teł. 788-58-62 po godz. 19 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE sztuk 2,75 m2 i 86 m2, na I. pię
trze, dobry dojazd w każdym kierunku, przystanek autobusowy 
pod domem, tramwajowy 400 m, mozaika, parkiet, liczniki na 
wodę i CO, drzwi antywłamaniowe • 180.000 zł i 190.000 zł + 
kredyt. Wrocław, tel. 071/352-26-09,0601/94-09-31 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 73 m2, wysoki parter, bu
dynek V-piętrowy z roku 1992, cegła, rozkładowe, balkon, ul. 
Grunwaldzka, ładne podwórko, bez pośredników, -130.000 zł 
t  kredyt 40-letni. Wrocław, tel. 071/328-05-14,0602/62-41-83 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE z kuchnią, -160.000 zł, Wrocław, 
tel. 071/787-36-39,071/343-51-21 wieczorem 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE na 3. piętrze, w budynku 4-pię- 
trowym, ładne, rozkładowe, z balkonem, pow. 74 m2, -180.000 
zł lub zamienię na mniejsze. Wrocław, tel. 071/788-83-28 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72 + duży balkon, ładne, Psie-Po- 
le na IX/XI piętrze, 1981 r. - 139.000 zł. Wrocław, teL 071/ 
345-75:18

•dlWESZKANIE 4-POKOJOWE 72.2 m2. spóklztelczo-wtasno- 
sciowe,ładne, media miejskie, na II piętrze+ogródek, -150.000 
zł lub zamienię na 2-pokojowe we Wrocławiu lub Koszalinie. 
Wrocław, tel. 0607/82-86-14
MIESZKANIE 4-POKOJOWE przy ul. Biskupiej, własnościo
we, nowe, 74 m2, na I piętrze, bez pośredników- 5.500 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0608/44-97-79 ,
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 100 m2, Strzelin ul. Piłsudskie
go, ogród 500. m2, garaż, piwnica, strych, telefon, • 130.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-17-19
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 64 m2, wszyst
kie media, balkon, III piętro, ul. Słubicka, 2 piwnice, rozkłado
we, -150.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-68-55 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 80 m2, Kużniki, 
komfortowe, stolarka okienna PCV, drzwi antywłamaniowe, ka- 
fle.panele podłogowe, kuchnia, jadalnia i salon stanowią jedno 
pomieszczenie, telefon, TV kablowa, na 1. piętrze, miejsce par
kingowe, cena 2.200 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/70-15-97 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE przy ul. Bajana, pow. 85 m2, 2 
balkony, rozkładowe, w.c. i łazienka osobno, winda, komórka, 
spłacony kredyt, -170.000 zł. Wrocław, tel. 352-25-80 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE willowe, we Wrocławiu, z podwój
nym garażem, 150 m2, ogródek, atrakcyjna lokalizacja, wszyst
kie media, księga wieczysta, - 290.000 zł. Wrocław, tel. 
325-13-98,0503/03-01-41
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, łazienka, w.c., piwnica, 
duży balkon, parter (duży terminal celny), - 75.000 z ł, możli
wość spłaty w 3 ratach. Żarska Wieś, tel. 075/771-85-91 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00513 www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 5-POKOJOWE komfortowe, kuchnia, jadalnia i 
salon stanowią jedno pomieszczenie, glazura, stolarka PCV, 
drzwi antywłamaniowe, TV kablowa, telefon, na 1. piętrze, b. 
jasne i przestronne, - 138.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-29-86.0501/52-79-47

JJŁYN ELEKTRYCZNY 4 pary walców -140 000 zł. Miksztat, 
062/731-00-01

MYJNIA SAMOCHODOWA ręczna, działająca + wyposażenie 
i hala 140 m2, biuro 20 rp2, parking samochodowy, - 39.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-68-10
MYJNIA SAMOCHODOWA w centrum miasta, • 250.000 zł. 
Wrocław, tel. 372-31-51
NIERUCHOMOŚĆ w Kępnie, przy głównej trasie Wrodaw - 
Warszawa, Katowice - Poznań, 1 ha, nowe zabudowania, 4 hale 
produkcyjne o pow. 31000 m2, z rampami, 2 zaplecza biuro- 
wo-socjalne o pow. 250 m2,5 szkłami o pow. 2500 m2, dom, 
kotłownia, całość ogrodzona i wyasfaltowana, cena do nego
cjacji. Kępno. tel. 062/782-32-08.062/782-45-45 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00492 
www.autogielda.com.pl)
NIERUCHOMOŚĆ o pow. 5ha. z zabudowaniami gosp. o pow. 
700 m2 + pomieszczenie socjalne (energia, wodociąg), częścio
wo zalesiona, ze stawem o pow. 0,3ha, z naturalnymi źródłami 
wody. Posiadłość leży pomiędzy wsiami, w pobliżu lasów, 5 km 
od Lubina - 7 zł/m2. Lubin, tel. 076/844-85-03 
OBIEKT HANDLOWO-USŁUGOWY - sklepy, hurtownie, zakła
dy usługowe, o pow. 2200 m2, na działce 1 ha, wysoki stan
dard, wszystkie media, piękna zieleń, w Strzelinie, przy ul. Oław
skiej 19, -150.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-72 
O OŚRODEK KEMPINGOWY - 10 domków w Wilczy

nie Leśnym k. Obornik Śląskich, cena do uzgod
nienia. Wrocław, tel. 0601/73-18-43 02022261

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

•  OŚRODEK WCZASOWY W POLANICY ZDROJU-140 
miejsc całorocznych, 164 miejsca latem w pawilonie hote
lowym 320 m2,11 w domkach apartamentowych 63 m2

każdy, 6 domków kempingowych 2-pokojowych oraz bu
dynek gastronomiczny 620 m2, budynek użytkowy, sala 
konferencyjna z kominkiem 150 m2, parking boiska, ba
senik kąpielowy, wszystko na działce 1 ha ogrodź., oświe
tlonej, BN PRO OMNIS, Polanica Zdrój, teł. 074/868-17-44 
99000001

PAWILON HANDLOWY w Chocianowie, koło Lubina, pow. 200 
m2, wolno stojący, -100.000 zł. Chocianów, tel. 0601/76-82-58 
PAWILON HANDLOWY pow. 20 m2. murowany, podpiwniczo
ny, woda, prąd, kraty, wyposażenie, z lokalizacją, - 9.900 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/755-49-32.0606/43-26-71 
PAWILON HANDLOWY kompletna drewniana konstrukcja, pow. 
200 m2, - 9.600 zł. Ligotka, tei. 077/410-12-43 po godz. 18.0604/ 
24-37-02
PAWILON HANDLOWY w centrum Olecka. 700 m2, woj. ma- 
zursko-warmińskie, - 500.000 zł. Suwałki, teł. 087/566-54-80 
po godz. 20
PAWILON HANDLOWY pow. 30 m2, przenośny, z płyty obor
nickiej, bez lokalizacji, -12.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-59-35 
po godz. 18
PAWILON HANDLOWY pow. 30 m2, murowany - targowisko 
przy ul. Kusodńskiego w Wałbrzychu, w dobrym punkcie, przy 
wejśdu. - 80.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-59-35 po godz. 18 
PAWILON HANDLOWY 35 m2. ciepła i zimna woda, kanaliza
cja, toaleta, w dągu handlowym na osiedlu Kosmonautów. - 
35.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-17-63,0601/41-70-63

PAWILON WOLNO STOJĄCY pow. 65 m2, wszystkie media, 
na każdą działalność, na Popowicach, - 85.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/329-60-27
•  PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY na osiedlu miesz

kaniowym w Oleśnicy, nowy, pow. 30 m2, z zapleczem 
socjalnym, wszystkie media, - 45.000 z ł , do negocjacji. 
Wrodaw. teł. 071/314-49-77.0601/74-66-08 99000001

