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powypadkowe
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071/348-42-16, 372-87-60. 0-601 79 30 14

\  UŻYWANE 
CZĘŚCI ŻAMIENNE 

DO AUT
A U T O  M AR PO JAPOŃSKICH

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

0601 707645,0601 788284

ZAW SZE AKTUALNE - 24 H  II!

3
NAJWIĘCEJ PŁACiMYj

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

K U P IĘ  PO WYPADKU
A  I  I  Gotówka natychmiast I

|  do 70 %  ceny giełdowej ! °

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

O K U L A R Y
PRZECIWSŁONECZNE (1500 modeli) 
CS, L , MX, E, B B

RABATY do 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

KUPIMY AUTA USZKODZONE
NAJWYŻSZE CENY - ZADZWOŃ, SPRAWDŹ ' 
te l. 0-605 72 56 22, tel./fax 065/573-02-77

SKUP AUT PO WYPADKU
SKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓWKĄ tel. 0-603 502 452 |
O

KUPIĘ AUTO PO WYPADKU
©  0-601 77 87 40

AUTO f jjCZĘŚCI
CZĘŚCI U ŻY W A N A  §

DO AUT * 
JAPOŃSKICH

W R O C Ł A W  -  B Y K Ó W  (trasa  na W arszawę) 
te lJ fa z  071/315-29-27,315-16-41,0-601 74 22 13

MASZ KŁOPOT 
Z DŁUŻNIKIEM ? 
zadzwoń: 0-603 645 532
OP995536 0-603 645 531

i w a

PANEWKI, PIERŚCIENIE, 
USZCZELKI, 

TŁOKI, TULEJE I INNE 
DO AUT EUROPEJSKICH: 

{JAPOŃSKICH.
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ALFA ROMEO
ALFA ROME0145,1994/95 r., 84 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
melalic, ABS, poduszka pow., centr. zamek, alarm + pilot, wspo
maganie, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, stan b. 
dobry, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 0606/11-99-39 
ALFA R Ó ttE044V lg95 r., 148 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
grafitowy metalic, wspóma^anie-kiet^el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, halogeny, wetorowaJa&ięerka, 
R0 Blaupunkt, 90 KM, atrakcyjny wygląd, - 19.400 zł. RrbtS- 

. szyn. teł, 062/722-93-45,0603/25-21-77 
ALFA ROMEO 145, 1995 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
zielony, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, 
RM, halogeny, -19.500 zł. Wrocław, tel. 0504/96-28-04 
ALFA ROME0145,1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer- 
wony.poduszka, wspomaganie, fabryczna instalacja gazowa, 
stan idealny, faktura VAT, cena 20.500 zl. Świdnica, tel. 
074/853-36-01,0601/79-66-78 -
ALFA ROMEO 145,1997 r., 48 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie* alarm, immobilizer, RO, opony zi
mowe, lotnicze fotele, - 23.000 żł. Wrocław, tel. 787-39-94, 
0501/72-20-05

^ L F A  ROME0146,1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm, złoty meta-
JQfck, klimatyzacja, centralny zamek, elektr. otw. szyby i reg. lu

sterka, aluminiowe felgi, wełurowa tapicerka, poduszka pow., 
reg. kierownica ł fotel kierowcy, • 24.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-58-36
ALFA ROME0 146,1996 r.,-35 tys. km, 1400 cćm, czerwony, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie kier., centr. zamek, welurowa tapicerka, opony zimo
we, spoiler, halogeny, garażowany, • 24.800 zł. Rawicz, tel. 
065/546-17-24 po godz.18,0601/59-11-71 
ALFA ROME0146 Tl, 1996 r., 105 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, czarny, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, pełne 
wyposażenie elektr., aluminiowe felgi, wspomaganie kier., alarm 
♦ pilot, radioodtwarzacz, halogeny, spoiler tylny, sportowy wy
dech, sportowe zawieszenie, bez wypadku, pełna dokumenta
cja, skórzana kierownica, - 29.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-37-90,0605/65-74-20
ALFA ROME0 146,1996 r., 107 tys. km, 2000 ccm, 16V, czar
ny, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szy
by, eł. reguł., wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, 
lusterka, aluminiowe felgi 15*. • 29.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/96-17-83
ALFA ROMEO 146,1997 r., 80 tys. km, 1800 ccm, czarny, 2 
pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, skóra, el. reg. lusterka i 
szyby, alum. felgi, halogeny, sportowy ukł. wydechowy, • 28.000 
zł. Krotoszyn, tel. 0607/13-08-74 
ALFA ROMEO 146 TWIN SPARK, 1998 r., 60 tys. km, 1600 
ccm, zielony metalic, 120 KM, I właściciel, garażowany, serwi
sowany, bez wypadku, przegląd do 08.2001 r., poduszka pow. 
kierowcy, immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, reg. kierownica oraz fotele, blokada skrzyni biegów, RM,

j£r«w e opony letnie, • 32.000 zł. Opole, tel. 077/466-84-62 
ALFA ROME0 155,1994 r., 1700 ccm, Twin Spark, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, alum. felgi,'Sporto

wy ukł. wydechowy, • 17.800 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
0605/08-92-81
ALFA ROMEO 155, 1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
125 KM, czarny metalic, zarejestrowany w Polsce w 2001 r., 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi, RO, el. 
reg. lusterka, stan b. dobry, • 21.500 zł. Stare Bojanowo, tel. 
065/518-51-87,0601/55-46-47
ALFA ROME0156,1998 r„ 41 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordo
wy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., 2 poduszki 
pow., welurowa tapicerka, • 49.000 zł. Wrocław, tal. 
071/789-46-95,0603/68-62-78
ALFA ROME0156,1998/99 r., 10 tys. km, 2500 ccm. V6 24V,

~czerwony,-Mimatyzacją^pełne wyposażenie el., 4 poduszki pow., 
aluminiowe felgi 16'/, regulowana'kterowmoa, RM, 6?biegowy,, 
welurowa tapicerka, drewno, - 59.000 zł. Wrocław, tel. 
071/789-46-95,0603/68-62-78
ALFA ROME0164,1989 r„ 177 tys. km, 3000 ccm, V6, grana
towy, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan dobry, - 9.300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-37-15
ALFA ROME0 164,1990 r., 3000 ccm, V6, zielony metalic, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, - 10.000 zł lub zamie
nię. Legnica, tel. 0601/05-92-52 
ALFA ROME0 164,1991 r., 182 tys. km, 2000 ccm, kolor stalo
wy, metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, serwi
sowany, alum. felgi, kpi. dokumentacja, kupiony w kraju, po
jemnik na narty, stan techn. b. dobry, - 14.500 zl. Wrocław, tel. 
071/330-21-98 po godz. 19
ALFA ROMEO 33 S, 1988 r., 1400 ccm, boxer, czerwony, el. 
otw. szyby, ciemne, lotka, sportowe tłumiki, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, alarm, dzielona kanapa, reg. kierownica, • 7.500 zł lub 
zamiana z dopłatą. Świdnica, tel. 0606/10-00-83 
ALFA ROMEO 33,1990 r., 140 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, RM, bez wypad
ku, stan idealny, nowy model, • 8.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/60-38-50,071/315-87-18 po godz.20 
ALFA ROMEO 33, 1990/96 r., 138 tys. km, 1200 ccm, boxer, 
czarny, ospoilerowany, el. otw. szyby, alarm, reg. kierownica, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, sportowy ukł. 
wydechowy, po diagnostyce silnika i zawieszenia, wymienione 
hamulce, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0609/38-92-52 
ALFA ROMEO 33 SPORT, 1991 r., 150 tys. km, 1500 ccm, bo- 
xer, benzyna, wiśniowy, stan dobry, alum. felgi, centr. zamek, 
elektr. otw. szyby, spoiler, bez wypadku *  części: siedzenia (2 
szt.), silnik na części, błotniki, tapicerka, lampy, drzwi, - 7.500 
zł. Niwnice, gm. Lwówek Śląski, tel. 0609/24-63-01 
ALFA ROMEO 33,1991 r„ 1400 ccm, ROVER, czerwony, alum. 
felgi, centr. zamek, 5-biegowy, el. otw. szyby, reg. kierownica, 
Mul-T-Lock, po remoncie silnika, • 6.400 zł. Kalisz, tel. 
062/502-90-70,0503/83-38-03
ALFA ROMEO 33,1992/96 r., 80 tys. km, 1700 ccm, 16V, bo- 
xer, 137 KM, czarny, 4x4, wersja sportowa, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm, szyberdach 2-stopniowy, alum. felgi, reg. kierow
nica, wspomaganie, sportowa kierownica, 4 tarcze, 5-drzwio
wy, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 10.500 zł. Sobótka, tel. 
071/346-11-71
ALFA ROMEO 33,1993 r., 146 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm 
+ pilot, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan b. do

bry, - 9.900 zł lub zamienię na inny, może być droższy. Żagań, 
tel. 0603/75-57-29
ALFA ROMEO 75,1987 r., 3000 ccm, wtrysk, czerwony, ospo
ilerowany, el. otwierane szyby i szyberdach, centralny zamek, 
komputer, aluminiowe felgi, 190 KM, czarna tapicerka, stan 
dobry, - 5.800 zł lub zamienię na inny samochód. Wrocław, tel. 
0503/92-35-75
ALFA ROMEO 75,1989 r., 170 tys. km, 2000 ccm, Twin Spark, 
czerwony,. II właściciel, wspomaganie i regulacja kierownicy, 
pełne wyposażenie elektryczne, ko*npu|er, welurowa tapicer
ka, drewniane dodatki, aluminiowe felgi, alarm, oznakowany,_-
6.500 żł. Przedborowa, tel. 074/815-81-27.
ALFA ROMEO SPRINT, 1985 r.JSOO-eem, BOXER,-żóUy, śzy- 

''feerd8ch,-wełurowriapiEerCa, kubełkowe fotele, 2-drzwiowy, 
5-biegowy, niebieskie dodatki, sportowe zawieszenie, stan do
bry, -1.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/846-38-57

AUDI
AUD1100,1978 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy, inst. gazowa, 
5-biegowy, obrotomierz, ekonomizer, stan b. dobry. Niemodlin, 
tel. 077/460-73-18, 0604/82-52-39 
AUD1100,1979 r., 130 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielony meta- 
iic, zadbany, wspomaganie, centr. zamek, opony zimowe, po 
remoncie silnika" i blacharki, silnik od .cygara*, - 2.300 zł lub 
zamienię na inny. Kamienna Góra, teł. 075/746-22-78 
AUD1100,1979 r., 2200 ccm, zielony, stan dobry, - 2.300 zl lub 
zamienię na inny samochód albo ńa motocykl. Kłodzko, tel. 
074/865-50-75
AUD1100,1979 r., 2200 ccm, benzyna, srebrny, inst. gazowa, 
automatic, hak, komplet opon zimowych, stan idealny, - 3.900 
zł. Pieszyce, tel. 074/832-51-15,0602/63-73-93 
AUD1100,1979 r., 2200 ccm, benzyna, piaskowy, stan b. do
bry, • 1.900 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 359-24-50 
wieczorem, 0501/41-88-10
AUD1100,1979 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, szyberdach, 
wspomaganie, 5-biegowy + silnik 2,0 gaźnikowy ze skrzynią 
5-biegową, • 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/54-00-31 
AUD1100,1980 r., 2000 ccm, diesel po remoncie silnika, alum. 
felgi, - 2.700 zł. Złotoryja, tel. 076/878-54-79,0501/62-84-88 
AUD1100,1980 r., 270 tys. km, 1800 ccm, benzyna ♦ gaz, wtry, 
ciemnozielony, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, alum. 
felgi 15", hamulce tarczowe, 5-biegowy, podłokietnik, reguł, fo
tel kierowcy, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, • 3.700 zł. Ra
dwanice, tel. 076/831-10-44,0602/65-24-48 
AUD1100,1980 r., 2200 ccm, zielony, po spawaniu, zapasowy 
silnik, techn. sprawny, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-17-41 
AUD1100,1981 r., 2000 ccm po remoncie silnika, 5-biegowy, 
szyberdach, dodatkowe światło .stop', nowy ukł. wydechowy, 
nowe hamulce tylne, RO ♦ CD, stan dobry, - 2.600 zł. Legnica, 
tel. 0607/39-07-36
AUD1100 GLS, 1981 r., 170 tys. km, 2119 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, gaźnikowy, po remoncie blacharki i malowaniu, •
2.700 zł. Wrocław, tel. 071/782^)7-88,0501/93-42-97 
AUD1100,1981/82 r., 2000 ccm, diesel, bordowy, silnik z 1999

r., el. otw. szyby, RM, szyberdach, hak, 5-biegowy, zarejestro
wany na 1.500 ccm, • 4.600 zł. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
AUD1100,1982 r., 2200 ccm stan silnika b. dobry, automatic, •
2.500 zł lub zamienię na samochód do remontu, może być bus. 
Kłodzko, tel. 0501/12-00-65
AUD1100 CS, 1982 r., 2000 ccm, diesel, biały, po remoncie 
blacharki i silnika, 5-biegowy, wspomaganie, alum. felgi, RM + 
głośniki, zadbany, brak przeglądu, stan b. dobry, • 3.400 zł lub 
zamienię naVWTransporteraT2. Legnica, tęl. 0607/17-66-93 
AUD1100,1-983 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, inst. gazo
wa, stan dobry, • 6.800 zl lub zamienię na inny. Przeworno, tel. 

-0608/14-8^21,074/810-20-01 
AUDI10Ó, 1983 f,'2000 ccm, banzynąjjordowy metalic,^cy^ 
garo", inst. gazowa, szyberdach, dodatkowe“5wfatlo .stop*, za
dbany, atrakc. wygląd, -6.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-12-29, 
0502/63-22-83
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, jJiesel, czarny, Lcygaro*. błachar- 
ka ocynkowana, wspomagani^, centr. zamek, 5-biegowy, 4 za
główki, welurowa tapicerka, nowe opony, hak, - 8.500 zł. Żela
zno, tel. 074/868-92-12
AUDI 100,\J983 r., 1800 ccm, benzyna, biały, stan dobry, w cią
głej eksploatacji, gaz, 5-biegowy, przegląd do 12.2002 r, • 6.500 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Oława, tel. 071/313-41-89 
AUD1100 NSU, 1983 r., 1962 ccm, diesel blacharka do popra
wek, -1.200 zł. Podgórki, tel. 075/751-24-65!
AUD1100,1983 r., 2300 ccm, wtrysk, biały, .cygaro”, RO, 5-bie- 
gowy, 4 zagłówki, szyberdach, - 5.500 zł lub zamienię. Twardo
góra. tel. 071/315-01-33,0607/32.36-54 
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, przegląd do 2002 r; - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/787-32-79 po godz. 17
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, benzyna, zielony metalic, centr. 
zamek, hak, szyberdach, - 4.900 zł. Lubin, tel. 076/847-50-33 
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, diesel, biały, zadbany, • 7.500 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-18-05
AUD1100,1984/94 r., 1800 ccm, biały, .cygaro', składak, insta
lacja gazowa, dodatkowo części, • 5.400 zl. Wrocław, tel. 
071/321-45-83,0605/36-30-14
AUD1100,1985 r., 170 tys. km, 2000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, zadbany, garażowany, atrakc. wygląd, alum. felgi, ża
luzja, dodatkowe światło .stop', czarwone lampy, hak, haloge
ny, RM, serwo, wspomaganie, • 8.900 zł lub zamienię na uszko
dzony. Gromadka, tel. 076/817-22-67 
AUD1100,1985 r., 2300 ccm, błękitny metalic, .cygaro', eł. otw. 
4 szyby, wspomaganie, centr. zamek, ocynkowany, po wymia
nie olei, klimatyzacja, stan b. dobry, • 7.800 zł lub zamienię i 
dopłacę. Szprotawa, tel. 068/376-50-73,0605/14-28-32 
AUD1100,1985 r., 260 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
inst. gazowa, stan dobry, • 6.000 zl. Trzebnica, tel. 
071/387-16-79,0601/71-65-11
AUD1100 AVANT CD. 1985 r.. 160 tys. km, 2226 ccm, wtrysk', 
brązowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyza
cji, I rej. 04.2001 r, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, biały, .cygaro*, stan techniczny 
b. dobry, nowe opony, pełny wtrysk, ABS, dużo nowych części, 
- 7.500 zł. Jawor, tel. 076/870-69-35 
AUD1100 CD, 1986 r., 2221 ccm, bordowy metalic, ABS, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, automatic, alum. felgi, stan b. do

bry, - 8.300 zł lub zamienię na inny, do 5.000 zł. Legnica, tel. 
0604/15-73-68
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, kolor piaskowy, 5-biegowy, wspo
maganie kierownicy, centralny zamek, pełna dokumentacja, •
8.400 zł. Bolesławiec, tel. 0501/62-43-19 
AUD1100,1986 r., 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, złoty metalic, 
aluminiowe felgi, drugi komplet kół, stan dobry, • 9.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-78-81
AUD1100 CD. 1986 r.. 120 tys. km, 2200 ccm, diesel, szary 
metalic, RO, komputer, el. otw. szyby, hak, 2 kpi. kól aluminio
wych, centr. zamek, - 8.500 zł. Wińsko, tel. 0601/55-77-38 
AUD1100,1986 r., 256 tys. km, 2000 ccm, diesel, ciemnozielo- 

„ny metalic, składak, eł. 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 
AUD1100, 1986/92 r., 258 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielony 
metalic. el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, 
wspomaganie kier., centralny zamek, składak, - 9.500 zl. Wro
cław, tel. 0607/36-28-29
AUD1100 CS. 1987 r., 141 tys. km, 2000 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan dobry, wspomaganie kier., 4 zagłówki, alum. felgi, 
centr. zamek, roczna inst. gazowa, szyberdach, oryginalny la
kier, sprowadzony w całości, - 8.000 zł. Leśna, tel. 
075/721-15-77
AUD1100 CD, 1987 r., 266 tys. km, 2200 ccm. benzyna + gaz. 
bordowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, hak, 
inst. gazowa, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 4 zagłówki -
8.800 zł lub zamienię na Mercedesa 124, VW Passata, Opla 
Omegę kombi, inne propozycje, możliwa dopłata. Wrocław, tel. 
071/351-54-36.0502/29-54-02
AUD1100,1987 r., 2200 ccm, kakaowy, .cygaro', - 7.000 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 0501/96-29-78 
AUD1100,1988 r., 2300 ccm, wtrysk, bordowy, zadbany, oryg. 
lakier, bez wypadku, wspomaganie, alum. felgi, drewno, spro
wadzony w całości, klamki kasetowe, wnętrze C4, stan b. do
bry, • 12.000 zł łub zamienię. Bolesławiec, teł. 0606/96-93-01 
AUD1100,1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
kasetowe klamki, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, 
alarm, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-34-35 
AUD1100,1988 r., 2300 ccm, benzyna, srebrny metalic, inst. 
gazowa, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, hak, 
wnętrze C4, klamki kasetowe, przegląd do 05.2002 r., oznako
wany, zadbany, 5-biegowy, pełny wtrysk, garażowany, • 12.000 
zl. Wrocław, tel. 0502/50-38-29,0606/61-35-60 
AUD1100 AVANT, 1988 r., 2300 ccm, niebieski, stan dobry,'alu
miniowe felgi, klimatyzacja, radioodtwarzacz, el. otwierane szy
by, wspomaganie kier., deska C4, - 9.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/91-72-42
AUD1100,1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, alarm, kasetowe klam
ki, • 9.500 zł. Wrocław, teł. 071/341-34-35 
AUD1100.1988/89 r., 115 tys. km, 2000 ccm, benzyna, grana
towy, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, ABS, • 9.800 
zl. Szklarska Poręba, teł. 0603/46-45-74 
AUD1100,1988/89 r., 2000 ccm, wtrysk, wiśniowy, gaz, zadba
ny, stan b. dobry, szyberdach, spoiler, halogeny w zderzaku,
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- psy i ludzie czyli reguły f 
życia w grupie
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* hipoterapia
O  A W NIEJ O
- porady lekarza weterynarii
- 2000 ogłoszeń prywatnych 
-znani o zwierzętach
- kurs mówienia dla papużek
- zdjęcie miesiąca
- krzyżówka z nagrodami 
a także... 209ACZ SAM
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| ZWIERZĘTA HODOWLANE ZWIE!

planeta > WM H |
— z w i e r z ą t

umienie z w ie r z ę ta  d o m o w e  i  h o d o w la n e

I ZWIERZE: I I RASA:
C z ę ś ć  w y tłu s z c z o n a  o g ło s z e n ia  -  s ło w a  k lu c z o w e  (w  p o lu  ra s a  w p is u je m y  n ie  w ię c e j n iż  50  z n a k ó w  łą c z n ie  z e  sp ac ja m i).

t r e ś ć  o g ło s z e n ia . .

C e n a Z a m ie n ię  n a

Im ię  I n a z w is k o M ie js c o w o ś ć

P o w ia t U lic a

K o d

G m in a
Dane oznaczone kolorem w yłącznie do  w iadom ości redakcji

K ie ru n k o w y

K ie ru n k o w y

K ie ru n k o w y

Tel.

Tel.

Tel.

U w a g i

U w a g i

U w a g i

Adres redakcji:
50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 135 
tel. 071/342-18-14, fax 071/372-56-54 
e-mail: stymar@planetazwierzat.pl

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

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

2 9 , 0 5 X 0 0 I  W  K IO S K A C H !"
M IĘ 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 IO W A

•  łN Z E R T  •  O G Ł O S Z E N I A  •  A N Z E I G E N  •
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

międzynarodowy 
miesięcznik 

ogłoszeniowy 
wydawany przez nas 

wspólnie z wydawnictwami 
z Czech i z Niemiec.

Każde ogłoszenie 
i każda reklama 
tłumaczone jest 
na trzy języki 

i wychodzi równocześnie 
w trzech krajach. 

Nakład edycji polskiej 
wyniesie 

25.000 egzemplarzy.

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

]  R U B R Y K A  K R A J [ f □  kupię □  sprzedam □  zamienię .WŁAŚCIWĄ KRATKĘ ZAZNACZYĆ SYMBOLEM X

l MARKA:
C z ę ś ć  w y tłu s z c z o n a  o g ło s z e n ia

I I MODEL: I I RODZAJ POJAZDU:

: / P rz e b ie g P o je m n o ś ć S iln ik K o lo r

Wypełniać tylko dla ogłoszeń dotyczących pojazdów

t r e ś ć  o g ło s z e n ia . .

C e n a Z a m ie n ię  n a

Im ię  I n a z w is k o M ie js c o w o ś ć Kod

P o w ia t U lic aG m in a
D ana oznaczone ko lorem  w yłączn ie  d o  m daJom ołd  ladafccł

K ie ru n k o w y

K ie ru n k o w y

K ie ru n k o w y

U w a g i

U w a g i

U w a g i

język konwersacji
P L G B

C Z F

D ___ R U S ___

Nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny! Kupon prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami!
Adres redakcji: Euroregion - Redakcja polska, ul. Kościuszki 135,50-440 Wrocław

W  gazecie są następujące działy: 
100 TURYSTYKA 
110 SPRZĘT SPORTOWO- 

TURYSTYCZNY 
120 MEBLE I WYPOSAŻENIE 

MIESZKAŃ 
130 ANTYKI I SZTUKA 

WSPÓŁCZESNA 
140 OLA 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 pierwsza cyfry oznaczają numer 
rubryki.
Trzecia cytra oznacza:
0 -sprzedam, np. 300
1 -  kuplę, np. 301
2 -zamienię, np. 302

UWAGA I Nie zamieszczamy ogłoszeń dotyczących 
sprzedaży, kupna i zamiany samochodów, 
z wyjątkiem aut z  pozycji 3001340.

'* ]>

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 2 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 22.05.2001
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a U t o  k O m iS DELTA Car >  AUTO KREDYTY
Rata od 156 z lę rz f10.000 kredytu Pakiety 0C AC NW od 5,1% Bez poręczycieli

Bez-zoświadczeń przy 30% wpłacie Również somocnody spoza komisu opowseo
MARKA.........................
AUDI 80S-B3 ................
BMW 750 ...................

■OAEWOO ESPERO........
FIAT 125 P ....................
FIAT 126 E l S X .............
FIAT CINOUECENIO........
FIAT CINOUECENTO____
FIAT TIPO ...................
FIAT UNO FIRE  ........
FOM) ESCORT   ......
FORD ESCORT KOMBi _«
FOńO ORION C IX  i
HYUNDAI EXCEl G L......
ŁADA SAMARA..............
NISSAN SUNNY „
OPELASCONA .............
OPEL KAOETT GSl.....
OPEL OMEGA B 
OPEL VECTRACOX 16V
PEUGEOT 309 ..............
PEUGEOT 406 ----------
POLONEZ CARO GLE ‘ ......
POLONEZ CAROGLE ....
POLONEZ CARO GLI.....
RENAULT 5 LS ......
RENAULT CLIO..............
RENAULT 21 .......... ....
SKODA FAVORlT L ......
TOYOTA CARINAE ____
TOYOTA CARlNAfc
VW GOLF I I    ..
VW GOLF IM  I .....
VW PASSAT G L .......... ....
VW PASSAT KOMBI ...

FIAT FIORINO ............
POLONEZ TRUCK ........,
KCMPlNGl ..............
PT 'GŁOWACZ’ ...............

... ROK POJ.

.r 87/88 ,;.;;"1800 
1987 .5 0 0 0

. 95/96.....  1500
1987 1500

... Xi/96 .......  650

... 1993 ...... 900

. 1997.......  700

.. 1994 . . . .  1400

.. 1996...... 1000

. 1989 .. 18000 

... 1993.. 1609
'  'iggr. i4oo 

.. 1500
199 0  j  1300
1992-.,... 1400 
1986 1V. 1600

. 1989  2000
1994   2000
1996 ... 2000
1991 .... 1400
199 7   1800

.. 1995..... 1600
, 1994 . :... 1600

1996
-1300 

s 1992. ... 1400
. 19B7.21000
. 1991 ......  1300
. 1994. 1600

1994 .... 1600
. 1985. 1600
. 1992. 1800
. 1991 ......  1800

1990. 1800

... OPIS: .....................,........... ................. ............................... ......... ............ .
162 tys, bały. obrotomierz, atermiczne szyby, nowy rozrząd, łożyska lyl ........
85 tys.. peme wytfojsaftnigrjkórsrjutomat. Klima .... ................................

&  75 tys.. bordo met'. cTzamek, ol szyby. ei. lusterka ...................................
... 76 lys.. szary, dobre opony, pokrowce ...............................................
... 54 tys.. zielony, bezwypadkowy, dmuchawa, uchylane szyby, lotnicze toiele . .
... 80 tys. czarny, ei. szyby. c. zamek, szyberdach. alarm, uchytne szyby..............
... 48 tys.. czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, el reg Świateł............................
... 142 tys. granatowy. 5 drzwi. mui-t-iock, kupiony w salonie ...................
. 88 lys., czerwony. 5 drzwi. I właściciel, serwisowany.......
... 178 tys. biały. 5 drzwi, szyberdach. welur. dużo nowych części .....................

186 tys.; czerwony.-c. zamek. alarm, rebngi t< ; . ............ __________
... 132 tys. boido met. wspom. c. zamek, welur. szyberdach. reguł kier RM-Ford...
... 85 tys. czerw. met. zegar, szyberdach. uchylane szyby. 5 biegowy....................
... 124 tys.. biały. 3dran. hak. pokrowce ....................................... ....................
... 94 tys.. czerwony, eł szyby. c. zamek, welur. 3 drzwi.........................................
... 40 tys. zielony met. po wymianie silnika, automat, sedan
... 135 tys.. czarny, skóra, c zamek, el szyby.'5 drzwiowy, alu-ielgi ...... *........ .
. 1 1 9  tys.. morski met. ABS. c. zamek, klimatyzacja, welur. oryginalny RM..........
... 60 tys.. zielony met. 2 x airbag, c. zamek, elektryka. RM. tzypa/dach. wspom ...

125 tys . grafit met. RM. 5 drzwi. 5 biegów, odcięcie zapłon . . .*____ ...
... 67 ty&Tielony, elektryka. RM. c. zamek, immobilizer ■ kod. szyberdach...........
... 75 tys.. ziekięy met., po remoncie silnika, szyberdach  ............ ..........

65 tys.. zleloft^igp/Welur. alarm, bez wypadku..................     .
50 tys.. morski, c zamek, wtrysk, pokrowce, rnol-Mock. nowe 4 opony ........ ..

. 165 tys.. na chodzie. zare|eśtfQwany. 3 drzwi.............
... 108 tys.. czerwony, katalintór, 5 drzwi. RM  ................. ............................
. 160 tys. gramowy, lurbo-diesel. welur. c zamek, el szyby. RM. sedan............

76 tys.. biaty. mono wtrysk. 5 biegowy........
... 74 tys. bordo met. ABS. airbag. klima. c zamek, el 4 szyby, alulelgi..............
~  110 tys.. morski, c. zamek, airbag. RM. wspomaganie, me składak .......
... 139 tys.. grafit met. instalacja gazowa. 5 drzwi, szyberdach. pokrowce.......
... 78 tys.. czerwony, c. zamek, wspomaganie. RM. dzielony lotei. S drzwi............
... 146 lys . błękitny met. RM. dzielony fotel . ..
... 143 tys . bordowy, c zamek, wspomaganie. RM. dzielony lolel. reiingi..........

CIĘŻAROWE I INNE
1100 ccm, 154 tys.. biały, serwisowany, 5 biegowy ........ ..................
1600 ccm. 90 tys., po remoncie silnika, biały, do popr. blach., obud. atarex......
przyczepy kempingowe, małe i duże, 3-5 osobowe 10 szt - ..............................
przyczepki nowe-towarowe. z homologacją, rocznik 2000 taniej :...........

... 950 
... 5 500

  9 500
... 11 400 
... 13 200 
... 13 800 
... 7 700 

9 900 
... 13 700
  6 600
  3 850
.  13 500 
... 5 300 

... 10 500 
.28 500 
31 700 
9-500 

... 34 900
  5 600
... 5 800 
. 6 900 

1 400 
... 13 700 
... 6 900
 7 500
... 21 500 
. 24 200 
. 6 900 

17 200 
... 13 900 

13 200

............ 7 500

.. 3 6501VAT 
d 4 500 * VAT 
Od 1 500WAT

Wrocław ul. Żmigrodzka 114, tal 3SZ 70 01, tel/fax 3S2 83 90 
ZAPRASZAMY Pon-Pt 10-17, So 11-16, Ndz 13-16

Centrum sprzedaży samochodów

WROCŁAW 
STADION OLIMPIJSKI

tel. 071/348-16-64  
tel. 071/372-81-81  
tel. 071/348-27-38  
tel. 0-501 452 416  
tel. 0-501 106 072

p —  - n B « i  v «  i W S  
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TANIE KREDYTY SAMOCHODOWE - RATA 150 zł 
POŚREDNICTWO KREDYTOWE, UBEZPIECZENIA

AUTOKOM IS

5-biegowy, pokrowce, • 10.800 zl lub zamienię na uszkodzony. 
Złotoryja, tel. 076/878-29-13,076/878-51-96 
O  „ABC-AUTO” dobrze p łaci za auta mniej lub bar

dziej rozbite, także po pożarze lub  na części, je- 
;  żeli chcesz dobrze sprzedać zadzwoń i sprawdź, 

transpo rt oczyw iście  gra tis , także busy. tel. 
071/311-39-61,0602/12-51-35 01025201

O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 
samochody • na nowych zasadach. Oferta (ok. 
800 aut) i zdjęcia w  internecle: w ww .auton.pl. Co 
tydzień wyjazd do B elg ii. K ilka  tys ięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc, inform acja:. Wro
c ła w , te l.  071 /353-26-37 , 0601/70-67-46  
01026871

0  AUDI 100, 1989 r., 2000 ccm, b łęk itny metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ABS, 
klim atyzacja, - 9.700 zł lub  zamienię. Żary, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022241

AUD1100,1989 r., 224 tys. km, 2300 ccm, benzyna, granatowy, 
inst. gazowa, centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi, 4 zagłów
ki, szyberdach, wspomaganie, -13.700 zł lub' zamienię na die
sel, automatic ze wspomaganiem. Głogów, tel. 0606/11-94-46 
AUD1100,1989 r.r 217 tys. km, 2300 ccm, srebrny, ABS, elektr. 
klimatyzacja, el. reg. lusterka, RM, alarm, centr. zamek, immo
bilizer, stan b. dobry, -12.100 zł. Lubin, tel. 0601/77-18-21 
AUD1100,1989/93 r., 2000 ccm, benzyna, popielaty, szyber
dach, hak, kpi. kół zimowych, stan dobry, • 9.000 zl. Jelenia 

V  Górą, teł. 075/752-53-92,0502/34-00-94 '
$  AUD1100AVANT, 199 r.r  113 tys.‘km, 2000 cem, benzyna. bia-~ 

ły, ABS. ęł. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, wspo- 
. /naganie.; centr. zamek, szyberdach^ stan b. dobry,- - 16.500 zł 
' lub zarttiónię na tańszy. N iW ica, tel.;077/435-64-03,- 
,077/439-48-60
AUD1100,1990 r.^2300 ccm, benzyna, srebrny metalic, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, szyberdach, klimatyzacja, alum. 
felgi, -13.400 zł. Bolesławiec, tel. 0608/01-21-44,075/734-72-65 
AUD1100, 1990 r., 220 tys. km, 2500 ccm, TDi, bordowy, do 
poprawek lakierniczych, alarm, wspomaganie, centr. zamek, 
hak, el: otw. szyby i lusterka, szyberdach, -14.900 zh Bolesła
wiec, tel. 075/731-23-87 

A.-JD1100,1990 r,  160 tys. km, 1800 cem, benzyna, biały, stan 
dobry, alarm, immobilizer, szyberdach, hak, - 11.500 zł. Le

gnica. tel. 0609/64-07-82
AUD1100, 1990 r., 175 ty^. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., aluminiowe-fełgi, nowe opony, RM, 
stan b. dobry, • 12.800 zł (możliwość rat lub zamiany). Prusice 
k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-41,071/312-53-41 
AUD1100,1990 r., 1800 ccm, wtrysk, benzyna, biały, stan b. 
dobry, garażowany, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-74-95 
AUD1100 AVANT, 1990 r., 2300 ccm, wtrysk automatic, stan 
dobry, - 10.900 zł. Wrocław, tel.

'071/361-52-50,0601/55-20-51,55-20-45 
AUD1100 C4,1991 r., 2300 ccm. czarny; bogate wyposażenie, 
alum. felgi 16", • 17.200 zł. Legnica, tel: 0603/30-48-23 
AUD1100 C 4,1991 r., 2000 ccm, srebrny "tnetalic, I właściciel, 
sprowadzony w całości, el. szyberdach, • 19.000 zł lub zamie
nię na Opla Vectrę. Oleśnicą, tel. 071/314-48-70 
AUD1100 C4,1991 r., 2800 ccm, benzyna, V6, bordowy, centr. 
zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, - 

x 18.900 żł: Psary, tel. 071/387-86-29,0608/03-84-94 
AUD1100 C4,1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, centr. zamek, 
alarm + pilot, wspomaganie, RO, zestaw głośno mówiący + te
lefon, kpi. dokumentacja, - 19.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-23-87 po godz. 17
AUD1100 C4,1991 r„ 164 tys. km, 2309 ccm, benzyna, kolor 
morski metalic, nowy silnik, nie składak, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, centr. zamek + pilot, oznakowany, blokada skrzy
ni biegów, alum. felgi, szyberdach, kpi. opon zimowych z felga
mi, el. reg. lusterka, zadbany, - 20.000 zł. Wfócław, tel. 348-08-33 
AUD1100 C4, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
zadbany, atrakcyjny wygląd, alarm, blokadą skrzyni biegów, 
centralny zamek, radioodtwarzacz, 2 kpi. kół z oponami letnimi
1 zimowymi', • 18.400. zł. Wrocław, tel: 071/359-03-35, 
071/338-23-26
AUD1100 C4,1991/92 r., 160 tys. km, 2300 ccm, srebrny meta
lic, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka,el. otw. szyby, klimatyza- 
ja, RM, halogeny, alum. felgi, koła zimowe, atrakcyjny wygląd,

stan b. dobry, - 24.000 zł lub zamienię na vana. Lubin, tel. 
0604/75-68-25
AUD1100 C4.AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
kombi, czerwony, w pełni sprawny, sprowadzony w całości, II 
właściciel, ABS, RO, centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, 
wspomaganie, szyberdach, oznakowany, 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 zł lub zamienię na mniejszy, w tej cenie. 
Wrocław, tel: 071/355-35-68
AUD1100 C 4,1992 r., 15 tys. km, 2800 ccm, V6, morski meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, stylizowany 
na A6, • 25.500 zł. Świdnica, tel. 0605/31-54-33 
AUD1100 C4,1992 r.,-2000 ccm, wtrysk, perłowoczamy, pełne 
wyposażenie, klimatyzacja, skóra, wyposażenie elektr., inst. 
gazowa, w kraju od roku, sprowadzony w całości, kompł. doku
mentacja, atrakcyjny wygląd, techn. sprawny, • 23.500 zł. Głu
chołazy, tel. 077/439-52-59,0602/45-70-38 
AUD1100 C4,1992 r., 2600 ccm, V6, czarny metalic, ABS, cli- 
matronic, centr. zamek, wspomaganie, nie uszkodzony • 8.000 
DEM + cło i transport. Góra. tel. 065/543-32-41 
AUD1100,1992 r., 157 tys. km, 2600 ccm, V6, czerwony. ABS. 
el. reg. lusterka, alarm, immobilizer, - 22.700 zl. Gryfów Śląski, 
tel. 075/781-22-00
AUD1100 C4,1992 r., 130 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, oclony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, bez 
wypadku, centr. zamek, ABS, RM, el. otw. szyby i szyberdach, 
oznakowany, książka serwisowa, • 23.500 zł. Legnica, tel. 

•076/862-04-09

KLIMATYZACJA
SAMOCHODOWA

§ - napełnienia
^ - naprawy
o - regeneracja przewodów 

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

AUD1100 C4,1992 r., 148 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, niebieski, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, ABS, el. otwierane szy
by i szyberdach, centralny zamek, alarm, aluminiowe felgi, nowe 
opony i nowa tarcza, stan b. dobry, - 18.900 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-73-47,0604/94-51-32 
AUD1100 C4, OUATTRO, 1992 r., 190 tys. km, 2800 ccm, grana
towy, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzaqa, alum. felgi 16", • 
23.500 zł. Polkowice, tel. 076/847-99-39,0601/57-11-23 
AUD1100,1992 r., 170 tys. km, 2300ccm, benzyna, granatowy, 
centr. zamek, szyberdach, zabezpieczenia, stan b. dobry, • 
20.500zł. Pyrnik, tel. 0608/30-36-20 .
AUD1100 OUATTRO, 1992 r., 150 tys. km, 2800 ccm, V6, czar
ny metaljc, inst. gazowa, el. otw. szyby, szyberdach, ABS. wspo
maganie, skórzana kierownica, alum. felgi, sportowy wydech, 
atrakc. wygląd, - 27.500 zł lub zamienię. Szklarska Poręba, tel. 
0601/72-99-41
AUD1100 C4,1992 r., 2300 ccm, czerwony, ABS, klimatyzacja, 
aluminiowe felgi, RO, Mul-T-Lock, oznakowany, centralny za
mek, alarm, welurowa tapicerka, zadbany, hak, - 24.000 zł. 
Wrocław, teł. 325-19-18
AUD1100,1992 r., 230 tys. km, 2300 ccm, benzyna, granatowy, 
bez wypadku, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, alarm, centr. 
zamek, opony zimowe, • 19.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Wrocław, te l 0605/06-93-93 ‘
AUD1100 C4 AVANT, 1992/93 r., 108 tys. km, 2500 ccm; turbo 
D, srebrny metalic, stan idealny, klimatyzacja, ABS, hak, reiingi 
dachowe, roleta, reflektory soczewkowe, alum. felgi, - 27.500 zł 
lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0603/61 -59-50,0609/26-96-78
AUD1100 C 4,1992/93 r., 160 tys. km, 2400 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie., centr. zamek, szyberdach, 
sprowadzony w całości, - 25.500 zl. Syców, tel. 062/785-94-95, 
0604/27-78-61

Stanisław Piotrowskie
P IR E N A  S U P R /tL

PROFESJONALNY 
SPRZĘT i MONTAŻ

AUTOALARMY
RADIA, GŁOŚNIKI
nawigacja satelitarna

G P S
centralne zamKlTszyby elektryczne 
immobilizery, zestawy GSM, anteny

gwarancja - 2 lata 
24h  A ss is tan ce  o p o o m m

sprzedaż i montaż: 
Wrocław, al. Kasprowicza 111 

tel. 325 33 93, 326-01-15 
tel./fax 372-73-64

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 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 
0608/10-08-32
AUD1100 C4, 1993 r., 172 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny 
metalic, welurowa tapicerka, ABS, serwo, RM, el. reg. reflekto
ry, centr. zamek, alarm, Immobilizer, procon-ten, I właściciel w 
kraju, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 32.500 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-35-47, 0600/34-46-14 
AUD1100 C4 AVANT KOMBI, 1993 r., 170 tys. km, 2800 ccm. 
V6, perłowogranatowy, reiingi dachowe, soczewkowe reflekto
ry, kubełkowe fotele, ABS, el. szyberdach, el regtrf; lusterka, el. 
otwierane szyby, klimatyzacja, drewno, 180 KM, bez wypadku, 
I właściciel, garażowany, • 26.900 zl. Wrocław, tel. 
071/348-20-91,0606/14-70-32
AUD1100 C4,1994 r., 104 tys. km, 2600 ccm, benzyna, stalowy 
metalic, sprowadzony w całości, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, alum. felgi, stan idealny, • 28.000 zł lub zamienię na tań
szy. Jelenia Góra. tel. 0601/71-48-64 
AUDI 200,1982 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, el. ółw. 
szyby, alum. felgi, wspomaganie, 5-biegowy, hak, welurowa ta- 
picerka, - 3.000 zl. Lubin, tel. 0605/23-88-16.
AUDI 200,1984 r., 2200 ccm, turbo, granatowy metalic, pełne 
wyposażenie, automatic, stan dobry, • 6.300 zl. Zielona Góra, 
tel. 0603/80-49-31
AUDI 200,1988 r., 2200 ccm, zielony metalic, pełne wyposaże
nie elektr., ABS, komputer, centr. zamek, alum. felgi, kpi. doku
mentacja, • 10.500 zł. Brzeg, tel. 0602/65-28-43 
AUDI 4000 S, 1985 r., 165 tys. km, ,1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, wersja amerykańska, model przejściowy, 5-biegowy, 
blacharka ocynkowana, centr. zamek, el. otw. szyby, szyber
dach, el. reg. lusterka, ilum. felgi 15*. wspomaganie kier., sze
rokie zderzaki, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, stan b. dobry, • 
7.100 zl. Ośno 13, gm. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0604/41-69-20
AUDI 80, 1977/78 r.. 160 tys> km, 1600-ccm. benzyna, jasno
zielony metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, bez wypadku, gara
żowany, zarejestrowany, przegląd do 2002 r., konserwacja, dużo 
części zapasowych, łącznie ze skrzynią biegów (4), - 2.500 zł.