PAWILON HANDLOWO • USŁUGOWY w Lubinie, atrakcyjna 
lokalizacja, pow. 60 m2, wszystkie media, - 45.000 zł lub za
mienię na samochód osobowy albo wynajmę. Lubin, tel. 076/ 
844-21-41
PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY w Obornikach Śl.. dział
ka własnościowa 871 m2, siła, prąd, woda, kanalizacja, par
king, dobra lokalizacja na handel, usługi, możl. raty, -150.000 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 0605/08-56-45 
PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY w Obornikach Śląskich, 
pow. 192 m2, działka 871 m2, własność, prąd, siła, woda, ka
nalizacja, telefon, własny parkingi 150.000 zł (możliwe raty). 
Oborniki śląskie, tel. 0605/08-56-45 
PAWILON HANDLOWY Metalplast, pow. 31 m2, w dobrym 
punkde Wrodawia, przyłącza wodno-kanalizacyjne, energia, 
lokalizacja, WC, alarm -18.000 zł.., tel. 0604/09-47-01 
PAWILON HANDLOWY METALPLAST pow. 40 m2, front 9 m. 
bok 4.5 m, przód „secco*. cały przeszklony, sufit kasetonowy z 
halogenami, głośnikami, atrakcyjny wygląd, - 24.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/764-89-57,0601/76-57-19 
PAWILON HANDLOWY typ „obornicki*, 9 m2, z lokalizacją, plac 
Zabobrze, - 7.000 zł. Jelenia Góra, teł. 075/767-31-44 
PAWILON HANDLOWY murowany, wolno stojący, podpiwni
czony, pow. zabudowy 59 m2, woda, kanalizacja, co, wc, tele
fon, - 82.000 zł. Lubin, tel. 076/846-91-65 
PAWILON HANDLOWY murowany, wolno stojący, podpiwni
czony, pow. zabudowy 59 m2, woda, kanalizacja, CO, WC. atrak
cyjny, - 82.000 zł. Lubin, tel. 076/846-91-65 
PAWILON HANDLOWY Wieruszów, 17 m2, wejśde do środka 
-10.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-85-51 
PAWILON HANDLOWY pow. 31 m2, z lokalizacją, wyposaże
nie branży odzieżowej, na Krzykach, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/16-68-22
PAWILON HANDLOWY pow. 20 m2, po modernizacji, media, 
ochrona, Krzyki ul. Orzechowa, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
322-73-88
PAWILON METALPLAST 25 m2,2 taryfy, WC, podłoga w ka
felkach, regały, lady, waga, atrakcyjna lokalizacja, z miejscem 
parkingowym, - 36.000 zł. Wrocław, teł. 071/786-84-60 
O  PAWILONY - KONTENERY mieszkalne, biurowe, 

handlowe, socjalne oraz domki letniskowe, pow. 
od 15 152, 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 3-gwiazdkowy, w Polanicy Zdroju. 4 aparta
menty 2-pokojowe, 4-pokoje 1-, 2-osobowe, z pełnym wę
złem sanitarnym, własna kuchnia oraz bufet, wysoki stan
dard wyposażenia, atrakcyjna lokalizacja, ustalone logo

w kraju i za granicą. BN PRO OMNIS, Polanica Zdrój, tel. 
074/868-17-44 99000001 

PIEKARNIA ze sklepem i mieszkaniem 120 m2, na wsi, okoli
ce Legnicy, działka 35 arów, zagospodarowana, piękny ogród, 
- 300.000 zł. Legnica, tel. 0605/41-57-89 
PIĘTRO DOMU jednorodzinnego, pow. 65 m2, duży ogród 8 
arów,+zabudowania gosp., lokalizacja w dolinie Baryczy, wśród 
stawów, - 50.000 zł. Milicz, tel. 071/384-05-97 
PIĘTRO DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ poniemiecki, 
pow. 50 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, klatka 
schodowa, taras, garaż, zagosp. ogród, Wrodaw-Stabłowice, -
160.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-21
•  POLOWADOMU piętrowego, pow. użytk. 120 m2, z gara

żem oraz dodatkowo z ogrodem 15 arów, między Ząbko
wicami śl. a Srebrną Górą, - 45.000 zł. Biuro Obrotu Nie
ruchom., Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-13-11 
99000001

POŁOWA DOMU PONIEMIECKIEGO pierwsze piętro, w do
brym stanie: 4 pokoje, kuchnia, łazienka, poddasze, strych, piw
nice, ok. 260 m2, podwórze, ogród ok. 500 m2 z możliwością 
postawienia kiosku lub garażu - 700 zł/m2. Chojnów, tel. 076/ 
818-87-55
POŁOWA DOMU księga wieczysta, pow. mieszk. 120 m2, ła
zienka, WC, strych 60 m2, garaż, ogród 5 arów, 3 km od Czech, 
do jeziorka 1 km, atrakcyjna okolica, - 45.000 zł. Głuszyca Gór
na, woj. wałbrzyskie, tel. 0609/58-95-11 
POŁOWA DOMU własnośdowa, księga wieczysta, piętro, 2 
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 wolno stojącego, z osobnym wejściem, pow. 
180 m2, blisko rzeka i las, 5 minut do centrum, księga wieczy
sta, projekty i odbiory insL elektrycznej 2001 r., okolice Starych 
Piekar. -130.000 zł. Legnica, tel. 0603/84-49-56 
POŁOWA DOMU na Grabiszynku, pow. 210 m2, użytkowa 140 
m2, 2 garaże, działka włsnośdowa, - 400.000 zł. Psary, gm. 
Wisznia Mała, tel. 071/387-82-64 
POŁOWA DOMU w Mirostowicach Dolnych-, pow. działki 13 
arów, powierzchnia mieszkalna 67 m2, powierzchnia łączna 140 
m2, dom poniemiecki, - 58.000 zł. Żary, tel. 068/374-06-44 lub 
0604/46-38-72
POŁOWA DOMU PONIEMIECKIEGO piętrowego, z osobnym 
wejśdem, ok. 150 m2.7-pokojowa, kuchnia, komórka, piwnica 
x2.+ duża stajnia i strych, połowa stodoły i budynek gosp., w 
tym 1 ha ogrodu, stan dobry, nadaje się do zamieszkania, -
35.000 zi. Proboszczów, tel. 076/877-53-31
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ na wsi. 40 
m2, działka 5 arów, w Straszowie (lubuskie), 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, w.c., woda, c.o, - 25.000 z ł, w rozliczeniu może być 
samochód. Nysa, tel. 0602/19-87-34 
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ oraz budyn
ki gospodarcze pow. 70 m2 w Osieku, Jamnik 2 i działka 500 
m2 (Dolina Baryczy), - 35.000 zł. Osiek Jamnik, gm. Żmigród, 
teł. 0608/61-06-31
POŁOWA WILU poniemieckiej, pięknej, w centrum Karpacza, 
pow. całk.170 m2, osobne wejście, ogród z ciekawą roślinno
ścią o pow. 1100 m2, garaż, co gazowe, balkon, taras, - 230.000 
zł. Karpacz, tel. 075/761-60-88
•  POSZUKUJEMY DO WYNAJĘCIA mieszkań i pokoi, na 

terenie Wrodawia, bezpłatne przyjmowanie ofert BU „KA- 
MEX*, Wrodaw, teł. 071/322-85-07 99000001

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU dla 1 osoby, lub ma
łego mieszkania do 40 m2, na terenie Kłodzka, na dłuższy okres, 
bez pośredników. Kłodzko, teł. 0607/35-35-70 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA komfortowe, pow. 
64 m2, 3 pokoje, w Legnicy, os. Piekary. Legnica, teł. 0601/ 
58-52-73
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU o pow. 80 m2, w Lu
binie. Lubin, tel. 0604/08-39-98 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania w okolicach Lubi
na. Lubin, teł. 0609/43-89-53

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA dla spokojnego 
studenta, w centrum Opola, od października, - 2.500 zł. Opole, 
tel. 0602/69-80-73
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SKLEPU lub pow. handlowej, 
ok. 40 m2. Wrocław, tel. 352-43-96 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na zakład wulkani
zacyjny, w dobrym punkde Wrodawia. Wrodaw, tel. 071/ 
373-51-36 po godz. 18
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z przeznaczeniem na 
Bar, we Wrodawiu lub okolicach. Wrodaw, tel. 071/346-46-49, 
0502/37-74-75
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA lub samodziel
nej częśd domu, w przystępnej cenie, dla rodziny. Wrocław, 
tel. 071/357-83-80,0503/65-89-00 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA WARSZTATU lub garażu na 
zakład wulkanizacyjny, o pow. 50 m2, koniecznie z siłą. Wro
cław, tel. 0604/9041-77,0501/84-27-59 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania 2-pokojowego, dla 
studentów, bez pośredników, preferowane okolice PKP, PKS, 
plac Grunwaldzki. Wrodaw, teł. 071/372-59-79 po godz. 18 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU handlowego, 15-30 
m2. na sklep z odzieżą lub kwiaciarnię, może być część lokalu. 
Wrocław, tel. 339-25-42
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU 4-pokojowy, we Wro
dawiu, do 2.000 d/m-c. Wrocław, tel. 336-04-03 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU 40-150 m2, na du
żych osiedlach we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0602/48-01-55 
PUB nowy lokal, z wyposażeniem, bilard, flipery, zezwolenie 
na sprzedaż alkoholu, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/781 -74-25 
pn-pt
RESTAURACJA z wyposażeniem, 90 m2, koncesja na piwo - 
950 zł/m2. Wrodaw. teł. 0601/77-34-01 
SEGMENTY LETNISKOWE w Boszkowie (zatoka), koło Lesz
na, 20 m od jeziora, pow. 32 - 38 m2,2 pokoje, aneks kuchen
ny, łazienka, przedpokój, loggia. -1.150 i  /m2. Leszno, tel. 065/ 
526-31-56,0603/87-85-70
SKLEP w centrum Strzegomia, po remonde, 70 m2, rolety, 
alarm, aktualnie sklep winno-cukiemiczy, -190.000 zł. Strze
gom. teł. 074/649-22-11.0502/684)2-46

OKAZYJNIE SPRZEDAM 
SKLEP W RYNKU s

doskonała lokalizacja, na każdą 2
działalność. Cena 195.000 zł o  o.

Dzierżoniów, tel074/832-3S-88,0-602 62 00 93 °

SKLEP MfĘSNO-SPOŻYWCZY pow. 78 m2. w Śródmieściu 
Wałbrzycha, wyposażony, - 90.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
843-97-96
SKLEP Z ODZIEŻĄ młodzieżową oraz jeansem, pow. 22 m2, 
w domu handlowym w centrum Wrocławia, na Rynku, istnieje 
od 9 laL dobra renoma, przedstawidelstwa firm odzież., 10100 
kart stałego klienta, odstąpię towar, wyposażenie oraz przed
stawidelstwa, wprowadzę w interes, - 30.000 zł. Wrodaw, tel. 
0606/14-35-99
SKLEPIK 12 m2, zaplecze 6 m2, woda, WC, w dobrym punk
cie, całkowite wyposażenie i towar, -10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/344-48-79 po godz.18

SKŁAD OPAŁOWO • BUDOWLANY z wagą, magazyn o pow. 
450 m2, plac manewrowy o pow. 0.65 ha, całość ogrodzona, -
72.000 zł. Opole, tel. 0501/35-91-25
STACJA AUTO-GAZ we Wrocławiu, - 60.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/34-26-63
STACJA PALIW technologia EURO, przy trasie J. Góra - 
Zgorzelec - 2.7 min zł. Karpacz, tel. 0603/84-77-86 
STACJA PALIW przy trasie Wrocław - Zielona Góra, par
king dla TIR-ów, LPG, restauracja - 4.000.000 zł lub inne 
propozycje. Lubin, tel. 076/849-11-14 po godz. 20 
STAW hodowlany, zarybiony, działka utwardzona, dobry do
jazd, - 50.000 zł. Robert Dziedzic, 59-970 Bierna 129, gm. 
Zawidów, woj. jeleniogórskie
STAW o pow. 1 ha, - 6.000 zł. Twardogóra, tel. 071/315-38-24 
po godz. 18
STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod stawy, 
hodowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkal- 
no-rekreacyjną, 20 km ód Wrocławia (Czeszów), włączone 
do światowej sied ochrony jezior .Living-Lakes’ , • 300.000 
z t Wrodaw, tel. 071/339-72-81 
STOISKO HANDLOWE w centrum handlowym Gaj, - 24.000 
zł lub zamienię na samochód. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
STOISKO HANDLOWE na Dw. Świebodzkim, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 354-08-88 wieczorem 
WARSZTAT nadaje się na prowadzenie działalności gosp. 
(parter 100 m2, piętro 50 m2), z możliwością adaptacji na 
mieszkanie, w Jabłowie, 5 km od Szczawna Zdrój, - 25.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-87-27 
WARSZTAT SAMOCHODOWY z domem jednorodzinnym, 
sprzedam z powodu wyjazdu, - 360.000 zi. Bielawa, tel. 074/ 
833-58-44
WARSZTAT SAMOCHODOWY czynny, mechanika pojazdo
wa, wulkanizacja, ze sklepem, w Strzelinie, pow. 300 m2, 
na działce 900 m2, ogrodzonej, atrakcyjna lokalizacja przy 
głównej trasie, możliwość zmiany branży. Strzelin, tel. 071/ 
392-21-10,0602/24-82-22
WIATA ŻELBETOWA prefabrykowana, składana z elemen
tów o wym. 24.10 x 5.80 m = 140 m2, wys. 2.5 m, nadaje się 
na budynek gospodarczy, boksy garażowe, -15.000 zł. Zie- 
lędce, tel. 077/411-36-21,411-36-20 
WIATY 5 sztuk, w tym 3 sztuki zabudowane, - 30.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/343-98-86
ZAKŁAD PRODUKCYJNY budynek 280 m2, działka 750 m2, 
wszystkie media, ocieplony, wyposażenie, - 510.000 zł. Wro
cław, tel. 071/387-83-06
ZAKŁAD DRZEWNY w okolicy Brzegu z maszynami i su
szarnią, teren 1,22 ha, zabudowa 750 m2 - 80.000 zł. Wro
cław, tel. 071/336-24-59
ZAMIENIĘ ADAPTACJĘ strychu o pow. 100 m2 - 170.000 
zł, na dom, dużą działkę lub domek letniskowy. Wrocław, teł. 
071/341-91-89,0601/05-30-80 
ZAMIENIĘ BUDOWĘ DOMU w zabudowie bliźniaczej, dział
ka uzbrojona (2x481 m2), w Zielonej Górze, przy ul. Goździ
kowej, stan surowy otwarty, istnieje możliwość prowadzenia 
działalności gosp. - na małe mieszkanie, z dopłatą, w Zielo
nej Górze lub we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/345-65-86 
rano i wieczorem
ZAMIENIĘ DOM PIĘTROWY pow. 106 m2, 5 pokoi, kuch
nia, taras * budynek gosp. o pow. 54 m2, garaż, woda z wo
dociągu, siła, po kapitalnym remoncie, przy trasie Prudnik - 
Głuchołazy, całość 0,46 ha, na podobne w woj. Lubuskim, 
lub sprzedam, • 120.000 zł. Łąka Prudnicka, tel. 077/ 
436-54-93
ZAMIENIĘ DOM do remontu, w Matuszowie, pole 92 ary, na 
kawalerkę do 35 m2, na Krzykach, z dopłatą lub sprzedam -
150.000 zł. Matuszów, tel. 071/311-85-58
ZAMIENIĘ DOM NA WSI w miejscowości Sośnie Ostrow
skie, 70 km od Wrocławia, pow. domu 140 m2,2 kuchnie, 2 
łazienki, 4 pokoje, działka o pow. 10 arów, cena 105.000 zł - 
na małe mieszkanie w blokach. Ostrzeszów, tel. 062/ 
732-01-59