• Głogów, tel. 076/834-55-81
AUDI 80,1978 r., 200 tys. km, 1600 ccm, zielony metalik, silnik 
sprawny, blacharka w dobrym stanie, • 1.100 zł. Ruda Śląska, 
tel. 0503/73-94-29
AUDI 80, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, • 500 zł lub zamienię. 
Gaj Oławski, woj. wrocławskie, tel. 0603/09-95-83 
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, niebieski, 4-drzwiowy, tylna szyba 
ogrzewana, pokrowce, stan b. dobry opon, po remoncie bla
charki, stan dobry, przegląd do 03.2002 r, - 2.500 zł lub zamie
nię na Fiata 126p, .Forda Escorta, Fiestę. Bielawa, teł. 
074/645-41-25
AUDI 80,1979 f., 240 tys. km, 1231 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, 5-biegowy, zarejestrowany, opłacony, stan b. do
bry, -1.400 zł. Jakubowo 52a, gm. Przemków, tel. 076/818-32-77 
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm techn^sprawny, .na chodzie*, aktu
alny przegląd, • 900 zL Wrocław, tel. 0605/07-08-70
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśniowy metalic, 
zadbany, hak, inst. gazowa, obrotomierz, RO, 5-biegowy, kie
rownica z B4, wył. zapłonu, tylna szyba ogrzewana, dużo no
wych części. - 3.000 zł. Wrocław, tel. 341-35-02,0606/96-99-24 
AUDI 80. 1979/80 r„ kolor grafitowy, nowy alternator, nowy 
akumulator, bagażnik, RO, sprawny, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0502/27-03-22 $  \ . . y . ‘
AUDI 80,1980 r., 280 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
alum. felgi, hak, 2 opony zimowe, inst. gazowa, nowy akumula
tor, w ciągłej eksploatacji, - 2.900 zł. Kaczorów, gm. Bolków, teł. 
0608/77-85-92
AUDI 80,1980 r., 200 tys. km, 1500 ccm, benzyna, jasnozielo
ny metalic, blacharka do remontu, brak przeglądu i opłat, spraw
ny, • 1.400 zł lub zamienię na-Forda^iestęr stan obojętny, białe 
tabl.. Slawęcice, gm. Góra Śl., tel. 065/543-27-85 
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, po remoncie w 
2000 r., nowe tablice, 2 nowe opony przednie, centr. zamek, 
alarm, immobilizer, ważny przegląd, -.3.300 zł. Żelazno, tel. 
0606/21-47-22
AUDI 80 GLI, 1980/81 r., 123 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony metalic, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, szyberdach, 
zadbany, stan techn. b. dobry, - 3.300 zl lub zamienię. Wrocław, 
tel. 324-10-18, 0603/77-90-48
AUDI 80,1980/81 r., 27 tys. km, 1600 ccm, żółty, po remoncie 
silnika, skrzyni biegów, ukł. kierowniczego, lotka, kołpaki, RM, 
stan b. dobry, zadbany, • 3.300 zł lub zamienię. Wrocław, tek 
0503/57-15-71
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, zielony metalic, stan dobry, z peł
ną dokumentacją, alum. felgi, - 1.600 z l.., tel. 0605/39-94-80 
AUDI 80,1981 r., 1300 ccm, benzyna, wiśniowy metalic, inst. 
gazowa, po lakierowaniu w 99 r., welurowa tapicerka, stan do
bry, -4.100 zł. Gaworzyce, tel. 076/831-61-74 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, inst. gazowa,
5-biegowy, stan dobry, • 2.200 zł. Dzierżoniów, tel. 
0502/65-70-70
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, szyberdach, 5-bie- 
gowy, ekonomiczny, j> 1/100 km, i?M Philips, zadbany,, stan b. 
dobry-4.800zł. Głogów, tel?076/833-97-22, Ó602/1245-42 : 
AUDI 80,1981 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
oryg! RM, nie składak, dodatkowe światło .stop*, szyberdach, 
dodatkowe zegary, pokrowce, obrotomierz, ekonomizer, katali
zator, 4-drzwiowy, halogeny, nowe opony, konserwacja, gara
żowany, stan b. dobry, • 2.900 zł. Lubiń, tel. 076/846-95-33, 
0607/35-12-80
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, stan b. dobry, 
zakonserwowany, nowe opony, wymienione klocki hamulcowe, 
amortyzatory, welurowa tapicerka, zadbany, oszczędny w spa
laniu, • 3.500 zł. Szprotawa, tel. 0602/75-85-25 
AUDI 80 COUPE, 1981 r., 2000 ccm, inst. gaz. alum. felgi, wspo
maganie, szyberdach, stan dobry, • 5.000 zl. Wrocław, tel. 
071/372-22-35
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, zielony metalic, inst. gazowa, RM 
Sony z RDS *  głośniki, welurowa tapicerka (.miś"), zadbany, 
stan b, dobry, - 3.950 zł. Wrocław, tel. 0502/14-91-70 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, zadbany, pokrowce, kołpaki, przegląd do 03.2002 r., stan 
idealny, stan b. dobry, • 3.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Złoty Stok, tel. 074/817-50-82,0603/76-55-88 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, diesel, zielony, stan b. dobry, po

remoncie silnika i częściowo blacharki, 2-drzwiowy, • 4.300 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/735-19-43 
AUDI 80 COUPE, 1982 r., 1800 ccm,' benzyna, czarny, środek 
od B3, alum. felgi, obniżony, czarne szyby, sportowy tłumik, 
szerokie zderzaki, stan dobiy, - 4.000 zł lub zamienię na inny. 
Bolesławiec, tel. 0604/80-90-95 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, diesel, kość słoniowa, po remon
cie silnika, nowe amortyzatory, nowe opony, RO, welurowa ta
picerka. konserwacja, nowy ukł. wydechowy, • 4.200 zł. Jawor, 
tel. 076/870-47-03,0501/60-80-78 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 2-drzwiowy, 
5-biegowy, po remoncie blacharki, nowy lakier, • 2.900 zł. No- 
wogrodziecjel. 0604/95-29-30
AUDI 80,1982 r., 1500ccm, diesel szyberdach,-2.500zł. Wro
cław, tel. 0503/30-41-75
AUDI 80,1983 r., 211 tys. km, 2200 ccm, + gaz, biało-czerwo
ny, napęd 4x4, nowe opony i akumulator. 5-biegowy, wspoma
ganie kier., tylna szyba ogrzewana, stan techn. b. dobry, - 7.900 
zł. Dębowina, tel. 074/817-13-32 
AUDI 80 GLE, 1983 r., 17 tys. km, 11ÓÓ ccm, benzyna, ciemno
zielony, nowe opony, wymieniony olej, bez korozji, stan. b. do
bry, - 4.400 zł lub zamienię na Renault, Opel D, lub inny. Choj
nów, tel. 076/818-19-33
AUDI 80, 1983 r., 300 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
4-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, - 3.500 zł. Legnica, tel. 
0605/05-44-05
AUDI 80, 1983 r., 189 tys. km, 1600 ccm, turbo D, brązowy 
metalic, oryg. lakier i przebieg, wnętrze z modelu z 90 r, na
kładki na progi, spoiler, zadbany, I właściciel wyraju, z urzędu 
celnego, kpi. dokumentacja, alum. felgi, nowe opony, - 6.300 
zł. Lubin, teł. 0603/31-16-78
AUDI 80,1983 r.^1600 ccm, turbo D, srebrny metalic, imitacja 
skóry, nowy akumulator (gwarancja), • 6.000 zł. Żary, tel. 
068/374-02-62,0604/84-46-75
AUDI 80, 1983/84 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
groszkowy, welurowa tapicera, nowe klocki, rozrząd, przegląd 
do 02.2002 r., oszczędny, zadbany, garażowany, stan b. dobry, 
• 3.000 zł. Legnica, teł. 076/850-72-89 
AUDI 80,1984 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony, hak, garażowa
ny, • 4.600 zł. Wrocław, tel. 354-28-15 lub 0503/85-38-93 
AUDI 80,1984 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy/- 4.000 zl lub 
zamiana na tańszy, może być Fiat 126p. Bielawa, tel. 
074/645-34-70
AUDI 80 CD, 1985 r., 1800 cdn, szary metalic, 4-drzwiowy, 4 
zagłówki, welurowa tapicerka, centr. zamek, stan b..d.obty na 
zachodnich tablicach • 1.200 DEM. Jawor, tel. 0605/E&T1-73

AUDI 80,1985IV-, 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 5-bie
gowy, modef przejściowy, -6.500 zł. Bielawa, tel. 074/645^34-70’  
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, model przej
ściowy, alum. felgi, szyberdach, atrakcyjny wygląd, oszczędny,
• 7.200 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-54-42 
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel 5-biegowy, model przejścio
wy, szyberdach, welurowa tapicerka, kupujący zwolniony z opła- 

- ty skarbowej, możl. raty, • 7.500 zł. Świebodzice, tel. 
0607/57-80-43
AUDI 80,1985/86 r., złoty metalic, inst. gazowa, b. ekonomicz
ny, model przejściowy, welurowa tapicerka, alarm, centr. zamek, 
hak, alum. felgi, stan b. dobry, - 6.900 zl lub zamienię. Bolesła- 

. wiec, teł: 0602/63-54-25
AUDI 80 GLS..1986 r.,1600 ccm, zloty, stan dobry, zadbane 
wnętrze, szyberdach, welurowa tapicerka, nowe opony, model 
przejściowy, • 6.500 zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/520-20-48, 
0502/61-39-54

 ̂ O  AUDI 80 GT, 1986 r., 1800 Ccm, srebrny metalic, 
alum. felgi, szyberdach, 5-biegowy, zadbany, kpi. 
dokumentacja, na b iałych tablicach -1.250 DEM., 
tel. 0608/73-80-14 01027651

AUDI 80; 1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic, model przej
ściowy, alum. felgi, stan b. dobry, • 9.800 zł. Kamienna Góra,.

. tel. 075/744-41-22 
AUDI 8Q,J9§6 r., 180Q ccm, biały, pełna dokumentacja, 5-bie-. 
gowy, szyberdach, -15.900 zł. Wrocław, tel. 364-45-83, . 
0602/2944-35

. AUDI 80,1986 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny, stan 
b. dobry, - 5.100 zł. Wrocław, tel. 071/351-53-81 
AUDI 80 B 5,1987 r., 1800 ccm, brązowy metalic, 5-biegowy, 
hak, centr. zamek, nowe opony, udokum. pochodzenie, - 10.200 
zł. Lubin, tel. 076/847-37-26
AUDI 80 B3,1987 r., 175 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
hak, 5-biegowy, RO Kenwood panel, sprowadzony w całości. -. 
12.400 z ł, możliwe raty przez komis. Lubin, tel. 076/847-3Ś-61, 
0606/44-79-04
AUDI 80,1987 r, 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-bie- - 
gowy, nowy ukł. wydechowy, oznakowany, alarm, kpi. dokumen

tacja, radio, zadbany, stan b. dobry, - 14.000 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/732-57-50
AUDI 80 B3,1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, beżowy, 
stan dobry, hak, RM, szyberdach, • 9.200 zł. Jawor, teł. 
0605/10-45-43 .
AUDI 80 B3,1987 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary me
talic, stan techn. b. dobry, po remoncie silnika, 5-biegowy, szy
berdach, RO z RDS, sprowadzony w całości, • 12.200 zl. Kąty 
Wrod., tel. 07T/316-63-34,0502/53-41-30 
AUDI 80,1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy metalic, centr. 
zamek, szyberdach, halogeny, el. reg. lusterka, zderzaki i lu
sterka w kol. nadwozia, - 9.500 zł. Kowalów, woj. wrocławskie, 
tel. 0606/96-02-87
AUDI 80,1987 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, 5-biegowy, RO, głośniki, nowe opony i akumula
tor, tylny podłokietnik, stan b. dobry, garażowany, • 12.900 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-65-18
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm, benzyna, szary metalic, wspo
maganie, el. otw. szyby, eł. rea lusterka, halogeny, garażowa
ny, stan b. dobry, -13.750, zł. Świdnica, tel. 0602/17-81-61 
AUDI 80 B-3,1987 r., 167 tys. km, 1800 ccm, benzyna, piasko
wy metalic, alarm, reg.pasy, welur, nowe filtry, olej, silnik, za
wieszenia, stan b. dobry, • 11.750 zł lub zamienię na inne. Za
ręba, tel. 0603/35-59-76
AUDI80,1987/88 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, stan techn. 
b. dobry, 5-biegowy, jasna tapicerka, szyberdach, RM, I właści
ciel, -10.500 zł. Paczków, teł. 077/431-64-19 
AUDI 80 B3,1987/88 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, beżo- 
wy metalic, immobilizer, kubełkowe fotele, aluminiowe felgi, 
nowe opony, RO * 4  głośniki-,-słairtechn.-b. dobry, -10.500 zł 
lub zamienię na inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-63-31,0604/36-35-85
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna, biały, .beczka", 5-biego
wy, obrotomierz, szyberdach, oznakowany, atermiczne szyby, 
tylny spoiler, hak, zadbany, stan b. dobry, -10.800 zł lub zamie
nię na Forda Transita busa, diesla, w tej cenie. Jelenia Góra, 
tel. 0601/16-02-78
AUDI 80,1988 r., 190 tys. km, 1600 ccm, TDi, śliwkowy metalic, 
hak, zadbany, -14.500 zl. Polanica Zdrój, tel. 0501/08-27-30 
AUDI 80 B 3,1988 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, katalizator, szy
berdach, alum. felgi, cęntr. zamek, przyciemnione szyby, role
ta, regulowane pasy, -12.300 zł lub zamienię na inny z dopłatą. 
Głuchołazy, tel. 077/439-28-48,0600/68-55-68 
AUDI 80,1988 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, alarm, 
RO, hak, sprowadzony w całości, -12.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
05^2/34-67-84
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, czarny metalic, nowe amortyzato

ry, ekonomiczny, garażowany ocynkowana, nierdzewna karo
seria, progi osłonięte plastikiem, zderzaki w kolorze nadwozia, 
5-biegowy, - 9.200 zł. Włoszakowice, tel. 0607/65-53-84 
AUDI 80, 1988 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy, 
szyberdach, reg. wys. pasów, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, reg. 

■foteLkiero5(vcyv tylny spoiler, stan b. dobry, • 12.000 zł. Wrocław,
tel. 071/325-02-79 po g 3a r 16...
AUDI 80, 1988 r., 248 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 

' alum -(elgi, oentr. zamek, alafm, szyberdach, RO, • 14.200 zł. 
: Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-36-95. 0606/82-87-57 

AUDI 80 B 3.1988 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny metalic, czę
ściowo do mąlowąnia, radio, aluminiowe felgi, skóra, stan do
bry, -11.500 żł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
AUDI 80 B 3,1988/89 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, szyber
dach, - 10.000 zł. Legnica, tek 076/854-63-86 
AUDI 80.1988/89 r., 1700 ccm, wtrysk, kolor grafitowy metalic, 
inst. gazowa, ABS, wspomaganie, centr. zamek *  pilot, alarm, 
Mul-T-Lock, procon-ten, nowe opony, garażowany, • 10.500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/99-99-94,071/373-64-68 wewn. 369 
AUDI 80 B3,1988/89 r., 1900 ccm, benzyna inst. gazowa, ABS. 

, centr,. tamek,, alarmy blokada ^(rzyni biegów, nowe zimowe 
: ,opony; procon-ten; ekonomiczny, - 10.700 zł. Wrocław, tel. 
0503/78-43-93,071/354-23-59

. AUDI 80 B3,1988/92-r., 179 tys. km, 1800 ccm. czerwony, in- 
-stal. gazowa, alum. felgi 15* i kpi. kół zimowych, szyberdach, 
regulacja pasów i fotela, RO Sony, oznakowany, nowe tarcze, 
klocjci, sżczęki; pasek rozrządu, -11.300 zł lub zamiana na Astrę, 
Većtrę, w tej cenie; inne. Łagiewniki, tel. 0607/35-41-69 
AUDI 80,1988/93 r., 230 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciemno- 

wzielor^ metalic, centr. zamek, immobilizer, szyberdach, RO, tylna 
^szyba ogrzewana, opony zimowe, • 10.000 zl. Bogatynia, tel. 
075/773-00-77
AUDI 80,1989 r„ 178 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perła meta
lic, zadbany, szyberdach, welurowa tapicerka, halogeny, wspo
maganie, radio, • 12.900 zl. Lubin, tel. 0601/44-95-30 
AUDI 80,1989 r., 2000 ccm, benzyna inst. gazowa, centr. za
mek, AB.S, • 14.000 zł. Opole, tel. 0501/83-84-39 
AUDI 80,1989j.. 150 tys. km, 1600 ccm, TDi, czerwień meksy
kańska, szyberdach, centr. zamek, HO Blaupunkt *  4 głośniki,
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nowe zawieszenie, klocki hamulcowe, po diagnostyce silnika, 
zadbany, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0502/08-21-23 
AUDI 80,1989 r., 180 tys. km, 1600 ccm,TDii niebieski meta
lic, sprowadzony w całości, centralny zamek, el. otwierane szy
by, aluminiowe felgi, halogeny, RM, stan b. dobry, • 16.500 zł 
lub zamienię na Fiata Cinąuecento, Punto. Dzierżoniów, tel. 
074/831-28-03 wieczorem
AUDI 80 B3, 1989 r.,170 tys. km; 1600 cćm, turbo D, biały,
wspomaganie, ABS, szyberdach, halogeny, centr. zamek, nowe
iarcze hamulcowe i amortyzatory, radio, - 15.500 zl. Głogów,
p :  076/835-51-71,0606/48-38-87
AUDI 80 B 3,1989 r., 1600 ccm, turbo D, niebieski, ospoilero-
wany, alum. felgi, stan b. dobry, - 13.900 zł. Legnica, tel.
0603/30-48-23
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, grafitowy metalic, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., alarm + pilot, szyberdach, 
procon-ten, zadbany, garażowany, • 14.000 zl. Nysa, tel. 
077/433-68-87
AUDI 80,1989 r., 185 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czarny meta
lic, szyberdach, wspomaganie kier., immobilizer, aluminiowe 
felgi, sprowadzony w całości, zadbany, stan dobry, • 14.500 zł. 
Paczków, tel. 077/431-60-32,0604/31-23-98 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, Pb/, czerwień meksykańska, kata
lizator, 5-biegowy, welurowa .tapioerka, obrotomierz, zielone 
szyby, pełna dokumentacja, I właściciel, bez wypadku, oznako
wany, garażowany, ocynkowany, stan idealny, -11.800 zł. Strze
lin, tel. 071/392-38-76,0502/29-62-34 
AUDI 80 63,1989 r., 202 tys. km, 1800 ccm, granatowy, gaźnik, 
immobilizer, 4-biegowy, RO Sony z RDS, kpi. dokumentacja, • 
11.500 zł lub zamienię na droższy. Ścinawa, tel. 076/843-67-23 
AUDI 80 B 3 ,1989-?., 150 tysrkm,-1600 ccm,'TDi, czerwony, 
centralny zamek, szyberdach, alarm, RM, reg. wys. mocowania 
pasów, reg. fotel, stań b. dobry, - 15.000 zł. Wrocław, łe f  
0502/08-21-23
AUDI 80,1989 r., 195 tys. km, 1600 ccm, turbo D intercooler, 
granatowy metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, cen-' 
tralny zamek, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, -16.500 zł. Wrocław, tel. 0609/26-37-06 
AUDI 80,1989/90 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny, wspomaga
nie, centr. zamek, alarm, szyberdach, ekonomiczny, zadbany, 
kpi. dokumentacja, -14.500 zl. Kalisz, tel. 0601/51-00-93 
AUDI 80 B3,1989/90 r. inst. gazówa, RO, hak, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, -12.300 zl. Wałbrzych, tel. 074/665-18-41 
AUDI 80 B3,1989/90 r., 128 tys. iqn, 1600 ccm, turbo D, niebie
ski metalic, wspomaganie kier., szyberdach, halogeny, RO, za
dbany, garażowany, -17.500 zł. Wrocław, tel. 329-07-86 
AUDI 80,1990 r., 136 tys. km, 1964 ccm, wtrysk garażowany, 
centr. zamek, wspomaganie kier, -14.700 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-48-07,075/782-45-33 
AUDI 80 TDI, 1990 r., 1600 ccm, czarny metalic,. 90 KM, centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach el., alum. felgi, sportowe 
zawieszenie, • 17.500 zl. Oleśnica, tel. 071/314-33-69 "
AUDI 80,1990 r.. 176 tys. km. 1800 ccm. benzyna, granatowy 
metalic, I właściciel w kraju, stan dóbry, szyberdach, centr. za
mek + 2 piloty, alarm, oryginalne radio, blokada' skrzyni biegów, 
- 15.400 zl. Zielona Góra, tel. 068/326-31-20 w godz. 20-23, 
0601/76-23-86
AUDI 80 B3,1990 C173 tys. km. 1600 ccm, benzyna, zielony, 
centr. zamek, Mul-T-Lock, spoiler, sprowadzony w całości, ga
rażowany, • 13.800 zł. Czerna, teł. 075/736-34-07, 
0605/08-02-89
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, el. reguł, luster

ka, el. otwierane szyby przednie i tylne, el. szyberdach, klima
tyzacja, automatic, welurowa tapicerka, garażowany, zadbany, 
stan b. dobry, -18,500 zł. Ligota Piękna, teł. 071/312-44-52 
AUDI 80 B4i 1990 r., 1600 ccm, TDI,' czerwony, wspomaganie, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, pokrowce, 
RO + 4 głośniki, • 18.300 z ł. łu b in , tel. 076/847-60-36, 
0502/62-38-25
AUDI 80, 1990 r., 138 tys. km. 1964 ccm, benzyna, zielony 
metalic, pełny wtiysk, garażowany, centr. zamek, szyberdach, 
wspomaganie kier., procon-ten, RO, atrakcyjny wygląd, kom
pletna dokumentacja, • 14.700 zl. Lwówek Śląski, teł. 
075/782-48-07 dom, 782-45-33 praca 
AUDI 80,1990 r., 1600ccm, turbo D. brązowy metalic, 5-biego
wy, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, -13.600 zł lub 
zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 0717312-63*41, 
071/312-53-41
AUDI 80 B3, 1990 r., 1800 ccm, beżowy metalic, zadbany,, -
12.000 zł. Rawicz, tel. 065/547-78-90, 0602/83-61-38, 
0603/39-35-06 . '
AUDI 80,1990 r., 152 tys. km, 1800 ccm, złoty metalic, el. reg. 
reflektory, wspomaganie, szyberdach, podłokietnik, stan b. do
bry, kompl. dokumentacja. -13.900 zł lub zamienię. Trzebnica, 
tel. 0602/86-45-97
AUDI 80,1990 r., 173 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
sprowadzony w całości, wspomaganie kier., szyberdach 2-stop- 
niowy, el. reg. reflektory, podłokietnik, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, - 12.800 zł lub zamienię na inny samochód. Wołów, 
tel. 0605/43-19-42
AUDI 80, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
ABS, wspomaganie kier., podgrz. siedzenia, centralny zamek + 
pilot, blokaaa zapłonu, sportowa kierownica, światła przeciwm- 
gielne, radioodtwarzacz, -14.000 zł. Wrocław, tel. 0602/22-37-92 
AUDI 80 B3,1990 r., 1800 ccm, bordowy metalic, stan dobry, - 
9.800 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/362-86-30 
AUDI 80 B4,1990/94 r., 2000 ccm, zielony metalic, avant, cen
tralny zamek, ABS, reiingi dachowe, aluminiowe felgi, roleta, 
hak, el. reguł, lusterka i szyberdach, I właściciel, pełna doku
mentacja, - 23.000 zl. Oława; tel. 071/301-50-91,303-27-69 
AUDI 80,1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, centr. 
zamek, ABS, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, reg. re
flektory, - 15.500 zl. Leszno, tel. 065/525-57-47 do godz. 17, 
526-20-09 po godz. 17
AUDI 80 B 3,1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm. benzyna, granato
wy, stan b. dobry, sprowadzony w całości, bez wypadku, w Pol
sce od pół roku, szyberdach, wspomaganie, atermiczne szyby, 
regulacja świateł, regulacja fotela, RO, immobilizer, -16.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/771-93-64,0606/60-55-83 
AUDI 80,1991 r., 163 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czarny meta
lic, szyberdach, hak, obrotomierz, centralny zamek, el. reg. re
flektory, kubełkowe fotele, pełna dokumentacja, zadbany, •
18.000 zł. Nowa Ruda, tel. 0604/46-38-42
AUDI 80,1991 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, szyber
dach, alum. felgi, spoiler, atrakc. wygląd, -16.500 zl. Nysa, tel. 
0608/58-51-25,
AUDI 80,1991 r., 1800 ccm, benzyna, - 16.000 zl. Otmuchów, 
tel. 077/431:30-20
AUDI 80 B 3,1991 r., 145 tys.'km, 1600 ccm, bepżyna, szary 
metalic^stanb. dobry, sprowadzony w całośd,;bez wypadku, w 
kraju od pół roku, szyberdach, wspomaganie, zużycie paliwa 7 
1/100 km (poza miastem) i 91/100 km (w mieście), stan b. dobry, 
-16.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-03-26 
AUDI 80 B4,1991/92 r., 148 tys. km, 2000 ccm, zielony metalic, 
115 KM, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, stan b. do
bry, do lakierowania błotnik i maska, koszt naprawy 500 zł - 
4.500 DEM. • 13.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-27-13 po 
godz. 21.0604/46-34-26
AUDI 80 B4,1992 r., 88 tys. km, 2000 ccm, ciemnozielony me
talic, wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, sys
tem Procon-Ten, centr. zamek + pilot, alarm, alum. felgi, oryg. 
przebieg, garażowany, w kraju od 1997 r., atrakc. wygtąd, stan 
idealny -17.500 zł. Głuchołazy, teł. 0602/39-96-01 
AUDI 80 B4,1992 r., 156 tys. km, 190Ó ccm, TDI, pertowobiały, 
wspomaganie, el, reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, szy
berdach, radio Sony, I właściciel, stan b. dobry, - 21.500 zł. Idzi
ków, teł. 074/813-00-09,0606/80-55-14 
AUDI 80 B3 SKŁADAK, 1992 r ,  179 tys. km. 1800 ccm. S. czer
wony. inst. gazowa, szyberdach, alum. felgi 15” + komplet kół 
zimowych, RO Sony, reguł. wys. mocowania pasów, reg. fotel 
kierowcy, nowe tarcze, klocki i szczęki hamulcowe, po wymia
nie pasków, oszczędny, oznakowany, stan b. dobry, -11.300 zł 
tub zamienię na Opla Astrę, Vectrę, w tej cenie. Łagiewniki, woj. 
wrocławskie, tel. 0607/35-41-69 
AUDI 80 B4. 1992 r.. 2000 ccm. szary, • 17.800 zł. .. tel. 
067/573-87-95,0602/46-72-40
AUDI 80 B4,1992 r., 130 tys. km. 1900 ccm, TDi, kolor wiśnio
wy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka, podgrzewane

Biuro Spedycji Międzynarodowej
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tel. 071/372-67-87, fax 071/372-67-82

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

Paliwo ..........................................  UWAGI
..........  1986 ... ... 3.375.- ................. NR SILNIKA PRZEBIJANY

.................E .... ..........  1983 .. ... 3.300.-
...... 1....1.......E .... ..........  1994 ... ... 9.750.-

...„...... 1985 ... 2.775,- .................NR SILNIKA PRZEBIJANY
2.925,-

......................E ... .... Nie ustal ... .... 1.J25,- NR NADWOZIA PRZEBIJANY
..........  1986 ... .... 2.700.-
..........  1985 ... .... 1.875,- ................. BRAK NUMERU SILNIKA
..........  1983 ... .... 1.650,-

Opel Kadetf....... ....... .........1 :.......... E ... .... 1297 ccm.... .... Nie ustal ... .... 1.125,- ............NR NADWOZIA PRZEBIJANY
..........  1987 ... .... 2.888.-
....... :.. 1987 ... .... 1.875.-

Ford Sierra.... ............. .........E ...
.................E ...

.....Nie ustal.... ..... Nie ustal ...
..........  1987 ...

3.000.- NR NADWOZIA 1 SILNIKA PRZEBIJANY 
.... 1.425.-

..........  1985 ... .... 1.350.-
.......................E ... ....1297 ccm.... ........... 1986 ... ;... 3.150.-

Nissan Sunny..: 
Mercedes 280 ..

II PRZETARG
. E 1585 Cćm .......A...**. 1988 3.200,-
. E  2746 ccm 1978 ........ 2.450,-

Po jazdy p ow ie rzon e  do sprzedaży p rzez LUKAS S .A .

...........91/93 ......  6.000, - ......................
.....E ... ........... . 1995 ......  4.000,'.
................ E ... ............1989 .........  500,-

P o jazdy p ow ie rzon e  do  sprzedaży przez M P W iK
.... ON..... . 11.100 ccm................1989 ......  20.000,-

.......ON... ............1983 ........ 5.000,- ._
............1988 12.000,-

Kamu 5511. beczka asen . 10.000,-
.............ON ... ............1981 .....10.000.-

_______ON ... ............1981 ..... 10.000,-
....ET/GAZ ... ........... 1982 1.000.-

Jelcz 32S poa techn......... .............. ON ... 11.100 ccm................1989 ...... 12.700.-
UWAGA: Pojazdy wymienione w pozycjach 1-18 nie posiadają katalizatora spalin.
W przetargu nie mogą brać udziału byli właściciele pojazdów. Poz. 3 -  sprzedaż na należności, poz. 23-30 można 
oglądać w dniach 28-30.05.01 na terenie bazy MPWiK we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16 w  godz. 8.00-15.00.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 31.05.2001 r. o godz. 1200 
w siedzibie firmy BSM "BELINA" sp. z o.o. przy ul. Sołtysowickiej 26.

Pojazdy można oglądać w dniu przetargu ód godz. 8.00 do 11.00. Wpłata wadium na każdy pojazd osobno od godz 8.30 
do 11.00. w wysokości 10% ceny wywoławczej danego pojazdu. Wypłata wadium zaraz po przetargu. Wadium przepada 
na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Po wygraniu przetargu cenę wywoławczą należy wpłacić tego samego dnia do godz. 15.00, pozostałą część w dniu 
następnym do godz, 12.00 pod rygorem unieważnienia przetargu.
UWAGA: ceny podane w ogłoszeniu są cenami brutto. Pojazd podlega rejestracji po spełnieniu wymogów rozporządzenia 
MTiGM z dnia 19.06.1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. ( DzUNr 59 poz. 632 z dnia 1.07.1999 r.). Organiza
torzy przetargu zastrzegają sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. 
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fotele, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, I wła
ściciel, garażowany, kpi. dokumentacja, zadbany, - 28.000 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-84 
AUDI 80 B 4.1992 r.. 60 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, spro
wadzony w całości, -19.400 zł. Dobroszyce, teł. 071/314-11-83 
AUDI 80 B 4,1992 r ,  136 tys. km, 2000 ccm. benzyna, biały, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, eł. reg. i podgrzewa
ne lusterka, klimatyzacja ręczna, el. otw. szyby z przodu, - 
21.000 z). Kalisz, teł. 062/764-19-65 
AUDI 80 B4, 1992 r., 170 tys. km, 2300 ccm, szary metałic, 
automatic. el. otw. szyby, szyberdach, podgrzewane fotele, ra
dio. łempomat, alarm + pilot, • 19.900 zł. Kamienna Góra, teł. 
0607/19-48-79 _ |
AUDI 80 B 4,1992 r.; 113 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, el. otwierany 
szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kier., atrakcyjny 
wygląd, -19.500 zl. Kłodzko, tel. 0601/55-26-06 
AUDI 80 B 4,1992 r, 130 tys. km.2000 ccm, benzyna, biały, 
automatic, procon-ten, klimatyzacja, szyberdach, wspomaga
nie, centr. zamek, alarm, RM, podgrzewane Siedzenia, weluro
wa tapicerka, zadbany, -18.000 zł. Legnica, tel. 076/856-16-17, 
0600/18-39-78
AUDI 80 B4,1992 r., 2000 ęcm, wtrysk, srebrny metałic, wspo
maganie kier., centralny zamek, szybeidach, el. otwierane szy
by, do małych poprawek lakierniczych, halogeny, • 16.000 zł. 
Leszno, teł. 065/534-09-00,0605/40-95-96 
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 90 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
katalizator, wspomaganie kier., szyberdach, Mul-T-Lock, alarm, 
kpi. dokumentacja, -16.200 zł. Lubin, teł. 076/844-35-22 
AUDI 80 B 4,1992 r., 63 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, RO,- - 
książka serwisowa, udokumentowany przebieg, pełna dokumen
tacja, stan techn. b. dobry, • 18.900 zl. Lwówek Śląski, teł. 
075/782-32-24,0606/11-63-15
AUDI 80 B 4,1992 r.. 116 tys. km, 2000 ccm, biały, ABS, klima
tyzacja, el. reg. lusterka i szyby, wspomaganie, centr. zamek, - 
17.900 zł. Międzyrzecz, tel. 095/749-07-40 
AUDI 80 B4,1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
jasnozielony metalic. ABS, szyberdach, 115 KM, jasna tapicer
ka, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, garażowa
ny, aluminiowe felgi, -19.000 zl lub zamienię na kombi lub mi- 
nivan w tej cenie. Nysa, tel. 0600/38-99-88 
AUDI 80 B 4,1992 r., 200 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy, 
alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, eł. otw. szyberdach, 
jasna welurowa tapicerka, • 24.000 zł. Oleśnica, tel. 
0601/40-99-94
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 135 tys. km, 1900 ccm, TDI, czerwony, 
stan techn. b. dobry, wspomaganie, centr. zamek, ABS, RM, 
szyberdach, zadbany, bez wypadku, kpi. dokumentacja, -22.600 
zł. Parzy ce, teł. 0603/18-33-86,075/736-32-32 
AUDI 80 B-4,1992 r., 137 tys. km, 2800 ccm, V 6, perfowoczar- 
ny, ABS, el. otw. szyby, cenlr. zamek, el. reg. lusterka i szyber
dach, alum. felgi 15”. welur. alarm, immobilizer, nie składany, 
RO Sony, obniżony, udokum. pochodzenie, • 21.000 zł lub za
miana na Audi A4, dużej pojemności, dopłacę. Świdnica, tel. 
074/853-62-97,0601/10-27-63
AUDI 80 B4,1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, TD centr. zamek, 
wspomaganie, dzielona tylna kanapa, książka serwisowa, bez 
wypadku, w kraju od 2 tyg, - 23.900 zl. Wrocław, tel. 
071/399-08-41.0501/41-74-00
AUDI 80 B4,1992 r„ 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowe opony, RO, el. otw. szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, nieekspłoatowany w kraju, -19.000 zł. Wrocław, 
tel. 329-24-25
AUDI 80 B4, 1992 r., 106 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
halogeny, RO Sony, immobiizer, 2 dodatkowe zabezpieczenia, 
zadbany, stan idealny, -18.500 zl. Zgorzelec, tel. 075/771-77-88, 
-775-77-65,0607/45-42-75
AUDI 80 B4,1992/93 r., 2000 ccm, grafitowy metalic, 115 KM, 
wspomaganie kier., centralny zamek, aluminiowe felgi, szyber
dach el. otwierany, alarm, pełna dokumentacja, garażowany, 
stan techn. b. dobry, -  17.800 zl. Brzeg, tel. 077/411-53-22, 
0602/82-32-92
AUDI 80 B4,1992/93 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, szyberdach, el. reg. reflek
tory, oryg. RO, dzielone tylne siedzenia, podłokietnik, zderzaki 
i  lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, nie eksploatowany 
w kraju, • 17.000 zł. Rakowice, gm. Bolesławiec, tel. 
075/644-92-50,0608/62-57-48
O  AUDI 80 B4, 1993 r., 2000 ccm, ciemnozielony 
e, metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach,
% alum. fe lg i, -  21.600 z ł lu b  zam ienię. Żary, u l.