ZAMIENIĘ DOM WŁASNOŚCIOWY 100 km od Wrocławia, 
na mieszkanie kwaterunkowe we Wrocławiu. Sokolniki, tel. 
0608/62-07-73,071/783-24-21 po 20 
ZAMIENIĘ DOM 1-rodzinny, 3-pokoje, kuchnia, łazienka, w 
centrum Strzelina, zadłużone do remontu, media komunal
ne - na mniejsze w dowolnych okolicach, ogródek podpiwni
czony, strychy, komórki itp. Strzelin, tel. 071/382-04-91 
ZAMIENIĘ DOM 170 m2, działka 15 a, 2 km od Sycowa, 5 
pokojów, 2 łazienki, okna i dodeplenie z PCV, tarasy 50 m2,. 
instalacje miedziane, grzejniki Purmo, podłogi drewniane, 
budynek garażowo-gospodarczy 120 m2, cena 210.000 zł, 
na mieszkanie we Wrocławiu, inne oferty. Syców, tel. 062/ 
785-16-31
ZAMIENIĘ DOM DWURODZINNY o pow. 300 m2, komforto
wy, cena - 450.000 zł, na mieszkanie 2 ,3-pokojowe, do 2. 
piętra. Wrodaw. tel. 071/785-40-61.0501/41-14-01 
ZAMIENIĘ DOM W ZABUDOWIE SZER. na Krzykach-Kfe- 
cina, 300 m2, działka 250 m2. stan surowy zamknięty, okna 
PCV K-1,3, pełne uzbrojenie, woda, kanalizacja w budynku, 
- 199.000 zł - na mieszkanie lub sprzedam.-Wrocław, tel. 
071/348-91-23,090/29-22-93
ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, 
prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zł, na miesz
kanie w zachodniej części Wrocławia, 3-pokojowe, z możli
wością dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
ZAMIENIĘ DOM w Trzebnicy, nowy - na 2 mieszkania, we 
Wrodawiu (jedno może być komunalne). Wrocław, tel. 0604/ 
26-01-70
ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECKI po remonde, 10 km od Wro
cławia, 32 a, pow. użytkowa 120 m2, strych do adaptacji + 
mieszkanie, 70 m2 - na dom, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/326-20-97,071/372-77-60
ZAMIENIĘ DOM NA WSI komfortowy, rejon Namysłowa - na 
mieszkanie, kwaterunkowe, we Wrocławiu, z dopłatą, ok. 80 
m2. Starościn, woj. opolskie, tel. 0600/19-88-99 
ZAMIENIĘ DOMY 2 szt., komfortowe, na wsi, park, sad ok. 
0,5 ha, łąka 2,20 ara, w rejonie Namysłowa - na dom we 
Wrocławiu lub okolicy do 15 km. Świerczów, tel. 077/ 
419-63-17
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA w Jeleniej Górze, pow. po 
42 m2, Ẑ pokojowe, spółdzielczo-własnościowe i komunal
ne, I p. - na mieszkanie we Wrodawiu, własnościowe, 3-po
kojowe, pow. 60-65 m2, do II p. Jelenia Góra, tel. 075/ 
641-86-96
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA jedno we Wrocławiu, drugie 
w Lubinie, na domek we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/ 
338-47-87,0603/36-74-73
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA własnościowe. 3-pokojowe. 
65 m2 i 62 m2. nowe, 200 m od siebie, komfortowe, rozkła
dowe, balkon, tv, liczniki - na większy dom we Wrocławiu, 
bez pośredników, możliwa dopłata. Wrocław, tel. 071/ 
354-54-93 po 17,0604/83-42-63

SUPERTAN IO !
Obiekt przemysłowy, pow. użytkowa 1000 m2, 

pow. działki 5500 m2, woda. telefon, 
prąd 250 kW. dogodny dojazd, cena 240.000 zł 

tel. 0-601 97 75 27
OP012123

ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA pow. 30,m2 i 40 m2, kwate
runkowe, na jedno mieszkanie o pow. 70 m2,4-pokojowe, 
osiedle Szczepin. Wrocław, teł. 071/373-53-24 
ZAMIENIĘ KAWALERKĘ 27 m2,2-pokojową, aneks kuchen
ny, W bloku, wys. parter, parkiet, wszystkie^nedia, niski 
czynsz, na podobne w miejscowości nad wodą. Lubin, tel. 
076/847-23-54.076/749-61-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, w nowym budow
nictwie (blok oddany w 1997 r.), pow. 48 m2,2 pokoje, kom
fortowe, we Wrodawiu • na podobne w Jelczu-Laskowicach. 
., tel. 0607/43-20-81
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, spółdzielcze, wszyst
kie media, 68 m2, tv kablowa, z telefonem - na podobne we 
Wrodawiu, Jel. Górze lub okolicy. Kielce, tel. 041/343-18-60 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, lokatorskie, 3-poko
jowe, 50 m2, w centrum Lubina, urządzenia pomiarowe c.o., 
wodomierz, TV kablowa, z telefonem, balkon, parkiet na 
mniejsze we Wrocławiu. Legnica, tel. 076/854-91-59 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Legnicy, kwaterunkowe, 2-po
kojowe, w starym budownictwie - na duże mieszkanie, może 
być zadłużone łub z dopłatą. Legnica', tel. 076/850-69-21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE bezczynszowe, o pow. 55 m2, w 
starym budownictwie/wysoki parter, 2 pokoje, duża kuch
nia, łazienka, garderoba, po remoncie, wartość 65.000 zł - 
na mniejsze, do 35 m2, może być kawalerka * dopłata. Le
gnica, te|. 076/862-33-89 po godz. 20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 48 n2, na 2. piętrze, w budynku 
4-piętrowym, CO, liczniki, teiefon, os. Tarninów, na miejscu 
szkoła, sklepy, blisko parku, cena 60.000 zł, na podobne, do 
20 km od Wrocławia. Legnica, tel. 076/852-47-45 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 52 m2, własnościo
we, komfortowe, III p., garaż, na 2-pokojowe i 1-pokojowe 
albo 2 mieszkania 2-pokojowe, w Oleśnicy. Oleśnica, tel. 071/ 
314-29-19,0608/55-87-84
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdz. - własnościowe, 54 m2, 
wszystkie media, parkiet, balkon, WC osobno, w Darłowie, 
2 km od morza, na mieszkanie lub lokal we W-wiu lub Ole
śnicy. Oleśnica, tel. 071/314-21-39,0502/08-45-59 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu śródmieściu, pow. 
28 m2,1-pokojowe, kwaterunkowe, na mieszkanie w Strze
linie, najchętniej własnośdowe. Sobótka, tei. 071/390-33-68, 
0602/25-01-06
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, spółdzielczo-lokator- 
skie, w Trzebnicy - na lokatorskie, do 40 m2, w Trzebnicy. 
Trzebnica, tel. 071/387-28-03
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Ustce, blisko mo
rza - na mieszkanie 2- lub 3-pokojowe, we Wrocławiu. Ust
ka, tel. 059/814-56-71
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, kwaterunkowe, o pow. 
67,5 m2, na parterze, c.o. gazowe, telefom, spokojna dziel
nica, garaż własnościowy, w Wałbrzychu - na mieszkanie 
równorzędne, okolice Zielonej Góry albo Leszna. Wałbrzych, 
tel. 074/847-89-65
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, w 
Lubinie, 57 m2, wysoki parter, przebudowane, słoneczne, 
na os. Przylesie - na kawalerkę w Lubinie lub Polkowicach. 
Wałbrzych, tel. 074/871-17-16,0605/63-96-53 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-4 w centrum, kwaterunkowe, 79 
m2, komfortowe - na 2 osobne, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
788-15-92
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 110 m2, komfortowe - na 3-poko
jowe, własnościowe lub inne propozycje. Wrocław, tel. 071/ 
372-59-79 po godz. 18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 45 m2, kwaterunkowe, wszystkie 
media, możliwość powiększenia, na mieszkanie do 35 m2, 
w okolicach Krzyków. Wrocław, tel. 071/364-26-74 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 55 m2, przy ul. Ko- 
śduszki (początek), na podobne na os. Krzywoustego. Wro
cław, tel. 071/324-13-29 '
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, w nowym budownic
twie, media miejskie, na mieszkanie na Biskupinie lub Sę
polnie. Wrocław, tel. 071/781-94-38 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 50 m2, 2-pokojo
we, kuchnia, przedpokój, Wrocław Karłowice, na mały do
mek w okolicy Wrocławia. Wrocław, tel. 0609/15-65-52 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, 67 m2, zamienię 
na dom * duża działka lub grunt orny, na peryferiach (okoli
ca) miasta, może być do remontu. Wrocław, tel. 071/ 
788-76-51
ZAMIENIĘ MIESZKANIE Wrodaw Nowy Dwór, 3-pokojowe, 
83 m2, III piętro (ostatnie) -165.000 zł, zamienię na 2 mniej
sze mieszkania. Wrocław, tel. 071/793-48-89 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 70 m2,4. piętro - na mniejsze, 1., 
2. piętro. Wrocław, tel. 372-29-43 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, spółdzielcze, własno
ściowe, 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 własnościowe, w Sobótce, 35 m2, 
II p., w nowym budownictwie, na mieszkanie we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 321-48-51 -
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1 pokojowe, 40 m2, Śródmieście, 
zadbane, w stanie idealnym - na większe, spłacę zadłuże
nie lub dopłata. Wrocław, tel. 322-53-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-POKOJOWE we Wrocławiu, 
spółdzielcze, CO, w nowym budownictwie - na dwa miesz
kania we Wrodawiu, 2-pokojowe i 3-pokojowe. Wrocław, tel. 
0504/97-96-20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzietczo-wła- 
snościowe, pow. 63 m2, media, rzemieślniczo-budowlana, 
V p., winda, słoneczne - na dwa mieszkania, 1-pokojowe i 
2-pokojowe, z dopłatą, ewentualnie dwa mieszkania 2-po
kojowe, we Wrocławiu. Wrocław, teł. 071/357-41-31 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, IV p., 2-pokojowe, 
ciemna kuchnia, wszystkie media miejskie • na mieszkanie 
bez mediów. Wrocław, tel. 071/329-22-13 -.
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE 3-pokojowe, 
pow. 60 m2, po remoncie, IV piętro, panele, kafelki, CO miej
skie • na mieszkanie 3-pokojowe, do III piętra lub winda, ok. 
60-65 m2, spłacę zadłużenie. Wrocław, tel. 071/321-01-37 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na 
większe lub dom, działkę budowlaną (Wrocław lub okolice). 
Wrocław) tel. 071/321-36-91 po godz. 16 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 38 m2, me
dia miejskie, w nowym budownictwie na 2-pokojowe, z me
diami miejskimi, dopłata lub spłata zadłużenia. Wrodaw, tel. 
346-07-96
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze, pow. 
66 m2 na 2 oddzielne mieszkania, Krzyki, Borek. Wrocław, 
tel. 782-86-17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 75 m2, kwaterunkowe, Wro- 
cław-Śródmieście, zadbane, kafle, boazeria, panele, II tary
fa, parter, 3 pokoje, łazienka, wc, przedpokój, ciemna kuch
nia, telefon na 2 mniejsze mieszkania lub inne propozycje. 
Wrocław, tel. 321-60-75 po godz. 16 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 60 m2. IV piętro, 
ogrzewanie, II taryfa - na mniejsze, do 42 m2,2 małe poko
je, we Wrocławiu lub obrzeża Wrocławia. Wrocław, tel. 071/ 
321-24-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, dzielnica śródmie- 
śde, 45 m2, łazienka z brodzikiem, jasna kuchnia, c.o. elek
tryczne (II taryfa), na II piętrze - na mieszkanie na parterze 
lub w bloku z windą, może być mniejsze lub do małego re
montu, z  małym zadłużeniem jeśli CO miejskie. Wrocław, tel. 
321-41-33
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, własnościowe, 
wszystkie media miejskie, jasna kuchnia, pokój 16.5 m2 - 
75.000 zł, na małe 2-pokojowe, na Szczepinie, Popowicach, 
z dopłatą lub sprzedam. Wrocław, tel. 355-91-67,. 0607/ 
55-39-79
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 49 m2, b. atrakcyj
ne, w nowym budownictwie, na 3-pokojowe do 70 m2, może 
być spółdzielczo-lokatorskie, bez pośredników. Wrocław, tel. 
071/789-55-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 64 m2, spółdziel
czo-własnościowe, k. „Astry", kuchnia, łazienka, rozkłado
we, 4 p., winda -133.000 zł, na 2 ,3-pokójowe poza Wrocła
wiem. Wrocław, tel. 071/351 -64-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 90 m2, na III
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W A N  Import-Eksport  
Wrocław ul. Główna 67 
tol,7fax 071/ 351-22-44
Wrocław ul. Kolista 14k 
t«l. 071/ 353-71-65

w w w . b o r b e t . c o m . p l

Posiadamy w sprzedaży (także wysyłkowej):
pistolety i karabiny gładkolufbwe 4,5 mm •  pistolety i rewolwery 
hukowo-alarmowe •  paralizatory •  gazy obezwładniające, 
paraliżujące i inneepaitn tball i akcesoria 
g p p p  ^ M M B M B B B B M H lI I lN I ł l l l ł l l lU l l l I l l l I lN l l l l ł l lB  

W ofercie posiadamy także szeroki wybór galanterii: 
m S lB  kabury; pasy, szelki itp. oraz różnorodne akcesoria 

mmmggt m ilitarne | | g j
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Firma Handlowa TM, 50-351 Wrocław, ul. Sępa-Szarzyńskiego 51 
Salon firmowy czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

ARTYKUŁY

>ęvy P Ę fn

Odwiedź nas/ salon osobiście, sprawdź naszą ofertę w Internecie, 
lub po prostu zadzwoń po bezpłatne informacje

PRZY ZAKUPIE  
KOMPLETU FELG 
ALUMINIOWYCH 
O B J  Ę T Y  C H 
P R O M O C J Ą  
O T R Z Y M A S Z  
OPONY ZA 4 ZŁ

7 / o  '6 felg ograniczoną^----------

S | y L  a u t o
53-144 Wrocla^utufanowskięgo 23 a

HURTOWNIA ART.

FOTELIKI
wózki, łóżeczka 

chodziki 
akcesoria dla 

niemowląt 
odzież, pościel

'BAJKA"DZIECIĘCYCH g
Wrocław, ul. Długosza 2/6 s 

tel./fax (071) 325-38-81 w. 11° 
pon.-pt. 8M-16°°, sob. 8”-14M

N A J T A N I E J ! ! !

Wrocław, jfl. Tprfowa 43, tel./fax 071/372-63-01, 0-601 780 378 
w godz. 8 -18 , w niedzielę i święta po uzgodn. telefonicznym
J * l « n l a  G ó ra ,  ul. Powstańców Wlkp. 17 A. tal. 075/767-88-54, tal. kom. 0-601 780 946
B ie la w a ,  Piskorzów 41 A, tel. 074/836-67*17      0P010214
L u b in *  przy szybie ‘Bolesław1, tal. 076/842-19-38 
Nysa, ul. Piłsudskiego 62 A, tal. 077/448-70-62 
W a łb r z y c h ,  ul. Teligi 29, tal. 074/841-60-59 

^ a r y ,  tal. 068/374-27-54

montaż z kuponem 
20 % taniej Hi

PRODUCENT KOŁDER, POŚCIELI
TKANINY: POiORWtłHIAmaiR,

ZASŁONOWE fROOUKCJA KOiDCR.
NAJTANIEJ: pościel poobhek, r«(e«u,
i w o m  m t u m
WYPOSAŻANIE: HOTELI, PENSJONATÓW itp.
UNI-EKO Ww. ul. Krakowska 100, tel. 34143 54,06015713 23

PROSTOWANIE FELG
ALUMINIOWYCH I STALOWYCH
SPRZEDAŻ OPON I FELG

USŁUGI WYKÓNUJ^MY
NA POCZEKANIU

I PEŁNA
REGENERACJA

[komputerowe
WYWAŻANIE KÓŁ 

1 WULKANIZACJA
Wrocław, ul. Trzebnicka 8 
tel. 071/321-14-49

322-17-94 opooom

m  OP012034 M  M

h e d - p M l
CENTRUM FOLII OKIENNYCH 
CERTYFIKAT ISIC 7 lat gwarancji

Wrocław, ul. Zielińskiego 20, tel./fax (071) 795 43 21, 
tel. 0601 520 420, 0606 758 788, 0501 989 037

• folie przeciwsłoneczne 
i termoizolacyjne

• folie ochronne
- i antywłamaniowe
• folie samochodowe

SZYBERDACHY
montaż ■ autoryzacja 

Wrocław, ul. Wagonowa 3a (k. Pafawagu) 
tel. 071/359-46-60, 0-601 76 77 71

5 '
O I fi.
O I 

I

AUTOSZYBY
ul. K o rd e c k ie g o  4 
te l. 065 529-72-40 
)P01ie37 065  527-11-37
64-100 LESZNO

PISTOLETY I KARABINKI GŁADKOLUFOWE KAL. 4,5

BEZ ZEZWOLENIA
G A M O , W ALTH ER, G RO SM AN  i inne; 
jed n o  i w ie lo strza ło w e  od 169 zł

NOWOŚĆ: GAMO HUNTER 440. kal. 4,5 
prędkość wylotowa 305 m/s!