O krze i 9 , te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88
87022411

AUDI 80 B 4,1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, Avant, wspomaganie, ABS, eł. reg. lusterka, dach, re- 
lingi dachowe, radio ♦ CD Blaupunkt, alarm + centr. zamek, w 
kraju od 3 tygodni, oclony na nowych warunkach, - 26.600 zl. 
Głogówek, tel. 077/437-20-01
AUDI 80 AVANT, 1993 r., 220 tys. km, 2000 ccm, srebrny, po 
kapitalnym remocie silnika i całego układu jezdnego, wszystkie 
nowe łożyska, nowe klocki hamulcowe wraz z tarczani, brak 
prawego lusterka, dziurawy zbiorniczek do spryskiwaczy, - 
25.000 zł. Wrocław, tel. 0607/42-45-65 
AUDI 80 B 4 ,1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, Avant, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, szyberdach,

. reiingi dachowe, roleta, RO, CD Blaupunkt, alarm, centr. za
mek, 3 tygodnie w kraju, oclony na nowych warunkach, - 26.600 
zł. Głogówek, teł. 077/437-20-01 
AUDI 80 B 4,1993 r., 116 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, wspom. kierownicy, welurowa tapicerka, podłokietnik, 
-dzielona tylna kanapa, nakładki, RO, zderzaki w kolorze nad
wozia, zadbany, garażowany, sprowadzony w całości, I właści
ciel, bez wypadku, - 20.800 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-40-34,0606/73-05-94
AUDI 80 B4 AVANT, 1993 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, relin- 
gi dachowe, hak, przegląd dó 05.2002 r., kpi. dokumentacja, - 
22.100 zł. Lubin, tel. 076/846-94-08 
AUDI 80 B4,1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, Pb/, granatowy, el. 
reguł, lusterka, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspoma
ganie kier., klimatyzacja, radioodtwarzacz, w kraju od 2 dni, bez 
wypadku, • 21.000 zl. Sobótka, tel. 071/393-80-44, 
0604/78-63-41
AUDI 80 B4 AVANT, 1993 r., 121 tys. km. 1900 ccm, TDi, meta
lic, bez wypadku, ABS, poduszka powietrzna, el. otwierane szy
by, reiingi dachowe, roleta bagażnika, faktura VAT, • 25.000 zl. 
Sobótka, tel. 0605/39-71-67
AUDI 80 B4.1993 r.a 139 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, wspomaganie, c. zamek *  pilot, eł. 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 B4,1993 r., 135 tys. km. 1900 ccm, TDi, zielony meta
lic, poduszka powietrzna, centralny zamek, ABS, wspomaganie 
kier., immobilizer, el. szyberdach, el. otwierane szyby, weluro

wa tapicerka, stan b. dobry, pełna dokumentacja, - 24.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/341-47-84
AUDI 80 B4,1993 r., 136 tys. km, 2000 ccm, perłowobiały, alarm, 
centralny zamek, wspomaganie kier., klimatyzacja, "ABS, alu
miniowe felgi, el. reg. reflektory, oznakowany, • 15.500 zł. Wro
cław. tel. 071/351-25-20,0607/41-01-85 
AUDI 80 B4,1993 r., 140 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic. sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, I właści
ciel, garażowany, alum. felgi, RM *  CD, szyberdach, wspoma
ganie. spoiler, obniżony, drewniane dodatki, właściciel niepalą
cy, atrakc. wygląd, wszystkie el. dodatki, zadbany, stan idealny, 
• 23.500 zł. Wrocław, tel. 071/392-61-94.0606/88-43-07 
AUDI 80 B4,1993/94 r.. 129 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, bez wypadku, pełna dokumentacja, I właściciel, zdję
cia do wglądu, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier.r cen
tralny zamek, welurowa tapicerta, katalizator, alarm *  pilot, 
sprowadzony w całości, garażowany, atrakcyjny wygląd, zadba
ny. -17,500. zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-59.0602/19-66-75 
AUDI 80,1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony meta
lic, sprowadzony w całości, w kraju od 5 lat, wspomaganie kier., 
ABS, napinacze pasów, el. reg. reflektory, szyberdach, dzielo
ne tylne siedzenia, hak, alum. felgi, centr. zamek, welurowa ta
picerka, -  26.900 zł. Wrocław, tel. 071/328-74-76 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00517 
www.autogielda.com.pl)

KLIMATYZACJA
SAMOCHODOWA

- napełnianie
- naprawa
- części
- dorabianie węży, 

rurek (spawanie)

montaż nowych

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA
POMIESZCZEŃ

CHŁODNIE
FRATER

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

tel. kom. 0-601 74 04 18

AUDI SO B4 KOMBI, 1994 [.. 106 tys. km. 2000 ccm. ciemny 
metałic, I właściciel, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, wspoma
ganie, centr. zamek, wykończenia w drewnie, reiingi dachowe, 
roleta, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan b. dobry. - 24.800 zł 
lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 0606/97-58-11 . 
AUDI 80 B4,1994 r.. 121 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka z Audi A4, drewno, 
alarm, zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 32.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-46-70,0601/56-78-57 
AUDI 80 B4,1994 r., 68 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
radio, el. otw. szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, e l reg. 
lusterka, el. otw. szyby, poduszka pow., I właściciel, kpi. doku-' 
mentacja, - 28.500 zl łub zamienię na busa terenowego albo na 
mały samochód. Legnica, tel. 076/855-09-40,0601/84-95-38 
AUDI 80 B4.1994 r.. 117 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, I właściciel, ABS, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, 
radio, hak, zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie, • 2.300 
zł. Oleszna 15, tel. 071/346-28-24,0503/10-90-22 
AUDI 80 B4,1994 r ,  130 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony meta
lic, stan b. dobry, w kraju od tygodnia, bez wypadku, - 27.000 
zł. Dzierżoniów, teł. 074/831-98-86,0607/51-91-01 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r.. 160 tys. km. 1900 ccm, TDi, szary 
metalic, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, wszystkie el. do
datki, alum- felgi, wspomaganie, centr. zamek, reiingi dacho
we, radio, kola zimowe, serwisowany, • 30.000 z). Głogów, tel. 
076/833-26-02,0607/60-64-41
AUDI 80 B4,1994 r., 125 tys. km, 1900 ccm, TDI, kolor grafito
wy metałic, ABS, procon-ten, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, RO Blaupunkt, welurowa tapicerka, hak. zadba-
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ny, • 29.500 zł lub zamienię na dostawczy z dopłatą, osobowy 
do 15.000 zł. Gostyń, tel. 065/571-81-80 po godz. 15 
AUDI 80 B 4.1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, zielony metalic^ 
klimatyzacja, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. '  ’ 
szyby, el. reg. lusterka, alarm, alum. felgi, RM, centr. zamek, 
spoiler, sportowe zawieszenie, halogeny, książka serwisowa, 
atrakc. wygląd. - 24.500 zl. Gostyń, teł: 0608/12-83-40 
AUDI 80 B 4,1994 r., 67 tys. km, granatowy metalic, ABS, cen
tralny zamek, klimatyzacja, wspomaganie kier., RM Blaupunkt,
- 23.000 zł. Góra, tel. 065/543-43-84,0603/59-69-88 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 134 tys. km. 1900 ccm. TDi. szary 
metalic. ABS, klimatyzacja, hak, wspomaganie, centr. zamek 
na pilota, el.reg. lusterka i szyby, reiingi dachowe, immobilizer, 
roleta, alarm, Mul-T-Lock, kpi. dokumentacja, zadbany, - 30.900 
zł. Kowary, teł. 075/761-30-91
AUDI 80 B4,1994 r., 97 tys. km, 2000 ccm. benzyna, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, klimatyzacja, ABS, 
poduszka pow., RM, - 22.200 zł. Legnica, tel. 0503/58-27-07, 
0608/23-76-74
AUDI 80 B4AVANT, 1994 r., 140 lys. km, 1900 ccm, TDI, grana
towy metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. reg. lusterka, ei. otw. 
szyby i szyberdach, alarm, automatic, sprowadzony w całości, 
stan b. dobry, - 31.000 zł. Lubin, tel i 0604/73-82-53 
AUDI 80 B4,1994 i., 79 tys. km, 2000 ccm, benzyna, pertowo- 
granatowy, oclony, bez wypadku, pod. powietrzna, ABS, wszyst
kie el. dodatki, RM, stan idealny, - 22.900 zł. Rawicz, tel. 
065/546-33-22,0606/30-78-94
AUDI 80 B4,1994 r., 115 tys. km, 1900 ccm, TDi. srebrny meta
lic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., ABS, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka, el. 
szyberdach, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 26.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/15-27-15
AUDI 80 B 4,1994/95 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, el. otw. szyberdach. el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, ABS, xentr. zamek, alum. felgi, RM, pod. powietrzna, 
alarm, spoiler, kpi. dokumentacja, I właściciel, - 31.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 0602/72-53-98
AUDI 80 B 4,1994/95 r., 104 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, „color edition", ABS, wspomaganie, centr. zamek, elektr. 
szyberdach, elektr. reg. lusterka, RO, alarm, sprowadzony w 
całości, bez wypadku, kompl. dokumentacja, stan idealny, * 
32.000 zł. Głogów, tel. 0503/77-33-66 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 70 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, bez wypadku, w kraju od miesiąca, poduszka pow., central
ny zamek, wspomaganie kier., ABS, pełna dokumentacja, el. 
szyberdach, radio Audi, stan idealny, • 24.900 zl. Kłodzko, teCift 
074/865-80-08.0603/50-41-74
AUDI 80 B4,1994/95 r., 71 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, I rejestracja w 19% r., wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, podłokietnik, blokada skrzyni bie
gów, RO z kodem, w kraju od 3.5 roku. ekonomiczny, oznako
wany, zadbany, garażowany, kompl. dokumentacja i komplet 
kluczy, - 25.500 zł lub zamienię na VW Polo Classic, z 1997/98 
t. Wąsosz, tel. 065/543-78-58
AUDI 80 B 4,1994/95 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, grafitowy 
metalic, radioodtwarzacz, 5-biegowy, el. szyberdach, kataliza
tor, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, hak, aluminiowe 
felgi, alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości. I właści
ciel, pełna dokumentacja, - 37.000 zł. Wrocław, teł. 
071/363-40-37,0601/72-79-53
AUDI 80 B4 KOMBI, 1995 r.. 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebr
ny metalic, ABS, poduszka pow:, centr. zamek, klimatyzacja, 
alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie, - 38.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/27-30-60
AUDI 90, 1989 (.. 124 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalic, centr. zamek. alum. felgi, szyberdach, eł. reg. lusterka, 
wspomaganie, reguł. wys. mocowania pasów, kanał na narty, i 
właściciel w kraju, • 10.500 zł lub zamienię. Wschowa, teł. 
065/540-17-77
AUDI 90.1989 r.. 190 tys. km, 2300 ccm, benzyna, wiśniowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, hak, 
Mul-T-Lock. r 11.000 zł. Zielona Góra. tel. 068/451 -73-99. 
0502/22-93-43
AUDI 90,1990 r.. 2300 ccm. benzyna, grafitowy metalic, kom
puter, aluminiowe felgi, centralny zamek, szyberdach, weluro
wa tapicerka. spoiler, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., stan do
bry, pełna dokumentacja, - 12.500 zł lub zamienię. Sobótka, 
tel. 071/316-21-83,0602/50-64-80 
AUDI 90 COUPE. 1991 r.. 2000 ccm, pertowoczamy, skórzana 
tapicerka (jasna), eł. otwierane szyby, szyberdach, aluminiowe 
felgi, ospoilerowany, przód B4, atrakcyjny wygląd, - 20.000 zl. 
Nowa Sól, teł. 0602/58-23-19
AUDI 90,1991 r., 135 tys. km, 1998 ccm, biały, wszystkie el- 
dodatki, ABS, w kraju od 8 miesięcy, • 12.900 zł. Wołów, tel. 
0608/71-48-27
AUDI A3.1997 r., 1900 ccm, TDi, kolor śliwkowy, bogate wy^p. 
sażenie, alum. felgi 17”, atrakc. wygląd, • 38.000 zł. Legnica, 
tel. 0603/30-48-23
AUDI A 3 ,1997 r., 54 tys. km, 1800 ccm, V5,20V, czarny meta
lic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. rag. lusterka, kfi- 
matronic, skóra, światła ksenonowe, po tuningu, zawieszenie 
H&R, spoiler Rieger, ciemne szyby, alum. felgi Brock 9x16 (sze
roki rant), - 52.500 zł. Trzebnica, tel. 0607/30-62-32 
AUDI A 3 ,1997 r., 25 tys. km, 1800 ccm, 20V, niebieski, wspo
maganie, centr. zamek. ABS, EDS, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
eł. reg. lusterka, 4 poduszki pow., RM f  6 głośników + subwo- 
ofer, skórzana kierownica, - 40.400 zł lub zamienię. Wojnowi- 
ce, teł. 071/318-05-24
AUDI A3,1997/98-r., 1900 ccm, TDi, czarny, 130 KM, klimaty
zacja, alum. felgi 17*. atrakc. wygląd, - 51.000 zł. Polkowice, 
tel. 0607/74-57-00
AUDI A 3 ,1997/98 r., 56 tys. km, 1600 ccm. złoty metalic. 101 
KM. ABS, EPS, el. otw. szyby, el. rag. lusterka, alum. felgi, we
lurowa tapicerka, skórzana kierownica, centr. zamek, immobili
zer, podokietnik, kompletna dokumentacja, - 42.500 zł lub za
mienię na diesla do 25.000 zł. Wołczyn, tel. 0607/12-19-38 . 
AUDI A 3 ,1998 r.. 30 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, jasnozielona 
'perła, I właściciel, w kraju od roku, garażowany, pełne wyposa
żenie, klimatronic, alum. felgi, ABS, EDS, immobilizer, 4 pod. 
powietrzne, wszystkie el. dodatki, szyberdach, RM + subwo- 
ofer, stan idealny, - 47.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-85-10, 
0502/38-92-66
AUDI A 3 ,1998 r., 42 tys. km, 1800 ccm, turbo, pertowozłoty,

. pełne wyposażenie elektr., klimatronic, automatic, skórzana 
tapicerka, 2 komplety kół, RM + CD, stan idealny, bez wypadku,
- 58.000 zl. Piechowice, tel. 0603/78-36-06 
AUDIA3,1998 r., 28 tys. km, 1600^cm, granatowy metalic,4 
poduszki, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el.szyby i luster
ka, klimatronik, RO oryginalny, alum. felgi, reg. kierownica, stop
niowane fotele, • 38.000 zł. Sląskowo, teł. 065/547-1 
AUDI A 3 ,2000 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, - 53.000 zł. Jelenia Góra, teł. 075/755-83-J4. 
0502/30-08-56 J
AUDI A 4 ,1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
pełne wyposażenie, klimatronik, szyberdach, centr. zamek, ABS, 
alarm, alum. felgi, nowe opony, el. otw. szyby, wspomaganie, 
oznakowany, wykończenia w drewnie, tylna żaluzja, kpi. doku
mentacja, - 31.000 zł. Lubin, tel. 076/846-73-50,0601/27-11-31 
AUDI A4,1995 r., 37 tys. km, 1800 ccm, 20V, czarny, klimatyza
cja, aluminiowe felgi 16*. 2 poduszki powietrzne, pełne wypo
sażenie elektryczne, stan idealny, książka serwisowa, - 39.500 
zl lub zamienię na uszkodzony. Mercedes 124,300,250 D. inne. 
Oleśnica, tel. 071/314-81-03
AUDI A 4 ,1995 r., 105 tys. km, 1600 ccm. benzyna, pertowo
czamy, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, szyberdach el., 
el. reg. lusterka, RO, immobilizer, alarm, centr. zamek, garażo
wany, - 35.500 zł. Wrocław, teł. 071/349-14-84.0502/83-64-52 
AUDI A 4 .1995 r., 98 tys. km, 1900 ccm. TDi. zielony metalic, 2 
poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby. ABS. alarm, aluminiowe felgi, II właściciel, 
pełna dokumentacja, stan b. dobry. - 34.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/65-15-84
AUDI A 4 .1995 r., 115 tys. km, 1600 Ccm. benzyna, kolor wi
śniowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. reg. lusterka, eł. 
otw. szyby, wspomaganie, stan b. dobry, - 34.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0602/10-85*48
AUDI A 4 ,1995 r., 142 tys. km, 1600 ccm. benzyna, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrzne, alum. fel
gi, el. reg. lusterka i szyberdach, immobilizer, alarm, oznako
wany, - 29.900 zł. Zielona Góra, tel. 0502/24-39-51 
AUDI A 4 ,1995/96 r„ 110 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony, ABS. 
ASR. centr. zamek, wspomaganie, szyberdach. 2 pod. powiew
ne, wszystkie el. dodatki, • 42.500 zł. Lubań, tel. 075/722-40-1. 
AUDI A 4 ,1996 r., 50 tys. km. 1800 ccm, 20V, butelkowa zieleń
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metalic, pełne wyposażenie, • 39.000 zł. Kalisz, tel.
.^0605/34-56*32
jP kU D I A 4 .1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm,. TDi, srebrny metalic, 

centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, RM, klimatyzacja, el. 
otw. szyby i szyberdach, zadbany, - 40.500 zł. Męcinka, woj. 
legnickie, tel. 0608/23-76-74
AUDI A 4 ,1996 r., 74 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
sprowadzony w całości, klimatyzacja, ABS, reg. kierownica, el. 
otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, • 
38.500 zł. Nysa, tel. 0606/11-31-82 
AUDI A 4 ,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny metalic, 
ARB, automat, wykończenie w drewnie, el. reg. lusterka, • 45.000 
zl. Świdnica, ter. 0602/30-23-37 
AUDI A 4 ,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, niebieski, 
kupiony w salonie, I właściciel, pełne wyposażenie, skórzana 
tapicerka, bez wypadku, kpi. dokumentacja, • 55.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-24-92,0601/75-0^-58 
AUDIA4,1996 r., 108 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy meta-

, lic, komputer, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, el. otwiera-
\ ne szyby, immobilizer, aluminiowe felgi, drewno, welurowa ta

picerka, pełna dokumentacja, II właściciel, stan b. dobry, • 
38.000 zł. Wrocław, tel. 0503/76-77-80 
AUDI A4 OUATTRO, 1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, periowo- 
czamy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 42.000 zf. 
Wrocław, tel. 348-51-11,0601/71-49-25 
AUDI A 4,1996/97 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, alum. felgi, opony zimowe, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, • 39.000 zł. Oława, tel. 
071/313-80-33
AUDI A 4 ,1997 r., 56 tys. km, 1800 ccm, turbo, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, klimatyzacja, ABS, 
kpi. dokumentacja • 52.000 zł. Wiązów 12, tel. 0605/05-95-26 
AUDI A 4 ,1997 r., 16Ó0 ccm, 16V, granatowy, 101 KM, szyber
dach, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, RO 
oryginalny, -45.000 zł. Brzeg, tel. 077/431-55-41,0602/53-57-47 
AUDI A4 OUATTRO KOMBI. 1997 r., 80 tys. km. 1900 ccm, 
TDi, bordowy metalic, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, skó
rzana tapicerka, el. otw. szyby, podgrzewane fotele, alarm, książ
ka serwisowa, do sprowadzenia z Niemiec, • 45.000 zł. Legni
ca, (el. 0605/03^39-81
AUDI A4, 1997/98 r., 42 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
udokum. przebieg, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie kier., 
pełne wyposażenie elektr., el. otw. szyberdach, RO, kpi; doku
mentacja, - 45.000 zł lub zamienię na mniejszy. Nysa, tel.

^077/433-2046,0604/12-91-72
^fA U D I A4 AVANT, 1998 r., 100 tys. km, 1800 ccm, perłowoczar- 

ny, radio, ABS, 5-biegowy, wspomaganie, reg. kierownica, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, 4 pod. po
wietrzne, opony zimowe, - 54.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
0601/93-76-73.
AUDI A 4,1998 r., 60 tys. km* 1800 ccm, benzyna, biały, 2 pod. 
powietrzne, ABS, wspomaganie, szyberdach, spoiler, alum. fel
gi, • 47.000 zł lub zamienię- na tańszy. Wrocław, tel. 
0603/31-70-82
AUDI A4 AVANT, 1999 r., 30.tys. km, 2500 ccm, TDi, V6, czarny 
metalic, model «2000, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, 
RM, 6-biegowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, podgrz. fote
le, el. reg. lusterka, -100.000 zł. Legnicą, tel. 0503/58-27-07 
AUDI A4 AYANT, 2000 r„ 30 tys. km, 2500 ccm, TDI, V6, czarny 
metalic, ABS, alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, klimaty
zacja, el. otw. szyby i szyberdach, 6-biegowy, • 100.000 zł. Le
gnica, tel. 0608/23-76-74
AUDI A 6 ,1993 r., 100 tys. km, 2500 ccm, turbo D, srebrny me
talic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, alarm +. pi
lot, immobilizer, blokada skrzyni biegów, - 38.000 zl. Pieńsk, 
tel. 075/778-57-50

; AUDI A6AVANT, 1994 r., 190.tys. km, 2800 ccm, V6, pertowo- 
czarny, Ouattro, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 36.000 zl. 
Leszno, tel. 065/520-81-01,0607/64-13-16 
AUDI A6.1994/95 r., 160 tys. km. 2500 ccm. TDI, 140 KM, per- 
łowozielony, klimatronic, 6-biegowy, wszystkie el. dodatki, po
duszka pow,'- 43.500 zł. Lubań, tel. 0603/71-92-95 
AUDI A6 OUATTRO, 1995 r., 150 tys. km, 2300 ccm, zieleń

butelkowa, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, 
centr. zamek z pilotem, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, 
a|um. felgi, inst. gazowa, RO* 4 WD, garażowany, -44.000 zł. 
tel. 095/762-12-89,0602/36-21-18 '
AUDI A6,1995 r-,U8 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny, automatic, 
2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. reg. fotele, radio, drewnia
ne dodatki, ł właściciel w kraju, zadbany, atrakcyjny wygląd, •
45.000 zł. Oleśnica, tel. 0605/68-81-77 '
AUDI A6 AVANT,J995 r„ 150 tys. km, 2000 ccm, kolor grafito
wy metalic, etektryfca, szyberdach,, 2 pod-, powietrzne, drewnia
ne dod„ reiingi dachowe, alum. felgi, ABS, centr. zamek, - 33.000 
zł. Pyrnik, tel. 0608/30-36r20, woj. zielonogórskie '
AUDI A 6 ,1995 r., 2600 ccm, benzyna, granatowy metalic, kli
matyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, kupiony i serwisowany w 
Polsce, I właściciel, - 37.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-95-50 
AUDI A6, 1995/96 r., 88 tys. km, 1800 ccm, 20V, pastelowy, 
automatic, 2 pod. powietrzne, klimatronic, el. otw. szyby, alum. 
felgi, RO, alarm, w kraju od roku* • 44.000 zL Oleśnica,' tel. 
071/399-32-44,0601/71-84-70
AUDI A 6 ,1995/96 r., 59 tys. km, 2600 ccm, V6, śliwkowy meta
lic, skórzana tapicerka, podgrzewane fotele, klimatyzacja, szy
berdach, el.szyby, el.lusterka, 2 poduszki, wykończenia w drew
nie, alum. felgi, ABS, skórzana kierownica, RO, nie eksploato
wany w kraju, - 45.000 zl. Wrocław, tel. 0503/37-57-25 
AUDI A 6 ,1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm, TD, srebrny metalic, 
klimatyzacja, szyberdach, el.lusterka, el.szyby, drewniane wy
kończenie, podlokietniki, alum. felgi, ABS, RO, 2 poduszki, reg. 
kierownica, -“49.500 zł. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A 6 ,1998 r., 2500 ccm, TDi V6, złoty metalic, serwisowa
ny w Niemczech, pełne wyposażenie oprócz skóry, webasto, •
110.000 zl. Lubin, tel. 0607/26-34-44
AUDI A 6 ,1998 r., 80 tys. km. 2800 ccm, benzyna, granatowy, 
pełne wyposażenie, cena • 25.000 CHFr *  cło. Lubin, tel. 
0503/93-24-85
AUDI A6i 1998 r., 1800 ccm, 16V, zielony metalic, 4 poduszki 
pow., klimatyzacja, pełne wyposażenie el., immobilizer, wspo
maganie kier., ABS, - 78.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-10-15, 
0600/32-38-63
AUDI A 6,1998 r„ 1900 ccm, TDi, czarny metalic, 110 KM, auto
matic, climatronic, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, bez 
wypadku, - 79.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-03-82 
AUDI A6 OUATTRO. 1998/99 r.. 30 tys. km, 2800 ccm, V6, per- 
łowozielony, Avant, klimatronic, 6 pod. powietrznych, reflektory 
ksenonowe, alum. felgi, ABS, parktronic, alarm, kompl. doku
mentacja, -109.000 zł. Wrocław, tel. 0606/95-09-27 
AUDI A 6 ,1999 r., 50 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, - 82.000 
zl. Pyrnik, tel. 0608/30-36-20
AUDI A6 TDI, 1999 r., 1900 ccm, biały, automatic, bez wypad
ku, klimatronic. 4 pod. powietrzne, ABS, pełne wyposażenie 
elektr., centr. zamek, alum. felgi, radio, w kraju od 2 dni, - 79.000 
zł. Wieruszów, tel. 062/784-25-73,0601/72-08-77 
AUDI A 8 ,1995 r., 2800 ccm, zielony metalic, klimatyzacja, we
lurowa tapicerka, telefon, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -
63.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05
AUDI A8 TDI. 1997 r., 2560 ccm klimatronic, poduszka pow., 
pełne wyposażenie elektr., komputer, czarna skóra, w kraju od 
2 dni, - 94.000 zl. Wieruszów, tel. 062/784-25-73,0601/72-08-77 
AUDI COUPE, 1981 r., 160 tys. km, 2000 ccm, czerwony, wspo
maganie, alum. felgi, alarm, skóra, przyciemniane szyby, • 3.500 
zl. Zielona Góra, tel. 0601/49-93-22 
AUDI COUPE, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalic, szyberdach, alarm + pilot, jasna welurowa tapicerka, 
alum. felgi (2 kpi,), zadbany, nie składany, sportowe dodatki, 
model przejściowy, szerokie zderzaki, • 7.300 żl. Wrocław, tel. 
0605/44-20-69.
AUDI COUPE, 1989 r., 120 tys. km, 2800 ccm, V6, żółty, ABS, 
200 KM, el. otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka* 
lampy* wspomaganie kier., centralny zamek, aluminiowe felgi, 
spoilery, stan b. dobry, - 17.000 zl. Wambierzyce, tel. 
074/871-90-53
AUDI COUPE. 1991 r., 150 tys. km. 2300 ccm. 20V. niebieski

^metalic, 200 KM, 4x4, pełne wyposażenie, z pełną dokumenta
cją, etan b. dobry, • 15.600 zl. Trzebnica, tel. 0607/22-32-32 
AUDI COUPE^UATTRę, 1992 r., 2800 ccm, V6, zielony, ABS. 
wszystkie el. dodatki, wspomaganie, centr. zamek, alarm, kom
puter, alum. felgi, podgrzewane fotefd/cadiozCJD, białe zegary,
• 31.000 zl lub zamienię. Lubin* tel. 0601/78-34;22
AUDI COUPE, 1992 r., 128 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, obniżony, ospoile- 
rowany, alum. felgi gwiazdy, inst. gazowa, nowe amortyzatory, 
stan b. dobry, -19.500 zł lub zamienię na mniejszy. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0601/91-87-56 '
AUDI COUPE, 1993 r„ 91 tys. km, 2300 ccm, benzyna, czarny 
metalic, el otw. szyby I dath, el. reg. lusterka, sportowe zawie
szenie i ukł. wydechowy, obniżony, białe zegary, RM, alum. fel
gi, serwisowany, atrakc. wygląd, • 26.500 zł. Świebodzice, tel. 
0607/75-76-64
AUDI S6.1996 r., 150 tys. km, 4200 ccm, zielony metalic, alum. 
felgi 18", dodatkowe wyposażenie, telefon, skóra, • 71.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/3947-87 .
AUDI S 8,1998 r., 18 tys. km, 4200 ccm, benzyna oryg. prze
bieg, książka serwisowa, • 160.000 zł. Oleśnica, teł. 
0601/91-88-71
AUDI V8 OUATTRO, 1989 r., 195 tys. km, 3600 ccm, benzyna, 
żłoty metalic, inst. gazowa, ABS, wspomaganie kier., centralny 
zamek, alarm + pilot, klimatyzacja, komputer, podgrz. fotele, 
aluminiowe felgi, el? szyberdach, el. reguł, lusterka, el. otwiera
ne szyby, skórzana tapicerka w kolorze czarnym, drewniane dod,
• 17.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/07-61-42
AUDI V8 OUATTRO, 1990 r., 154 tys. km. 3600 ccm, bordowy 
metalic, 250 KM, wszystkie el. dodatki, szyberdach, klimatyza
cja, czarna skóra, wykończenia w drewnie, przyciemniane szy
by, podgrzewane fotele, RM Panasonic + 6 głośników, przegląd 
do 05.2002 r., I rej. w kraju‘12.1997 r, • 20.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0502/09-84-23

AUSTIN
AUSTIN MINI MORRIS, 1987 r., 1000 ccm, niebieski, -4.500 zł.
Artur, Karpacz, tel. 0607/73-90-16
AUSTIN MINI MORRIS, 1991 r., 94 tys. km, Rover, czarny, felgi
12* • 2.000 DEM. Wrocław, tel. 071/363-45-53
AUSTIN MONTEGO GTI, 1989 r.. 2000 ccm, czerwony, kombi,
7-osobowy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, stan
techn. dobry, - 7.000 zl. Wrocław, tel. 343-51-08 po godz. 17

BMW
BMW 316,1977 r., 1600 ccm, niebieski metalic, - 1.900 zł lub 
zamienię, najchętniej na Fiata 126p. Leszno, tel. 0607/44-23-14 
BMW 316,1978 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, atrakc. wy
gląd, spoilery, stan dobry, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 0606/91-55-03 
BMW 316,1978 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, ważny przegląd, kpi. dokumentacja, alum. felgi, - 
1.950 zl. Wrocław, tel. 071/348-44-73 
BMW 316,1979 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, silnik z 1982 
r., eksploatowany, • 3.900 zł. Syców, tel. 062/785-18-30 
BMW 316 i, 1980 r., 1600 ccm, wtrysk, Power, biały, 2-drzwio
wy, 4 lampy z przodu, obniżony, sportowy uM. wydechowy, spo
ilery BBS, czarne szyby i klosze, alum. felgi 15', białe zegary, 
RO ♦ 4 głośniki, żaluzja, stan silnika i blacharki b. dobry, styli
styka M-3 Power, - 3.600 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/32-16-60 
BMW 316, 1980 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czarny, 
instal. gazowa, alum. felgi, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 
0600/26-37-79
BMW 316,1981 r., 1800 ccm, czarny, • 3.000 zl. Jelenia Góra, 
tel. 0501/63-49-37

OSOBOWE
...... Zloty metale...-.5  600

... Zielony mtUic ...

.. 1992/96. . 20 600

... Biało-czerwony ..

MERCEDES S 350 TD___ 3500 TD.__  1996 . P«ha opcja .. 117 000

MERCEDES C 230 . -.2300 .__  1996._Morski granat _. .61000

.... Wiśniowy met. ...

.. Pomarańczowy _  

... ........... Biały ...PEUGEOT 106 .  .___ 1500 D. __  1999. 23000

BMW 316,1981/82 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości, oryginalny lakier, 
zadbany, bez korozji, stan techn. b. dobry, - 3.900 zl lub zamie
nię. Wrocław, tel. 784-34-1 f
BMW 316, 1982 r., 250 tys. km, 1573 ccm, biały, .rekin', 
2-drzwiowy, hak, serwisowany, aluminiowe felgi, nowe opony, 
nowy akumulator, stan b. dobry, w kraju od 1995 r, - 3.900 zł. 
Miękinia, tel. 071/317-85-18
BMW 316, 1984 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały. 
2-drzwiowy, inst. gazowa, szyberdach, 5-biegowy. el. reg. lu
sterka, blokada skrzyni biegów, - 6.500 zl. Wrocław, tel. 
363-24-42
BMW 316, 1986 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
4-drzwiowy, stan b. dobry, RO + 4 głośniki, oryg. szyberdach, 
el. reg. lusterka, zadbane wnętrze, 5-biegowy, na białych tabli
cach - 850 DEM. Lubań, tel. 0603/63-13-07 
BMW 316 E-30,1986 r., 180 tys. kni, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, instal. gazowa, 4-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. lu
sterka. ciemne szyby, alum. felgi ATS 15', spoilery Riegel, spor
towy tłumik, RO. - 8.700 zł. Wałbrzych, tel. 0604/92-25-67 
BMW 316, 1989 r., 110 tys. km, 1600 ccm, czerwony, alum. 
felgi, obniżony, spoilery, sportowe świece, 2-drzwiowy, el. reg. 
lusterka, -11.600 zł. Gostyń, tel. 0601/83-65-62 
BMW 316 i, 1989 r.. 203 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
granatowy, 4-drzwiowy, el. reg. lusterka, bez wypadku, kpi. do
kumentacja, stan idealny, - 9.500 zl. Kościan, tel. 0602/57-65-08 
BMW 316 i, 1989 r„ 197 tys. km, 1600 ccm, granatowy, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, alum. felgi, alarm, oznakowany, 4-drzwiowy, zadbany, po 
remontach i wymianie płynów, pilne, - 8.500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0605/31-09-01
BMW 316 i COMPACT, 1990 r., 140 tys> kmr 1600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, ABS, airbag, Wspomaganie, centr. zamek; 
el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, immobilizer, alum. felgi, 
sportowe zawieszenie i ukl. wydechowy, spoiler, ciemne szyby, 

. RO + CD + subwoofer, halogeny, kpL felg stalowych, serwiso
wany, stan b. dobry, - 29.500 z ł, możl. rat przez komis lub zam. 
z dopłatą z mojej strony.. Wrpcław, tel. 071/341-67-16, 
0601/87-64-72 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem- AC0189 www.autogielda.com.pl)
BMW 316 E-3Ó, 1990 r., 156 tys. km, czarny metalic, szyber
dach, el. reg. lusterka, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, 

"alarm *  pilot, białe zegary, sport. ukł. wydechowy, drewniana 
kierownica, 4-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, zadbany, stan 
b. dobry, • 12.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/735-60-97, 
0503/08-10-15
BMW 316 i, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, delfinowy 
metalic, stan b. dobry, 2-drzwiowy, - 10.900 zł. Zielona Góra, 
tel. 0503/74-29-45
BMW 316 i E-30 M-40,1991 r., grafitowy metalic, szyberdach, 

. centralny zamek, ABS, el. reguł, lusterka, -12.500 zl. Nowa Sól, 
tel. 0602/58-23-19
BMW 316 E-30,1991 r., 137 tys. km, 1600 ccni, czerwony, szy
berdach, obniżony, sportowy wydech, el. reguł, lusterka, stan 
b. dobry, • 12.500 zł lub zamienię na uszkodzony, VW Golf III 
TD, z dopłatą. Oleśnica, tel. 071/314-81-03 
BMW 316 E36,1991 r., zielony metalic, kupiony w salonie, bez 
wypadku,- stan techn. b. dobry, • 27.000 zł. Wrocław, tel. 

>071/353-70-70
BMW 3161E-36,1991/92 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary, 4-drzwiowy, 5-biegowy, ceńtr. zamek, alarm, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, bez wypadku, I

RENAULT CUO---------------__ 1900 0 . . . . .  1999 .. Srebrny metafc ... 29 600

RENAULT LAGUNA  2200 TDI . l t  1996..... Szary metalic... 35 000

RENAULT MEGANE CLASSIC 1600 I W    1997__ Czarna perta ._ 31000

RENAULT SAFRANE-----------------  2200 1993.. Granatowy m et... 19 600

SKOOA FELJCIA   1600 ___ 2000 .. Granatowy meL .... 28 600

WARSZAWA  -------- |  2120___1971_____ Czerwona 2100
-  VOLKSWAGEN GOLf II------------- 1600 _ 1990/97_____ Czerwony ... 10 600

VOlXSWAGEN GOLF N ----------- 1600____1992____  Wiśniowy ._ 17 600
VOLKSWAGEN PASSAT combi . 1900 TD .. 1992796 Biały ... 18 600

VOLKSWAGEN SHARAN----------- 2000____ 1996 .. Srebrny medfc ... 43 600

VOLVO 460  ________ ____ 1800 .. 1992/96_______ Czarny _. 14 900

DOSTAWCZE
CITROEN C 25-------;____2500 D  1992________=___ Biały ... 13 000

ISUZU MIDI----------------------- 2200 D   1993___ _ __ Biały ._ 13 000

NYSA 522 Towos____________2120___  1986____ Granatowy__ 1400

MAN Spec ponoć drogowa. Bogato oprzyrządowanie,

platforma, klatka, dźwig _______ :________   133 000

MERCEDES VtTO_______ 110 diesel  1997 Bordowy _. 56 000

MERCEDES SPRINTER MAXI . . .  29000__ _ 1995_________ żółty ... 50 000

MERCEDES SPRMTER 306 __  23000___  1995______ Bordowy 49X100

RENAULT TRAFIK__________ 21000___1991________ Biały ... 10 800

RENAULT MAGNUM, Kima, webasto. el tzyb. i rolety, biały 52 000

VOLGSWAGEN LT 28______  2400 TD  1995 -Zielony ... 28000

FORD FIESTA JCURIER________  1300._.1996:_________ Biały _. 13 600

FORD TRAN SIT.  _______  25000___  1993_____ Granatowy ._ 17 600

VW TRANSPORTER__________ 1600___ 1988 _  Pomarańczowy 6 700

VW TRANSPORTER--------------- 1700O__ 1992______ 2ółty ... 14600

VOLVÓ F 408_____ ________ 3600 D 1988 ,_L— . Kontener... 21000

CAMPING ADRIA 42071 w Ł  ■ »- 1981 Biały .... 8 600

NACZEPA NISKOPOOWOZIOWA________  1988 ..L ... wciągarka ... 18 000

AUTAZ WINDYKACJI - ATRAKCYJNE CENY

właściciel, zadbany, nowe amortyzatory, nowy akumulator, • 
21.800 zl lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
BMW 316 i, 1992 r., 115 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalik, 
atrakcyjny wygląd, alum. felgi 15*, nowe opony, elektr. otw. szy
by, reg. lusterka ABS, serwo. • 23.500 zł. Warszawa, teł. 
0501/86-83-83

.BMW 316 i, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, sprowa
dzony w całości, szyberdach, Mul-T-Lock, centr. zamek ♦ pilot, 
alarm, bez wypadku, - 27.000 zł. Głogów, teł. 076/834-65-48 
BMW 316, 1993 r., 85 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
centr. zamek, ABS, eł. reg. lusterka, szyberdach, wsp. kierow
nicy. radio Sony, zabezpieczenie, • 26.000 zł. Szamocin, woj. 
wielkopolskie, tel. 0608/03-02-05 
BMW 316 COMPACT. 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, ABSrASC, poduszki, nowe felgi aluminiowe, 
el.szyby, lusterka, podgrzewane fotele, lusterka i dysze spry- 
skiwaczy, klimatyzacja, tempomat, komputer pokładowy, wspo
maganie, czerwona tapicerka skórzana kierownica, centr. za
mek, alarm, stan b. dobry, - 31.500 zł. Lubin, tel. 076/844-68-79, 
0608/44-45-86
BMW 316,1994 r., 125 tys. km, biały, ABS, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, alarm 
+ pilot, alum. felgi, wspomaganie, • 35.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/27-61-12
BMW 316 Er36, 1994 r., 88 tys. km, -1600 ccm, czerwony, 
4-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. reflektory, el. 
reguł, lusterka, aluminiowe felgi, radio, poduszka powietrzna, • 
26.500 żl lub zamienię na nowszy BMW, z dopłatą 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/31-01-43.
BMW 316 COMPACT, 1995 r„ 96 tys. km. 1600 cćm, srebrny 
metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, ABŚ, 
komputer, radio, alarm, książka serwisowa, garażowany, nowe 
opony, atrakc. wygląd, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-60 
BMW 316 I, COUPE, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, wszystkie 
el. dodatki, szyberdach, spoiler, 4 zagłówki, do sprowadzenia z 
Niemiec, stan b. dobry, - 30.000 zl z cłem. Lubin, tel. 
076/847-30-39,0604/75-06-57
BMW 316 COMPACT. 1995 r„ 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
jasnoczerwony, klimatyzacja, wyposażenie el., alum. felgi, we
lurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, 
nowe opony, zadbany, serwisowany w Niemczech, właściciel 
niepalący, w kraju od pół roku, • 31.000 zl. Przemków, tel. 
076/831-96-05
BMW 316 i E-36,1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony, 
szyberdach, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, podłokietnik, dzielona tylna kanapa, radio
odtwarzacz, - 33.900 zł. Wrocław, tel. 071/398-39-98, 
0608/19-21-92
BMW 316 i, 1997 r., 45 tys. km, 1596 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 2 x poduszka, ABS, centr. zamek, pełna elektryka, drew
no, welur, oryginalne radio, nowe felgi aluminiowe, wspomaga
nie, stan idealny, • 45.000 zł. Krotoszyn, tel. "062/721 -24-15. 
0606/45-41-70
BMW 318,1976 r., 1800 ccm, zielony, el. reguł, lusterka, szy
berdach, radio, po remoncie silnika, przednia maska gratis, - 
2.200 zł lub zamienię. Środa Śląska, tel. 9607/61-69-48, 
0609/16-59-45
BMW 318,1982 r., czerwony, stan idealny - 1.600 DEM. Wro
cław, tel. 0503/96-79-19
BMW 318,1984 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny, szy-

1 R O K IT A  ■
Zakłady Chemiczne " ROKITA” Spółka Akcyjna, 

ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny 
www.rokita.com.pl

OGŁASZAJĄ PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NW.
Ś R O D K Ó W  T R A N S P O R T O W Y C H :
L.p. Nazwa i typ pojazdu Nr rejestrac. Rok prod. Cena wywoł.
1. Samochód osob. Opel Astra 1,4 DWL C835 1994 10.800 zł
2. Samochód osob. Polonez Caro 1. 6WCE 1101 1995 4.500 zł
3. Samochód osob. Polonez 1500 WRC265A 1990 2;500 zł
4. Samochód osob. Polonez ATU 1,4GLI WCI 9710 1996 9.500 zł
5. Samochód specj. FSO 125P WRA219Z 1989 500 zł
6. Samochód osob. cięż. Tarpan 223 WRB 372M 1985 600 zł
7. Samochód Żuk A-072 B WRC 255A 1990 700 zł
8. Samochód cięż. Jelcz 315 WRB 524C - 1980 4.000 zł
9. Samoch. Jelcz 317 ciągnik siodłowy WRB 632D 1976 3.000 zł
10. Samochód cięż. uniwer. Jelcz 325 WRB398M 1987 1.800 zł
11. Przyczepa samoch. SANOK D-83 WRP 711V 1977 1.500 zł
12. Przyczepa samoch. SZAP 8352 WRP 340N 1986 2.000 zł
13. Naczepa niskopodw. ZREMB N-162 WRP 730V 1981 4.500 zł
14. Naczepa - cementowóz 181 EM nie rejestr. 1990 7.000 zł+VAT

Oferty należy przesyłać na adres firmy 
z dopiskiem "PRZETARG" Dział Zarządzania Majątkiem

Oferta winna zawierać proponowaną cenę nabycia danego środka transportu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej oraz przysłanie 
oferty najpóźniej do dnia 29.05.2001 r. do godz. 10.30.
Wadium należy wpłacać w kasie firmy od chwili ukazania się ogłoszenia, najpóźniej do dnia 29.05.2001 r. do godz. 
10:30. Prosimy o wcześniejsze dokonywanie wpłat wadium.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku odstąpienia oferenta od zakupu.
Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie nabędą żadnego pojazdu, zostanie zwrócone bezpośrednio po 
zakończeniu przetargu.
Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań z oferentami, 
wycofania pojazdu z przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg odbędzie się na terenie siedziby Spółki dnia 29.05.2001 r. o godz. 11:00. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel .(071) 319-27-60 

lub tel. kom. 0602-477-387.