Ponadto oferujemy: PARALIZATORY, GAZY, STRASZAKI, PAŁKI, PROCE 
AMERYKAŃSKIE LATARKI MAG-LITE, OPTYKA
NOŻE I NARZĘDZIA: v i c t o r i n o x , l a t h e r m a n , g e r b e r , p u m a  
oraz sprzęt łuczniczy, paintball I surwlwal.

SKLEP Z BRONIĄ E 3® l
Wrocław ul. GWARNA 13, (vis a vis Dworca Głównego) tel./fax (071) 341 92 49

DYSTRYBUTOR 
ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH
"mD+", Wrocław, ul. Tęczowa 83
• FOTELIKI SAMOCHODOWE
• ŁÓ ŻECZKA, POŚCIELE
• WÓZKI
• KO JCE
• AKCESORIA 0P010488
• ODZIEŻ
czynne w godz. 8M-17M, sobota 800-14M 
NAJWIĘKSZY WYBÓR, NISKIECENY

piętrze, ogrzewanie elektryczne, na dwa mieszkania. Wro
cław, tel. 071/342-69-26
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 54 
m2, przy ul. Jeleniej, zielona okolica - na 1-pokojowe z do- . 
płaią. Wrocław, te!. 071/355-70-55 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, komfortowe, 3-poko
jowe, pow. 84 m2, III piętro, przy ul. Dworcowej - na kawa
lerkę własnościową. Wrocław, tel. 071/347-81-81 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w 
Lubinie, po remoncie, na mieszkanie (tylko w niskiej zabu
dowie) lub mały domek we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/' 
338-47-87,0603/36-74-73
ZAMIENIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, na dwa mieszka
nia w niskiej zabudowie, z wygodami. Wrocław, tel. 071/ 
338-47-87,0603/36-74-73
ZAMIENIĘ MIESZKANIE willowe, w budynku dwurodzinnym, 
pow. 74 m2, piwnice, strych, działka 700 m2, garaż, we Wro
cławiu, na dom w okolicy Trzebnicy lub Obornik śląskich lub 
na małe gospodarstwo rolne. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdzielczo-własno- 
ściowe, 21 m2, VI piętro, we Wrocławiu, na Grabiszynku • 
na więszke, zadłużone lub do remontu. Wrocław, ul. Ostrow
skiego 1, tel. 0501/60-83-21
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 3 pokoje. 60 m2 na 
Kozanowie, na dwa mniejsze mieszkania. Wrocław, tel. 0603/ 
29-19-03
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, kwaterunkowe, kuch
nia, łazienka, .28 m2, możliwość adaptacji strychu, ok. 45 
m2, we Wrocławiu, w Śródmieściu - na mieszkanie 2,3-po
kojowe, we Wrocławiu, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/ 
781-86-69,0607/70-60-08

1 O lotnia tradycja, bezterminowa gwarancja

Wrocław AUTOSZYBY
ul. Trzebnicka 31; 372 04 43; 372 04 44

ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, 45 m2, os. Gaj we Wro
cławiu, 2-pokojowe, przechodnie, łazienka + WC, lip., sło
neczne, po remoncie, okna PCV, panele, gładzie, ogrzewa
nie elektr., możliwość inst. kominka, niski czynsz, na miesz
kanie 80-100 m2, rozkładowe, do remontu, we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 071/789-63^22,0605/34-99-93 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, jasna kuchnia, łazien
ka, przedpokój, 45 m2, Wszystkie media, III piętro, taras, b. 
blisko Rynku, telefon, czyste, zadbane • na mieszkanie 2-po
kojowe, kuchnia, łazienka, wszystkie media, o pow. do 50 
m2, może być na Grabiszynku, Krzykach itd. Wrocław, tel. 
071/343-85-26 pogodz. 18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 63 m2, ogrzewanie ga
zowe, telefon, słoneczne, II piętro - na dwa oddzielne miesz
kanie. Wrocław, tel. 071/346-26-40 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, spółdzielcze, 50 m2, 
duża kuchnia, przy ul. Bajana - na mniejsze o pow. do 35 
m2, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/351-02-65 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 34 m2, IX piętro, we 
Wrocławiu, na Popowicach • na małe mieszkanie kwaterun
kowe, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/354-27-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 65 m2, w centrum 
Wrocławia - na kawalerkę, z wygodami, + dopłata. Wrocław, 
tel. 0502/33-72-63
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, lllp., dwa pokoje, 
kuchnia, duża loggia, WC, rozkładowe na dwupokojowe, 30 
• 36 m2, do lip., z mediami miejskimi. Wrocław, tel. 0605/ 
43-41-41
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, 
komfortowe, przy pl. Grunwaldzkim, 60 m2,1 p„ CO, łazien
ka, WC, telefon, okna plastikowe, na domek poniemiecki lub 
na 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, 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 i  na większe, 
3-pokojowe. Wrocław, tel. 0603/80-41-81 po godz. 18 - 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kolejowe, we Wrocławiu, w nowym 
budownictwie, pow. 26 m2, z telefonem, na większe, możli
wość spłaty zadłużenia. Wrocław, tel. 336-82-93 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne, pow. 
121 m2, na Krzykach, kuchnia/łazienka, 2 hole - na mniej
sze, o pow. do 35 m2, z dopłatą. Wrocław, tel. 343-40-18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 76 m2, w centrum 
miasta, rozkładowe, toaleta, jasna kuchnia, piece, II taryfa, 
ładne, na dwa kawalerki, od 30 do 45 m2. Wrocław, tel. 0504/ 
97-35-58 f ’.
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, 
przedpokój, 49 m2, c.o., ciepła woda, wysoki parter, po re
moncie, na 1-pokojowe, z kuchnią, parter lub i piętro, z do
płatą. Wrocław, tel. 071/341-62-85,0502/20-60-03 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE czynszowe, 87.5 
m2, słoneczne, zadbane, nyża, balkon, na mniejsze, do 60 
m2, do II piętra, nie zadłużone. Wrocław, tel. 0502/84-15-07 
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 własnościowe, 36 
m2, na Kozanowie - na większe do 50 m2. Wrocław, tel. 0601/- 
83-47-50
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 40 
m2, kuchnia, łazienka, ogrzewanie piecowe, II piętro - na 
3-pokojowe, może być zadłużone, rejon dz. Fabryczna. Wro
cław. tel. 071/353-75-01
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-wła- 
snościowe, plomba, przy ul. Żeromskiego - na 1-pokojowe z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/321-45-55 po godz.18, 0602/ 
17-75-22
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KAWALERKĘ 27 m2, w Bolesław

cu, na mieszkanie ok. 25 m2 w starym budownictwie we Wro
cławiu. Wrocław, tel. 321-45-27 , lub Bolesławiec, , 075/ 
732-87-66
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 47.5 m2, duży po
kój, jasna duża kuchnia, WC. łazienka, przedpokój, na więk
sze. Złotoryja, tel. 076/878-63-48.0604/84-93-99

SZYBY SAMOCHODOWE
I ul. Drzewna 4 przy pl. 1 Maja (obok Cuprum) I

tel. 359-20-40, 359-20-41, 0-609 46 11 37, 0-602 86 65 46 
Ul W YJAZDY DO KLIENTA. RABAT DO 10%. POGOTOWIE!!!

sRistJoeśshz. p ą tn  eit(w kładow a)*^ ia.DS.2001

http://www.borbet.com.pl
http://www.militaria.pl


^ * * ” 2  I t t& M K fN f c u .  
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ZWIĄZEK KONTROLI DYSTRYBUGJI PRASY

regionalna gazeta ogłoszeniowa 
wydawana we wtorid i piątki

http:Wwww.antogielda.com.pl 
e-mail: stymar@antogielda.com.pl 
Adres redakcji:
50-440 Wrocław, ul. Kośc iuszk i 135 
Redaktor Naczelny:
Janusz Styma 
tcl./fax 342-58-29 
Dział Reklamy
kierownik działu: Dorota Ambrożewicz 
tel. 342-67-27
Reklama - druk pogrubiony
Agnieszka Samek, pon.-pt w  godz. 8-16
tel./fax 341-34-98
Dział Ogłoszeń Bezpłatnych
kierownik działu: Józefina Koczenasz
tel. 342-70-70
Skład i łamanie tekstu:
Iwona Komendant, Jerzy Bogobow icz, 
Jan Stobierski, Mateusz Strybel
Druk: Norpol-Press sp. z  o. o. Wrocław

DRUKUJEMY BEZPŁATNIE
ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam 
- kupię", pod w arunk iem  podan ia ceny. 
O g łoszen ia  te p rzy jm u jem y lis tow n ie  
i telefonicznie (faxem), pod numerami: 
te l. 071/342-18-14, fa x  071/372-56-54, 
w godzinach: pon.-pt. od 7'° do 1830 
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.
Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w tym rów
nież do skracania tekstu w przypadkach 
przekroczenia pojemności informacyjnej 
przyjętej dla ogłoszenia drobnego.

REKLAMY PŁATNE 
PRZYJMUJE:

Dział Reklamy:
Wrocław, ul. Kośc iuszk i 135, pokój 221,' 
tel. 342-57-90 ... 
pon., czw., w  godz. 8"°-1600 
wt., śr., pt., w  godz. 800- 1700 
Realizujemy również zlecenia przysłane 
pocztą lub faxem (nr 071/342-57-90) pod wa
runkiem załączenia dowodu wpłaty na nasze 
konto. Reklamy te będą drukowane po wpły- 

| niąciu 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 tjegoceny, 
prosimy przesłać treść ogłoszenia faxem, 
określim y jego w ie lkość, ustalimy cenę, 
udzielimy potrzebnych wyjaśnień pod poda- 

i nym numerem telefonu.

Ceny reklam:
pierwsza strona - 12,00 zł/cm2+VAT
ostatnia strona.............. - 8,00 zł/cmJ+VAT
strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe - 4,00 zl/cm2+-VAT
pozostałe........................- 2,40 zl/cm^t-YAT
autokomisy.....................- 1,50 zł/cm2+VAT
reklamy autokomisów muszą zawierać wy
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
rok p rodukcji i cenę. Inform acja
0 samochodach ma zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm1.
•  Moduł reklamowy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 znaków maszynowych, bez ry
sunków i elementów grafik i, lin ie z  góry
1 z  dołu lub inny wyróżnik, wielkość czcion
ki od 5.3 do 6 pkt. - 12 zł (z VAT)
#  M odu ł rek lam ow y bazowy: tekst 
do 240 znaków maszynowych, bez rysunków 
i elementów grafiki, lin ie z  góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, w ielkość czcionki od 5.3 
do 6 pltt. 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)
•  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego - druk w ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 zł
UWAGA:
Nie drukujemy ogłoszeń, które nie 
są opłacone.
Reklamacje rozpatrywane są do 
pięciu dni od daty ukazania się re
klamy.
Numer naszego konta:
"STYMAR" s.c. M Majski, J. Styma 

Bank PKO  SA  BP  IV O/Wrocław 
nr 10205255-410418-270-11-111

Część określeń wyrazów pionowych krzyżówki podano w kolejności przypadko
wej. Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, na które składają się: tytuł (litery umiesz
czone w kolorowych polach, czytane rzędami) oraz treść fraszki Jana Sztaudyn
gera (litery znajdujące się w polach oznaczonych kropką, czytane rzędami).

Określen ia wyrazów:

Poziomo:
1 ) rabuś
2 ) owca grzywiasta
3) budynek dawnej-służby folwarcznej
4) herb szlachecki Tarnowskich
5) mizerykordia
6 ) rodzaj dużej świecy
7) niejadowity wąż europejski
8 ) lampart
9) biała to lebioda
1 0 ) nobliwa niewiasta
1 1 ) włok ciągniony przez dwa statki ry
backie
1 2 ) zaginiona wyspa opisana przez 
Platona

Pionowo:
1) szczyt w Tatrach nacfZakopanem 
5) część teatru 
7) magmowa skała głębinowa
- włogacizna
- wiersz miłosny
- dopust boży -y
- stos
- rebelia
- drzewo o białej korze
• gatunek łownego kuraka
- bławatek polny
- bawarski przysmak
- jedynka z  osiemnastoma zerami

Rozwiązanie z  naklejonym numerem (kuponem) krzyżówki prosimy nadesłać 
pod adresem redakcji. Rozwiązanie krzyżówki z  35 numeru AGD brzmi: „M A
SK A R A D A ” . Nagrody wylosowali: 1. Robert Mirowiecki z Kłodzka - 100 zł, 2. 
Liliana Kownacka zę Strzegomia -100 zł, 3. Alfreda Bielec z Lewina Kłodzkiego 
- 100 zł. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ROTUNDA

50-262 Wrocław ul Jedrto&ci Narodowej 61. tel /fax 345-38-20, 327 -82 -57

P R O M O C JA  W IO S E N N A
lyiko do 15 czerwca 2001 • r  l o k a l e  u s ł u g o w e
możesz kupić 
w naszej Spółdzielń) 
lokal usługowy 
za jedyne 2.49! 
powierzchni ̂ ytlcoWej 
w nowo zF^ia9Hnym  
budynUMSotalno-usługowym 
przy u f iw n sk ie g o  60 -62

P O N A D TO  S P Ó Ł D Z IE LN IA  P O S IA D A : 
do sprzedaży - powierzchnie usługowe w budynku jednopiętrowym 

przy ul. Metalowców, z możliwością wykupu całości 
lub części, w cenie 2300 zł/im’ powierzchni użytkowej. 

Zapraszamy do negocjacji. 
na sprzedaż lub wynajem - w części niskiego parteru budynku

mieszkalnego przy ul. Metalowców 29, powierzchnie 
usługowo - magazynowe.

Cena: sprzedaży -1.700 zł/1m' wynajem - do negocjacji
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BEZPŁATNE OGŁOSZĘNIE DLA O SÓ B PRYWATNYCH
Prosim y wypełn ić DRUKOWANYMI LITERAMI UW AGA: nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny,
z  wyjątkiem ogłoszeń w rubrykach: kupię, zamiana i ogłoszeń dotyczących sprzedaży drobnych części
| sprzedam | zamienię | kupię|

niepotrzebne skreślić rodzaj pojazdu (osobowy, ciężarowy, motocykl, 
ciągnik rolniczy, inne pojazdy, części)

marka model

rok produkcji przebieg w tys. kni poj. i rodz. silnika kolor opis

Inne przedmioty (podać nazwę, ewentualne przeznaczenie)

opis

opis

 ̂A d res i imię i nazwisko kod pocztowy miejscowość

gmina ulica r domu telefon

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU TELEFONU

-lfe.05.2001 sp is treści - patrz strona 61 (rozkładowa). -AUTOGIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 119

http://www.antogielda.com.pl
mailto:stymar@antogielda.com.pl


Zielona Góra
magazyn centralny

mmmmmm
Jelenia Góra Lubin Gorzów Zgorzelec

TANIO!!!

uL W oM cil45  
(zajezdnia MZK) 
te l 075/75-22-537

uL Skłodowskiej 177

g i a S ń S *  ul- Wiatraczna 41 
teL 076/841-56-95 ■. »«m i m io  

0604/91-52-96 -

nL Lnbańslu lb  
te l 075/771-64-83

IŁOBODA SERWIS 1
NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH 

I MANUALNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
M o ż l iw o ś ć  n a p r a w y  w  c ią g u  j e d n e g o  d n ia  