A U T O K R E D Y T
10.000 -O D  140 PLN MIESIECZNIE

a a
O  BEZ PIERWSZEJ WPŁATY I PORĘCZYCIELI 
O  PRZYZNANIE KREDYTU W 2 4  GODZINY  
O  OC I AC OD 3 %
O  REALNY KOSZT KREDYTU OD 3 ,3  %

OP974968 I

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

KREDYTY MIESZKANIOWE
T o w a r z y s t w o  F i n a n s o w e  

C o n t r u m  R a t a l n e j  S p r z e d a m y ’
Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, budynek NOT-u, II p., pok. 312A
tel. 071/344-44-06, 341-88-39 
0-602 616-068, 0-603 298-701

skup, sprzedaż, zam iana - pełna o ferta kredytów dostępnych na rynku - k redyt bez pierwszej wpłaty 
bez poręczycieli - bez AC - 1 r a t a  o d  1 5 6  z ł  p r z y  1 0 . 0 0 0  z ł  - AC+O C+NW  od 3%  -  bez ograniczeń 

wiekowych auta • w szystkie form alności na m iejscu
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berdach, centralny zamek, stan b. dobry, - 6.500 zl lub zamie
nię. Kamienica, tel. 077/431-64-44.0608/50-06-93 ,
BMW 318,1985 r., 1800 ccm, czamy, stan dobry, atrakcyjny
wygląd, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0606/62-25-58
BMW 318 i, 1986 r„ 195 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony,
aluminiowe felgi, szyberdach, 5-biegowy, alarm, • 7.400 zł Id)
zamienię. Trzebnica, teł. 0601/89-27-22
BMW 318 E-30,1986 r., 149 tys. kni, 1800 ccm, bordowy akryl,
nowe przednie zawieszenie, nowy akumulator, stan dobry -
1.000 OEM. Wrocław, tel. 0607/48-29-83
BMW 318,1986/87 r., 1800 ccm, zielony metaiic, alum. felgi, 
ciemne szyby, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, bez wypad
ku, na białych tablicach, - 2.800 zł. Zielona Góra, tel. 
068/385-57-73,0601/76-56-97
BMW 318 i, 1987 r., 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, el. 
reg. lusterka, szyberdach, - 10.000 zl. Legnica, tel. 
076/862-74-34
BMW 318 i, 1987 c., 1800 ccm, benzyna, srebrny metaiic,
2-drzwiowy, szyberdach, el. reg. lusterka, stan b. dobry, bez 
wypadku, garażowany, -10.900 zł. Świdnica, tel. 074/852-15-13 
BMW 318,1988 r., granatowy metaiic, 4-drzwiowy, stan b. do
bry, na białych tablicach -1.000 DEM: Gubin, tel. 068/359-67-58 
BMW 318,1988 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, alum. felgi, 
instalacja gazowa, RM, zadbany, 4-drzwiowy, alarm, centr. za
mek, • 96.000 zl lub zamienię na Fiata Cinquecento lub inny o 
poj. 1.6. Lubin. tel. 0606/62-90-04 
BMW 318,1990 r., 200 tys. km, 1800 ccm. IS, 16V, czerwony, 
stan dobry, ABS, > 12.000 zł. Lubsko, tel. 068/372-14-00 
BMW 318 IS, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, iS,czerwony, felgi 
17". nowe opony, zadbany, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/58-24-72
BMW 318 IS, 1990/96 r., 1800 ccm, 16V, czerwony, 136 KM. 
obniżony fabrycznie, alum. felgi, szyberdach, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, kubełkowe fotele, garażowany, -13.000 zł. Wro
cław, tel. 071/363-77-03 wieczorem, 0502/92-68-07 
BMW 318,1991 r., szary metaiic, 4-drzwiowy, el. reg. lusterka, 
szyberdach, alum. felgi, kpi. kól zimowych, - 8.500 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/811-03-37 w godz. 9-18, 811-14-25 po 
godz. 18
BMW 318 E-36,1991 r., 106 tys. km, 1800 ccm, iS, żółty, szy
berdach, serwo, spoiler, welurowa tapicerka, obrotomierz, centr. 
zamek, 3 x zabezpieczenia, alum. felgi, zadbany, - 23.800 zł 
lub zamienię na BMW 525i. Oleśnica, tel. 0606/87-99-61 
BMW 318 i, 1991 r.. 124 tys. km, 1800 ccm, zielony metaiic, 
szyberdach, ABS, I właściciel, • 21.000 zł lub zamienię. Kłodz
ko, tel. 074/867-82-32
BMW 318 E-36,1991 r., 210 tys. km, 1800 ccm, czamy,-16.000 
zł. Legnica, tel. 0609/41-60-47
BMW 318 KOMBI, 1991/92 r ,  115 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metaiic, centr. zamek, immobilizer, alarm, el. reg. lu
sterka, szyberdach, RO Blaupunkt, alum. felgi, roleta bagażni
ka, • 17.000 zł. Lubsko, tel. 068/372-07-03.0601/53-56-61 
BMW 318 E-36,1991/92 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, centralny zamek, szyberdach, el. światła, zadbany, -
21.800 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
BMW 318 i COUPE, 1992 r., 115 tys. km, 1800 ccm, czerwień 
meksykańska, 140 KM, wspomaganie kier., ABS, poduszka pow., 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, nowe felgi 
aluminiowe, książka serwisowa, stan b. dobry, atrakcyjny wy
gląd, w kraju od miesiąca, - 26.500 zł lub zamienię. Bralin, tel. 
062/781-25-19,0602/26-90-03
BMW 318 i, 1992 r.. 136 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metaiic, el. reg. lusterka, szyberdach, ABS, centr. zamek, halo
geny, el. reg. reflektory, reguł, fotel kierowcy, welurowa tapicer
ka. • 23.900 zł. Rawicz, teł. 0604/53-76-48 
BMW 318 E-36,1993 r., 85 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bordowy, 
el. reg. lusterka, ABS, poduszka pow., szyberdach, opony zi
mowe, welurowa tapicerka, halogeny, alarm, centr. zamek, blo
kada skrzyni biegów, wspomaganie. -  26.500 zł. Legnica, tel. 
076/722-94-26
BMW 318 iS, 1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, grafitowy metaiic, 
140 KM, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i szyberdach, 
aluminiowe felgi, alarm + pilot, ABS, RO + 6 głośników, nie skła
dak, atrakcyjny wygląd. -26.700 zł. Niemcza, tel. 074/837-50-96, 
0606/45-72-45
BMW 318 E-36,1993 r., 126 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, perto- 
woczarny, wspomaganie, ABS, pełne wyposażenie oprócz skó
ry i klimatyzacji, I właściciel, stan b. dobry, - 22.500 zl lub za
mienię. Złotoryja, tel. 076/878-71-29 do godz. 17,878-22-57 po 
godz. 17
BMW 318 COUPE, 1993/94 r„ 104 tys. km. 1800 ccm. iS, czer
wony, ABS, roleta, wspomaganie, el. otw. szyby, el reg. luster
ka, centr. zamek, alum. felgi, RM, halogeny, stan b. dobry, •
25.500 zl. Rawicz, tel. 0605/62-65-34.065/546-46-86 
BMW 318 i E-36,1993/94 r.. 116 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
czarny metaiic, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka i szyberdach, centralny za
mek, radio, immobilizer, halogeny, zderzaki w kolorze nadwo
zia, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, • 26.200 zl. Wro
cław. tel. 328-73-25,0603/89-48-76 
BMW 318 Si E-36, t995 r„ 112 tys. km, 1800 ccm. 16V, bordo
wy metaiic, ABS, szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, centralny zamek + pilot, wspomaganie kier., aluminiowe 
felgi, spoiler, RM + 6 głośników, pełna dokumentacja,, atrak
cyjny wygląd, - 26.500 zł. Piława Górna, tel. 074/837-23-43, 
0604/94-06-88.
BMW 318,1995 r., 110 tys. km, 1800 ccm. TDS, zielony, 2 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, - 34.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/36-12-56,0603/59-79-46
BMW 318 TDS, 1996 r., 110 tys. km, 1700 ccm, zielony metaiic, 
ABS, klimatyzacja, szyberdach, el. otw. szyby, 2 pod. powietrz
ne, komputer, RO, nowe opony, • 35.000 zł. Jordanów, tel. 
071/393-33-53,0601/96-43-99
BMW 318 i, 1996 r., 85 tys. km, 1781 ccm, granatowy metaiic, 2 
pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, stan b. dobry, spor
towy wygląd, - 36.500 zł. Borów, tel. 0604/60-73-84 
BMW 318 tds, KOMBI, 1996/97 r., 74 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny metaiic, ABS, SRS. klimatronik, el. otw. szyby,eł. reg. reflek
tory i lusterka, centr. zamek + pilot, alarm, alum. felgi, roleta 
bagażnika, relingi, stan b. dobry, I właściciel, w kraju od 3 mieś., 
RO +■ 4 głośniki, 4 zagłówki, ekonomiczny, zdjęcia do wglądu, •
43.600 zl. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-46-66 
BMW 318 i, 1997 r.. 74 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czamy 
metaiic, automatic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, radio
odtwarzacz, ABS, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
reg. lusterka i szyby, alarm, immobilizer, I właściciel w kraju, 
pełna dokumentacja, - 45.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-03 
BMW 320,1980 r., wtrysk 6-cylindrowy, alum. felgi, szyberdach,
- 1.400 zł lub zamienię. Kątna, gm. Długołęka, teł. 
071/315-39-55.0609/64-25-75 
BMW 320,1983 r., • 2.500 zł. Wrocław, tel. 0603/23-3343 
BMW 320 i, 1986 r., 2000 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, szyber
dach, RO, silnik 6-cylindrowy, na białych tablicach, - 2.300 zł. 
Jawor. tel. 0607/20-95-06
BMW 320 i, 1988/96 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, .del
fin" metaiic, 4-drzwiowy, welurowa tapicerka, centr. zamek, szy
berdach, RO. spoiler, stan techn. b. dobry, atrakcyjny wygląd, -
12.000 zł. Wrocław, tel. 0501/82-2349
BMW 320,1990 r., 137 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor grafito
wy metaiic, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, szy
berdach, el. otw. szyby i lusterka, alum. felgi, zadbany, stan 
techn. b. dobry, • 14.300 zł lub zamienię na VW Passata, Audi 
80. Polanica Zdrój, tel. 074/869-0147 
BMW 320 COUPE. 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccri, benzyna, 
ciemny metaiic. centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, -
25.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-54-87
BMW 320 i, 1992 r.. 170 tys. km, 2000 ccm, 24V, czarny, pełne 
wyposażenie, sprowadzony w całości w 1993 r, • 24.900 zł. 
Wrocław, tel. 310-65-25
BMW 320 i. 1993 r.. 123 tys. km, 2000 ccm, 24V, czerwony,
4-drzwiowy, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, el. reg. reflekto
ry, ABS, 3 zabezpieczenia; stan b. dobry, centralny zamek, •
26.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-14-30
BMW 320 E-36,1993 r., 104 tys. km. 2000 ccm. 24V poduszka 
pow., ABS, radioodtwarzacz, el. reguł, lusterka, immobilizer, 
centralny zamek, szyberdach, książka serwisowa, stan ideal
ny. - 26.900 zł lub zamienię na tańszy. Duszniki Zdrój, tel. 
0606/42-51-38
BMW 320,1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, zielony, klimatyza
cja, wszystkie el. dodatki, cena • 7.000 CHF + cło. Lubin, tel. 
0503/93-24-85
BMW 323, 1982 r. stan idealny, na białych tablicach • 2.100 
DEM. Wrocław, tel. 0503/96-79-19

BMW 323 i, 1983/84 r ,  2300 ccm, benzyna, V6, złoty metaiic, 
alum. fęłgi, szyberdach. el. reg. lusterka, 150 KM, kubełkowe 
fotele, spoilery, alarm, centr. zamek, sportowe zegary, obniżo- 
ny, komputer, 5-biegowy, 2-drzwiowy, RO, sportowy ukł. wyde
chowy, ciemne szyby i lampy, - 4.900 zł łub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/846-38-57
BMW 323 i, 1985 r., 2300 ccm, wtrysk, srebrny, 3-drzwiowy, 
obniżony, aluminiowe felgi, na białych tablicach - 2.600 zl. Wro
cław, tel. 0605/40-30-03
BMW 324,1986 r., 182 tys. km, 2426 ccm, diesel, czerwony, 
stan b. dobry, alum. felgi, szyberdach, el. reg. lusterka, I reje
stracja w 91 r., ekonomiczny, zadbany, zarejestrowany do
10.2001 r, • 7.500 zł. L. Kurpierz, 48-210 Biała, gm. Prudnik, ul. 
Stare Miasto 13a
BMW 324 SKŁADAK, 1986 r., 260 tys. km. 2400 cCm, diesel, 
bordowy, garażowany, lakierowany, nowe pokrowce, 'udokum. 
pochodzenie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, wspo
maganie, hak, halogeny, ciemne światła i migacze, 5-biegowy, 
lotka klapy, bez rdzy, stan dobry, • 6.700 zl. Nowe Skalmierzy
ce. tel. 062/762-19-32
BMW 324 D, 1987 r., 2400 ccm, diesel, czamy metaiic, centr. 
zamek + pilot, szyberdach, alarm, RO, stan dobry, do małych 
poprawek lakierniczych, pilnie, - 7.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-56-29,0603/32-11-02
BMW 324 D, 1988 r., 220 tys. km, 2400 ccm, bordowy, sporto
we zawieszenie i kierownica, sprowadzony w całości w 97 r., 
atrakc. wygląd, - 12.000 zł lub zamienię na uszkodzony, naj
chętniej BMW. Legnica, tel. 0606/76-6148 
BMW 324 d, 1988 r., 270 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, alu
miniowe felgi, el. reguł, lusterka, stan b. dobry, - 8.500 zl. Wro
cław, tel. 0601/58-81-35
BMW 324,1988/89 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, stan 
b. dobry, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, alum. fel
gi, ABS, welurowa tapice/ka, RM Gelhard + głośniki, 4-drzwio
wy, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, -11.900 zł lub za
mienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra. tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78
BMW 325 E-28,1981 r., 160 tys. km, 2500 ccm, benzyna, gra
fitowy metaiic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, hak, szyber
dach, reg. skórzana kierownica, tempomat, el. reg. lusterka, 
alum. felgi, katalizator, komputer, rolety, automatic 4HP, RM + 
głośniki, instalacja Lovało, stan b. dobry, -10.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-68-70
BMW 325,1986/87 r., 200 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, czamy 
metaiic, rejestracja na 2.000 cm3, bogate wyposażenie,
4-drzwiowy, sportowy wygląd, alum. felgi, koła zimowe, stan b. 
dobry, - 8.200 zl. Wałbrzych, tel. 0608/77-01-52 
BMW 325,1987 r., 197 tys. km, 2700 ccm, chabrowy, szyber
dach, obniżone zawieszenie, stan dobry, • 6.000 zł lub zamie
nię na motocykl. Wrocław, tel. 0503/65-67-62 
BMW 325 E, 1987 r., 2674 ccm, niebieski, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, szyberdach, komplet kół zimowych, alumi
niowe felgi, centralny zamek, - 4 .300 zł lub zamienię na inny. 
Zgorzelec, tel. 0605/61-36-30
BMW 325 i, 1991 r., 2494 ccm, czamy metaiic, komputer, kli
matyzacja, ABS, - 25.000 zl. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/482-10-85,077/481-03-71
BMW 325,1991 r., 167,tys. km, 2000 ccm, srebrny metaiic, w 
kraju od 2 lat, ABS, centralny zamek, alarm, wspomaganie kier., 
el. reguł, lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, atrakcyjny 
wygląd, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 22.000 zl. Wro
cław, tel. 346-21-07
BMW 325 E-36,1991 r., 25 tys. km, 2500 ccm, benzyna, biały, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., ra
dioodtwarzacz, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 0606/9743-77 
BMW 325 E-36,1992 r., 130 tys. km, 2500 ccm, TDS. czerwo
ny. alum. felgi, centr. zamek, klimatyzacja, ABS, blokada skrzy
ni biegów, białe lampy, stan b. dobry, - 26.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-97-59
BMW 325 TDS, 1992 r., 178 tys. km, 2500 ccm, błękitny meła- 
lic, el. reg. lusterka, ABS, el. reg. świateł, szyberdach, kompu
ter, radioodtwarzacz oryginalny, c. zamek, wspomaganie, -
31.000 zł. Kalisz, tel. 062/761-94-04,0502/12-53-80
BMW 325,1992 r., turbo D klimatyzacja, automatic, pełne wy
posażenie elektr., aluminiowe felgi, • 26.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0601/78-25-01
BMW 325 TDS, 19.93 r., 2500 ccm, czamy metaiic, oclony w 
całości, I właściciel, ABS, el. otw. szyby, radio, wspomaganie, •
28.900 zł. Wałbrzych, tel. 0604/4047-11 
BMW 325 tdś, 1993/94 r.. 121 tys. km. 2500 ccm. turbo D. czar
ny metaiic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, 
RO, alum. felgi, immobilizer, alarm + pilot, wspomaganie kier, •
31.000 zł., tel. 0604/1347-04 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w intemecie pod numerem - A00515 www.autogiel- 
da.com.pl)
BMW 325 TD, 1995 r., 2500 ccm, turbo D, czamy, wspomaga
nie kier., ABS, poduszka powietrzna, centralny zamek + pilot, 
alarm (2x), 120 KM. - 28.500 zl. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
BMW 325,1995/96 r., 104 tys. km, czerwony, 2 pod. powietrz
ne, RO, klimatyzacja, stan b. dobry, - 52.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/73-84-20
BMW 325 TDSTOURING, 1996/97 r., 2500 ccm, diesel, srebr
ny metaiic, 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 te] oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0188 www.autogiel- 
da.com.pl)

■ BMW 328 SEDAN, 1996 r., 122 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, ciem
nozielony metaiic, I właściciel, komputer^ klimatyzacja, 2 po
duszki powietrzne, RM BMW, 6 głośników, koła zimowe 15", 
aluminiowe felgi 17”, el. otwierane szyby, el. reg. lusterka, pod-, 
grzewane fotele, stan b. dobry, - 48.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/58-23-98
BMW 328 i, 1997 r., 107 tys. km, niebieski metaiic, klimatronic, 
el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne, alarm, blokada skrzyni 
biegów, radio, stylizowny na M3, aluminiowe felgi 17', • 60.000 
zł. Żarów, tel. 0604/16-75^53
BMW 516,1978 r., 1600 ccm, zloty metaiic, aluminiowe felgi, 
obrotomierz, chromowane lusterka, stan b. dobry, zadbany, po 
remoncie blacharki, wymieniony silnik, - 2.200 zl. Wrocław, tel. 
0601/77-8740
BMW 520, 1975/85 r., - 3.500 zł lub zamienię. .Mojesz, tel. 
0502/67-28-28, woj. jeleniogórskie 
BMW 520,1982 r., 2000 ccm, złoty, 6-cylindrowy, szyberdach, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, do malowania, - 4.000 zl. Polko
wice. tel. 076/845-23-35
BMW 520 i, 1985 r., 2000 ccm, benzyna + gaz, srebrny metaiic, 
nowa instalacja gazowa, silnik 6-cylindrowy, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, szyberdach, spoiler, alum. felgi 15’  5-ramienne, 
po remoncie silnika, - 8.200 zł lub zamienię na mniejszy do
15.000 zl. Wrocław, tel. 071/78742-14,0603/66-97-29 
BMW 520 i, 1988/89 r., 204 tys. km, 2000 ccm, metaiic, instal. 
gazowa, el. reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm, ABS, RO Blaupunkt i 6 głośników, hak zdejmo-- 
wany, kpi. kół zimowych, stan b. dobry, -18.500 zl. Legnica, tel. 
076/866-17-20,0604/83-05-84
BMW 520 i, 1989 r., 137 (ys. km, 2000 ccm. V6. biały, el. reg. 
lusterka, szyberdach, 5-biegowy, centr. zamek, RM, hak, I właści
ciel, oclony w całości, kpi. dokumentacja, -19.300 zł lub zamie
nię. Wschowa, lei. 065/540-12-15, 0601/55-67-08 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metaiic, wspo
maganie kier., centr. zamek, klimatyzacja, Muł-T-Lock, alarm, •
18.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
BMW 520,1990 r., 210 tys. km, czamy, pełne wyposażenie bez 
klimatyzacji, • 15.500 zł. Wrocław, tel. 0605/60-67-77 
BMW 520 i, 1991 r., 138 tys. km, 2000 ccm, 24V, czamy meta- 
lic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, 
RO, - 20.500 zł., tel. 0607/09-94-94 
BMW 520,1991 r., 165 tys. km, 2000 ccm, 24V, zielony metaiic, 
alum.. felgi 17*, obniżony, pełne wyposażenie elektryczne, we- 
basto, centr. zamek, Immobilizer, ciemne szyby, stan b. dobry, -
22.000 zl. Lubań. tel. 0607/83-65-34
BMW 520 i, 1991 r., 2000 ccm, 24V, biały, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, immobilizer, alum. felgi, obniżony, sporto
wy tłumik, zadbany, atrakcyjny wygląd, • 15.900 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-61 -9^ 0606/99-56-29 
BMW 520 i, 1991 r.. 150 tys. km. 2000 ccm. 24V, granatowy 
akryl, centr. zamek, wspomaganie, ABS, halogeny, ol. reg. lu
sterka, RM Bawaria, nie rej. w kraju, -18.900 zł lub zamienię na 
mniejszy. Rawicz, tel. 065/54547-08 
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 i, 1993 r., srebrny metaiic, pełne wyposażenie oprócz 
śkóry, stan dobry, • 23.000 zl. Żary, tel. 068/470-60-75 
BMW 520,1994 r., 2000 ccm, 16V, perłowogranałowy, central
ny zamek, wspomaganie kier., ABS, szyberdach, pełne wypo
sażenie el., aluminiowe felgi, skórzana tapicerka, alarm, immo- 

. bilizer, oclony w całości, • 21.000 zł. Wołów, tel. 071/38948-06 
BMW 520,1994/95 r., 140 tys. km, 2000 ccm, czarny, klimaty
zacja, ABS, alum. felgi, ciemne lampy, sportowe zawieszenie, 
bez wypadku, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 36.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0607/20-29-74 
BMW 520 i, 1995 r., 92 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 24V, perłowo- 
granatowy, klimatyzacja, poduszka pow., el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, ABS, 5-biegowy, centrśriny zamek, wspoma
ganie kier., atrakcyjny wygląd, aluminiowe felgi, stan b. dobry, -
34.500 zł lub zamienię. Kępno, teł. 062/581 -04-18, 
0606/34-66-37
BMW 520 KOMBI, 1995 r., 24V, ciemnozielony, pełne wyposa
żenie oprócz klimatyzacji - 14.000 DEM. Żary, tel. 
068/375-98-52,0608/03-50-24
BMW 520 3-39,1997 r., 147 tys. km, 1998 ccm, bordowy, boga
te wyposażenie, I właściciel, • 52.000 zl. Kłodzko, tel. 
0601/71-65-93
BMW 520 i, 1997/98 r., granatowy, klimatronic, parc-tronic, ABS, 
ASD, 4 pod. powietrzne, RO, szyberdach, serwisowany, stan 
idealny, • 67.000 zł lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 
0600/21-55-74,0600/21-76-54
BMW 520,1998 r., 5 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny, peł
ne wyposażenie, automatic, 6 poduszek powietrznych, klimaty
zacja, lampy ksenonowe, pełne wyposażenie el, - 73.000 zl. 
Księginice. tel. 071/317-00-55
BMW 520,1998 r., 55 tys. km, burgundowy, pełne wyposaże
nie, - 75.000 zł. Wrocław, tel: 0601/73-84-20 
BMW 520,1998 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metaiic, 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 524,1985 r., turbo D, zielony metaiic, 5-biegowy • 2.000 
DEM. Lubsza, tel. 077/411-85-48 
BMW 524 TD, 1987 r ,  210 tys. km, 2400 ccm, turbo D, grafito
wy, nadwozie E-28, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS; alum. 
felgi, centr. zamek + pilot, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
szyberdach, hak, kpi. dokumentacja, zadbany, • 11.500 zł. Lu
bin. tel. 076/749-09-15,0600/81-92-14 
BMW 524 D, 1987 r., 2400 ccm, diesel, szary metaiic, alum. 
felgi, centr. zamek, wspomaganie, hak, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 8.800 zł. Legnica, tel. 0601/71-02-84 
BMW 524,1989 r., 240 tys. km, turbo D, ciemnoniebieski, ABS, 
wspomaganie, szyberdach, hak, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
-18.000 zl. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-31-03.0502/92-50-94 
BMW 524 TD, 1990 r., 192 tys. km, 24Ó0 ccm, turbo D, niebie
ski metaiic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, podgrzewane siedzenia, alum. felgi, szyberdach, •
19.500 zł. Legnica, tel. 076/854-97-90,0601/17-06-01
BMW 524,1990/91 r., 175 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielony 
metaiic, centralny zamek, serwo, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, el. szyberdach, automatic, bez wypadku, stan idealny, 
oryginalny przebieg, aluminiowe felgi, - 21.500 zł lub zamienię. 
Kępno. tel. 062/781-20-87.0604/92-79-10 
BMW 524, 1990/94 r., 202 tys. km, 2450 ccm, turbo D, biały, 
klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, ra
dioodtwarzacz, aluminiowe felgi, automatic, składak, udokumen
towane pochodzenie, - 20.500 zl lub zamienię na tańszy, do
10.000 zł. Wrocław, tel. 0605/64-87-05
BMW 525 i E-34,1988/94 r., 195 tys. km, 2500 ccm, perłowo- 
granatowy, 170 KM, ABS, komputer, felgi Hamman-Exclusive 
17*. przednie opony 235x17, tylne 255x17, b. szeroki rant, ciem
ne szyby (z atestem), wartość samych kół - 7.000 zł, -19.000 zł 
lub zamienię na VW Corrado albo Audi Coupe. Zielona Góra, 
tel. 0606/58-27-21
BMW 525,1989 r., 2500 ccm, czamy, aluminiowe felgi, spoile
ry, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, • 18.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/35440-36, 0601/87-85-59 
BMW 525,1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, czamy, pełne wypo
sażenie, - 26.000 zł lub zamienię na mniejszy. Pleszew, tel. 
062/742-78-17,0604/50-29-38
BMW 525,1991 r., 2500 ccm, V24, perłowoczarny, pełna elek
tryka, szyberdach, felgi 15*, obniżony z przodu, atrakc. wygląd,
- 22.500 zł lub zamienię na BMW E-36. Opole, tel. 0608/80-11-20 
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm, 24V, czerwony, z urzędu celne
go, stan b. dobry, pełne wyposażenie, • 22.500 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 074/844-1641,0606/33-85-06 
BMW 525,1991 r., 2500 ccm, grafitowy metaiic, pełna elektry
ka, nowe opony, stan b. dobry, • 20.000 zł lub zamiana na auto 
do 12.000 zł. Zgorzelec, tel. 0501/4641-69 
BMW 525 i, 1991/92 r., 163 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 24V, 
czarny metaiic, pod.powietrzna, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, el. szyber
dach, alum. felgi, RO + 6 głośników, podłokietniki, komputer, 
alarm, - 23.500 zl. Wrocław, tel. 0601/7549-79 
BMW 525,1992 r., 122 tys. km, 2500 ccm, 24V, burgundowy, 
klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szy
berdach, centralny zamek, komputer, halogeny, RO, aluminio
we felgi, sprowadzony w całości, - 28.900 zl. Świdnica, tel. 
074/852-34-28,0607/33-22-59
BMW 525 tds, 1992/93 r., 130 tys. km, 2500 ccm, grafitowy 
metaiic, sprowadzony w całości, książka serwisowa, tempomat, 
ABS, pełne wyposażenie el., serwo, automatic, poduszka pow., 
centralny zamek, odpinany hak, welurowa tapicerka, RO BMW 
z RDS, 6-biegowy, zadbany, stan b. dobry, - 28.700 zl. Żórawi
na, tel. 071/316-50-54,0600/19-93-28 
BMW 525,1993 r., 165 tys. km, 2500 ccm, TDs, perłowobordo- 
wy, I właściciel, pod. powietrzna, automatic + sport, zadbany, 
skórzana tapicerka, drewniane dodatki, - 39.000 zl. Włoszako
wice, tel. 065/537-0945
BMW 525 KOMBI, 1994 r., 127 tys. km, 2500 ccm, TDS, czamy 
metaiic, 2 pód. powietrzne, ABS; pełne wyposażenie elektr., 
alarm, immobilize, czarna skóra, drewniane dodatki, komputer, 
halogeny, alum. felgi 17* + kpi. kół 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 525,1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TDS, bordowy meta
iic, wspomaganie kier., poduszka pow., ABS, komputer, alumi
niowe felgi, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, 
skóra, chromowane progi, • 36.000 zl. Sobótka, tel. 
0604/48-56-35 .
BMW 525 i, 1995 r:, 208 tys. km, czamy, pełne wyposażenie, 
skóra, klimatyzacja, nowe opony + opony zimowe, stan b. do
bry, • 44.700 zł lub zamienię na busa, diesel. Nowa Śół, tel. 
068/387-80-81 po godz. 18,0601/77-36-02 
BMW 525 TDS, 1995 r., 127 tys. km, 2500 ccm, diesel, ciemna 
perła, klimatyzacja, ABS, skóra, poduszka pow., reg. kierowni
ca, komputer, tempomat, el. otw. szyby x4, szyberdach, alarm, 
szeroki grill, alum. felgi 17*, garażowany, atrakc. wygląd, •
40.000 zl. Wrocław, tel. 071/339-79-60
O  BMW 525 TDS KOMBI, 1998 r., 132 tys. km, czar

ny, pełne wyposażenie, skóra, telefon, CD, 8 po
duszek pow., komputer, czu jn ik cofania, reflek
to ry  ksenonowe, alum. felgi, k lim atronic, auto
matic, kupiony w  salonie, • 95.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-80-01, 071/782-80-02 01027781

BMW 528 i, 1985 r., 2800 ccm, srebrny metaiic, wersja amery
kańska, w kraju od roku 1995, silnik bez numerów, pełne wypo
sażenie elektryczne, klimatyzacja, aluminiowe felgi, skóra, cen
tralny zamek, alarm, • 10.000 zl. Lubin, tel. 076/749-02-26 
BMW 530,1988 r., 3000 ccm, czamy (diamentowy), ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, 4 el. otw. Szyby, el. reg. lusterka, alum. 
felgi 17*, sportowy ukl. wydechowy, ciemne szyby z atestem, 
poszerzony, obniżony, klimatyzacja, - 20.000 zł. Leszno, tel. 
0605/08-92-81
BMW 535,1990 r., 160 tys. km, zielony metaiic, bogate wypo
sażenie, - 21.000 zl. Kępno, tel. 062/782-37-72 
BMW 535,1991 r., 150 tys. km, 3500 ccm, biały, klimatyzacja, 
wszystkie el. dodatki, ABS, cena • 3.000 CHF + cło. Lubin, tel. 
0503/93-24-85
BMW 535,1991/94 r., 3500 ccm, benzyna pełne wyposażenie 
elektryczne, inne dodatki, • 22.000 zl. Legnica, tel. 
0601/49-7346
BMW 540,1994/95 r., 177 tys. km, 4000 ccm, V8, srebrny me- 
talie, I właściciel, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, klimatyza

cja, el. podgrzewane fotele, kpl. wyposażenie elektryczne, -
58.000 zl. Wrocław, tel. 0501/57-54-16 .
BMW 635 CSI, 1980 r.,.3500 ccm, benzyna ♦ gaz, zielony me- 
talic, I właściciel, udokumentowany, dużo dodatków, bez klima
tyzacji, • 12.900 zl lub zamienię na dostawczy, osobowy, także 
droższy. Dżierźoniów, teL074/831-30-29,0604/50-67-17 
BMW 725 tds, 1996 r„ 130 tys. km automatic, skórzana tapicer
ka, pełne wyposażenie oprócz nawigacji, stan idealny, - 90.000 
zł lub zamienię na tańszy. Oława, tel. 071/313-96-22 po 
godz. 20,0603/12-7446
BMW 728 i, 1982 r., 235 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, srebrny 
metaiic, inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, drewniane wykończe
nia, - 7.500 zl. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19,0601/92-97-29 
BMW 728,1995 r., 2800 ccm, niebieski, klimatyzacja, skórzana 
tapicerka, telefon, stan b. dobry - 63.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05
BMW 730, 1990 r., 190 tys. km, 3000 ccm, szaro-niebieski, 
automatic, ABS, pilot, klimatyzacja, • 20.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/70-33-74
BMW 730,1991/92 r„ 220 tys. km, benzyna, czarny metaiic, b. 
bogate wyposażenie, w kraju od 5 miesięcy, stan b. dobry, -
31.000 zł. Luboń, woj. poznańskie, tel. 0501/76-64-58
BMW 730,1992 r., 220 tys. km, 2997 Ccm, V8, granatowy, RO, 
automatic, szyberdach, wspomaganie, katalizator, reg. kierow
nica, centr. zamek, hak, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, reguł, fotel kierowcy, komputer, alarm, klimatyzacja, po
duszka pow., sprowadzony w całości, I właściciel, * 26.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/736-11-14,0607/09-05-77 
BMW 730 i, 1992 r., 138 tys. km, 3000 ccm, V8, 32V, perlowo- 
wiśniowy, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, klimatyza
cja, telefon, 2 pod. powietrzne itp., pilne, stan idealny, • 28.000 
zl (możliwe raty przez komis). Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/91-87-56
BMW 730 i, 1992 r., 135 tys. km, 3000 ccm, 8 V, pertowowiśnio- 
wy, pełna opcja, klimatronic, 2 pod. powietrzne, skóra, • 27.500 
zl. Ziębice, tel. 0601/91-87-56
BMW 730,1992/93 r., 3000 ccm, benzyna, czarny, wszystkie
el. dodatki, klimatyzacja, skóra, drewniane dodatki, alum. felgi,
stan b. dobry, • 27.000 zł lub zamienię najchętniej na BMW 5,
2.5 24V. Legnica, tel. 0607/29-31-71
BMW 730 i, 1993 r., 150 tys. km, 3000 ccm, 8 V, bordowy, pełne
wyposażenie, - 27.000 zł. Skokowa, tel. 071/312-65-97,
0602/44-34-65
BMW 730 i, 1993/97 r., 60 tys. km, 3000 ccm, perłowoczarny, 
pełne wyposażenie el., skóra, klimatyzacja, wykończenia w 
drewnie, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, ABS, ASC, 
automatic. podgrzewane fotele, - 28.000 zl. Wrocław, tel. 
0502/53-18-18 ^
BMW 735 i, 1991 r.. 220 tys. km, 3500 ccm, wtrysk, granatowy, 
inst. gazowa, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, pełne wyposaże
nie oprócz skóry, - 18.800 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
O  BMW 740 i, 1994 r., 190 tys. km, 4000 ccm, V8, 

czarny, alum. felgi 18", pełne wyposażenie, ja 
sna skó ra , garażow any, bez w yp ad ku ., te l. 
0602/44-33-00 02020631

BMW 750,1990 r., 1988 ccm, benzyna, kolor grafitowy metaiic, 
jasna skórzana tapicerka, alum. felgi, pełne wyposażenie, ser
wisowany w autoryzowanej stacji, sprowadzony w 1996 r., I wła
ściciel w kraju, stan techn. b. dobry, - 25.500 zł. Strzegom, tel. 
074/855-06-23
BMW 750 ILA, 1992 r., 5000 ccm, 12V, czarny, wszystkie el.. 
dodatki, ABS, ASC, skórzana tapicerka, fotele Recaro, tempo
mat, klimatyzacja, alarm, immobilizer, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, • 33.000 zł lub zamienię na tańszy, może być uszko
dzony. Lubin, tel. 076/749-51-98, 0600/384 9 43 
BMW 750 SKŁADAK, 1994 r., 5000 ccm, benzyna, szary meta
iic, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie elektr., stan b. dobry, • 17.500 zł., tel. 0501/5449-58 
BMW 850,1991 r., 198 tys. km, 5000 ccm, 12V, zielony metaiic, 
klimatyzacja, skóra, pełne wyposażenie el, - 41.900 zl lub za
mienię na inny. Wrocław, tel. 36445-83,0602/29-44-35 
BMW 850 iS, 1992/93 r., 5000 ccm, V12, niebieski metaiic, RO, 
automatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., alum. felgi, 
el. reg. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, komputer pokła
dowy, I właściciel, kpi. dokumentacja, tempomat, ASC, ASD, •
59.000 zł + VAT. Drezdenko, teł. 095/762-0941 po godz. 20, 
0604/26-66-79 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -AG0195 www.autogielda.com.pl)
BMW Z3 CABRIO, 2000 r., 1800 ccm, srebrny, fabrycznie nowy,
- 98.500 zl. Kobylin, tel. 0602/28-81-30, woj. leszczyńskie

BUICK
BUICK SKYLARK, 1981 r., 2800 ccm, benzyna, srebrny, limu
zyna, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, centr. zamek, auto
matic, instalacja gazowa, klasyczna kanciasta linia + dużo czę
ści, - 5,100 zl. Rogów koło Prochowic, tel. 076/85840-62, 
0604/26-20-55

CADILLAC
CADILLAC SEVILLE STS. 1993/94 r.. 105 tys. km. 4600 ccm,. 
V8, 32V, srebrny metaiic, silnik Northstar, klimatronic, czarna 
skórzana tapicerka, mahoniowe dodatki, ABS, ABD, TC, BAS,.2 
poduszki pow., szyberdach, pełne wyposażenie el., elektronicz
ne zawieszenie, sensor zmierzchu, I właściciel, bez wypadku; -
57.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/752-14-24,0601/75-09-10

CHEVROLET
CHEVROLET G20 VĄN, 1988 r„ 215 tys. km, 5700 ccm, szaro-, 
srebrny metaiic, inst. gazowa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
reguł, fotel kierowcy, centr. zamek, klimatyzacja x 2, drewno, 
podświetlone progi, hak, stan b. dobry, - 19.500 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 325-17-51,0601/70-50-34

CHEVROLET LUMINA SEDAN. 1992 r.. 187 tys. km, 3100 ccm, 
V6 automatic, klimatyzaqa, el. otw. szyby i reg. kierownica, ABS, 
RO na CD, nowe przednie opony, • 13.900 zl. Wrocław, tel. 
336-52-87,0501/4342-95

CHRYSLER
CHRYSLER CIRRUS. 1995 r.. 114 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, 
wiśniowy, pełne wyposażenie, automatic, alarm, garażowany, 
atrakcyjny wygląd, - 33.000 zl. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
CHRYSLER CIRRUŚ, 1996r.. 90 tys. km, 2500 ccm, fioletowy, 
bogate wyposażenie, alarm, stan b. dobry, • 35.000 zl. Strzelin, 
tel. 071/392-1347
CHRYSLER CONOWEST, 1987 r, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, klimatyzacja, skórzana tapicerka, katalizator, podgrze
wane lusterka, el. otw. szyby, stan b. dobry, • 7.000 zl. Zagórze 
Śl., gm. Walim, tel. 074/845-39-26 
CHRYSLER GRAND VOYAGER. 1996 r.. 116 tys. km, 2500 ccm. 
TDi, grafitowy'ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw.

szyby, klimatyzacja, welurowa tapicerka, podłokietniki, kupiony 
w salonie, serwisowany, bez wypadku, • 68.500 zł. Kowary, teL 
0502/12-68-37 ^

O  CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1997 r., 115 tys. 
km, 3300 ccm, V6, zielony, re lingi dachowe, alum. 
felgi, klimatyzacja, pełne wyposażenie, nie uszko
dzony, garażowany, I w łaścicie l, możliwość wy
s ta w ie n ia  fa k tu ry  VAT, -  55.000 z ł. ,  te l. 
0602/44-33-00 02020641

CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, benzyna, 
grafit metaiic, el. lusterka, el. szyby, skórzana tapicerka, stan b. 
dobry. -10.500 zl. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
CHRYSLER STRATUS, 1995 r., 90 tys. km, 2500 ccm, V6, ciem- 
nośliwkowy metaiic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, stan b 
dobry, * 33.000 zl lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 
0603/98-07-61
CHRYSLER STRATUS, 1997 r., 134 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, bordowy, pełne wyposażenie, garażowany, serwisowany, 
kupiony yw salonie, - 40.000 zł. Legnica, tel. 0604/99-82-76 
CHRYSLER VOYAGER, 1988 r., 3000 ccm. benzyna, niebieski' 
metaiic, inst. gazowa, ciemne szyby, 7-osobowy, tani w eksplo
atacji, - 11.000 zl lub zamienię na inny. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-56 do godz. 18,071/310-15-94 po godz. 18 
CHRYSLER VOYAGER, 1992 r., 151 tys. km,' 3300 ccm, V6, 
śliwka metaiic, 7-osobowy, ciemne szyby, RO, hak, pełne wy
posażenie oprócz skóry, atrakc. wygląd, - 21.500 zł lub zamie
nię. Lubin, tel. 076/844-19-27,0607/7142-56 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 130 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. 
zamek, alarm, relingi dachowe, radio, hak, I właściciel, kpi. do
kumentacja, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 26.500 zł. 
Rogaszyce, tel. 062/730-81-53,0601/76-85-09 
CHRYSLER VOYAGER, 1995 r„ 180 tys km, 2500 ccm, turbo 
D, srebrny metaiic, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 090/22-14-70 
CHRYSLER VOYAGER, 1997 r„ 45 tys. km. 3800 ccm, zielony 
metaiic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, I właściciel, 7-oso
bowy, relingi dachowe, zderzaki w kolorze nadwozia, ciemne 
szyby, alum. felgi, el. otw. szyby, skórzana tapicerka, centr. za
mek, tempomat, pełne wyposażenie, - 70.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-74-38,0608/16-82-87
CHRYSLER VOYAGER, 1997/98 r„ 82 tys. km, 2500 ccm, tur
bo D. zielony, wersja Europa, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
radio oryginalne, 7-osobowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka^ 
welurowa tapicerka, immobilizer, garażowany, w kraju od 7 m t£ „v  
sięcy, stan b. dobry, • 66.000 zl. Leszno, tel. 0503/08-16-11

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. K ilka  tys ięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
c ła w , te l.  071 /353-26-37 , 0601/70-67-46 
01026881

CITROEN AX, 1987 r., 162 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,

f CITROEN 1
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MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY KARTĄ KREDYTOWĄ 

W rocław, ul. Betonow a 1 
te l. 071/372-87-37

3-drzwiowy, 5-biegowy, bagażnik dachowy, stan dobry, dużo 
nowych części, - 4.500 zl. Wrocław, tel. 071/364-11-19, 
0604/19-95-31
CITROEN AX 10.1987 r., niebieski, - 5.000 zł. Zielona Otfp. 
tel. 068/451-87-61 ”
CITROEN AX, 1988 r., 1100 ccm, benzyna 2-drzwiowy, stan ide
alny, na zachodnich tablicach • 1.400 zł. Chojnów, tel. 
0600/1648-26
CITROEN AX, 1988 r., 1100 ccm, zielony metaiic, na białych 
tablicach, 2-drzwiowy, stan b. dobry, • 1.600 źl. Legnica, tel. 
076/862-79-23 po godz.20,0603/43-92-05 
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, na białych tablicach - 1.300 DEM. Gozdnica, tel. 
068/360-16r58
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy, •
8.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
CITROEN AX, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, diesel, czerwo
ny, zadbany, dobre opony, oszczędny, • 8.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/73243-23, 0605/25-89-34,0609/24-55-11 
CITROEN AX. 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, diesel, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomiczny, stan techniczny b. dobry, 
RM, - 9.400 zl. Jelenia Góra, tel. 0606/18-58-11 
CITROEN AX, 1991 r.. 1100 ććm, biały, 5-drzwiowy. stan dobry, 
- 6.000 zł. Legnica, tel. 076/852-39-07, 0603/91-07-22 
CITROEN AX, 1991 r., 145 tys. km, 1400 ccm, biały, kupiorfy w 
salonie, bez wypadku, książka serwisowa, garażowany, hak, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 357-61 -79 po godz. 19 
CITROEN AX, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, diesel, granato
wy, 3-drzwiowy, stan b. dobry, cena - 2.000 DEM. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-54-08, 0604/46-34-26 
CITROEN AX, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy,. możliwe raty, - 9.500 zl. Prusice k. Trzebnicy, 
tel. 071/312-5341.071/312-6341 
CITROEN AX, 1992/93 r., 80 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czer

wony, sprowadzony w całości, I rej. w 93 r, 5-biegowy, RM, nowe 
opony, nowy akumulator, stan b. dobry, • 9.700 zl. Polkowice, 
tel. 076/846-28-91,0604/68-92-39 
CITROEN AX, 1992/95 r., 117 tys. km, 1000 ccm, biały, 5-drzwio
wy, • 7.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/8424246 
CITROEN AX, 1993 r., 1400 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy, 
szyberdach, • 10.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/327-13-50 
CITROEN AX, 1993 r., 150 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, • 7.500 zl. Wrocław, tel. 071/367-2945 
CITROEN AX, 1994 r., 48 tys. km, 1360 ccm, benzyna, srebrny, 
4x4,3-drzwiowy, alarm, radioodtwarzacz, stan b. dobry, -12.100 
zl. Mietków, tel. 071/316-91-67
CITROEN AX, 1995 r., 70 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwony, 
kupiony w salonie w Polsce w lutym 1996 r., I właściciel, 
5-drzwiowy, alarm, immobilizer, radio, • 15.500 zł. Wrocław, tel. 
071/78344-04
CITROEN AX, 1995/96 r., 45 tys. km, 954 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, I rej. w styczniu 1996 r., 
garażowany, stan b. dobry, - 12.000 zl. Wrocław, fa l .  
071/784-84-63.0501/2^-82-46 * & ?
CITROEN AX, 1996 r., 38 tys. kpi, 1000 ccm, zielony metaiic, 
RM, immobilizer, 3-drzwiowy, I właściciel, bez wypadku, kpi.
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a u t o c z ę ś c i

tel. fax 336-24-26 tel.336-54-25

b l a c h a r k a  
o ś w i e t l e n i e

z d e r z a k

Wrocław, uLBorowska 128 
(wjazd od ul. Żegiestowskiej)

dokumentacja, • 14.500 zl lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
0602/24-40-42

■AjTROEN AX. 1997 r., 28 tys. km, 1100 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
centralny zamek, olektr. otw szybyrł właściciel w kraju, welur, -
16.000 zł! Krotoszyn, tel. 062/722-68-81 lub 0606/79-01-72 ' 
CITROEN AX, 1997 r., 27 tys'‘km, $§4; cćm, granatowy metalic,
I właściciel, kupiony w salonie, garażowany; pilnie, - 17.000 zł. 
Koźmin Wlkp;,.tełr062/721r04-04 •
CITROEN BX, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, el. 
otw. szyby, centr. zamek, • 2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-92-93
CITROEN BX TRŚ, 1983 r., 1600 ccm, złoty metalic, stan techn. 
dobry, alarm + pilot, oznakowany, pełna dokumentacja, el. otwie
rane szyby, szyberdach, centralny zamek, RM, welurowa tapi- 
cerka, przegląd do 04.2002 r! • 2.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-34-37,0604/72-19-48
CITROEN BX, 1987 r., 1400 ccm, niebieski, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 071/328*93-37, 
0602/28-24-87
CITROEN BX, 1987 r., 1900 ccm, diesel, srebrny metalic, stan 
b. dobry, • 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43 

1 CITROEN BX, 1988 r., 1.60 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, wspoma
ganie, stan b. dobry, wersja angielska, na białych tablicach - 
400 DEM lub 750 zł. Gubin, tel. 0502/16-94-74 
CITROEN BX KOMBI. 1988/96 r., 1360 ccm, czerwony, inst. 
gazowa, alarm, relingi dachowe - 8.300 zł lub zamienię na Opla 
Vectrę 1.6,1.7, Fiata 1.6, po 1992 r. Wrocław, tel. 071/341-42-48 
CITROEN BX, 1989 r., 1900 ccm bogate wyposażenie, - 3.500 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-74 
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, alarm, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, nowe pokrowce, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry, - 7.000 zł lub zamienię na Toyotę Celicę, Forda 
Probe, Sierrę sedan. Wrocław, tel. 071/321-54-92, 
0503/91-26-89
CITROEN BX, 1990 r., 1600 ccm el. otw. szyby, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, • 5.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-56-49 
CITROEN BX, 1990 r., 92 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary, 
centr. zamek, nowe tarcze i klocki, przeguby i łożyska, sprzę
gło, stan b. dobr/. - 8.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0606/80-99-93
CITROEN BX, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, katalizator, stan 
dobry, na białych tablicach - 800 DEM. Żary, tel. 0604/28-83-88 
CITROEN BX SKŁADAK, 1992 r., 1400 ccm, srebrny metalic,

«ntr. zamek, szyberdach, wspomaganie, el. otw. szyby, hak, 
fn dobry, - 3.600 zł lub zamienię na Poloneza z instal. gazo
wą. Michałów, tel. 076/817-42-09,0604/26-55-79 

CITROEN BX, 1993 r., 93 tys. km, 1900 cćm, benzyna, .kolor 
grafitowy metalic! centr. zamek, wspomaganie, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, alum. felgi, alarm, welurowa tapićerka, stan 
b. dobry, -10.500 Zł, Jasień, tel. 068/371-07-30 .

.CITROEN EVASION, 1997 r., 63 tys. ktrt, 2000 ccm, wtrysk, gra
natowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, alarm, radio, el. otwie
rane szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., relingi dacho
we,,? 35.700 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
CITROEN GSA, 1981 r., 1300 ccm, czerwony, przegląd do
10.2001 r, -1.000 zł. Kowary, tel. 075/643-91-24 
CITROEN GSA, 1985 r., 1300 ccm, czerwony, przegląd ważny 
do 09.2001 r. w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, obrotomierz, 
z zapasowym silnikiem i skrzynią, - 2.300 zł lub zamienię na. 
inny w tej cenie. Głogów, tel. 076/831-55-83 wieczorem 
CITROEN SAXO, 1996 r., 1100 ccm, niebieski metalic, el. otw. 
szyby, wspomaganie, centr. zamek, - 15:200 zł. Bralin, tel. 
062/781-21-72 jj
CITROEN SAXO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 4-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek; -17.500 zł. Syców. teł. 062/785-94-95,0604/27-78-61 
CITROEN SAXOu 1997 r., 66 tys. km, 1500 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, • 18.500 zł lub zamienię na tań
szy. Krotoszyn, tel. 0603/87-95-45 
CITROEN SAXO, 1997 r., 60 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
stan b. dobry, wspomaganie kier., kodowany zapłon, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. światła, napinacze pasów, I właści
ciel, -17.000 zl. Krotoszyn, tel. 062/722-65-22 
CITROEN SAXO, 1997 r., 55 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, ABS, kod. zapłon, el. 
rag. reflektory, radio, komputer, -18.500 zł lub zamienię na ińny. 
Leszno, tel. 065/520-26-38, 0601/94-69-62 ,
CITROEN SAXÓ, 1997 r;, 75 tys. km, 1500 ccm, diesel, tiałyi 
3-drzwiowy, -17.000 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35,0604/14-74-57 
CITROEN SAXO, 1997 r., 21 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, kodowany zapłon, el. 
otw. szyby, el. reg. reflektory, 2 pod. powielane, szyberdach, - 
13£D0 zł. Oława, teł. 071/313-78-17 
d W E N  SAXO, 1998 r„ 68 tys. km, 1124 ccm, benzyna, orze
chowy metalic, 3-drzwiowy, poduszka pow. kierowcy, elektr. otw. 
szyby, kodowany zapłon, alarm, blokada skrzyni biegów, 6 gło
śników, I właściciel, stan b. dobry, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 
0600/41-42-06
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 31 tys. km, 1000 ccm. srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, trze
cie światło .stop”, stan b. dobry, - 18.500 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-87-49 do gódz. 18,071/314-37-31 po 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 zl. Odolanów, teł. 
062/733-30-51 w godz. 9-17.0603/60-78-74 
CITROEN SAXO, 2000 r., 1500 ccm, diesel 5-drzwiowy, • 27.800 
zł. Wągrowiec, tel. 067/262-72-13 
CITROEN VISA GT, 1983/91 r„>1400 ccm składak, stan dobry, -
1.800 zl. Klenica, tel.'068/352-35-40 
CITROEN XANTIA SX, 1993 r., 129 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
perlowobordowy, 103. KM, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., centr. zamek ♦ pilot, RO + 6 głośników, blokada skrzyni 
biegów Tytan, welurowa tapicerka, zadbany, serwisowany, nowe 
tarcze, klocki, tłumik, techn. sprawny, • 15.500 zł. Wrocław, tel.
365-54-91,0501/25-96-46
CITROEN XANTIA, 1994 r., 90 tys. km, 1580 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, wspomaganie, ABS, centr..zamek + pilot, el.>ig. 
szyberdach, w kraju od 4 mies, r 16.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-36-35
CITROEN XANTIA, 1994 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony mptalic, 
sprowadzony w całości, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby, centralny zamek, reg. fotel, stan b. dobry, •
15.500 zł. Wrocław, tel. 0606/60-13-92 
CITROEN XANTIA, 1995 r.. 89 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, pod. powietrzna, RM. 
el. otw. szyby, - 18.000 zł. Góra Śląska, |el. 0605/27-00-53 
CITROEN XANTIA, 1995 r., 1800 ccm inst. gazowa, stan ideal- 
r\*^24.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-66-08 
C H ó E N  XANTIA, 1995 r., 64 tys. km, 1800 ccm, srebrny me- 
talic, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, 
stan dobry, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-32-26 
CITROEN XANTIA, 1996 r„ 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, . 
srebrny, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, • 21.500 zł. Bielawa, tel. 0607/10-60-69 
CITROEN XANTIA KOMBI, 1996 r., 94 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy, ABS, napinacze pasów, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, reg. kierownica, klimatyzacja, welurowa tapi
cerka, I właściciel w kraju, immóbiliżer, stan b. dobry, - 26.500 
zl. Wrocław, tel. 321-23-86.0600/13-52-27 
CITROEN XANTIA KOMBI. 1996/97 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 
zielony metalic, poduszka powietrzna, napinacze pasów, wspo
maganie, reg. kierownica, welurowa tapicerka, hydropneuma
tyczne zawieszenie, oszczędny, dzielone tylne siedzenia, •
28.000 zł lub zamienię na uszkodzony. Gromadka, tel. 
076/817-22-67
CITROEN XANTIA II, 1998 r., 50 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
16V, biały, klimatyzacja, ABS, pod. powietrzna, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, wspomaganie, pilot, welurowa tapicerka, ser
wisowany, stan b. dobry, • 31.000 zł lub zamienię na Citroena 
Xsara. Wrocław, tel. 071/363-19-33 
CITROEN XANTIA, 1999 r., 1800 ccm, wtrysk. • 37.000 zł. Czę
stochowa, teł. 0603/44-28-45
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm. benzyna, biały, automatic, 
klimatyzacja, centr. zamek, • 9.800 zl. Głogów, tel. 
0602/35-09-58
CITROEN XM, 1990 r., 3000 ccm, V6, grafitowy metalic, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, na białych tablicach -4400 zł. Ole- 

0603/92-75-69
C lM )E N  XM, 1990 r., 200 tys. km, 2100 ccm, diesel, srebrny

metalic, ABS, el. otw. szyby, • 8,000 -zł..Tuplice,, tel. 
068/375-70-53
CITROEN XM, 1991 r., 2100, ccm. diesel, bordowy, storw Niem
czech, stan b. dobry - 3.500 DEM. Bogatynia, tel. 075/648-00-64 
CITROEN XM, 1991 r„ 220 tys. .km. 2100 ccm, diesel, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, skóra„- 15.000 zł. Wrocław, teł. 
0605/72-72-20
CITROEN XM KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 2100 ccm. turbo D, 
granatowy metalic, sprowadzony w 2000 r. z Niemiec, szyber
dach, el. otW. szyby, stan b. dobry, - 20.000 żl. Jelenia Góra, tel. 
0603/46-47-24
CITROEN XSARA, 1998 r„ 52 tys. km, 1400 ccm, czerwony; 
elektr. otw. szyby, centr. zamek; immobilizer, kupiony w Polsce,
I właściciel, stan b. dobry, - 28.000 zł. Gostyń, tel. 0602/53-97-71 
CITROEN XSARA COUPE, 1998 r„ 53 ty*, km, 1800 ccm, per- 
łowobordowy męjalic, I właściciel, centr. zamek + pilot, ABS, 4 
poduszki pow., szyberdach, wszystkie el. dodatki, welurowa 
tapicerka, reguł, fotel kierowcy, ciemne tylne szyby uchylne, 
zadbany, - 34.500 zł. Lubin, tel. 076/749-48-50 
CITROEN XSARA, 1998 r.. 1600 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
ABS, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, alarm + pi
lot, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg.' lusterka, haloge
ny, dzielona tylna kanapa, bagażnik dachowy, reguł, fotel kie
rowcy, serwisowany w ASO, kupiony w salonie, - 31.500 zł. Ja
wor, teł. 0608/40-30-96
CITROEN XSARA, 1999 r., 33 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy mejalic, wspomaganie, alum. felgi, • 30.000 zł lub za
mienię na busa, Bralin, tel. 062/781-26-27,0607/35-01-30 
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, klimatyzacja, pod. powietrzne, welu
rowa tapicerka, pełne wyposażenie el., wspomaganie, ABS, •
52,000 zł. Milicz, tel. 071/383-11-36,0603/56-34-07 
CITROEN ZX, 1991 r., 104 tys. km, 1400 ccm 5-drzwiowy, bez 
wypadku, serwisowany, udokum. przebieg, szyberdach, • 10.000 
zl. Leszno, tel. 0601/74-76-57
CITROEN ZX, 1991 r., 112 tys. km, 1400 ccm,> benzyna, szary 
metalic, el. otw. szyberdach, garażowany, zadbany, kpi, doku
mentacja, RM, - 9.20Q zł. Rawicz, tel. 065/545-46-22 m Y 
CITROEN ZX, 1992 r., czerwony, II właściciel, radio, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, przegląd do 2002 r, • 8.800 zl. Lubin, tel. 
076/842-8343 *
CITROEN ZX, 1992 r., 124 tys. km, 1900 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, kubeł
kowe fotele, skórzana kierownica, ABS, alum. felgi, - 9.500 zl. 
Legnica, tel. 076/866-50-15 w godz. 9-17,0608/41-64-74 
CITROEN ZX. 1992 r„ 120 tys. km, 1400 ccm, zielony, 5-drzwio
wy, kodowany zapłon, szyberdach, atrakc. wygląd, - 11.600 zł. 
Nowa Wieś Grodziska, teł, 076/877-59-78 
CITROEN ZX, 1993 r. stan idealny, pełne wyposażenie elektr., 
wspomaganie, • 12.000 zł lub zamienię. Mojesz, tel. 
0502/67-28-28, woj. jeleniogórskie 
CITROEN ZX REFLEX, 1993 r„ 1400 ccm. biały, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, tylne szyby uchylane, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-61-19 wieczorem, 071/330-19-29,0608/8446-03 
CITROEN ZX, 1993 r., 1360 ccm, zielony metalic, nowe opony, 
amortyzatory, tarcze ham. i klocki, akumulator, stan b. dobry, 
ekonomiczny, - 11.400 zl lub zamienię na tańszy, Fiiat 126p, 
125p, Polonez, Skoda, inny, Złotoryja, tel. 076/878-28-55 
CITROEN ZX, 1994 r., 85 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa, centr. zamek, zadbany, - 14.000 zł lub zamienię. Ole
śnica, tel. 071/398-56-10
CITROEN ZX KOMBI, 1994 r., 139 tys. km, 1400 ccm, granato
wy, kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, relingi, immo
bilizer, alarm, centr. zamek + pilot, RM + 4 głośniki, roleta, kpi. 
opon zimowych, zadbany • 13.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-38-83
CITROEN ZX, 1994 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, RM, bez wypadku, sprowadzony w całości, •
12.500 zł. Legnica, tel. 076/7224 4 49,0601/55-24-52 
CITROEN ZX, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, 
stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 1.650 DEM. Zgorzelec, 
tel. 0604/89-53-53
CITROEN ZX, 1994 r., 1400 ccm, zielony metalic, katalizator, 
el. otw. szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach • 2.100 
DEM. Żary, tel. 0602/11 -40-63
CITROEN ZX, 1995 r„ 65 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 
immobilizer, wspomaganie kier., stan b. dobry, -15.700 zl. Wą
sosz, teł. 065/543-83-51,0605/2248-17 
CITROEN ZX, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, srebrny, 3-drzwio- 
wy, wspomagacie, radio, immobilizer, -14.800 zl lub zamienię. 
Zielona Góra, tel. 0605/08-81 -80 
CITROEN ZX, 1996 r., 75 tys,km, 1400 Ccm, benzyna, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, pod. powietrzna, Klimatyzacja, wspo
maganie, halogeny, eł. reg. reflektory, welurowa tapicerka, książ
ka serwisowa, RM, zadbany, - 18.900 zł. Syców, Jeł. 
062/785-29-14,0601/79-75-12
O  CITROEN ZX KOMBI, 1997 r., 50 tys. km, 1400 

ccm , b ia ły , -  18.000 z ł. W roc ław , te l.  
071/782-80-01,071/782-80-02 01027811

DACIA
DACIA 1310,1983 r ,  80 tys. km, 1310 ccm, benzyna, czerwo
ny, blacharka do remontu, ątan dobry, w ciągłej eksploatacji, 
przegląd do 06.2001 r., amortyzatory na gwarancji, 2 kpi. opon, 
atrakcyjny wygląd, • 800 zł. Wrocław, tel. 345-61-17- 
DACIA 1310P, 1984 r. aktualny przegląd, stan dobry, * 1.300 zł. 
Bolesławiec, tel. 0605/41-07-97 
DACIA KOMBI, 1990/91 r., 61 tys. km,.1.400 ccm, jasnopopiela- 
ty, 5-biegowy, plastikowe nadkola, wyłącznik zapłonu, dodatko
we światło .stop*, RO, hak, pOTemoncie silnika, sprzęgła, ha
mulców, w ciągłej eksploatacji, zadbany, przegląddo 01.2002 r, 
- 3.600 zł lub zamienię na mniejszy. Stanisław Kucharczyk,
58-200 Dzierżoniów, ul. os. Różane 1F/1 
DACIA 1410, 1991 r., 44 tys. km, 1397 ccm, benzyna/biały, 
kombi, instal. gazowa, blacharka do poprawek, części, • 1.700 
zł. Jawor, tel. 076/87043-07
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., 42 tys. km, wiśniowy, przegląd (jo 08.2P01 
r. - 3.500 zl. Świebodzin, tel. 068/382-22-62

DAEWOO
O  Mechanika i dagnostyka podwozia, sklep m oto

ryzacyjny, kom pleksow a naprawa zawieszeń, 
geometria kó ł -  4 stanowiska, kom puterowe ba* 
danie amortyzatorów, regeneracja zwrotnic, Fiat 
126p, Daewoo N ubira , regenerac ja  wahaczy 
przednich, przeglądy okresowe Daewoo, Fiat. 
Wrocław, ul. Trawowa 8, M uchobór W ielki, tel. 
071/357-25-25 81010081

DAEWOO ESPERO, 1995 r., 1800 ccm, zielony, klimatyzacja, 
elektryka, , stan b. dobry, • 12.900 zł. Wrocław, tel. 
071/361 -52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DAEWOO ESPERO GLX, 1995/96 r., 75 tys-km, 1500 ccm, 
16V, bordowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, central
ny zamek, nowy akumulator na gwarancji, el. antena, oznako
wany, bez wypadku, przegląd do 05.2002 r., krajowy, • 14.350 
zł (możliwość rat przez komis). Wrocław, tel. 372-95-45, 
0606/21-01-20 .
DAEWOO ESPERO CD, 1996 r., 11 tys. km, 1800 ccm, ciemno- 
śliwkowy, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
klimatyzacja, wspomaganie • 16.000 zł. Rybnik, tel. 
032/424-23-95,0502/61-26-02
DAEWOO ESPERO. 1996 r., 95 tys. km, 1800 ccm, OHC, zielo
ny metalic, klimatyzacja, wszystkie e|. dodatki, alum. felgi, RM 
+ CD, Mul-T-Lock, instalacja gazowa, - 17.300 żł. Lubin, tel. 
0601/73-62-95
DAEWOO ESPERO. 1997 r„ 28 tys. km,.1500 ccm, DOHC, zie
lony metalic, stan b. dobry, alarm + pilot, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, RO, kupiony w salonie w Polsce, deska rozdz. wykoń

czona materiałem drewnopodobnym, • 21.500 zl. Wrocław, tel. 
373-17-78,0608/47-97-81
DAEWOO ESPERO, 1998 r., 30 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony, el. reg. lusterka, el. otw, szyby, stan b. dobry, - 20.500 
zł. Wrocław, tej. 345-71-34
DAEWOO ESPERO GLX, 1998/99 r., 47 tys. km, 1.500 ccm, 
DOHC, bordowy metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, podgrz. lusterka, wspomaganie kier., centralny zamek, blo
kada skrzyni biegów, radioodtwarzacz, kupiony w salonie, stan 
b. dobry, • 21.000 zl. Wrocław, tel. 071/788-17-87,0600/54-30-30 
DAEWOO ESPERO, 1999 r., 23 tys. km, 1500 ccm, 16V, DOHC, 
zielony metalic, I właściciel, serwisowany, gwarancja do 03.2002 
r., el. otw. szyby, immobilizer, el. reg. lusterka (podgrzewane), 
centr. zamek, wspomaganie,' reg. fotel kierowcy. RO, - 23.000 
zł. Brzeg. tel. 077/41144-89,0608/3744-54 
DAEWOO LANOS, 1997 r., 80 tys. km, 1500 ccm, biały, zadba
ny, alarm, centr. zamek, radio, • 14.400 zl. Wilkowice, tel. 
065/534-13-86,0607/42-07-74
DAEWOO LANOS, 1998 r., 40 tys. km, niebieski metalic, I wła
ściciel, -16.000 zł. Bielawa, tel. 0602/74-34-71 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 103 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
inst. gazowa, stan dobry, -  16.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-3747
DAEWOO UNOS SX SEDAN, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, 
ciemnoniebieski metalic, 4-drzwiowy, 106 KM, bez wypadku, 
na gwarancji, I właściciel, centr. zamek, pod. powietrzna, wspo
maganie, • 21.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-37-00 
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 zł. 
Kalisz, tel. 062/757-16-31,0601/82-94-19 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 1500 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, kupiony w salonie, wspomaganie kier., radioodtwarzacz 
z panelem, immobilizer, serwisowany, bez wypadku, stan ideał-

DAEWOO ESPERO, 1996 r., 
84 tys. km, benzyna, bogate wy
posażenie, stan idealny,
17.000 zł, możliwość negocjacji ceny. 
Tel. 075/732-33-44 owmoi

ny, -17.800 zł lub zamienię na mniejszy, Daewoo Tico, Matiz. 
Legnickie Pole. tel. 076/858-23-06.0607/04-39-05 
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 kol. nadwo
zia, I właściciel, serwisowany, stan idealny, - 24.000 zł łub za
mienię na mniejszą pojemoość. Lubin, tel. 076/848-56-50 w 
godz. 7-15,076/846-56-28 po godz. 17 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 40 tys. km, 1500 ccm, zie
lony metalic, kupiony w Polsce, bez wypadku, radioodtwarzacz, 
wspomaganie kier., immobilizer, el. reg. reflektory, stan b. do
bry, • 19.600 zł lub zamienię.'Strzelin, tel. 071/392-3847, 
0602/86-94-12
DAEWOO LANOS, 1998 r., 36 tys. km, 1600 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, z salonu, el. otw. szyby, alarm, centr. zamek, RO, •
20.000 zl. Wiązów, tel. 0605/03-9146 
DAEWOO LANOS. 1998 r., 80 tys. km, 1500 ccm. biały, zde
rzaki w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, I właściciel, serwiso
wany, alarm, - 14.600 zł. Wilkowice, tel. 0602/39-33-25 
DAEWOO LANOS. 1998 r.. biały, alarm, RO, zderzaki w kolo
rze nadwozia, • 15.500 zł. Wilkowice, tel. 065/534-12-50 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 36 tys. km, czerwony, na gwarancji, 
5-drzwiowy, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/326-20-97

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

OPO H817

DAEWOO LANOS SEDAN, 1998r., 43 tys. km. 1500 ccm, srebr
ny metalic, z salonu, wspomaganie kier., immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, radioodtwarzacz, serwisowany, na gwarancji, 
el. reg. reflektory, stan idealny, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-31-39
DAEWOO LANOS S. 1998 r.. 40 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
ciemnoczerwony metalic, 5-drzwiowy, RO, alarm, wspomaga
nie kier., I właściciel, na gwarancji, stan b. dobry, - 19.500 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-13-55 
DAEWOO LANOS, 1998/99 r.. 34 tys. km, 1500 ccm, zielony 
metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, RM, immobilizer, kupio
ny w salonie, - 16.900 zł. Opole, tel. 077/452-53-50, 
0604/45-78-94
DAEWOO LANOS SEDAN. 1999 r.. 19 tys. km, 1500 ccm. 16V, 
srebrny, drewno, wszystkie el. dodatki oprócz klimatyzacji i 
ABS-u, alarm, halogeny, alum. felgi, koła zimowe, stan idealny, 
kupiony w salonie, na gwarancji, • 22.500 zł. Leszno, tel. 
065/526-8246^0601/72-61-70
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r., 19 tys. km, 1500 ccm. 
wtrysk, biały, SE, 100 KM, listwy boczne, centr. zamek, immobi
lizer, el. otw. szyby, RM, garażowany, - 25.000 zł lub zamienię 
na Daewoo Lanos, hatchback. Nysa, tel. 077/433-2249 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 54 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
inst. gazowa, sjan dobry, • 19.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-3747
DAEWOO LANOS HB, 1999 r., 21 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony metalic, - 24.000 zł łub zamienię na Toyotę, Opla, For- 
da, VW,-van, z dopłatą. Bolesławiec, tel. 075/7324 5 40  
DAEWOO LANOS SE, 1999 r., 4 tys. km, 1500 ccm, 16V, fiole
towy metalic, wspomaganie, pod. powietrzna, el. otw. sżyby, 
klimatyzacja, stan idealny, - 29.500 zł. Namysłów, tel. 
077/419-60-20
DAEWOO LANOS VAN, 1999 r., 74 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
srebrny metalic,J właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., alarm, centralny zamek, immo
bilizer, -15.300 zł + VAT. Wrocław, tel. 0605/62-33-21 
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 zł. Żary, tel. 068/374-98-28 
DAEWOO LANOS, 1999/00 r., 1500 ccm, 16V, morski, RM, centr. 
zamek, bez gwarancji, po naprawie prawej strony, • 21.000 zł. 
Legnica, teł. 0601/79-97-78

DAEWOO LANOS SEDAN, 1999/00 r., 60 tys. km, 1500 ccni, 
16V, zielony metalic, kupiony w salonie, pełna dokumentacja, 
bez wypadku, wspomaganie kier., alarm, radioodtwarzacz, po
duszka powietrzna, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, •
22.500 zl lub zamienię na Fiata, Daewoo Tico. Pielgrzymka, 
tel. 076/877-57-66
DAEWOO UNOS SE, 1999/00 r., 44 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
fioletowy metalic, na gwarancji do 20.10.2002 r., po przeglą
dzie, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, 
el. antena, radioodtwarzacz (panel), 5-drzwiowy, atrakcyjny 
wygląd, ciemne szyby, - 22.500 zł. Trzebnica, tel. 071/31243-10 
DAEWOO LANOS, 2000 r., 17 tys. km, 1400 ccm, srebrny me
talic, pakiet bezpłatnej obsługi do roku 2003, na gwarancji, -
25.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-7942 
DAEWOO LANOS SEDAN, 2000 r., 21 tys. km, 1500 ccm, 
DOHC, bordowy metalic, stan b. dobry, immobilizer, radiood
twarzacz, wspomaganie kier., 1.5 roku gwarancji, - 25.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-63-96
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 36 tys. km, 800 ccm, zloty metalik, I 
właściciel, garażowany, serwisowany, zabezpieczenia, dwa 
kompl. opon, listwy, -21.000 zł lub zamienię na Renault Clio II. 
Lubań, teł. 075/721-32-44
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 37 tys. km, 800 ccm, złoty metalic. 
centralny zamek *  pilot, alarm,, immobilizer, RO, I właściciel, 
bez wypadku, książka serwisowa + pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, - 17.900 zl lub zamienię. Olesno, tel. 034/358-39-41, 
0602/82-28-21
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 6 tys. km, zielony, I właściciel, 
stan idealny, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-11-33, 
0501/70-39-61
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 22 tys. km, 800 ccm, niebieski meta
lic, kupiony w salonie, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, tylna wycieraczka, tylna szyba ogrzewana, stan idealny, 
-17.800 zł. Wrocław, tel. 315-1347 
DAEWOO MATIZ, 1999 r„ 15 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic. serwisowany, radioodtwarzacz, listwy drzwiowe, alarm, im
mobilizer, stan b. dobry, -17.500 zł. Wrocław, teł. 071/312-91-79 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 13 tys. km, 800 ccm, niebieski, 
kupiony w salonie, I właściciel, na gwarancji, serwisowany, ga
rażowany, kierowca niepalący, immobilizer, centr. zamek, zde- 
rzaki w kolorze nadwozia, zegarek, RO, stan b. dobry, -17.000 
zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 32542-16,0602/6946-39 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r.. 39 tys. km, 800 ccm, czerwony, 
centralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, kupiony w salonie, RO, 
stan b. dobry. Zgorzelec, tel. 075/775-6645,0605/22-66-76 
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., czerwony, I właściciel, bez wy
padku, • 17.500 zł. Osła, tel. 076/817-28-35.0608/70-60-62 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r.. 25 tys. km, 800 ccm, srebrny 
metalic, wspomaganie, c. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, 
alarm, drewno, radioodtwarzacz Panasonic, welur, listwy bocz
ne progowe, zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler, serwisowa
ny, na gwarancji, możliwość sprzedaży na raty, • 19.900 zl 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, stan b. dobry, zadbany, wspomaganie 
kier., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm + immobilizer, plastiko
we nadkola, listwy boczne, zegarek, kompletna dokumentacja, 
RO, serwisowany, na gwarancji, • 19.900 zł. 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. 0601/0541-57 
DAEWOO MATIZ VAN, 1999/00 r., 800 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, 
garażowany, stan silnika i blacharki b. dobry, • 14.000 zł + VAT 
lub zamienię. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 6 tys. km, 800 ccm, srebrny metalic, 
zadbany, stan idealny, serwisowany, książka serwisowa, kupio
ny w salonie, alarm, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, •
19.500 zł (możliwe raty przez komis). Brzeg Opolski, tel. 
0501/58-14-66 po godz. T5
DAEWOO MATIZ VAN, 2000 r., 39 tys. km, 800 ccm, złoty me
talic, serwisowany, alarm, konserwacja nadkola, na gwarancji, 
alarm, homologacja na ciężarowy, faktura VAT, możliwość sprze
daży na raty, - 16.900 zł lub zamiana na tańszy. Syców. tel. 
062/786-90-05,062/785-35-03
DAEWOO MATIZ FRIEND, 2000 r., 11 tys. km, 800 ccm, srebr
ny metalic, I właściciel, bez wypadku, tylna szyba ogrzewana, 
stan idealny, • 17.800 zł. Wołów, tel. 071/38948-06 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., zielony, RM, alarm, dzielone fotele, -
18.500 zł. Wrocław, tel. 0601/73-93-01
DAEWOO MATIZ JOY, 2000 r., 11 tys. km, 800 ccm, zloty meta
lic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny zamek, 
blokada skrzyni biegów, nadkola, listwy boczne, dywaniki, do
datkowe światło .stop1’, I właściciel, na gwarancji, bezpłatne 
przeglądu do 2003 r, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/784-6945 
DAEWOO MATIZ JOY, 2000 r., 9 tys. km, złoty metalic, el. otw. 
szyby, centr. zamek, wspomaganie, Immobilizer, I właściciel, 
kupiony w salonie, • 21.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/453-31-06 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., 19 tys. km, 800 ccm, wtrysk, perło- 
wopomarańczowy, stan idealny, kpi. dokumentacja, immobili
zer, el. reg. reflektory, na gwarancji, serwisowany, • 20.500 zł. 
Złotoryja, tel. 076/87841-94. 0605/53-18-09 
DAEWOO MATIZ, 2001 r., złoty, fabrycznie nowy, bez przebie
gu, do odbioru ♦ bieżące raty 2,8% w skali roku, • 19.000 zł. 
Wrocław, tel. 78444-23
DAEWOO MATIZ, 2001 r., złoty metalic, - 22.000;Zł. Wrocław, 
tel. 327-6043
DAEWOO NEXIA GLE SEDAN, 1996 r., 70 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, zióiony metalic, bez wypadku, centr. zamek, wspoma
ganie, el. otw. szyby, RO, el. reg. reflektory, kupiony w salonie, 
• 15.900 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 
0605/5548-22
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 54 tys. km, 1500 ccm, zieleń grana
towy metalic, I właściciel, serwisowany, stan idealny, garażo
wany, alarm, radio, -14.000 zł. Wrocław, tel. 348-57-00 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 80 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
szary metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, im
mobilizer, radio z kieszenią, elektr. antena, kupiony w salonie,

zadbany, • 15.200 zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/847-11-70 po 
godz. 20
DAEWOO NEXIA GLE, 1996 r.. 50 tys. km, 1500 ccm, kolor 
śliwkowy metalic, sedan, wspomaganie kier., centr. zamek, im
mobilizer, alarm, el. otw. szyby, garażowany, I właściciel, po
krowce, radio Blaupunkt, bez wypadku, stan idealny, • 15.400 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-61-75 
DAEWOO NEXIA, 1996 r.. 57 tys. km, 1500 ccm, złoty metalic, 
kupiona w salonie, centralny zamek * pilot, alarm, garażowany, 
stan idealny, I właściciel, • 12.500 zl. Wrocław, tel. 354-27-39 
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 105 tys. km, 1500 ccm, ciemnozielo
ny metalic, alarm, kupiony w Polsce, bez wypadku, -11.500 zł. 
Leszno, tel. 065/52^-58-12
DAEWOO NEXIA GL, 1997 r., 35 tys.. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, alarm, I właściciel, stan b. dobry, •
14.900 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01,0601/7049-87 
DAEWOO NEXIA GL. 1997 r.. 35 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, konserwacja, kpi. 
dokumentacja, oznakowany, I właściciel, alarm, Immobilizer, 
stan b. dobry, • 14.900 zł. Oleśnica, tel. 0601/7049-86, 
0601/7049-87
DAEWOO NEXIA, 1997 r., 56 tys. km, 1500 ccm, zielony meta
lic, • 14.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-10-20 po godz. 18 
DAEWOO NEXIA, 1997/98 r., 80 tys. km, 1500 ccm, zielony 
metalic, z salonu, stan b. dobry, • 15.500 zł lub zamiana na 
dostawczy diesel. Bielawa, tel. 074/833-18-84,0608/14-29-18 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997/98 r., 16 tys. km, 1500 ccm, 
GLE, wtrysk, niebieskozieiony, wspomaganie, el. otw. Szyby, 
regulacja świateł, H4, tylna szyba ogrzewana, immobilizer, 
alarm, centr. zamek, RO, antena automat, bez wypadku, gara
żowany, -17.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-31-36 
DAEWOO NEXIA HATCHBACK,. 1998 r., 14 tys. km. 1500 ccm, 
czerwony, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, garażowany, bez 
wypadku, immobilizer, klimatyzacja, RO + 4 głośniki, reguł, pasy 
i fotele, stan b. dobry, -16.000 zl. Legnica, tel. 076/722-7548, 
076/85246-03,0605/39-51-13
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1998 r., 60 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
biały, reg. wys. pasów, kupiony w salonie, dzielona kanapa, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, zadbany, garażowany, 
radioodtwarzacz, stan idealny, -13.800 zł lub zamienię. Strze
lin. teł. 071/392-06-55
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1997 r., 90 tys. km, 1600 ccm, zie
lony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
poduszka pow., ABS, hak, kupiony w salonie, książka serwiso
wa, - 22.000 zł. Leszno, tel. 065/529-99-60 
DAEWOO NUBIRA, 1997/98 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC. zielono-czarny, 5-drzwiowy, Obiegowy, centr. zamek, 
serwo, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, eł. reg. lusterka, po
duszka pow., welurowa tapicerka, bez wypadku, I właściciel, 
zadbany, - 22.500 zł lub zamienię. Trzebnica, teł. 0601/70-18-61 
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 93 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
alarm ♦ pilot, poduszka pow., reg. kierownica, RM z RDS-em + 
6 głośników, nowe opony letnie + 2 zimowe, garażowany, stan 
b. dobry, gwarancja + pakiet do 10.2001 r, - 22.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/330-37-96,0501/69-66-88 
DAEWOO NUBIRA, 1998 r.. 91 tys. km, 1600 ccm, biały, na 
gwarancji, bogate wyposażenie, bez wypadku, pilne, • 20.000 
zł. Wschowa, tel. 0607/21-29-91 
DAEWOO NUBIRA II CDX SEDAN, 1999 r., 35 tys. km, 2000 
ccm, DOHC, granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. po
wietrzne, RO + 6 głośników, centr. zamek, welurowa tapicerka. 
kupiony w salonie, bezpłatny serwis i gwarancja do 2002* r, -
35.500 zł. Lubin. tel. 076/844:53-84, .0603/17-97-27 
DAEWOO NUBIRA II KOMBI, 1999/00t., 15 tys. km, 1600 ccm, 
16V, srebrny metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, peł
ne wyposażenie el., drewniane dodatki, oryg. radio, kupiony w 
salonie, kpi. dokumentacja, bez wypadku, - 37.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-14-24,0601/75-09-10
DAEWOO TICO, 1994 r., 70 tys. km, 800 ccm, platynowy meta
lic, oryginalny lakier, faktura, katalizator, 5-biegowy, garażowa
ny, stan b. dobry, - 9.100 zł. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
DAEWOO TICO, 1995 r., 78 tys. km, 800 ccm, granatowy, ku
piony w salonie, pierwszy właściciel, garażowany, alarm, bez
wypadkowy, stan b. dobry, • 10.500 zł. Twardogóra, iel. 
071/315-96-97
DAEWOO TICO, 1996 r., 63 tys. km, 800 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, plastikowe nadkola, kupiony w salonie, RO, bloka
da skrzyni biegów, bez wypadku, stan b. dobry, • 11.000 zł. 
Opole, tel. 077/474-67-35
DAEWOO TICO SX, 1997 r., 55 tys. km, 796 ccm, zielony me
talic, bez wypadku, oznakowany, garażowany, stan.b. dobry, •
11.500 zl. Środa Śląska, lei. 071/317-49-54
DAEWOO TICO SX, 1997 r., 44 tys. km, 800 ccm, srebrny me
talic, blokada skrzyni biegów, spoiler tylny, el. otw. szyby, centr. 
zamek, rejestaracja do 05.2002 r, -11.700 zł. Dobrzeń Wielki, 
tel. 0606/68-53-04
DAEWOO TICO, 1997 r.. 35 tys. km, 800 ccm, bordowy, RO, 
nadkola plastikowe, garażowany, immobilizer, • 11.800 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-77-93,0609/47-98-33 
DAEWOO TICO SX, 1997 rM 45 tys. km, 800 ccm. zielony me
talic, bez wypadku, przegląd do 09.2002 r„ nadkola, oznako
wany, RM, Mul-T-Lock, kpi. dokumentacja, zadbany, • 11.800 
zł. Legnica, tel. 076/856-14-57,0606/42-85-25 
DAEWOO <TICO, 1997 r., 50 tys. km, 800 ccm, wrzosowy meta
lic, kupiony w salonie, I właściciel, RM, serwisowany, bez wy
padku, zadbany, stan b. dobry, • 10.900 zł. Lubin, tel. 
076/846-95-64,0601/79-97-87
DAEWOO TICO, 1997 r., 800 ccm, biały, I właściciel, serwiso
wany, nadkola, immobilizer, oznakowany, kpi. opon zimowych, 
przegląd do 2002 r., RO, możliwość rat przez komis, stan b. 
dobry, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 781-80-96,0501/23-85-32 
DAEWOO TICO, 1997/98 r.. 39 tys. km. 800 ccm, srebrny me
talic, bez wypadku, faktura zakupu, książka serwisowa, RM, 
immobilizer, dodatkowe światło .stop", bagżnik, stan techn. b. 
dobry, -11.400 zl. Lubin, teł. 0601/59-5543 
DAEWOO TICO, 1998 r., 32 tys. km, 800 ccm, wiśniowy meta
lic,-i rej. 99 r., zderzaki w kolorze nadwozia, z egarek, zadbany, 
centr. zamek + pilot, -11.900 zł. Lubin, tel. 0604/19-56-15 
DAEWOO TICO, 1998 r.. 22 tys. km, 800 ccm, biały, zadbany, 
serwisowany, oryginalny przebieg i pochodzenie, książka ser
wisowa, blokada skrzyni biegów, garażowany, -11.500 zł (moż
liwe raty przez komis). Brzeg, tel. 0501/58-14-66 po godz. 15, 
077/411-30-69
DAEWOO TICO, 1998 r., 23 tys. km, kolor wiśniowy metalic, I 
właściciel, faktura zakupu, blokada skrzyni biegów, stan dobry. 
-11.900 zł. Brzeg. tel. 0605/82-10-21,077/412-79-63 
DAEWOO TICO, 1998 r.. 22 tys. km, 800 ccm, biały, zadbany, 
stan idealny, serwisowany, oryginalny przebieg, książka serwi
sowa, blokada skrzyni biegów, garażowany, -11.500 zl (możli
we raty przez komis). Brzeg Opolski, tel. 077/411-30-69. 
0501/58-14-66 po godz. 13
DAEWOO TICO SX, 1998 r., 17 tys. km, 800 ccm. bordowy 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, mało używany, RO, 
welurowa tapicerka, książka serwisowa, oznakowany, garażo
wany, oryg. lakier, stan idealny, • 13.800 zł. Legnica, tel. 
076/850-62-64.0606/13-93-48
DAEWOO TICO, 1998 r., 44 tys. km, 800 ccm, benzyna, biały, 
centr. zamek, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, konser
wacja, garażowany, nowe opony letnie i zimowe, I właściciel, 
przegląd do 2003 r., stan idealny, • 13.400 zł. Lubań, tel. 
0601/51-28-10,075/646-21-06 po godz.18 
DAEWOO TICO, 1998 r., 800 ccm, bordowy, zadbany, immobi
lizer, • 10.400 zł. Oława, tel. 0603/96-73-13 
DAEWOO TICO, 1998 r.. 18 tys. km. 800 ccm RO, dodatkowe

OKAZJA! Dla firm łub osób prowadzących działalność gospodarczą.
Firma TDG PHARM Sp. z o.o. posiada samochody ciężarowo-uniwersalne 

poniższych marek do sprzedania lub przeniesienia zobowiązań i praw
wynikających z  umów leasingowych: OP012166

1. Lanos Daewoo 1 ,5  S /3 D ............. WYF 4271.. ... 13.0000 km ...,.. czerwony.... 1998
2. Lanos Daewoo 1 ,5  S/5D............ . WYF-4330.. ... 13.0000 km .... czerwony.... 1998
3. Lanos Daewoo 1 ,5  S /3 D ........... . DSWC-641 ... 140.000 km ...... czerwony.... 1998
4. Lanos Daewoo 1 ,5  S /3 D ............. WYF-4268.. ... 150.000 km ....,. czerwony.... 1998
5. Lanos Daewoo 1 ,5  S /5 D ........... . WYF-4278.. ... 105.000 km .... . czerwony.... 1998
6. Lanos Daewoo 1 ,5  S /5 D ........... . WYF 4266.. ... 110.000 km .... . czerwony.... 1998
7. Skoda Felicia kombi-1,3LX/ 5D .. WWA-2647 ... 115.000 km ....'. wiśniowy.. ... 1996
8. OPEL ASTRA 1 ,4...................... . WYF-4335..... 95.000 km ..... . biały......... ... 1998
9. OPEL ASTRA 1 ,4...................... . WYF-4386..... 97.000 km ..... . biały........ ... 1998
10. OPEL ASTRA 1 .4 .................... . WYF-4388.. ... 10.500 km ..... . biały......... ... 1998

Telefon kontaktowy 0601-95-12-63 w godzinach 7-20.
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zabezpieczenie, el. otw. szyby, centralny zamek, zadbany, ga
rażowany, -13.900 zl. Wrocław, tel. 071/345-^7-44 
DAEWOO TICO $*, 1998/99 r., 33łys.-km, 800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, Mul-T-Lock, zderzaki w kolorze nadwozia, 
nadkola, konserwacja, el. reg. reflektory, • 11.900 2r. Głogów, 
fel. 076/835-44-70, 0601/55-20-95 
D aew oo TICO, 1998/99 r., 26 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
bordowy, metąiic, blokada skrzyni biegów, radio, garażowany, 
książka serwisowa, II właściciel, stan b. dobry, • 11.600 zł. Ja
wor, tel. 9603/44*67-2*
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 800 ccm, bordowy metalic, c. za* 
mek, alarm, radioodtwarzacz z panelem, .nadkola z konserwa
cją, listwy boczne, zderzaki w kolorze nadwozia, możliwość 
sprzedaży na raty, • 13.800 zl lub zamiana na tańszy. Syców, 
tel. 062/786-90*05; 062/785*35-03 ' « v
DAEWOO TICO.SX, 1999 r., 27 tys. km, 800 ccm, ciemnozielo
ny metalic, 1 właściciel, oryginalny lakier, garażowany, na gwa
rancji, pełna dokumentacja, zderzaki w kolorze nadwozia, stan 
b. dobry, el. reg. reflektory, zegarek cyfrowy, - 12.450 zl-. Wro- 
Claw, tel. 071/324-90-01

DAIHATSU CHARADE, 1982 r., 993 ccm. benzyna, czerwony; •
2.500 zł. Wrocław; fe1. 07f733Ś-87-50 ?■
DAIHATSU CHARADE. 1986 r,; 1000 csm -turbo E, srebrny 
(hetalic, szyberdach, 3-drżwiowy, -  4:500 żł. Wołów, ter. 
071/389-20-44 . w  • ^  •«- V
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 1000 cćm, diesel ^drzwiowy/ 
kupiony w salonie, po remoncie silnika, stan b. dobry,.-12,000 
zł Polkowice, tel. 076/845-96-31 
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 97 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, grafitowy metalic, pełna dokumentacja, I właściciel, 5-drzwio-. 
Wy, 5-biegowy, RM, obrotomierz, nowe opony, el. reguł, reflek
tory, stan b. dobry, - 8.800 zl lub zamienię, Strzelin, teł. 
071/392-12-94,0608/63-57-20
DAIHATSU CHARADE, 1992 r., 98 tys. km, 1000.ęćm, „benzy
na, szary, oryg. lakier, bez wypadku, kupiony w salonie, II wła- 
Iciciel, RO, po wymianie amortyzatorów, 5-drzwiowy, alarm, ‘ 
blokada skrzyni biegów, ekonomiczny, stan bMdobry, -11.500 
Żł. Wrocław, tel. 0603/48*36*52 po godz. 20. . ;

DODGE CARAYAN. 1988 r., 225 tys. km, 2500 ccm, + gaz, bor
dowy metalic, • 12.800 zl. Wrocław, tel. 328-27-31 
DODGE CARAYAN, 1992-r.. 200 tys. km, 3300 ccm, benzyna, 
fioletowy metalic, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, katalizator, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, 
- 23.000 zl. Brzeg, tel. 077/444-15-96, 0606/80-02-48 
DODGE CARAVAN, 1992 r., 3000 ccm, V6 automatic, tempo* 
mat, klimatyzacja, radioodtwarzacz, welurowa tapicerka. zare
jestrowany jako ciężarowy uniwersalny, stan dobry,-13.500 zl. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
DODGE CARAVAN, 1996 r., 130 tys, km. 2900 ccm, morski 
metalic, stan b. dobry, pełne wyposażenie, szyberdach, ABS, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, RM, sprow. w całości * 39.000 
żl. Wrocław, teł. 0608/30-37-66,0503/01-88-84 
DODGE CARAVAN, 1996 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, morski 
metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., 
centr. zamek, hak, el. reg. lusterka, komputer pokl,, klimatyza
cja, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, zarejestrowany .jako ciężarowo-uniwersalny, 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.p l^, > 
DODGE GRAND CARAVAN, 1993 r., 78 tys. km. 330Q com, kolor 
grafitowy metalic, techi^.sprawny, klimatyzacja, j>ełna el., bez 
skrzyni biegów - 27.000zllub zamienię na mniejszy. Głuchoła
zy, tel. 077/439-54-63 .
DODGE GRAND CARAYAN, 1996 r., 3800 ccm, benzyna. Wi
śniowy metąiic, pelne wyposażęnie. fotele kapitańskie, H4.-alu
miniowe felgi, podwójna klimatyzacja, bez wypadku, stan-b. 
dobry, -j58.5ÓOzj. Wrocław, tel. 34-9-20-1.3,0601/77-17-19 . 
DODGE GRAND CARAVAN, 1996 r.j3800 ccm>.zielpny, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, stan b-dobry. * 51.000 zl lub zamie
nię na inny samochód. Wrocław, tel. 0603/21 -36^95 
DODGE GRAND CARAVAN, 1996/97 r., 3800 ccm el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, xeg. fotele z  pamięcią, skórzane kapitań
skie fotele, klimatyzacja, RO,.ciemne.szyby, tempomat, stan b, 
dobry, mały przebieg, - 49.999 zl lub zamienię na droższy np. 
Ford EconęJihe. Wrocław, tel. 0606/97-00-60 .
DODGE NEON, -1995ii, 67 tys, km, 2000 ccm, zielony, stan b. 
dobry, klimatyzacja, automatic’, alarm, immobilizer, - 26.000 zl. 
Wałbrzych, tel. 0501/41-35-12
DODGE.NEON, 1995 r., 48 tys, km, 2000 ccm. ,16V, gołębi me- 
talie, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, centralny zamek, 
alarm z pilotem, • 23.500 zl lub zamienię na busa lub diesla. 
Wojcieszów, tel. 076/751-22-36 ,
DODGE NEON. 1995 r.. 118 tys,km, 2ÓÓ0 ccm, DOHC. zielony, 
ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, tempomat, 
odpalany pilotem.’- 22.000 zl. Zielona Góra, tel.-068/320*41-08, 
0605/65-49-15'.:' . V  .

FIAT
Ó  AUTON '  sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody - na nowych zasadach. Oferta (ok. 
800 aut) i zdjęcia w  internecie: w ww .auton.pl. Có 

r tydzień "wyjazd dó B elg ii. K ilka  tys ięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
c ła w , te l.  07.1/353-26-37, 0601/70-67-46  
01026901

FIAT 125p, .1975 r.,.1500 ccm, brązowy, ważny przegląd, OC, 
stan b. dobry/nowe opony, kol. kierownicy, świece,.RO, w cią
głej eksploatacji, * 500 zl: Olszyna, tel. 075/7.21-22*89 .
FIAT 125p, 1976/87 r.,-1500 cćm,'popielały, „na chodzie’ , stan 
dobry; garażowany ♦ -części (przednia szyba, akumulator, tłu
mik, felgi), zadbany, • 1.000 żł. Lenartowice, tel: 071/317-73*73 
po godz, 17-. •
FIAT 125p KOMBI, 1977/89 r. mało eksploatowany, zadbany, .- 
700 zlJ-egnica, tel; 076/862-02-0$.
FlAT 125p, 1979 r., 49 tys. km, 1500 ccm, benzyna, srebr- 
no-biały, II właściciel, b. dobry stan silnika i blacharki, tapicerka 
idealna, szyberdach, przyciemniane lampy, kołpaki, nowe opo
ny, RM Blaupunkt + głośniki 2x60 W, atrakc. wygląd, bez rdzy* .-
1.190 zl. Kluczbork, tel. 0607/59-80-87 
FIAT 125p, 1980 r., 1500 ccm, brązowy, przegląd do 12,2001 r, 
- 300 zl lub zamienię na przód od Poloneza Caro. Wrocław, tek 
367-52-32 :  V
FIAT 125p, 1980 r., 230 tys. km, 1500 ccm inst. gazowa, gara
żowany, -1.000 zl. Wrocław, tel. 0606/96-56-18 
FIAT 125p, 1981 r., zielony, po rerhoncie silnika i skrzyni bie
gów, ukł. hamulcowego, stan idealny, - 400 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Prochowice, tel. 076/858-42-29 ..
FIAT 125p, 1981 r. stan dobry, .na chodzie*, ważny przegląd i 
OC. - 250 zł. Wrocław, ter. 071/344-42-42,0608/75*16-34 
FIAT 125p. 1982 r., 85 tys. km, 1500 ccm, zielony, stan b. do-

Diagnostyka komputerowa
- Alfa Romeo, Fiat, Lancia
- Audi, VW, Seat, Skoda
- Mechanika oroims 

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

* bry, oryg. lakier.i-przebieg, garażowany, konserwacja, • 1.000 
zł. Legnica, tel. 076/854r28-64
FIAT 125p,, f982 r.. niebieski, - 700 zl. Lwówek śląski, te). 
0600^8*17*08 5
FIAT 125p, 1982 r. po remoncie, • 400 zl. Brzeg Dolny, tel. 
0601/05-25-15
FIAT 125p, 1982 r.: 1500 ccm, kość słoniowa, po remoncie sil
nika. w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 1.200 zl. Wrocław, tel. 
071/363*93*60 po godz. 16
FIAT 125p, 1983 r.. .kość słoniowa, sprawny, ważny przegląd, 
bez korozji, • 700 zl. Legnica, tel. 0609/26-58-50 
FIAT 125p, 1983r., 130 tys. km, 13^0 ccm, kość słoniowa, prze
gląd do 25.08.2001, stan techniczny dobry, dodatkowe części - 
800 zł. Miękinia, tell 071/317*88*88 
FIAT 125p, 1984 r.. 1500 ccm, beżowy, oryg. lakier, przegląd 
do.07.04.2002 r., techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, - 800 zl. Świdnica, lei. 074/853^5-78 
FIAT 125p, 1984 r., 60 tys. km, 1500 ccm, beżowy, przegląd do 
10.2001-r.-. stan dobry, • 1.000 zl. Wałbrzych, tef,.074/847-10-3.3 
po godz.16
FIAT 125p, 1984 r., 170 tys. km, 1500 ccm, etylina, pomarań
czowy, nowe opony, akumulator, wydech, hak, 4-biegowy, stan 
techn.■'dobry, w ciągłej eksploatacji, po remoncie blacharki i la
kierowaniu, przegląd do 06.2001 r, - 1.600 zl. Wrocław, tai. 
0605/92-70*85:.' ? 1 ;  .> v % ?
FIAT 125p, 1984 r., 65 tys. km, 1481 ccm, pomarańczowy, staji 

. techn. b. dobry, I właściciel, opłacone.CO, alarm, radio, - 700 
Żl! Wrocław, tel. 071/JJ48-02-67 
FIAT'125p, 19B$T." biały, 5-bfegowy, sprawny, *450 zł. Jelcz-La- 
skowice. iel s071/318-22-66
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm na nowych tablicach, garażowa- 
ny, hak, wzmocnione resory, pasy bezwładnościowe, nowe sie
dzenia, po remoncie silnika, dużo nowych części, - 1.750 zl. 
Wrocław, tel. 071/346-64-88,0501/41-73-83 

'• FIAT 125p, 1986 r., 110 tys. km, 1500 ccm, biały, pó remoncie
• silnika, inst. gazowa, 5-biegowy, stan dobry, • 1.600 zł. Wro- 
. claw, tel. 071/336^47-59 « ,

FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, kość słoniowa, po remoncie sil
nika, 5-biegowy, nowe tablice, - 1.000 zł. Międzygórze, tel. 
074/813-51 •
FIAT 12|5p, 1986 r, 100 tys, km, 1500 ocm, benzyna, pomarań
czowy, sprawny, hak, nowy układ wydechowy + drugi Fiat 125p, 
sprawny, na części, rok prod. 1983, * 800 zl. Nysa, teł.

. Q77/423-28-8JsO6Q7/30r 1J|r75 . _  , ,  /
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, czerwony, 5-biegowy, szyber
dach, przegląd do 10.2001 r, *400 zl. Oława, tęl. 071/313-80-30 
FIAT 125p, 1986 r., 87 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 5-bie
gowy, nowa pompa hamulcowa, tarcze przednie, klocki, tłumi
ki, techn. sprawny, • 850 zl. Opole, tel. 077/456-97-65 
FIAT 125p KOMBI, 1986 r., 1500 ccm. kość słoniowa, zareje
strowany, stan dobry, - 550 zi. Świeradów Zdrój, tel. 
0605/53-00-47
FIAT 125p, 1986 r. po odbudowie, garażowany, stan b. dobry, •
2.000 zl. Wrocław, tel. 071/325-18-48,0502/61-10-53 . . '  
FIAT 125p, 1986 r., 1500ccm, benzyna.bialy, techn. sprawny, 
5-biegowy, hak, nadkola, -1.300 zl. Wrocław, tel. (171/353-40-18, 
0502/87-40-68
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,
I właściciel, po wymianie silnjka, po przeglądzie..- 800 zł. Zgorze
lec, teł. 0602/18-44-47
FIAT 125p, 1987 r.. 83 tys. km, 1500 ccm, benzyna, szary, I 
właściciel, zadbany, garażowany, stan techn. b. dobry, • 1.300 
zł lub zamienię: Wrocław, tel. 324-10-18,0603/77-90-48 
FIAT 125p, 1987 r., 48 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kolór grosz
kowy, I właściciel, kupiony w Polmozbycie, garażowany, oryg. 
Jałcier i przebieg, RM, pokrowceL hak, plastikowe nadkola, bez 
wypadku, nowe opony/stan idealny, - 3.000zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-57-50
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm ha|t, drugi si|nik na części, prze* 
gląddó 12 2001 r., w ciągłej eksploatacji, do poprawek blachar
skich, * 500 Zł. Borówki, gm. Gromadka, teł. 076/817:27-89. 
FIAT 125p. .1987 V., 90 tys. km, 1500 cćm; popielaty, teęhn. 
Sprawny, -1.000 zł. Kożlice, gm. Rudna, tel. 076/843-44-03 
FIAT125p, 1987 r., 90 tys. km, 1500 ccm, czerwony, nowy aku
mulator, techn. oprawny, przegląd do! 10.10.2001 r, - 1.000 zł. 
Legnica, tel. 076/856-13-84,0603/27-72-94 
FIAT 125p, 1987 r., 6 tys. km, 1500 ccm, czerwony, po remon
cie blacharki i.silnika, -1.200 zł lub zamienię na inny. Lubin, tel. 
0605/24-20-95 ; * , /  \
FIAT !25p,1987 r.. bordowy, nowe opony, po remoncie silnika, 
instalacja gazowa, - 1.500 zl. Mieczków, tel. 071 /317-03-25", 
RAT 125p, 1987 r. ,na chodzie*, stan dobry, - 500 zł. Namy
słów, teł. 077/410-48-49
FIAT 125p, .1987. r., 74 tys. km, 1500 ccm. biały, stan idealny, I 
właściciel, garażowany, oryginalny lakier, konserwacja nadwo
zia, -1.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, czerwony, hak, wzmocnione reso
ry, po remoncie kapitalnym, nowe opony, • 2.000 zl. Wrocław, 
tel. ,071/788-73-52 .-
FIAT 125p, 1987 r„ 1500 ccm; biały, stan dobry, w  ciągłej eks
ploatacji, 5-biegowy (skrzynia Poloneza), stan opon, podzespo
łów dobry, -.450. zł. Wrocjąw. tel. 071/352-64^4 ...
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, benzyna. + gaz^stalowy, nowa 
inst. gazowa, 5-biegowy, zarejeśtrowany, stan dobry,v 1:400 zi. 
Wrocław, tel.. 071/362-86-30 ...
FIAT 125p, 1987 r., biały, silnik Poloneza, po wymianie paski, 
świece, filtry, gażnik; olej, opony 4-roczne, hak, aktualny prze
gląd, stan techniczny dobry, zadbany, - 1.400 zl (do uzgodnie
nia). Wrocław,.tęl. 050.3/65-.77-00. ,
FIAT 125p, 1987 r.. 1500 ocm, popielaty, do remontu blacharki, 
po remoncie silnika; -  700 zl. Wrocław, tel. 0600/38-73*72 
FIAT 125p, 1987/88 r., 18 tys. km, 1500 ccm, popielaty, po re
moncie silnika, skrzyni biegów, nowy akumulator, RM, hak; •
1.400 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/57-15-71 ' ' ’ •
FIAT 125p,' 1988 r.,45 tyś.^km, bordowy, stan b. dobry, • 1.200 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-44-31 po godz. 19.0607/52-74-19 
flA T  125p, 1988 r.. 1500 ccm, biały, konserwacja, hak, żarówki 
H4. przegląd do 04.2002 r.', zadbany, atrakcyjny wygląd, wćią- 
głej eksploatacji, stan dobry, • 1.500 zł. świdmea'; teł. 
074/640-42-22 1
FIAT f25p. 1988 r.. 1500 ccm, kość słoniowa, pó remoncie sil
nika, stan blacharki b. dobry, okrągłe zegary, radio, trzecie świa
tło .stop’  + osprzęt silnika. -1.250 zkWrocław, tel. 071/336-74-74 
po godz.18
FIAT 125p, 1988 r.. 1500 ccm, piaskowy, nowy akumulator, po 
remoncie sprzęgła, hamulców, zawieszenia, 5-biegowy; dodat
kowe światło stopu, fotele BMW, welurowa tapicerka, hak, ha
logeny, okrągłe zegary, RM + głośniki} drugi Fiat, - 950 zl. Wro
cław, tel. 787-89-68 U
FIAT 125p, 1989 r., 1500'ccm, kolor - kość słoniowa; silnik Po
loneza, 4-biegowy, inst. gazowa, okrągłe zegary, lotka ńa ba
gażniku, RO + 2 nowe głośhiki, dodatkowe światło .stop", prze
gląd dó08.2001 r.; ważne OC, w ciągłej eksploatacji, - 1.350 zł. 
Wrocław, teł. 0603/87-39-34:po godz. i?  \
FIAT 125p, 1989 r:, 92 tys! km, 1500 ccm, benzyn^; kość sło
niowa, 5-biegowy, welurowa tapicerka ozarna, silnik Polohęza; 
stan opon b. dobry, okrągłe zegary, tylna szyba ogrzewana, RM 
Sony, nowy, na gwarancji + głośniki na gwarancji - 2.700 zł + 
RM + głośniki, bez. 1.800 zł. Głogówek, tel. 0606/44-16-97 
FIAT 125p, 1989 r.; 95 tys^km.1500 ccm. biały, 5-biegowy, el. 
zapłon, garażowany, zapas, cewka zapłonowa, moduł elektron, 
- 2.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-44-33 po godz.16 •
FIAT 125p KOMBI, 1990 r.,-77 tys. km, 1500 ccm, biały, silnik 
Poloneza, 5-biegowy, stan dobry, -1.800 zł. Warsźawa, tel. 
0604/71-24-64
FIAT 125p ME, 1990 r.. 105 tys. km, 1481 ccm, benzyna +;gaż, 
czerwony, stan dobry, silnik Poloneza, 5-biegowy, hak. RO, do
datkowe światło .stop’ , pokrowce, reflektory H4, • 2.300 zl. Bą
ków, gm. Kluczbork, tel. 077/413-12-26 
FIAT 125p ME, 19907!, 92 tyś. km, 1500 ccm, czerwony, 5-bie- 
gowy, silnik AB, siedzenia Poloneza, okrągłe zegary, obroto
mierz, hak, konserwacja, plastikowe nadkola, pasy bezwł., la
kierowany w 2000 r., atrakcyjny wygląd, ważny przegląd, opła
cone OC, po regulacji silnika, stan b. dobry, dodatkowo dużo 
części,.- 2.000 zł. Bolesławiec, tel. 0609/35-01 
FIAT 125p, 1990 r., 80 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 5-biego
wy, silnik Poloneza, okrągłe zegary, welurowa tapicerka, nowy 
akumulator, opony i tłumik, po wymianie skrzyni biegów, • 2.700 
zł. Jawor, tel. 0605/92-71-02
FIAT 125p, 1990 r., 76 tys. km, 1500 ccm, biały, silnik Polone

za, 5-biegowy, garażowany, • 2.500 zl. Legnica, tel. 
076/857-00-66
FIAT 125p ME, 1990 r., kość słoniowa, inst. gazowa, welurowa 
tapicerka, tylna szyba ogrzewana, hak, przegląd do 03.2002 r, • 
2.650 zl. Legnica, tel-076/866-12-24,0606/36-83-21 
FIAT 125p, 1990 r., czerwony, RO, hak holowniczy, nowy apa
rat zapłonowy, stan b. dobry, • 1.800 zł. Siechnice, tel. 
071/789-19-89
FIAT 125p, 1990 r., 80 tys. km, 1500 ccm, Polonez, czerwony, 
5-biegowy, okrągłe zegary, welurowa tapicerka, nowe opony, 
nowy akumulator, nowy tłumik, stan b. dobry, - 2.700 zł. Wro
cław, teł. 0605/92-71-02
FIAT 125p, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 98 KM, 2 
walki, 5-biegowy, hak, techn. sprawny, brak przeglądu, * 2.200 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/89-54-67 
FIAT 125p, 1991 r., 29 tys. km, 1500 ccm, AB, granatowy, 5-bie
gowy, okrągłe zegary, pasy bezwł., tylna szyba ogrzewana, bez 
rdzy, oryginalny,lakier, konserwacja, szyberdach, nowe opony i 
akumulator, - 4.000 zł. Wolsztyn, tel. 0602/66-04*01 
FIAT 12$r,.1991 r« 1500 ccm. Polonez, czerwony, 5-biegowy, 
nowy akumulator^ 1.500 żł. Wroclaw, tel. 07.1/357-74^09 
FIAT 125p TOWN, 2000 r... 15 tys. km, 65Ó ccm, żółty, immobj- 
lizer, z salonu, I właściciel, stan.b. dobry, <.9.800 zł. środa Ślą
ska, tel. 0606/64-42-71
O  FIAT 126p , CINOUECENTO 700-900 ccm, w  do
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PIAT 126p, 1977 r. alternator, przegląd do 03.20021*, - 590 zl. 
Doboszówice, tel. 074/816-08-24 
FIAT 126p, 1977 r., 600 ccm, turkusowy, zarejestrowany, w cią
głej eksploatacji, do małych poprawek, • 350 zl. Gajków, tel, 
071/318-53-21
FIAT 126p, 1977 r„ 600 ccm, czerwony, - 300 zl lub zamienię 
na magnetowid albo magnetofon Diord MDS442. Nowojówice 
8, gm. Żórawina, tel. 071/302-73-01 
FIAT 126p, 1978 r. stan techniczny dobry, fotele kubełkowe, na 
chodzie, - 850 zl. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, czerwony, w ciągłej eksploatacji • 
450 zł; Głuchołazy, tel. 0608/41-40*68 
FIAT 126p, 1978 r., 600 ccm, piaskowy, zarejestrowany, kom
pletny, silnik .na chodzie’ , blacharka do poprawek, - 450 zł. 
Legnica, tel. 076/855-25-11 po godz. 17 
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, czerwony, hak, lotnicze fotele, 
przegląd do 04.2002 r., w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 600 
zT. Trzebnica, tel. 071/312-45-32
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FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, czerwony, - 350 zł lub zamienię 
na 2 motorowery Romet. Wrocław, tel. 071/329-13-06 
FIAT 126p, 1978/80 r., 600 ccm zarejestrowany, brak przeglą
du, stan silnika i skrzyni biegów dobry * 350 zl. Wrocław, tel. 
071/373-24-42 po. godz. 18
FIAT 126p, 1978/85 r., 650 ccm, czerwony, zawieszenie nowe
go typu, lotnicze fotele, spoilery, dodatkowe światło stopu, za
rejestrowany do 01.2002 r., stan dobry, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
329-55-03,0601/75-14*32
FIAT 126p, 1979 r., 120 tys. km, 650 ccm, czerwony, silnik po 
remoncie, do drobnych poprawek lakierniczych i blacharskich, 
• 650 zl. Jąro^zów, tel. 074/855-82-87 .
FIAT 126p 1979 r.. -1.000 zł. Jtigó^ t«i. 074/872-55-76 
FIAT 126p, 1979 r., 80 tys. km, 660 cdńfdenzyna, zielony, nowa 
deska rozdz., alternator, .na chodzie* • 450 zl. Legnica, tel. 
0605/85-58-00 . & 3
FIAT 126p, 1979 ń, 650 ccm,'zielony, blacharka do małych po
prawek, techn. sprawny, -450 zł. Lubin,-tel. 0604/70-92-56 
FIAT 126p, 1979 r., brązowy, po ręmoncie blacharki; pp remon
cie, silnika, atan techn. b. dobry, przegląd do 01.2002 r, - 800 zł. 
Nyąa, tef. 077/433-94-55' - 1
FIAT 126p, 1979 r., 50 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry + 
silnik 600 ccm,. przebieg 25.000 km + części zamienne, *1.500 
zl. Wrocław, tel..321-98^90.,- -V g  
FIAT 126p, 1980 r., srebrny, *  dużo części, • 500 zł. Opole, tel. 
077/455-49-^0;
FIAT 126p,T980 r., 652 ccm, czerwony, po remoncie blacharki 
i lakierowaniu, nowa deska rozdzielcza, nowy akumulator, lot
nicze fotele, koła nowego 4ypUi - 1.500 zl. Wrocław, tel. 
071/324-20-15
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, żółty,-bez wypadku, nowe opony, 
li właściciel, oryg. lakier, bez opłat, - 550 zl lub zamienię. Wro* 
claw, tel. 0504/92-52*72
FIAT 126p, 1980 r., 650,ccm, czerwony, alternator, rozkł. sie
dzenia, tylne szyby uchylane, pełna podsufitka, częściowo do 
lakierowania, stan dobry, - 550 zł. Ziębice, tel. 074/819-90-38 
FIAT 126p, 1980 fi, 652 cćm. biały, przegląd dó 06.2001 r, * 700 
zl. Żagań, teł, 0609/06-96-90
FIAT 126p, 1980/81 r., biały, stan dobry, • 1.ÓÓ0 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-40-64
FIAT 126p, 1981 r., 650 ćcm, czerwony, nowy akumulator, po 
przeglądzie^ deska rózdz. nowego typu, stan dobry,-.600 zł. 
Stryjno, teł. 071/389-8^-94
FIAT 126p, 1981 r., żółty, szerokie zderzaki; szerokie wloty, 4 
nowe opony, stan silnika i skrzyni biegów b. dobry, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 342-08-80
FIAT 126p, 1981 r.,' kolor groszkowy, po remoncie silnjka i bla
charki, szerokie zderzaki, * 950 zł. Paczków, tel. 077/431 -60-11 
FlAT 126p, 19811. bez przeglądu, sprawny, - 300 żl.' Polkowi
ce, tel. 0502/42-35-83 '
FIAT 126p, 1981 r., • 50Q zl. Wrocław, tel. 071/311-78-47, 
0604/91-57-12 ,
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, czerwony, nowa deska; siedze
nia, po malowaniu, wymieniony silnik, skrzynia biegów, alter
nator, - 800 zł. Wrocław,tel. 071/329*14-09 .
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, beżowy, lotnicze fotele, alterna
tor, nowe opony i tłumik, • 650 zł. Przemków, woj. legnickie, tel. 
0607/83-70-63
FIAT 126p, 1082 r.; 650-ccm, niebieski, alternator/* 950 zt. 
tjiojńów, te f076/722-96-65,0502/41-60-65/
FIAt 126p. 1982 r .  6500001, benzyha,-częrwony,p^.Wymian[e 
amortyzatorów, tylna szyby uchylane; tylna szybą ogrzęwąąa;-* 
850 zł lub zamtenię na Dacię, Zastawę, w dóbryri stenie j tegrli- 
ća,’ te t4)76/722-29-16 X  /' ^  -
/IA T  126p, 1982'r., 65Ó ćcm, czewóny, słan b. dobry; howe 
opony, lotnicze fotele, zarejestrowany, OC*-1.400 zł. Oborniki 
śląskie, tel. 071 /310-12-Ó4,0502/02-34-82 
T IAT126p, 1982 r., zielony, po remoncjp blacharki, -1.400 4  
Prusice, tel. 0606/44-87-10; ‘ f ' ' ;  i% %  i
FIAT 126p; 1982 r„ 70 tyś. km, 662 ccńł, jasnobrązowy, po w i
lnianie blacharki przodu, nowy akumulator (na gwarancji), nowe 
Sprzęgło, ftowe opony - 900 zł; Sżewce, tej. 071/310-70-59 , 
FIAT 1Ż6p, 1982 r.. 650 ććrfi. biały, przegląd do 07,2001 r. - 600 
zł. Wrocław, teł! 0603/76-59-82 '
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, benzyna, biały, stan dobry, • 800 
żl. Wrocław, teł. 071/325-32-83 
FIAT 126p, 1982/83 r., 6 tys. km, 600 ccm, benzyna, żółty, al
ternator, nowy resor, szerokie zderzaki, hamulce nowego typu, 
kola tylne i lotka od Fiata Cinquecento, pasy bezwł., lampy tyl
ne od Eleganta, lotnicze fotele, nowy akumulator (gwar.), białe 
kierunkowskazy, gruba kierownica, nowe tablice rejestr, * 850 
zł. Wrocław, tel. 0602/70-71-75
FIAT 126p, 1983 r., 60 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, lotni
cze fotele, tylne szyby uchylane, nowe progi, podłoga, • 650 zł. 
Jawor, tel. 0604/94-14-58 po godz. 16 
FIAT 126p, 1983 r., 600 ccm, kolor wiśniowy, zadbany, po wy
mianie skrzyni biegów *  drugi samochód na części, - 1.100 zl. 
Wrocław, tel. 0502/98-71-18
FIAT 126p, 1983 r„ 650 ccm, bordowy, po remoncie silnika, 
nowe amortyzatory, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele • 540 zl. 
Bielawa, tel. 0607/15-81-14
FIAT 126p, 1983 r., czerwony, po lakierowaniu, szyberdach, 
garażowany, po remoncie silnika, • 800 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-02,0608/62-57-44

FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm stan dobry, • 700 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/736-97-69
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, biały, przegląd do 02.2002 r.,^tan 
dobry, - 850 zl. Góra, tel. 065/543-25-13 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, pomarańczowy, po remoncie sil
nika i wymianie łożysk, alternator, fotele kubełkowe • 700 zł. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-30-28,0604/73-06-18 
FIAT 126p, 1983 r., .36 tys. km, 650 ccm, żółty, czarne pasy, 
silnik z 1991 r., bagażnik dachowy, części, radioodtwarzacz, 
bez przeglądu, • 1.000 zl. Nowa Ruda, tel. .074/872-76-09 
FIAT 126p, 1983 r., beżowy, garażowany, alternator, stan do
bry, -'1.000 żł. Opole, tel. 077/457-70-44 
FIAT 126p, 1983 r., niebieski, po remoncie blacharki; alterna
tor, stan. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/793-53-18 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, pomarańczowy, II właściciel, ku
bełkowe fotele, alternator. stan techn. b, dobry, blacharki dobry,
• 750 zi. Wrocław, tel. 0606/14-29-51 
FIAT 126p, 1983 r., 600 ccm, kolor wiśniowy, zadbany, po wy
mianie skrzyni *  drugi na części • 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0502/98-71-18
FIAT 126p. 1983 r., 650 ocm, zielony, zadbany, nowe opony, 
akumulator, ukł. kierowniczy i hamulcowy oraz reflektory, alter
nator, po remoncie, blacharki w 1999 r. - 1.300 zl. Wrocław, tel. 
0.71/788-86-22 wieczorem
FIAT 126p, 1983 r., 100 tys. km, 650 ccm, zielony, po remoncie 
blacharki i  lakierowaniu.altemator, nowa skrzynia biegów, stan 
idealny,- 900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-26-43 .
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, brzoskwiniowy, berprzeglądu, po 
malowaniu w 2000 r, - 500 zl. Wrocław, teł. 363-23-61,788-14*04 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, blacharka dobra, silnik i 
skrzynia biegów~bi dobre, ważne OC;-opony dobre; - 550 z). 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54 - 
FIAT 126p, 1983 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerWóny, po remon
cie blacharki w 1999 r.; ,ha chodzie*, zatrzymany dowód reje
stracyjny, bez dziur, • 300 zł. Wrocław, tel. 0605/51 -55.-47 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm;szary, lotnicze fotele,-alternator, 
H4, nowa przednia szyba, opony dó wymiany, zapowietrzony 
ukł. ham., brak przeglądu, nowy resor, garażowany od nowo
śc i - 700 zl. Wrocław, tel. 330-28-28 po godz. 15 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, pomarańczowy, oryginalny lakier, 
stan ogólny średni, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 03.2002 
r, - 650 zl. Wykroty, tel. 0604/88-76-83 
FIAT 126p, 1984 r., 94 tys. km, 650 ccm, czerwony, badania 
tech. do stycznia 2001 r., w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, 
nie wymaga wkładu finansowego, - 1.000 zi. Nysa, tel. 
0604/58-33-16 • . , ,  -  -
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, alternator, lotnicze fo
tele, RO + głośniki, nowe opony. nowe resory, szerokie zderza
ki. * 1.300 zł lub zamienię na motocykl albo motorower. Wro
cław. tel. 345*04-23,372-65-06 
FIAT 126p, 1984 r., 8 tys. km, 650 ccm, żółty, pełny lifting, nowe 
opony,, zderzaki i  lusterka w kolorze nadwozia, nowe przednie 
zawieszenie, po remoncie blacharki i skrzyni biegów w 1999 r., 
lotnicze fotele, atrakc. wygląd, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 
071/351-27-71
FIAT 126p, 1984 r., 63 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, lotni
cze fotele, alternator, deska rozdz. nowego typu, ważne OC, 
stan dobry, - 700 zl. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, stan dobry, przegląd do
05.2002 r., alternator, nowe opony, zawieszenia, silnik po re
moncie, stan b. dobry, odcięcie zapłonu *  dodatkowe światło 
.stop’ ,.-1.150 zł. Wrocław, tel. 0501/15-36-09.
FIAT 126p, 1984 r:, 650 ccm, piaskowy, atrakc. wygląd, ciemne 
szyby, szerokie nadkola, stan b. dobry, -1.000 zł. Bielany Wro
cławskie, teł. 0607/28-74-07
FIAT 126p, 1984 r., niebieski, zarejestrowany do 2 0 0 2 przy
ciemnione szyby, kubełkowe fotele, - 700 z l  Biernatki, gm. . 
Wądroże Wlk., tel. 076/887-47-08 
FIAT 126p, 1984 tr, 99 tys. km, 650 cćm, zielony, I właściciel, 
garażowany, ważny przegląd, stan dobry, • 1.500 zl. Dzierżo
niów, tel. 074/646-49-65 -
FIAT 126p, 1984 r., 90 tys. km, 650 ććm,żółty, aiternator, lotni
cze fotele, stan dobry; przegląd do 08.200f r, - 1.000 zł. Lub
sza. tel. 077/411-86-46
FIAT 126p, 1984 r., 650 cćm; czerwony, stan-b: dobry;- 900 zł. 
Polkowice, tell-0609/53-41-12
FIAT 126p, 1984 r„- 650 ccmozerwony ż czarnymi pasami, atrak- 
cyjny wygląd, po remoncie blacharki, stan silnika dobry, dodat
kowo 2. silnik i elementy blacharki, - 850 zl. Prusy, teł. 
071/392-63-62.0604/55-69-72
FIAT 126p, -1984 r., 650 ccm, czerwony, alternator, po remónćie 
zawieszenia, ukt. hamulcowy, noWy akumulator, przegląd, spraw
ny, -1.200 zł. Radwanice, tel. 0609/49-96-15 *  -
FIAT 126p, 1984 r, 650 ccm, niebieski, ospoilerowany. lotnicze 
fotele, alternator; przyciemniana przednia szyba, nowa deska 
rozdz.;dodatkowe światło .stóp’ , stan lechrt dobry. -1.350 zł. 
Roztoka, tel. 074/850-90-29 po godz. 16 
FIAT 126p. 1984 r., - 400 żl.-Sobótka, tel. 071/316*22-81, 
0605/51-90-53-
FIATt26p, 1984 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, kpi: doku
mentacja, brak przeglądu i OC, blacharka do remontu, opony W 
dobrym stanie, przebieg 15.000 km po remoncie silnika; bez 
akumulatora. - 400 zl. Strzelin, teł, 071/346-28-99 
FIAT 126p, 1984 r., pomarańczowy, -1.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-47-60 > -
FIAT 126p, 1984 r., żółty, uchylne tylne szyby, spoilery, lotnicze 
fotele, alternator, -1.050 zł. Świebodzice, tel.074/854-62'39- 
FIAT 126p, 1984 r.. 650 ccm.-łfiebleski, alternator; sżeroka de
ska rozdz., szerokie zderzaki, nadwozie z 1990 r, - 1.400 żł. 
Topola, gm. Kamieniec Ząbkowicki, teł.-0608/38-04*87 '
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm; szary,-felgi tylne od BMW, do 
małych poprawek blacharka, alternator, szeroki licznik, ważne 
OC. - 550 zl. Wrocław, tel. 0501/40-31*54 
FIAT 126p, 1984 r.,650 ccm, czerwony, .ńaćhodzie", * 350 żł. 
Wrocław, tel. 0600/37-35-61 '
FłAT 126p, 1984 r., niebieski; szerokie zderzaki; lotnicze^fote
le. - 700 zł. Żarów, -tel. 074/850*72-1J9'' '  •'
FIAT 126p, 1985 r.. 650 ccm, pomarańczowy, RM, tylna szyba 
ogrzewana, po remoncie silnika (panewki, tłoki, cyhndry -ra 
chunki). dodatkowe światło .stop’ , nowe lotnicze fotele, stan 
idealny, -1.300 zl. Lubin, tel. 0607/50-02-34 ■:
FIAT 126p, 1985 r., biały, po remonciel)lacharki, podwozia, nowy 
resor, nowe amortyzatory, roczny lakier, szeroka.deska, rozdz., 
zderzaki, gruba kierownica, przegląd do 05.2002 r. - f  .600 zl. 
Nysa, tel. 077/433-94-55; :
FIAT 126p, 1985 r.. 652 ccm, ćzarny. z białymi dodatkami, lot
nicze fotele, sportowa kierownica, alternator, deska rozdz. no
wego typu, zapłon w stacyjce, instalacja elektr.; nowy rozrusz
nik, blacharka do poprawek, przegląd do 02.2002 rr, pasy bezwł,
-1.000 zł. Polanica Zdrój. tel. 074/868-25-17 .
FIAT 126p, 1985 r., 57 tys. km, 650 CGm; zielony, stan silnika i 
blacharki b. dobry, lotnicze fotele, alternator, szerokie zderzaki, 
.plastikowe nadkola, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0607/52-44-50 
FIAT 126p, 1985 r., 70 tys. km stan dobry, - 1.000 zl. Wrocław, 
tel. 373-13-16
FIAT 12.6p. 1985 r., 10 tys.-km, 650 ccm, pomarańczowy, oryg. 
lakier, brak korozji, garażowany, konserwacja co rok; przegląd 
ważny do 04.2002 r., uregulowane opłaty; nowy. zapłon, zawie
szenie nowe (1999 r.), zderzaki czarne, 2 nowe ópóny, RO, ta
picerka w kojorze czarnym, felgi lakierowane, stan idealny,
1.65.0 zł, Wrocław, tel; 071/361-95-65.0607/42-82-29 i 
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. po przeglądzie. - 800 zł. Żagań, tel. 
0607/34-70-76
FIAT 126p, 1985 r., 50 tys. km, 650 cćm, brązowy, oryg. lakier, 
hak, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, stan techn. b. dobry lub 
zamienię na Poloneza. Brzeg Dolny, tel. 0607/52*47*94, 
071/327-85-57
FIAT 126p, 1985 r., 120 tys. km, 600 ccm, pielony, po przeglą
dzie, stan dobry, • 1.200 zł. Brzeg Dolny, tel< 071/319-54-90. 
0604/31-72-76
FIAT 126p, 1985 r., 80 tys. km, 649 ccm, żółty, nowe końcówki 
drążków, zwrotnice po regeneracji, nowe 3 opony, RO, szero
kie zderzaki, kołpaki, lotnicze fotele, dodatkowe światło .stop’ , 
reiingi dachowe, .na chodzie’ , nowe tablice, - 1.500 zl lub za
mienię na inny, w tej cenie. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-08-82 
po godz. 15
FIAT 126p, 1985 r., 31 tys. km, 650 ccm, brązowy, garażowany, 
po konserwacji, nadkola, stan b. dobry, bez wypadku - 3.000 zł 
lub zamienię na Poloneza z 1994 r., do poprawek lakierniczych

albo na rozbitego Forda Fiestę, z 1989 r. Dzierżoniów, tel. 
074/833-03-26
FIAT 126p, 1985 r., 40 tys. km, 650 ccm, brązowy metalic,.te., 
rażowany, zadbany, lotnicze fotele, przegląd do 11.2001 r.,1#/ 
ciągłej eksploatacji - 1.200 zl. Głuchołazy, teł. 077/439-18-95, 
0604/40-04-67
FIAT 126p, 1985 r. po remoncie silnika, skrzyni biegów i zawie
szenia. - 1.400 zl. Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-32-01. 
0608/67-21-64
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm amortyzatory na gwarancji, kpi. 
kół zimowych, szeroka deska, tylna szyba ogrzewana, żarówki 
H4, nowy układ hamulcowy, przegląd do 10.2001 r, -1.300 zl. 
Jemielno, tel. 065/544-72-47
FIAT 126p, 1985 r. karoseria uzbrojona, lotnicze fotele, stan 
dobry. Krotoszyce, tel. 076/887-85-96 
FIAT 126p, 1985 r., morelowy, nowy układ hamulcowy, szero
kie zderzaki - 390 zl. Legnica, tel. 076/852-27-57 
FIAT 126p, 1985 r., 96 tys. km, 652 ccm, pomarańczowy, orygi
nalny lakier, blacharka do poprawek, silnik - stan b. dobry, lotni
cze fotele, garażowany, -1  000 zł. Legnica, tel. 076/857-56-12 
FIAT 126p,.l985 r. po remoncie blacharki, po lakierowaniu, lot
nicze fotele, szerokie żderzakir szeroka deska, * 2.000 zł. Lu* 
bom.ierz, tel. 075/783-37-42
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm,.żółty, przegląd do,02.2001 r . al
ternator, szerokie zderzaki, po remoncie silnika, zwrotnic, ukła
du hamulcowego, rozrusznika, • 850 zl. Łomnica, tęl. 
075/713-04-06
FIAT 126p, 1985 r. po remoncie kapitalnym blacharki,.-1-500 
zl. Małuszów, tel. 071/311-85-47 
FIAT 126p, 1985 r., 30 tys. km, 650 ccm, benzyna, pomarań
czowy, po remoncie silnika, hak, konserwacja, alternator, de
ska rozdz. nowego typu, -1.400 zł. Polkowice, tą}. 076/749-35-12 
FIAT 126p, 1985 r., 80 tys. km, 650 ccm( czerwony, po remon
cie blacharki i skrzyni biegów, stan dobry, - 1.000 zl> Rogów, 
teł. 077/415-65-41
FIAT 126p, 1985 r. deska nowego typu, po remoncie, alterna
tor, brak przeglądu, do drobnych poprawek lakierniczych. - 950 
zł. Rogów Sobócki, tel. 071/390-40-34.
FIAT 126p, 1985 r., 140 tys. km, 650 ccm, jasnobrązowy, alter
nator, garażowany. stan dobry, • 800 zł. Sokołowsko, gm. Mie
roszów. tel. 074/845-10-85
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, nowe opony i siedze
nia, * 1.100 zl. Stare Bojanowo, tel. 065/518-52-76, 
0603/31-67-12
FIAT 126p, 1985 r., zielony, stan dobry, mogą być raty - 1 .6Q0v 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-03-59, 0601/58-20-53 -. -W .\
FIAT 126pi 1985 r., 70 tys. km stan b. dobry. - 1.000 zl. Wró- 
claw, tel. 071/373-13-16
FIAT 126p. 1985 r., 76 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właściciel, 
przegląd do 12.2001 r., nowe opony, po remoncie silnika 5 tys. 
km, stan dobry, • 900 zl. Wrocław, teł. 071/365-28-89 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, seledynowy, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, ważny przegląd i OC, szeroka deska, * 850 zł. 
Wrocław, teł. 071/352-64-44
FIAT 126p, 1985/86 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
blacharki i lakierowaniu, przegląd do 02.2002 r., nadkola plasti
kowe, ogrz. tylna szyba, nowy resor, • 1.500 zł lub zamienię na 
młodszego Fiata 126p. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 
074/868-72-31
FIAT 126p, 1985/86 r., biały, duża deska rozdzielcza, nowy aku
mulator, stan dobry, -1.200 zł. Wrocław, teł. 071/345-78-54 
FIAT 126p, 1986 r.f beżowy, II właściciel, garażowany, pasy 
bezwł., radio, po remoncie silnika i skrzyni b., stan dobry, -1.500 
zl. Boleścin, gm. Świdnica, tel. 074/85.0-18-27 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, dwie nowe 
opony, po remoncie silnika, garażowany, z tylu lotka, hak, za
dbany, zarejestrowany, opłacony, stan dobry, - 1.500^. Gnie- 
chowice, tel. 071/316-89-60 . s  |  • -
FIAT 126p, 1986 r„ granatowy., deska rozdz. nowego typu, ba
gażnik, standobry,-1.500zLKosiska^ tel. 076/857-45-14 -■ 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony; lotnicze fotele, szero
kie zderzaki, hak; stan dobry t  drugi silnik i skrzynia b. gratis, -
1.250 zł. Legnickie Pole, teL 0601/45-39-77, 076/858-27-02 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, beżowy, boczne szyby uchylane, 
tylna szyba ogrzewana, szeroka deska rodzielęza, szerokie 
zderzaki, nowy alternator, stan tech: dobry, —1.300 zł. Lubin, 
tel. 0605/85-25-34
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerworty altemator. lotnicze fo
tele, tylne szyby uchylane, pasy bezwl., po remoncie silnika, 
blacharka w dobrym stanie, przegląd ważny do 08.2001 £, ak
tualne. OG, - 1.800 zl. Oborniki Śląskie, tel. 0717310-21-43, 
0501/61-43-79 .. . .. . .  %
FIAT 126p, 1986 r., 67 tys. km; 650 ccm; niebieski,.alternator, 
fotele lotnicze, RO + głośniki, przegląd do 06.2001 r. • 1.4ffl).zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-00-01, po,16.30 : . . Ę m  
FIAT 126p, 1986 r., 116 tys. km. 650 ccm, ponłarańczowy, rok 
po kapitalnym remoncie blacharki,' howy typ deSki rozdzielczej, 
alternator; zapłon w stacyjce, nowe opony, - 1.450 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/322-78*65,0602/32-45-68 
FIAT: 126p, 1986 r., srebrny metalic. po reTnoncie kapitałnym. 
80 % części z.eleganta .* 2.700 z ł. ., tel. 077/421-51-10 
FIAT126p, 1986 r., 652 Ccm, czerwony, szyberdach, po remón- 
cie kapitalnym silnika, nowe opony, ukł. kierowniczy po remon
cie, nowy akumulator, eiemne szyby tylne, siedzenia.ż Fiata 
Cinąuecento, pólka głośnikowa 800 W + wzmacniacz,.- 2.500 
zl. Bogacica, tel. 077/413-05-30- 
FIAT126p, 1986 r., 650 ccm, żółty, lotnicze fotele, deska nowe
go typu, nowy akumulator (gwarancja), pczegląd do 19.10.2001 
fi - (.550 zł - Doboszowice, tel. 074/817-87-62 - 
FIAT 126p, 1986 r.. 650 pcm, czerwony, nowy ukł. hamulcOwy.i 
amortyzatory, szeroka deska rozdzielcza, 4 zagłówki, pasy 
bezwl., stan b. dobry, -1.800 zł. Dzierżoniów, tel. 0608/64-32*62 
FIAT 126p, 1986 r. nowy alternator, stan silnika-i opon.dobry, 
lotnicze fotele, zapłon w stacyjce,-po remoncieblacharki w 2000 
r„ szeroka deska rozdz, • 1.350 zi. Giebułtów, gm. Mirsk, tel. 
0607/07-63-13 ?
FIAT 126p, 1986 r , 56 tys. km, 650 ccm, błękitny, stan dobry, -
1.450 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 0603/34-42-31 .
FIAT 126p, 1986 r.,-650 ccm, czerwony, alternator, RO, szero
kie zderzaki, nowe lampy przednie, nowy akumulator (gwaran
cja), nowy rozrząd i sprzęgło, nowy układ hamulcowy, tłumik, 
dodatkowe światlo^stop’ , -1 .600;zl. Legnica, tel. 076/866-07-23 
FIAT 126p, ,1986 r. zarejestrowany do 08.2001 r.> sprawny, stan 
średni, - 850 zł. Lewin Brzeski, ie l. .077/412-86-85, 
0606/99-73-36 ^
FIAT 1.26p, 1986 rM106 tys. km, 650 ccmt zielony, szeroka de
ska rozdz., alternator, żarówki H4, zapłon w stacyjce, lotnicze 
fotele, konserwacja, bagażnik dachowy. • 1.900 zł. Mościsko, 
tel. 074/832-91-44
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, szeroka de^ka, 
nowe tablice, lotnicze fotele; po remoncie zwrotnic, stan f i f e -  
bry, II właściciel,-.-1.350 zl. Nowa Ruda. tel. 074/872-84-6o 
FIAT 126p, 1986 r., 95 tys. km, 650 ccm. niebieski, stan dobry, 
nowe opony, tylna szyba ogrzewana, RO, rozruch w stacyjce, 
szerokie zderzaki, nowa deska, • 1.500 zl. Nowogrodziec, tel. 
0600/63-76-75
FIAT 126p. 1986 r., 650 ccm, biały, nowy.akumulator, szczęki, 
bębny ham.f po remoncie układu kierowniczego, szeroka de
ska rozdz., lotnicze fotele, welurowa.tapicerka,.stan blacharki i 
silnika b. dobry,- • 1.200 zl, Oleśnica, tei. 071/315-53-56 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, nowe opony, ga
rażowany, bez korozji,, stan b. dobry, - 1.350 / I .  Oława. tel. 
071/303-07-91.0607/72-02-46 .
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, pełna dokumen
tacja, nowe opony (4^zt.), nowe zawieszenie, hak, trzecie świa
tło .stop*, kołpaki, pokrowce, w ciągłej eksploatacji, zadbany 
stan b. dobry, -.1.600 zl. Siechnice k. Wrocławia,, tei. 
071/311-54-94 po godzr 16,0608/70-50-14 .
FIAT 126p, 1986 r„ 650 ccm, żółty, stan tech. dobry. - 1.65Ó zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-64-47,0606/89-91-86 —
FIAT 126p, 1986 r.. 38 tys. km. 652 ccm, czerwony, stan dobry, 
nowy resor i hamulce, brak aktualnego przeglądu, -1.150 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-28-58,0602/35-61-24 
FIAT 126p FL. 1986 r.. 84 tys. km, 650 ccm, żółty, nowe zwrot
nice, zbiornik paliwa, fotele lotnicze, po remoncie silnika, nowe 
blachy przód, do lakierowania, bagażnik, tylna szyba ogrzewa
na, - 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847.-12-28 
FIAT 126p, 1986 r.. 56 tys. km, 650 ccm, biały, -1.400 zl. Wro- 
daw. tel. 0601/44-99-18
FIAT 126p, 1986 r., 30 tys. km, 650 ccm, pomarańczowyfĄan 
b. dobry, ospoilerowany, stan ópori dobry, lotnicze fotele: mw + 
wzmacniacz i głośniki, po remoncie silnika, lampy H4, alterna-
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AC 1 OC może być tańsze!
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lor, białe kierunkowskazy, halogeny, alarm; *1.600 zl. Wymiar
ki, (el. 068/360-40-26 dogodź. 15 

^<1AT 126p FL, 1986 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
JRrtnicze fotele, alternator, tylna szyba ogrzewana, - 1.450 zl. 

Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-38-27 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, piaskowy, 2 nowe opony, kołpaki, 
listwy ozdobne, szerokie zderzaki, alternator, stan dobry, -1.150 
zł. Zloty Stok, teł. 074/867-06-28,0608/49-74-01 
FIAT 126p, 1986 r., 65 tys. km, 650 ccm, biały, stan dobry, - 
1.400 zł. Żarów, tel. 074/858-96-11 
FIAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, nowe opo
ny, po remoncie blacharki i malowaniu, alternator, plastikowe 
zderzaki, • 1.500 zł. Chojnów, tel. 0603/10-33-35 
FIAT 126p FL, 1986/87 rr, 650 ccm, biały, stan b. dobry, -1.650 
zl. Sulisławice, gm. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-43-19 
FIAT 126p, 1986/87 r. stan 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, 1986/90 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, nowa 
deska rozdzielcza, nowy akumulator (gwarancja), białe kie
runkowskazy, tylna szyba ogrzewana, nowe łożyska kół, stan 
dobry, • 1.800 zl. Rokitki, tel. 0604/56-57-75 
FIAT 126p, 1987 r., biały, -1.000 zł. Brzeg, tel. 077/412-32-63 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, zielony, RO, nowa deska rozdziel
cza, alternator, żarówki H4, lotnicze fotele, kpi. opon zimowych, 
części, stan b. dobry, - 2.100 zl. Duszniki Zdrój, tel. 
074/868-34-34 -
FIAT 126p, 1987 r„ 650 ccm, bordowy, nowy akumulator (gwa
rancja), alarm ♦ pilot, pełny lifting, nowe 2 opony, RO, śtan bla
charki b. dobry, -2.200 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-14-13 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, zielony, stan dobry, deska rozdz. 
nowego typu, I właściciel, • 1.200 zl. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm. jasnopopielaty, alternator, lotni
cze fotele, żarówki H4, 2 nowe opony, zadbany, stan dobry, - 
1.800 zl. Piskorzów, gm. Pieszyce, tel. 074/836-90-33 po 
godz. 17,0600/31-30-40 po godz. 17 
FIAT126p, 1987 r.; 8 tys. km, 650 ccm, żółty, nowy resor, zwrot
nice, sprężyny, hamulce, centr. zamek, stan dobry, - 2.200 zl. 
Wrocław, teł. 0501/01-61-50
FIAT 126p, 1987 r., 63 tys. km, 650 ccm, wiśniowy, deska rózdz. 
nowego typu, alternator, zapłon w stacyjce, welurowa tapicer
ka, dmuchawa, stan b. dobry, • 1.400 zl. Wrocław, teł. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1987 r., 48 tys. km, pomarańczowy, lotnicze fotele, 

a lte rna to r, stan dobry, - 1.900 zł. Wyszanów, gm. Szlichtyngo- 
' « » .  lei. 065/549-29-63 

FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, na białych 
tablicach, szeroki licznik, szerokie zderzaki, - 1.350 zł lub za
mienię na inny do 1100 ccm. Brzeg, tel. 0608/57-38-92 
FIAT 126p, 1987 r., 76 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, lotnicze 
fotele, alternator, tylne szyby uchylne, nowy akumulator. -1.800 
zł. Dobromierz, tel. 074/858-61-82. 0602/37-67-92 
FIAT 126p, 1987 r., 652 ccm, żółty, zapasowe 2 opony, do ma- 

'  łych poprawek blacharskich, - 1.200 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/832-33-11
FIAT 126p, 1987 r„ biały, po remoncie silnika i blacharki, • 2.300 

** zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 075/643-68-87 
FIAT 126p FLS, 1987 r., 72 tys. km, 650 ccm, benzyna bez- 
ołow., biały, stan idealny, wersja eksportowa, ocynkowane nad
wozie, b. bogate wyposażenie, pilne, z powodu wyjazdu, - 2.900 
zl. Jelenia Góra, tel. 0604/06-17-78 
FIAT 126p, 1987 r . 78 tysrkm, 650 ccm, granatowy, garażowa
ny, szeroka^deska, alternator, nowe opony, szerokie zderzaki, 
zapłon w stacyjce, stan b. dobry, • 1.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-71-05
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, kołpa
ki, szerokie zderzaki, radioodtwarzacz, po przeglądzie, -1.700 
zl. Kłodzko, tel. 074/867-58-06
FIAT 126p FL, 19871., 650 ccm, niebieski, stan b. dobry, szero
kie zderzaki, kołpaki, radioodtwarzacz, po przeglądzie, -1.700 
zł. Kłodzko, tel. 0601/91-72-42 .
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, zapłon w 
stacyjce, szerokie zderzaki i deska rozdzielcza, lotnicze fotele, 
po remoncie kapitalnym, konserwacja, nowy akumulator, nowe 
opony, zadbany, atrakc. wygląd, kierowca niepalący, dobre na
głośnienie, nie wymaga wkładu finansowego, -  3.300 zl. Lubań,

. tel. 075/722-54-74
FIAT t26p, 1987 r., 650 ccm, seledynowy. -1.500 zl. Lubin, tel. 
076/842-37,57
FIAT 126p, 1987 r., 56 tys. km alternator, nowe fotele i waha
cze, nowy układ kierowniczy i półosie, nowe łożyska, głowica z 
99 r, -1.800 zl. Prusy k.-SIrzelina, tel. 071/392*63-30 •
FIAT 126p, 1987 r.,. 650 ccm, niebieski,po remondew 2000r. 
b^harki, silnika, skrzyni biegów i zawieszenia, lotnicze fotele. 
o®óka deska rozdzielcza, 2 nowe opony, alternator, tylna szy- 

. ba ogrzewana, żarówki H4, halogeny, RO, garażowany, • 2.000 
zł. Rakowicę Wlk., tel. 07^782-32-73 po godz.17 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, szeroka deska, alterna
tor, zadbany, stan dobry, - 1-.700 zł. Strzelin, tel. 071/392-04-69 
FłAT t26p.FL, 1987 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, kubełkowe 
fotele, RM ♦ głośniki, po remoncie skrżyni biegów, sprzęgła, 
Zwrotnic, szeroka deska rozdz, zapłon w stacyjce, szerokie 
zderzaki, oryg. lakier, -1.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-26-09 
FIAT 126p, 1987 r., piaskowy, po remoncie blacharki, po lakie- 
rowniu, szeroka deska i zderzaki, lotnicze fotete, zadbany, • 
1.650 zl. Wałbrzych, teł. 074/844-03-36,0604/50-54-93 
FIATi26p, 1987 r„ 79 tys. km, 650 ccm, jasny, stan idealny, I 
właściciel, garażowany, oryginalny lakier, alternator, zapłon w 
stacyjce, nowe opony, • 2.100 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1987 r., niebieski, po remoncie blacharki i lakiero
waniu, hak, rozkl. siedzenia, nowe opony, zapłon w stacyjce, 
szeroka deska, tylna szyba ogrzewana, • 1.850 zł. Wisznia Mała, 
teł. 071/312-40-62 

... FIAT 126p, 1987 r., 41 tys. km, 650 ccm, biały, szeroka deska,
I właściciel, alternator, ważny przegląd, nadkola, konserwacja, 
nowy gażnik, -1.850 zł. Wrocław, tel. 0503/71-33-34 
FIAT 126p, 1987 r, 650 ccm, niebieski, techn. sprawny, • 1.200 
zl. Wrocław, tel. 071/352-97-31
FIAT 126p, 1987 r., 49 lys. km, niebieski, garażowany, lotnicze 
fotele, zadbany, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/353-16-36 
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. kto, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
alternator, szeroka pólka, wysokie fotele, pasy bezwładnościo
we, nowy lakier, po remoncie blacharki i silnika, - 2.000 zł. Zię
bice, teł. 0501/03-79-00
FIAT 126pFL, 1987 r., czerwony, zadbany, zapłon w stacyjce, 
lotnicze fotele, nowe opony, plastikowe nadkola, nowy akumu
lator, szerokie zderzaki, stan b. dobry, -1.450 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-50-82
FIAT 126p, 1987/88 r., 92 tys. km, 650 ccm, turkusowy, stan b. 
4 ^ ry , po remoncie silnika, blacharki, nowe 2 opony, alternator, 
3 P * "k iH4 (Przedniej, szeroka deska, zapłon w stacyjce, tylne 
szyby uchylane, hak, lotnicze fotele, - 2.500 zl. Grabice k. Gu
bina, tel. 0606/11-39-40
FIAT 126p, 1987/88 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, bardzo 
dobrze utrzymany, • 2.000 zł. Opole, tel. 077/442-18-69, 
0600/60-23-92
FIAT 126p BIS, 1988 r.. 700 ccm, benzyna, cytrynowy, stan b. 
dobry, • 1.500 zł. Lubin, teł. 076/846-58-76,0601/87-29-31 
FIAT 126p, 1988 r., niebieski, lotnicze fotele, nowe opony, stan 
dobry, • 1.800 zł. Czerna, woj. legnickie, tel. 0605/63-13-45 
FIAT 126p, 1988 r., 6ó tys. km, 650 ccm, niebieski, nowe opo
ny, dmuchawa, tylne oparcie składane, zapłon w stacyjce, lot
nicze fotete, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, • 2.200 zł. 
Głogów, tel. 076/835-51-07
FIAT 126p, 1988 r. stan dobry, ważny przegląd i OC, • 1.500 zl. 
Grodków, tel. 077/415-57-99
FIAT 126p, 1988 r., biały, alternator, zapłon w stacyjce, nowy 
akumulator, 2 nowe opony, po wymianie zwrotnic i resorów, 
dodatkowe światło .stop*, • 1.850 zł. Januszkowice, tel. 
071/315-44-24
FIAT 126p, 1988 r„ 650 ccm, zielony, zarejestrowany do 08.2001 
r.. stan b. dobry, lotnicze fotele, ciemne szyby, tylna szyba ogrze
wana, dmuchawa, • 1.650 zl lub zamienię na Mercedesa 123 D. 
Jaszkowa, woj. wałbrzyskie, tel. 0605/37-73-41 
FIAT 126p BIS. 1988 r., 700 ccm, biały, nie wymaga napraw, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 1.850 zl. Kawice, tel. 
076/858-40-55
FIAT 126p. 1988 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, tylna szyba 
ogrzewana, żarówki H4, dużo nowych części, garażowany, bez 
''Śitodku-, ważny przegląd, blacharka do małych poprawek, - 
1*TO zl. Kąty Wrocł., tel. 071/316-69-33 
FIAT 126p, 1988 r., 74 tys. lcm, 650 ccm, beżowy, pełny lifting,

zapłon w stacyjce, pasy bezwł., stan b. dobry, - 2.100 zl. Kłodz
ko, tel. 074/867-92-98, 0607/18-24-35 
FIAT 126p, 1988 r., 52 tys. km, 650 ccm, zielony, po remoncie 
blacharki, zapłon w stacyjce, deska rozdz. nowego typu, lotni
cze fotete, nowe opony, bez wypadku, - 2.300 zl. Legnica, tel. 
0604/97-84-05
FIAT 126p, 1988 r., biały, oryg. lakier, nowy akumulator (gwa
rancja), rozkładane lotnicze fotete, alternator, nowy ukł. wyde
chowy, stan blacharki i silnika b. dobry, przegląd do 03.2002 r, 
• 2.100 zł. Legnica, tel. 076/850-61-42 po godz. 18 
FIAT 126p, 1988 r., 90 tys. km, 650 ccm. benzyna, czerwony, 
stan dobry, • 1.800 zł. Leszno, teł. 065/545-52-62 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, jasnozielony, zapłon w stacyjce, 
alternator, pasy bezwl., żarówki H4, techn. sprawny, -21100 zł. 
Mysłakowice, tel. 075/713-18-95 
FIAT 126p, 1988 r., ceglasty, alternator, kubełkowe fotele, sze
roka deska rozdzielcza, stan b. dobry, -1.690 zl. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-62-76,0602/85-29-65 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, wiśniowy, przegląd, OC, • 1.950 
zł. Oława, tek 0607/79-95-43
FIAT 126p BIS, 1988 r. stan dobry, dużo nowych części, • 1.800 
zł. Oława, tel. 0601/14-88-60
FIAT 126p, 1988 r., 3 tys. km, 652 ccm, jasnozielony, stan b. 
dobry, nowe fotete lotnicze przednie i tylne, nowy ukl. kierów., 
nowe amortyzatory, nowy rozrusznik, nowe lusterka i opony • 
2.300 zl. Pieszyce, tel. 074/836-72-56,0603/52-21-49 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, stan techn. b. dobry, 
lotnicze fotele, kpi. nowych opon, nowy akumulator, szeroka 
deska rozdzielcza, pasy bezwładnościowe, zarejestrowany, •
2.200 zl. Polkowice, tel. 076/749-64-87
FIAT 126p, 1988 r., 115 tys. km, 652 ccm, biały, przegląd do 
05.2002 r., po remoncie blacharki, stan dobry, - 1.950 zł. Świd
nica, tel. 074/852-50-30
FIAT 126p, 1988 r., żółty, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-43-01
FIAT 126p BIS, 1988 r., czerwony, nowy gażnik I amortyzatory, 
-1.100 zł. Wiązów, tel. 071/393-13-38 
FIAT 126p, 1988 r., 74 tys. km, 652 ccm, zielony, zadbany, wy- 
gluszony silnik, lotnicze fotete, dmuchawa, zapłon, tylna szyba 
ogrzewana, szerokie zderzaki, listwy na nadkolach, - 2.300 zł. 
Wrocław, teł. 0605/78-41-85
FIAT 126p, 1988 r. garażowany, radioodtwarzacz, lotnicze fote
le, nadkola, stan b. dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-97-45, 
0600/69-04-38
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebiesko-bialy, przygotowany do 
KJS, 40 KM, kubełkowe fotele, pasy szelkowe, sportowe zawie
szenie i ukl. wydechowy, felgi 13’ , przegląd do 02.2002 r, • 4.500 
zl. Wrocław, tel. 0501/60-82-28 
FIAT 126p, 1988 r., 150 tys. km, 650 eon, benzyna, biały, w 
ciągłej eksploatacji, stan dobry, nowe tablice, - 2.000 zl. Wro
cław, tel. 0607/50-77-20
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, biały, po remoncie rozruszni
ka, alternatora, skrzyni biegów, nowy gażnik, akumulator, do
cisk i tarcza sprzęgła, przeguby, lotnicze fotele, białe zegary, 
plastikowe progi, pólka z głośnikami, bez przeglądu, atrakc. 
wygląd, - 2.200 zl. Wrocław, tel. 0501/25-98-30 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, alternator, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, nowy aparat zapłonu, nowy łańcuszek 
rozrządu, nowa pompa paliwa, bagażnik dachowy, hak, tylna 
szyba ogrzewana, nadkola, zadbany, po przeglądzie, • 1.850 
zł. Wrocław, teł. 071/357-95-17 ,
FIAT 126p, 1988 r., 74 tys. km, 652 ccm, zielony, zadbany, wy- 
gluszony silnik, roczny lakier, lotnicze fotele, dmuchawa, za
płon w stacyjce, ogrz. tylna szyba, szerokie zderzaki, listwy na 
nadkolach, • 2.300 zł. Wrocław, teł. 0605/78-41-85 
FIAT 126p, 1988 r., czerwony, alternator, pasy bezwł., szerokie 
zderzaki, ważny przegląd, stan b. dobry, - 1.400 zł. Wrocław, 
tel. 0605/92-76-48
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, po remoncie
hamulców, nowy akumulator (gwarancja], garażowany, lotnicze
fotele, techn. sprawny, przegląd do 2002 r( - 11800 zł. 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 zł. Wrocław, tel. 0607/82-97-45
FIAT 126p, 1988/89 r.. 650 ccm, biały, przegląd do 02.2002 r.,'
zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana. stan.b. dobry, • 2.200
zł. Karpacz, tel. 075/761-89-13
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, benzyna, biały, pełny lifting, 
tylne szyby otwierane, zapłon w stacyjce, lotnicze fotete, atrak
cyjny wygląd, • 2.550 zł. Kłodzko, tel. 074/868-97-40 po godz. 20 
FIAT 126p FL, 1988/89 r„ 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
nowe opony, wahacze, drążki, odcięcie zapłonu, alternator, za
płon w stacyjce, welurowa podsufitka, kubełkowe fotele (przód 
i tył), pasy bezwł., szerokie zderzaki, duża deska, nakładki na 
progach, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 2.450 zl. Paczków, tel. 
0608/17-00-95^
FIAT 126p FL, 1988/89 r., czerwony, po remoncie kapitalnym, 
lotnicze fotele, stan b. dobry, - 2.150 zł. Wrocław, tel. 342-08-80 
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, czerwony, oryg. lakier, zadbany, 
- 2.400 zł. Brzeg, teł. 077/411-90-08 
FIAT 126p, 1989 r., 5 tys. km, czerwony, po remoncie blacharki, 
lotnicze fotele, zadbany, stan b. dobry. • 2.400 zł. Gryfów Śl., 
tel. 0606/28-97-37 1
FIAT 126p, 1989 r. stan dobry, garażowany, - 2.200 zl. Ogrodni
ca, tel. 071/317-41-00
FIAT 126p, 1989 r., 652 ccm, piaskowy, pełny lifting, dużo czę
ści, stan dobry, - 2.300 zł lub zam. na Mercedesa 240 123 D od 
80 r., skorodowanego. Paczków, tel. 0600/65-46-89 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, zapłon w stacyjce, al
ternator, dmuchawa, szeroka deska rozdz., tylna szyba ogrze
wana, lotnicze fotete, nowe amortyzatory i ukl. wydechowy, stan 
b. dobry, • 1.950 zł. Polkowice, tel. 076/845-47-89 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 703 ccm, niebieski, lotnicze fotele,. -
1.200 zł. Strzeszów, tel. 071/312-82-22
FIAT 126p, 1989 r., 71 tys. km, 650 ccm, czerwony, po remon
cie blacharki, stan techn. b. dobry, • 1.900 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 784-34-11
FIAT 126p, 1989 r., biały, stan b. dobry, • 2.900 zl. Bielawa, tel. 
074/833-39-79
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
oryg. lakier, szerokie zderzaki, alternator, dmuchawa, rozruch 
w stacyjce, lotnicze fotele, stan dobry, • 25.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-73-45
FIAT 126p, 1989 r., 63 tys. km, 650 ccm pełny lifting, • 2.200 zl.
Brzeg, tel. 077/41^10-95.0604/82-79-82
FIAT 126p SKŁADAK, 1989 r., 600 ccm, niebieski, stan dobry,
po remoncie silnika, skrzyni biegów, zapasowy silnik .Bambi-
n o \ części, r 700 zl. Czerna, gm. Nowogrodziec, tel.
075/736-32-97
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, zielony, stan dobry, • 
2.500 zł. Głuszyca, teł. 0606/50-60-94,074/845-68-73 
FIAT 126p, 1989 r., 65 tys. km, 650 ccm, żółty, lotnicze fotete, 
lampy H4, pasy bezwł., nadkola, RO, głośniki, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, - 2.250 zł. Jakuszowa, tel. 076/870-12-10 
FIAT 126p, 1989 r., 89 tys. km, 41 ccm, 650, szary, oryg. silnik 
i lakier, lifting, wzmocniony resor, dmuchawa, RO ♦ głośniki, 
garażowany, części zamienne, - 2.500 zł. Kamienna Góra, teł. 
075/645-04-29-
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, czerwony, zarejestrowany do 
03.2000 r, stan dobry, tylne szyby uchylane, lotnicze fotete, 
tylna szyba ogrzewana, nowe tablice, - 1.750 zl lub zamienię 
na przyczepę lawetę, bagażową. Kłodzko,, tel. 0603/16-55-95 
FIAT 126p, 1989 r„ 72 tys. km, biały, - 2.100 zł. Kłodzko, tel. 
074/871-46-59
FIAT 126p, 1989 r., 40 tys* km, 650 ccm, czarny, oryginalny 
lakier, stan b. dobry, • 2.300 zł. Milicz, tel. 071/384-22-27 
FIAT 126p, 1989 r., 51 tys. km, 650 ccm, biały, oryg. lakier, bez 
wypadku, garażowany, przegląd do 02.2002 r., oryg. przebieg, 
stan idealny, • 2.600 zl. Oława, tel. 071/313-01-05, 
0602/32-94-59
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, garażo
wany, radio, • 2.300 zl. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FIAT 126p, 1989 r., jasnobeżowy, ogrzewana tylna szyba, pla
stikowe nadkola, lotnicze fotele, pólka na głośniki, szerokie 
zderzaki, uchylne tylne szyby, zarejestrowany, .na chodzie", 
pilne, • 1.800 zł. Radzowice, gm. Dziadowa Kłoda, tel. 
062/785-17-03
FIAT 126p FL, 1989 r., 65 tys. km, 650 ccm, biały, kubełkowe 
fotete, zapłon w stacyjce, RO, garażowany, tylna szyba ogrze
wana, H4, szeroka deska, w ciągłej eksploatacji, przegląd do