Wrocław, al. Armii Krajowej 45, tel. 071/ 336-43-50, tel. kom. 0-501 343 551

dôut JAPOŃSKICH! 
1 KOREAŃSKICH1
mm C a rs

W NOWY SKLEPI
^  Wrocław, ul. Łęczycka 20 

tel./fax 071/373-47-87 
www.automoto.softland.com.pl

t a ^ c z ą ś c T DO AUT

OPOfICT ^  Kormoran

serwisy ogumienia
Wrocław ul. Kościuszki 135 tei. 342-48-20,343-68-06 
Kobierzyce ui. Robotnicza 13 tel. 311-11-86,311-12-45
PROW ADZIMY SPRZED AŻ RATALNĄ

uruuouo*
SYLTOM

AUTOMATYCZNE SKRZYNIE
Rok założenia 1991

NAPRAWA ■ SKUP ■ SPRZEDAŻ SKRZYŃ 
Wrocław, ul. Grobla Kozanowska 1 A 

teiyta* 071/ 369-27-93, tel. kom. 0601705 005

ZOJAN SERWIS
autoalarmy ■ autoelektryka  

AU TO SZY B Y  J
POMOC DROGOWA 24 h

0 -6 0 1  4 1 2  3 3 4  o
Wrocław, ul. Legnicka 56, tel. 373-48-92

O P 0 0 4 2 9 S

NAPRAWY AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• skrzynie biegów nowe i używane z gwarancją
• skrzynie biegów na wymianę w ciągu jednego dnia
• wymiana olejów i filtrów ■■■■#

• komu?i$naprawc2e MIELNIK
OP002576

• regulacja
Wrocław, ul. Rakowa 58 
tel. 071/325-44-16, 0-90 290 197

N I E M I E C K I C H
AMORTYZATORY 

S A C H S
SPRZĘGŁA WL

osobowe, dostawcze, ciężarowe 
D O  W S Z Y S T K I C H  M A R E K  5  

H U R T  -  D E T A L  5
- z magazynu - około 4000 pozycji g
- na zamówienie w ciągu 3  D O  7  D N I o

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI 
dodatkowy rabat na Opia 

Wrocław, ul. ŁĘCZYCKA 9
sprzedaż wysyłkowa

tel. 355-27-54, fax 359-18-97 
www.automoto.softland.com.pl

T A N IO !!!

j=l=GLASS p ę k n ię t a  s z y b a
L S  TECHNOLOGY SAMOCHODOWA?
'W B  ME WYMEMAJ - MOŻESZ JĄ NAPRAWIĆ

PRZY ŚWIEŻYCH PĘKNIĘCIACH NA SZYBIE ZOSTAJĄ MINIMALNE ŚLADY PO USZKODZENIU. 
N A P R A W A  S Z Y B Y  K O S Z T U J E  M N I E J  NIŻ 1/5 KO S Z T Ó W  W Y M I A N Y .

Z a d z w o ń , ustal term in  
071/329-05-03
5P005543 803-00-04 ,

jtirTMY^WAJlA STACJA 0BSŁU6I SAMOCHOOSW 
WROCŁAW, ul. Dębickiego 12, w  godz. 6* ^ 9 °  

(b oczna  u l. K le c z k o w sk ie j I T rzebn ick ie j)

^Ń(l(iTÓVI/NtAĆŻĄŚtrKAWOSERYJNYCH 
OŚWIETLENIA I CHŁODNIC

W f f i > N

NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI 
- DO AUT ZACHODNICH

PRZEDSTAW ICIEL F IR M : 1 
H E LLA, VALEO, 

M AG N E TIM A R E LLI, BO SC H  i

AUTOSZYBY NAJLEPI
W ro cław , ul. S z y b o w c o w a  

t>005115 ta l. 071/35-111-28

- A
ra 1 31

Szyby Samochodowe

W R O C Ł A W , 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 npn1l

PlLKINGTON
AUTOM OTIYE

|||ptEĆA:-w-';: .« V ___. rodofl|j}le.onet.pl ;
W W ^ i^ itN IK I,  WZMOCNIENIA -

\ ŹDEiZAKM  
^ E I * E I < T o r ^ * I E I ^ N K < l^ K ^ @ ^ ł^  0

^CHŁODNICE, ELEKTROWENTYLATORY
OG996196

SZYBY SAMOCHODOWE
WROCŁAW ul. Terenowa 80 (boczna ul.BuforoweJ) tel. 37-30-118 

WROCŁAW ul. Czajkowskiego11/13 tel. 325-57-21,0602 289 767 
OŁAWA ul. 1 Maja 44a tel. 30 323 39 

ZIELONA GÓRA ul. Dąbrowskiego 45 teł. 068/324-62-79 
KŁODZKO ul. Mickiewicza 16, tel. 074/867-29-81 ^ * W ^ o p o o 58

AUTO SZYBY
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

KALISZ 
ul.Podmiejska 16, tel. 0.62 766 85 20 

LEGNICA 
ul .Jaworzyńska 254, tel. 0.76 850 72 31

OSTRÓW Wlkp. 
ul.Majakowskiego 3, tel. 0.62 735 44 84

ŚWIDNICA 
ul.Słotwina 90, tel. 0.604 813 347

WAŁBRZYCH 
Aleja Podwale 1. tel. 0.74 84316 14

WROCŁAW 
ul. Czajkowskiego 11/13, tel. 0.71 325 57 21 

ul. Fabryczna 10, tel. 0.71 3591603 
ul. Terenowa 80, tel. 0.71 373 01 18 

www.jaan.com.pl

[SKRZYNIE
AUTOMATYCZNE I MANUALNE

>KP - naprawa skrzyń biegów, oppiżna

MATY
GRZEJNE

Do ogrzewania kafelków, posadzek, podłóg, zjazdów, rur, itp.
Montaż ogrzewania podłogowego. Wysyłkowa sprzedaż zestawów.

Koszt m at grzejnych na 100m2 wynosi ok. 4000zł, a  ogrzanie kosztuje miesięcznie tylko 200zł.

Producent udziela 20 lat gwarancji
Strzelin ul.Kamienna 3 teł. fax. (071) 39 220 34 tel. 0602 46 54 01 www.into.pl

AUTOSZYBY Wrocław, ul. Torfowa 43 
tel. 071/372-63-01, 0-601 780 378

OP010215
montaż z kuponem 

20% taniej

RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE 
W PEŁNYM ZAKRESIE

53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5
tcl./fax  .........   (071)361 12 38 §
tel.................... (071) 332 66 50,0606 255 122 5
e-m ail  rzeczoznawstwo@tuvpol.pl

w interna

www.auibgiel a.com.pl

Informujemy, że kierujemy się następującymi zasadami 
przy kwalifikowaniu ogłoszeń do druku:

■ w pierwszej kolejności drukujemy ogłoszenia bezpłatne, złożo
ne na kuponach wyciętych z gazety,

■ ogłoszenia bezpłatne o tej samej treści drukujemy dwa razy w 
tygodniu wyłącznie wtedy jeżeli oba ogłoszenia złożone są 
na kuponach wyciętych z gazety f

■ nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny, a w przypadku samo
chodów, bez ceny i roku produkcji,

- nie zamieszczamy bezpłatnie ogłoszeń, których treść wskazu
je, że są one reklamą firm, osób prowadzących działalność go
spodarczą,

- nie zamieszczamy bezpłatnie drobnych ogłoszeń autokomisów, firm 
zajmujących się handlem samochodami, częściami samochodo
wymi, ofert biur nieruchomości itp.

WROCŁAW UL. ZAGŁĘBIOWSKA 3 
T E L . (71)342 76 36. 0 502 972875

MASZ KŁOPOT  
Z DŁUŻNIKIEM ? 
zadzwoń: 0-603 645 532

0-603 645 531

NAPRAWA SKRZYŃ 
AUTOMATYCZNYCH!

Wałbrzych, ul. Siemiradzkiego 18 g 
tel. 0-607 23 47 62, 0-605 11 28 93 O

7 7 1 2  3 1 7 2 6 9 2 2
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