11.2001 r. + 2 siedzenia, reflektory, • 1.700 zł. Sienna, gm. Stro
nie Śl., tel. 074/814-12-17, 0503/62-82-83 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, • 1.650 zł. Sobótka, tel. 
071/346-13-55
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie silnika, 
alternator, szeroka deska, zapłon w stacyjce, po remoncie bla
charki, przegląd do 05.2002 r„ stan b. dobry, -1.950 zł. Sobót
ka, tel. 0606/34-83-95
FIAT 126p FL, 1989 r., kość słoniowa, nowe opony, hak, stan b.
dobry, - 2.200 zl. Strzelin, tel. 071/392-17-23
FIAT 126p BIS, 1989 r., 703 ccm, niebieski, zarejestrowany,
opłacony, lotnicze fotete, ogrzewana tylna szyba, • 1.000 zł.
Strzeszów, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-82-22
FIAT 126p, 1989 r., 136 tys. km, 652 ccm, ciemnoturkusowy, po
remoncie silnika i skrzyni biegów, - 2.000 zl. Szprotawa, tel.
068/376-34-85
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, niebieski, przegląd i ubezpie
czenie aktualne, w ciągłej eksploatacji, nie wymaga napraw, 
stan b. dobry, -1.950 zł. Świdnica, tel. 074/853-15-04 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, pełny li
fting, alternator, dmuchawa, żarówki H4, lotnicze fotete, immo
bilizer, tylna szyba ogrzewana, zapłon w stacyjce, szerokie zde
rzaki, po remoncie blacharki, - 2.600 zł. Wałbrzych, teł. 
074/841-55-31
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, niebieski, po wymianie silnika, 
techn. sprawny, • 1.300 zl. Wrocław, tel. 364-45-83, 
0602/29-44-35
FIAT 126p, 1989 r., 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, sie
dzenia lotnicze, alternator, szyberdach, konserwacja, RO, nowy 
akumulator (gwarancja), • 19.000 zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 
FIAT 126p, 1989 r., biały; alternator, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-61-28
FIAT 126p FL, 1989 r., 58 tys. km, 650 ccm, khaki, kubełkowe 
fotele, zapłon w stacyjce, nowe opony, stan b. dobry, przegląd 
do 04.2002 r, -1.850 zł. Wrocław, teł. 781-81-71 
FIAT 126p FL, 1989 r., 60 tys. km, czerwony, - 1.700 zł. Żmi
gród, tel. 071/312-50-46
FIAT 126p, .1989/89 r ,  86 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
alternator, nowa deska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, tylna 
szyba ogrzewana, dmuchawa, RO Daewoo ♦ 2 głośniki, 3-łet- 
nie opony Dębicy, • 2.400 zl. Bielawa, tel. 074/834-05-91 
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, niebieski, fotele kubełko
we, po remoncie silnika, - 2.500 zł lub zamienię na starszego 
Fiata 126p. Lasowice, gm. Otmuchów, tel. 077/431-35-37 
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, hak, 
RO, stan b. dobry, • 19.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-33-71 
FIAT 126p BIS. 1989/90 r., • 1.000 zl. Łagiewniki, tel. 
071/391-90-91
FIAT 126p, 1989/90 r., 70 tys. km, biały, lotnićze fotele, szer. 
zderzaki, zapłon w stacyjce, alternator, plastikowe nadkola, 
nowa skrzynia biegów, bez korozji, - 2.200 zl. Oława, tel. 
071/313-14-19
FIAT 126p, 1989/90 r., 68 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo
ny, lotnicze fotete, bagażnik dachowy, nowe zwrotnice i tele
skopy, zapłon w stacyjce, koła 13', garażowany, atrakc. wygląd, 
nadkola,- • 2.300 zł. Polana k. Ruszowa, gm. Węgliniec, tel. 
075/77143-84
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, czerwony, szerokie zderzaki, 
alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, bagażnik dacho
wy, - 2.450 zl lub zamienię na większy. Zgorzelec, tel. 
075/775-38-30.0603/22-50-23
FIAT 126p, 1990 r.. 78 tys. km, biały, RM, lotnicze fotete, stan 
dobry, - 2.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-12

FIAT 126p, 1990 r., czeiwony, ♦ drugi na części, 1993 r., z do
kumentacją. lekko uszkodzony, - 3.700 zł. Głubczyce, tel. 
077/485-05-60
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, beżowy, przegląd do 01.2002 
r, • 2.800 zl. Wartowice, woj. jeleniogórskie, tel. 0605/64-64-04 
FIAT 126p, 1990 r., 58 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan dobry, 
pełny lifting, radio, • 1.200 zł. Wrocław, teł. 0501/40-31-35 
O  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., akum ulator i 
re s o r, ż a ró w k i H4, • 2 .600  z ł. L u b in  te i. 
0606/61-45-30 

FIAT 126p, 1990 r., 70 tys. km, 650 ccm stan b. dobry, dużo 
nowych części, zapasowe części, - 2.600 z l  Borów, tel. 
071/393-3449 po godz. 20,0604/72-97-16 
FIAT 126p, 1990 r., 51 tys. km, 650 ccm, niebieski, mało eks
ploatowany przez ostatnie półtora roku, • 2.200 zł. Brzeg Opol
ski, tel. 077/416-71-11,077/411-11-61,0601/50-18-41 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, alterna
tor, zapłon w stacyjce, ? 2.500 zł. Bukowina Sycowska, tel. 
062/785-65-62
FIAT 126p FL, 1990 r., 59 tys. km, groszkowy, bez wypadku, 
oryginalny lakier, garażowany, konserwacja, stan b. dobry, • 
2.850 zł. Grodków, woj. opolskie, tel. 0604/09-15-64:
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FIAT 126p FL, 1990 r., 104 tys. km, niebieski, stan blacharki b. 
dobry, stan silnika dobry, po remoncie zawieszenia, przegląd 
do 14.05.2002 r, • 2.800 zł. Imbranowice, tel. 074/850-71-68 
FIAT 126p FL, 1990 r., -110 tys. km, 650 ccm, niebieski, po re
moncie kapitalnym silnika, tylna szyba ogrzewana, boczne 
uchylne, szerokie zderzaki, dmuchawa, zapłon w stacyjce, ha
logeny, radio gratis, -1.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/54-76-75 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czerwony, alternator, szeroka 
deska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, pasy bezwł. przednie i 
tylne, dmuchawa, uchylane boczne szybki, szerokie zderzaki, 
lusterko parwe, gruba kierownica, bagażnik dachowy, pokrow
ce, kołpaki, listwy boczne, stan b. dobry; -2.100 zl. Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56
FIAT 126p, 1990 r., 74 tys. km, 650 ccm, beżowy, zapłon w 
stacyjce, alternator, szerokie zderzaki, dmuchawa, po remon
cie przedniego zawieszenia, nowe opony przednie, stan techn.

dobry, przegląd do 05.2002 r, - 2.200 zł. Lubin, tel. 
076/84645-51,0601/83-56-34
FIAT 126p, 1990 r., 32 tys. km, 650 ccm, biały, alternator, dmu
chawa, nadkola, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, zadbany, • 
2.500 zł. Mieroszów, teł. 074/845-86-99 
FIAT 126p, 1990 r., czerwony, lotnicze fotete, szerokie zderza
ki, alternator, zapłon w stacyjce, szyba ogrz., atrakcyjny wy
gląd, stan b. dobry, - 2.600 zl. Oleśnica, tel. 0600/35-36-53 
FIAT 126p, 1990 r., 90 tys. km, 650 ccm, czerwony, zapłon w 
stacyjce, alternator, deska rozdzielcza nowego typu, do drob
nych poprawek lakierniczych, stan b. dobry, • 1.900 zł. Opole, 
tel. 0603/41-08-29
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, alterna
tor, nowe opony, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, - 2.100 
zł. Pomianów Dolny, woj. opolskie, tel. 0602/88-26-88 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, fotele 
lotnicze, nowe opony, dużo nowych części. - 2.200 zl. Rokitm- 
ca, tel. 076/878-69-90 po godz. 20 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 80 tys. km, 703 ccm, seledynowy meta
iic, oryg. lakier, dużo nowych części, garażowany, - 2.700 zł. 
Strzelce Opolskie, tel. 077/461-81-57 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, niebieski, oryg. lakier, bez 
wypadku, pełnia wyposażenie, tylne szyby uchylane, lotnicze 
fotele, po przeglądzie, stan b. dobry, - 2.750 zł. Ścinawa, teł. 
076/843-60-63,0603/43-82-66
FIAT 126p BIS, 1990 r., 704 ccm po remoncie kapitalnym, • 
2.700 zł. Świdnica, teł. 074/852-08-24,852-19-50 po godz. 20 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czeiwony, stan b. dobry, do 
poprawek blacharskich, - 1.800 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
0609/41-78-15
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, pełny lifting, stan b. 
dobry, - 2.400 zł łub zamienię na inny samochód. Świeradów 
Zdrój. teł. 075/781-75-73
FIAT 126p, 1990 r., 101 tys. km, 650 ccm, biały, ważny prze
gląd, dmuchawa, 3 .stop", tylna szyba ogrzewana, zarejestro
wany, RO, • 2.600 zl. Twardogóra, tel. 071/315-91-60 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 Ccm, benzyna, biały, alarm ♦  pilot, 
po remoncie silnika, alternator, dmuchawa, RO, lotnicze fotele, 
przegląd do 03.2002 r., nowe drążki kierownicze i pompa pali
wa, stan dobry, • 2.300 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-31-40 
FIAT 126p, 1990 r.. 650 ccm, błękitny, RÓ, kubełkowe fotele, 
atrakcyjny wygląd, stan techn. dobry, -  3.100 zl. Wrocław, tel. 
0608/48-90-23
FIAT 126pBIS, 1990 r., 68 tys. km, 700 ccm, niebieski, zareje
strowany, stan blacharki i podzespołów bardzo.dobry, po re
moncie silnika, nowe amortyzatory, po remoncie zawieszenia, 
lotnicze fotele, nowe opony, zadbany, - 2.200 zł. Wrocław, teł. 
071/781-85-14,0501/25-05-96
FIAT 126p, 1990 r., 74 tys. km, czerwony, oryginalny lakier, 
dmuchawa, ogrz. tylna szyba, zabezpieczenie zapłonu, • 2.290 
zł. Wrocław, tel. 071/795*25-53,0606/8845-50 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 75 tys. km, 700 ccm, benzyna, biały, 
RM, rozkładane siedzenia, przegląd ważny do 05.2002 r., stan 
dobry, - 2.400 zł łub zamienię na Fiata Uno do 8.000 zł. Za
wadzkie, tel. 077/46349-15 po godz. 15 
FIAT 126p FL, 1990 r., 54 tys. km, 650 ccm, zielony, oryginalny 
lakier, alternator, zapłon w stacyjce, szerokie deska rozdziel
cza, tylna szyba ogrzewana, lotnicze fotete, tylne zagłówki, 
dmuchawa, nadkola, zadbany, atrakc. wygląd, przegląd do 
12.2001 r, - 2.900 zł. Złotoryja, tel. 076/87846-75 
FIAT 126p FL, 1990 r., 64 tys. km, 650 ccm, zielony, garażowa
ny, lotnicze fotete, szerokie zderzaki, dmuchawa, listwy bocz
ne, odcięcie zapł., tylna szyba ogrzewana, ważny przegląd, 
konserwacja, kołpaki, bez wypadku, zadbany, stan techniczny i 
blacharki idealny, • 2,400 zł. Złoty Stok, tel. 0604/9343-11, woj. 
wałbrzyskie
FIAT 126p, 1990/91 r., 82 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo
ny, lotnicze fotele, nowe teleskopy; opony na gwarancji, nowe 
zwrotnice, dmuchawa, RO, tylne szyby uchylane, oryg. lakier, 
kołpaki, pokrowce, zadbany, garażowany, stan b. dobry, pełny 
lifting, hak, - 2.550 żł. Węgliniec, tel. 075/77143-84 
FIAT 126p, 1990/91 r., 650 ccm, biały, lifting, kubełkowe fotele, 
dodatkowe światło stopu, uchylne szyby, obrotomierz, zegar, 
stan dobry, - 2.800 zl lub zamienię na inny, może być uszko
dzony, Polonez Caro. Wałbrzych, teł. 074/848-11-28. 
0605/74-7341
FIAT 126p, 1990/91 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, zapłon w 
stacyjce, alternator, dmuchawa, garażowany, fotele lotnicze, 
nowy akumulator i opony, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł., 
szerokie zderzaki, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-14-37 
FIAT 126p, 1991 r., 64 tys. km, 650 ccm, biały, konserwacja, 
stan blacharki dobry, silnik serwisowany, do 2000 r„ lotnicze 
fotele rozkładane, kanapa z zagłówkami, garażowany, • 2.850 
zł. Domaniów, tel. 071/302-70-60 
FIAT 126p, 1991 r., 75 tys. km, 650 ccm, biały, w dobrym sta
nie, garażowany, • 2.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-84-14 
FIAT 126p, 1991 r., 60 tys. km, 650 ccm, biały, bez wypadku, 
pełny lifting, - 2.500 zł. Krzeczyn Wlk. 33, tel. 076/840-88-36 
FIAT 126p, 1991 r., 65 tys. km, 650 ccm, biały, dodatkowe światło 
.stop", pokrowce, nowe szczęki hamulcowe i łańcuszek rozrzą
du, • 2.900 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento 1995/96, r. 
Leszno, tel. 065/529-30-14
FIAT 126p, 1991 r.,-56 tys. km, 650 ccm, zielony, stan dobry, 
rejestracja do 04.2002 r, • 3.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-18-11
FIAT 126p FL, 1991 r., 72 tys. km, 650 ccm, niebieski, uszczel
niony silnik, po remoncie skrzyni biegów, zwrotnic, sprzęgła, 
rozrządu, ham., RM, nadkola, nowy resor., akumulator, zadba
ny, garażowany, bagażnik, zegarek, lotnicze fotete, dobre opo
ny, zapłon w stacyjce, stan b. dobry - 2.900 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p, 1991 r., 62 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, alternator, deska rozdz. nowego typu, zapłon w stacyj
ce, plastikowe zderzaki, stan dobry, • 1.800 zł. Wrocław, teł. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1991 r., 49 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze

fotete, pełny lifting, ważne OC i przegląd techn., stan b. dobry, - 
2.400 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126pFL, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm, biały, nowy.akumu- 
lator, opony, układ hamulcowy, sprzęgło i rozrząd, dodatkowe 
światło .stop*, RO Sony + 4 głośniki, zadbany, stan b. dobry, • 
3.500 zł. Zielona Góra. tel. 0501/08-32-57,068/453-37-24 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, groszkowo-pistacjowy, lotnicze 
fotele, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, tylna szyba ogrze
wana, nowe opony, dmuchawa, stan b. dobry, - 2.400 zl. Kęp
no, tel. 0600/35-94-38
FIAT 126p, 1991 r., 63 tys. km, 650 ccm, benzyna, niebieski, 
pełny lifting, stan b. dobry, -3.100 zł. Kłodzko, teł. 074/867-44-78, 
0502/66-8541
FIAT 126p, 1991 r.. 650 ccm. niebieski, stan dobry, zadbany, 
koła 13". - 2.500 zl. Kłodzko, tel. 074/867-93-95 
FIAT 126p, 1991 r.. 40 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, szero
kie zderzaki, pełny lifting, alarm, tylne szyby uchylane, nowy 
akumulator, nowe opony (5 szt.), nowe łożyska, zwrotnice, roz
rząd, stan b. dobry, - 3.000 zł lub zamienię, z dopłatą do 10.000 
zł. Kostrza, tel. 074/851-66-78
FIAT 126p, 1991 r., 63 tys. km, 650 ccm, niebieski, ospoitero- 
wany, halogeny, skórzana kierownica, obrotomierz, lotnicze fo
tele, nowy akumulator, dodatkowe światło .stop’ , 4 głośniki, 
dmuchawa, • 2.800 zł. Legnica, teł. 0607/82-34-20, 
0504/96-28-89
FIAT 126p, 1991 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan tech
niczny b. dobry, alternator, dmuchawa, lotnicze fotete, rozkła
dane, tylna szyba ogrzewana, RM Ford, pasy bezwł!, zapłon w 
stacyjce, II właściciel, listwy boczne, kołpaki, pełny lifting, ga
rażowany, szeroka deska rozdzielcza, bez wypadku, - 2.800 zł. 
Osola. tel. 071/310-60-87.0603/2648-54 
FIAT 126p. 1991 r.. 650 ccm. biały, alternator, wysokie fotele, 
deska rozdz. nowego typu, zapłon w stacyjce, • 2.600 zł. Par
chów. gm. Chocianów; tel. 076/817-1144.0607/51-83-83 
FIAT 126p, 1991 r., 56 tys. km, 650 ccm, żółty, radio *  głośniki, 
tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł, - 2.700 Zł. Krzysztof Kraw
czyk, 63435 Pawłów 71. gm. Sośnie, po godz. 16. woj. kaliskie 
FIAT126p BIS, 1991 r., niebieski, wersja wioska, po remoncie 
silnika, hamulców i podzespołów, nowy akumulator, - 2.600 zł. 
Rogów Sobócki, tei. 071739040-34 
FIAT 126p, 1991 r., 58 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, szero
kie koła 175/50/13, kierownica .sparco*, halogeny sportowe, 
chlapacze na 4 koła .sparco*, komplet kół oryginalnych, uchyl
ne tylne szyby, stan b. dobry, - 3.500 zl. Stoszowice, teł. 
074/818-13-30
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, biały, stan dobry, silnik b. dobry, 
alternator, zapłon w stacyjce, • 2.800 zł. Strzelin, tel. 
0607/40-57-31
FIAT 126p, 1991 r„ 650 ccm, biały, stan techniczny b. dobry, 
garażowany, pą remoncie blacharki i po lakierowaniu, - 3.150 
zł. Świebodzice, teł. 074/854-6447 wieczorem, 0606/89-91-86 
FIAT 126p, 1991 r., 65 tys.'km, 650 ccm, niebieski, nowy aku
mulator, lotnicze fotele, stan techniczny b. dobry, • 2.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/34843-24
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, atrakcyjny 
wygląd, kubełkowe fotele, RM, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 
0608/48-90-23
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, biały, II właściciel, po remon
cie układu kierowniczego, dmuchawa, alternator, zapłon w sta
cyjce, lotnicze fotete, stan b. dobry, • 2.350 zl. Wrocław, tel. 
07W357-69-81 po godz 20,0607/82-9745 
FIAT 126p, 1991 r., 600 ccm, czerwony, drobne poprawki bla
charskie, brak prawego lusterka, brak tylnego zderzaka, pilne, 
-1.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-26-56,0601/80-80-12 
FIAT 126p, 1991 r., 58 tys. km, 650 ccm, turbo, biały, -2.900 zl. 
Zgorzelec, lei. 075/77549-62,0605/67-69-09 
FIAT 126p, 1991 r., 73 tys. km, 650 ccm, niebieski, szerokie 
zderzaki, uchylane szyby tylne, dmuchawa, ogrz. szyba, fotele 
z zagłówkami, bez korozji, stan b. dobry, przegląd do 03.2002 r,
• 3.000 zł. Złotoryja, teł. 076/878-1047,0606/98-65-69 
FIAT 126p, 1991 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan dobry, 
siedzenia lotnicze, nowy akumulator (gwarancja), nowy tłumik,
- 2.700 zl. Żmigród, tel. 0603/13-85-19 
FIAT 126p, 1991/92 l , 650 ccm, zielony, stan b. dobry, - 2.200 
zl. Wrocław, tel. 071/346-23-39 
FIAT 126p FL, 1991/92 r., 650 ccm, biały, oryg. lakier, bez wy
padku, II właściciel, po remoncie układu kierowniczego, dmu
chawa, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotete, stan b. 
dobry, - 2.750 zł. Wrocław, teł. 071/357-69-81 po godz. 20, 
0607/82-9745
FIAT 126p, 1992 r., niebieski metaiic, • 3.400 zł. Oleśnica, woj. 
wrocławskie, tel. 0605/83-78-18 
FIAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, radio, lotni
cze fotele, pełny lifting, zadbany, stan b. dobry, • 2 .500 zl. Wro
cław, teł. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1992 r. stan dobry, • 2.800 zl. Milicz, teł. 
0609/46-79-51
FIAT 126p, 1992 r., 100 tys. km, 650 ccm, czerwony, bez wy
padku, garażowany, nadkola, RO, lotnicze fotele, oryg. lakier, 
stan podzespołów b. dobry, stan opon dobry, - 2.800 zł. Nowa , 
Sól, tel. 068/387-37-28,0502/1544-75 
FIAT 126p, 1992 r., 50 tys. km, czerwony, 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., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, alternator, 
szerokie zderzaki, pasy bezwł., tylna, szyba ogrzewana, tylne 
szyby uchylane, garażowany, • 3.200 zl. Paczków, tel. 
0606/24-21-46 ...
FIAT 126p, 1992 r.. 85 tys. km, 652 ccm, czeiwony, dmuchawa, 
tylna szyba ogrzewana, stan dobry, przegląd do 2002 r, - 2.900 
zł. Smogorzówek, tel. 071/389-88-87 
FIAT 126p FL, 1992 r., 83 tys. km, 650 ccm, biały, oryginalny 
lakier, dmuchawa, kubełkowe fotele, RM, nowy tłumik, nowy 
akumulator, garażowany, stan b. dobry, -  3480 zł łub zamienię 
ną młodszy, komis. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 . - r 
FIAT 126p, 1992 r., 55 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fotete.
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oryginalny lakier, garażowany, zadbany*atrakcyjny wygląd, stan 
techn. b. dobry, * 3,700 zl. Wałbrzych, tel. 074^44-92-99 
ęiAT 126pr 1992 f^TOłtys Ttff), 6$0 ćcitf, ćzei^rbny-^uklad kie- 
rolniczy ńati$twie,nowe*pony;stan b. dobry^2 950 zł. Wro  ̂

' claw, tel. 0609/27-51-36 
FIAT <f26p, 1992 r., 64 tys. km stan b. dobry, tylna sryba ogrźe- 
wana, szyberdach, -3.700 zl. Zielenice, tal. 071/393-07-91 
FIAT 126p, 1993 r., 40 tyś.'km, 6$2. cęm, zielony, RM, tylne 
szyby uchylane, I właściciel, faktura zakupu, -3.200 zł. Jelenia 

I Góra, teł. .0608/07-03-67 .
FIAT 126p, 1993 r., 62 tys. km, 650 ccm, biały, oryg. lakier, bez 
wypadku, II właściciel, garażowany, stan techn. b. dobry, - 3.500 

: zl. Lubin, tel. 076/846-06-29 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, benzyna, wiśniowy, pełny lifting, - 

“ 3.500 zł lub zamienię na Forda Sierrę, diesel. Prudnik, tel. 
| 0502/07-98-21 

FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, dmu
chawa, tylna szyba ogrzewana, garażowany, stan dobry, - 3.900 
zl. Chojnów, teł. 076/818-79-50
FIAT 126p, 1993 r., 60 tys. km, 650 ccm sportowy, atrakcyjny- 
wygląd, aluminiowe felgi, spoilery, wzmocniony silnik, sporto* 

: wy wydech, stan b. dobry, - 4.400 zł lub zamienię na VW. Dusz
niki Zdrój. teł. 074/868-41-37, - 
FIAT 126p, 1993 r., 77 tys. km, 650 ccm, czerwony, alternator, 
dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, garażowany, konserwacja, 
spoiler tylny, białe kierunkowskazy, spoiler tylny, dodatkowe 
światło .stop”, kpi. dokumentacja, zadbany, stań b. dobry, - 4.200 
zl. 57-122 Kuropatnik 65, gm. Strzelin 
FIAT 126p, 1993 r., 45 tys. km, 650 ccm, zielony, lotnicze fote
le, rozruch w stacyjce, garażowany, oznakowany, stan b. dobry, 
- 4.100 zł. Nowogrodziec, teł. 0601/92-19-41 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, zielony, oznakowany, nadkola, 
garażowany, tylna szyba ogrzewana, pełny lifting, rozkl. siedze
nia z zagłówkami, stan b. dobry, • 3.200 zl. Nysa, tel. 
077/448-37-57,0604/09-16-43
FIAT 126p, 1993 r., 33 tys. km, 650 ccm, niebieski, alternator, 
stan b. dobry/garażowany, plastikowe nadkola, zadbany, II wla- 
ścicłer, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-29 
FIAT 126p, 1993 r.,79 tyś. km, 650 ccm, czerwony, oryginalny 
lakier, faktura zakupu, lotnicze fotele, pełny lifting, stan b. do
bry, - 3.400 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 324-10-48, 
0603/77-90-48 v
FIAT 126p FI, 1993 r., 60 tys. km, 850 ccm, benzyna, cżerwo- 
ny, alternator, dmuchawa, pasy z tylu. rozkładane fotele, tylne' 
szyby uchylne, ogrzewana tylna szyba' zapłon W stacyjce; pasy 
bezwładnościowe, zadbany, - 2.900 zl. Wrocław, tel. 
0607/47-39-51
FIAT 126p, 1993 r., czerwony, bez korozji, przegląd do 04.2002 
r. - 3.300 zł. Żary, teł. 068/374-65-78 po godz. 17 
FIAT 126pFL, 1993/94 r., 56 tys. km, 650 ccm, turkusowy, ory
ginalny przebieg, uchylne sZyby, zagłówki, dmuchawa; pasy z 
tylu, stan b. dobry, - 2.700 zł. Wrocław, teł. 071/310-7t-38, 
0606/22-38-79
FIAT 126p, 1993/94 r, 64 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. 
dobry, oznakowany, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, pasy 
bezwładnościowe, pasy ż tyłu, plastikowe nadkola, nowe klocki 
ham., konserwacja, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0603/98-01-40 
FIAT ,126p EL, 1994 r., 120 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
średni, pierwszy właściciel, garażowany, fotele lotnicze, bloka
da skrzyni biegów, RO Sony, • 3.700 zl. Bielawa, tel. 
074/833-75-78
FIAT 126p EL, 1994 r„ 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
techn. b. dobry, stan blacharki dobry, • 3.750 zl. Oława, tel. 
071/313-60-65
FIAT 126p, 1994 r., seledynowy, garażowany, - 4.300 zl. Bia- 
daszki, tel. 062/781-33-31
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, stan b. 
dobry, radioodtwarzacz, garażowany, • 4.200 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-91-61
FIAT 126p FL, 1994 r., 89 tys. km, 652 ćcm, żółty, H4, obroto
mierz, - 3.400 żł. Legnica, tel. 0601/96-06-52 
FIAT 126p, 1994 r., 86 tys. km, jasnozielony, nowe opony i zwrot
nice, tylna szyba ogrzewana, - 3.000 zł. Lubiń, teł. 
076/846-85-71,0608/47-02-98
FIAT 126p, 1994 r., biały, nowe opony, akumulator, amortyzato
ry, przeguby, zwrotnice i końcówki drążków, bez wypadku, -
2.900 zl. Nowa Ruda, tel. 074/872r34-69; %
FIAT 126p, 1994 r., 69 tys. krtu niebieski, tylna szyba ogrzewa
na, alarm, nowy akumulator (gwarancja),.- 3.600 zł, Przemków, 
tel. 076/832-05-33 po godz.;20.
FIAT 126p EL, 1994 r.. 48 tys. km, 652 ccm, czerwony, zadba
ny, RM, blokada skrzyni biegów, • 4.200 zł. Wałbrzych, teł. 
074/843-32-70 .
FIAT 126p, 1994 r., 60 tys. km, 650 ccm, biały, nowe opony, 
nowy akumulator, stan b. dobry, - 4.500 zl. Wrocław, tel. 
071/362-55-28,0501/32-36-28.
FIAT 126p, 1994 r., 55 tys. km, 650 ccm, turkusowy, ważny prze
gląd, techn. sprawny, zadbany, bez korozji, blokada skrzyni bie
gów, pasy bezwl. (4), stan b. dobry, • 3.950 zl. Wrocław, tel. 
071/352-63-88
FIAT 126p el, 1994 r.,.650 ccm, czerwony, II właściciel, stan b. 
dobry, nowe opony, • 4.500 zl. Żórawina, tel. 071/316-58-50 po 
godz. 20,0606/95-33-16
FIAT 126p el, 1994/95 r., 60 tys. km, 650 ccm, biały, bez wy
padku, zagłówki, tapicerka z materiału, pasy bezwładnościo
we, RM + głośniki, stan b. dobry, - 3.700 zł. Strzelin, tel. 
0608/40-49-78
FIAT 126p, 1995 r., 650 ccm, żółty, po tuningu, lotnicze fotele, 
halogeny, 4 światła STOP, hamulce tarczowe, zadbany, stan b. 
dobry, - 4.80Q zł. Chojnów, tel. 076/818-66-63 po godz. 16 
FIAT 126p SKŁADAK, 1995 r., biały, stan dobry, po remoncie 
silnika, skrzyni biegów, żarówki H4, nowy akumulator, - 2.500 
zl. Karpacz, teL 0605/38-48-26
FIAT 126p eł, 1995 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, tylne 
szyby uchylane, po przeglądzie, stan b. dobry, • 4.900 zl. Lu
bin, tel. 076/846-27-72,0604/95-88-11 
FIAT 126p el, 1995 r., 37 tys. km, 650 ccm, żółty, alarm, tylne 
szyby uchylane, stan b. dobry, • 4.800 zł. Oldrzyćhowice, tel. 
074/868-94-20
FIAT 126p el, 1995 r., 62 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, pełny lifting, stan b. dobry, • 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p EL, 1995 r., 72 tys. km, 650 ccm zarejestrowany, 
ubezpieczony, alarm + pilot, oznakowany, RO Błaupunkt, • 4.300 
zł. Wrocław, tel. 071/398-80-41
O  FIAT 126p el, 1995 r.f 50 tys^ km, niebieski, za* 

dbany, garażowany, stan b. dobry, sprzedam lub 
zamienię z dopłatą na Daewoo Tico albo Fiata Ci* 
n ąu e c e n to . W ąsosz , te l. 065 /543-77-66  
01028081

FIAT 126p, 1995 r., 43 tys. km, 650 ccm, zielony, garażowany, 
zadbany, • 4.800 zł. Bolesławiec, tel. 0606/39-59-11 
FIAT 126p, 1995 r., 62 tys. km, 650 ccm, zielony, bez wypadku, 
lotnicze fotele, blokada skrzyni biegów, nowy akumulator, nowe 
4 opony, nadkola, tylna szyba ogrzewana, RO Pioneer, dmu
chawa, kierowca niepalący, - 5.600 zł. Brzeg Dolny, tel. 

.071/319-64-89
FIAT 126p, 1995 r., - 5.000 zł. Ciepłowody, tel. 074/810-36-22 
FIAT 126p FL, 1995 r., czerwony, • 4.000 zł. jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-32-41, 0606/85-54-27 
FIAT 126p, 1995 r., 60 tys. km, czerwony, -  4.700 zl. Legnica, 
tel. 076/866-10-95 po godz. 18,0606/34-64-77 
FIAT 126p EL, 1995 r., 108 tys. km, 650 ccm, niebieski, bloka
da skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, plastikowe nadkola, 
stan dobry. • 4.200 zł. Lubin, tel. 0604/25-74-93 
FIAT 126p, 1995 r., 58 tys. km, zielony, alarm + pOot, tylne szy
by uchylane, pasy, RO, dmuchawa, katalizator, blokada, stan 
b. dobry, • 4.500 zl. Nysa, tel. 077/433-13-80 w godz. 8-15 
FIAT 126p el, 1995 r., 83 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan do
bry, alarm, - 3.900 zł. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-5Ó-53, 
0608/31-47-72
FIAT 126p EL, 1995 r., 650 ccm, zielony, RÓ, blokada skrzyni 
biegów, I właściciel, pasy tylne, nadkola, oznakowany, - 4.700 
zł. Strzelin, tel. 0602/59-72-72
FIAT 126p el. 1995 r., 80 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. 
dobry, nadkola plastikowe, nowe opony, konserwacja, - 4.000 
zl. Strzelin, tel. 071/392-22-80, 0607/82-88-62 
FIAT 126p el, 1995 r., 44 tys! km, 650 ccm, czerwony, stan ide
alny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, konserwacja 
od nowości, - 5.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80

FIAT 126p, 1995 r., 60 tys. km, 650 ccau&wwony, stan techn. 
b. dobry, - S.ŻO^^Wroc/aw^erOTI/Mg^e-U, 0603/J7-&1-60 
FIAT 126p, 1*995>., żółty, nowe opony, szyber l̂acłi/MCil-T-Lock, 
garażowany, - 4.500żł iub zamienię/Wrocław, tel. 071/Ś02-75-88 
FIĄT 126p SX, 1995 r,, 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowy 
akumulator, nowe opony, + opony zimowe, tylne szyby uchyla
ne, lotnicze fotele,, tylna szyba ogrzewana, hak, blokada skrzy
ni biegów, zabezpieczenie kól.-ł właściciel, bez.wypadku, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 071/362-79-91,0502/81-53-92 
FIAT 126p el, 1995 r., 5Ztys, km, 650 cćm, czerwony, I właści
ciel, blokada skrzyni biegów,, lotnicze fotele, • 4.000 zł. Wro
cław, tel.329-20-71 ... ; U  
FIAT 126p EL, 1995 n/zielony, stan b. dobry, • 4.500 zł. Wro
cław, tel. 0604/53-6'6-W k
FIAT 126p el, 1995/96 r., 40 tys. km, zielony, stan idealny, gara
żowany, rozkładane siedzenia, tylna szyba ogrzewana, 2 luster
ka, • 5.300 zł: Konary, gm. Udanin, tel. 0600/36-95-33 
FIAT 126p, 1995/96 r., 34 tys. km, 650 ccm, zielony, konserwo
wany, garażowany, uchylne szyby, boczne lusterka reg, od 
wewn., nowy przegląd, tylna szyba ogrzewana, fotele lotnicze, 
stan b. dobry - 5.500 zl. Wrocław, tel. 071/352-63-24 
FIAT 126p EL, 1996 r., 40 tys. km, zielony, stan b. dobry, - 6.100 
zl. Biskupice Oławskie, teł. 071/318-64-16,0606/34-80-58 
FIAT 126p EL, 1996 r., 35 tys. km, 650 ccm, zielony, plastikowe 
nadkola, tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, nowe opony, stan 
b. dobry, - 5.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/588-13-44 
FIAT 126p, 1996 r„ 50 tys. km, 650 ccm, niebieski, garażowa
ny, konserwacje lotnicze fotele, uchylne szyby boczne, tylna 
szyba ogrzewana, stan b. dobry, przegląd do 04.2002 r. - 5.100 
zl. Nowa Cerekwią, gm. Kietrz, tel: 077/485-18-31, 
0606/45-40-52
FIAT 126p, 1996 r., 54 tys. km, 650 ccm, biały, - 4.700 zł. środa 
Śląska, tel. 071/317-83-78 po godz. 20 
FIAT 126p el SX, 1996 r., 650 ccm, czerwony, pełna dokumen
tacja, II właściciel, alarm, Mul-T-Lock, centralny zamek *  2 pi
loty, szyberdach, lotnicze fotele, przegląd do 05.2002 r., tylne 
szyby uchylane, - 5.800 zl. Kłodzko, tel. 074/868-72-31 
FIAT 126p el, 1996 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, ra
dioodtwarzacz, tylne szyby uchylane, dmuchawa, tylna szyba 
ogrzewana, stan b. dobry, • 4.600 zl. Kłodzko, tel. 0607/48-48-16 
FIAT 126p el, 1996 r., 52 tys. km, 650 ccm, żółty, alarm, halo
geny, nowe opony, dodatkowe światło .stop", garażowany, za
dbany, -5.600 zł. Kunice, woj. legnickie, tel. 0605/03-97-73 
FIAT 126p EL, 1996 r., 650 ccm, czerwony, nowy akumulator,

' ważny przegląd; najbogatsza wersja, bez wypadku, garażowa
ny,.* 5.300 zl lub zamienię. Leszno, tel. 065/533-05-14 po 
godz. 16,0606/57-12-68
FIAT 126p el, 1996 r., 45 tys! km, 650 ccm, Czerwony, pełna 
dokumentacja, alarm + pilot, stan techniczny b. dobry, - 5.400 
żł. Pleszew, teł. 062/742-53-11 i
FIAT 126p el, 1996 r., zielony, stan b, dobry, nadkola od nowo
ści, konserwacją, rozkładane fotele, zadbany, - 5.000 zł. Po
mianów Dolny,?woj.opolskie, tel. 0600/16-57-08 
FIAT 126p EL, 1996 r., 30 tys. km, 650 ccm, żółty, serwisowany, 
garażowany, kompletna dokumentacja, nadkola, konserwacja, 
hak, bagażnik dachowy, dodatkoWe światło .stop*, zadbany, bez 
wypadku, - 6.300 zl. Rzeszotary, tel. 076/857-02t51 
FIAT 126p el, 1996 r., 50 tys. km, zielony, nadkola, bagażnik 
dachowy, tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, akumulator na 
gwarancji, oznakowany, dmuchawa, przegląd do 03.2002 r., 
zadbany, kierowca niepalący, >.-5.750 zl. Wałbrzych, tel. 
074/850-92-28 po godz 15 .
FIAT 126p el SX, 1996 r., 54 tys. km, 650 ccm, zielony, dmu
chawa, lotnicze fotele, RM, bez wypadku, Zadbany, - 5.200 zl. 
Wrocław, tel. 0608/09-31-95
FIAT 126p, 1996 r., 41 tys. km, 650.ccm, czerwony, stan dobry, 
bez korpzji, lotnicze fotele, alarm, nowy akumulator, • 4.900 zl. 
Wrocław, tel. 321-05-76 po godz. 19 

-• FIAT 126p el, 1996 r., 48 tys. km,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., 40 tys. km. 650 ccm, .zielony, zadbany, • 
6.1p0zl. Wrocław, tel. 071/338-39-20 
FIAT 126p el, 1996r., 27 tys. km, 650 ccm, Pb/, czerwony, ory
ginalny lakier, łwłaściciel, książka serwisowa, garażowany, stan 
idealny, • 5.550 zl lub zamienię. Zloty Stokt tel. 074/817-54-18 
FIAT 126p elx, 1996/97 r., 25 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
stan b. dobry, I właściciel, pełna dokumentacja, garażowany, 
oryginalny lakier i przebieg, lotnicze fotele,-tylne szyby uchyla
ne, tylna szyba ogrzewana, RM, dmuchawa, mało używany, 
zadbany, - 6.200 żł. Kunice,tel. 076/852-59-46 
FIAT 126p, 1996/97 r., 28 tys. km, 650 ccm, żółty, i właściciel, 
tylne szyby uchylane, elektrowentylator, RM, blokada skrzyni 
biegów, plastikowe nadkola, boczki drzwi z materiału, zadbany, 
garażowany, stan b. dobry, - 5.900 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-71-10,0608/03-49-43 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, gara
żowany, konserwacja, plastikowe nadkola, hak, alarm + pilot, 
stan b. dobry, - 6.500 zl. Jaroszów, gm. Strzegom, tel. 
074/855-80-06 po godz. 20,0601/94-85-67 
FIAT 126p, 1997 r., 32 tys. km, granatowy, I właściciel, garażo
wany, zadbany, stan techn. b. dobry, - 6.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-83-12,0607/27-88-93
FIAT 126p ELX, 1997 r.„ 55 tys. km, 650 ccm. niebieski, 1 wła
ściciel, bez wypadku, blokada skrzyni biegów, nowe opony zi
mowe, RO *  głośniki, konserwacja nadwozia, serwisowany co 
roku w ASO, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 6.500 zl. Wał
brzych, tel. 074/846-14-71
FIAT 126p ELX, 1997 r., 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, katali
zator, garażowany, tylna szyba ogrzewana, tylne szybki uchyl
ne, owiewki, kołpaki, nadkola, listwy, halogeny, wentylator, ozna-' 
kowany, konserwacja • 6.300 zl. Włoszakowice, tel. 
065/537-04-93,0607/15-24-60
FIAT 126p EL SX, 1997 r.. 64 tys. km, 650 ccm, czerwony, im
mobilizer, tapicerka welurowa, prawe lusterko, dmuchawa, dwie 
nowe opony, przegląd do maja 2002 r., radio .kieszeń* + 2 gło
śniki Kenwood, katalizator, tylna szyba ogrzewana, -stan bar
dzo dobry, - 6.700 zł. Wrocław, teł. 0604/95-44-59 
FIAT 126p, 1997 r., 35 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, bez 
wypadku, II właściciel, radioodtwarzacz, kupiony w salonie, 
pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 6.500 zl. Kłodzko, tel. 
0607/36-32-73,0601/89-39-79
FIAT 126p elx, 1997 r.,-35 tys. km, 652 ccm, zielony, alarm, 
oznakowany, katalizator, zagłówki, atrakcyjny wygląd, • 6.500 
zł. Kłodzko, tal. 074/867-55-64
FIAT 126p ELX, 1997 r., granatowy, bogatsza wersja, kataliza
tor, oznakowany, garażowany, nadkola, - 6.500 zł. Krośnice, woj. 
wrocławskie, tel. 0605/83-51-46 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 30 tys. km, zielony, nadkola, czujnik 
temperatury oleju, halogeny, dodatkowe światło .stop', katali
zator, stan idealny, -6.700 zł. Legnickie Pole, tel. 0600/18-18-74 
FIAT 126p elx, 1997 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, I właści
ciel, oryginalny lakier, pełna dokumentacja, alarm + pHot, kata
lizator, przegląd do 05.2002 r„ garażowany, stan b. dobry, • 5.900 
zł. Nysa, teł. 077/433-12-19,0606/17-34-89 .
FIAT 126p elx, 1997 r., 32 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, stan b. 
dobry, I właściciel, nowe opony, • 6..100 zł. Oława, tel. 
071/31344-29
FIAT 126p el, 1997 r., 30 tys. km, granatowy, stan techń; b. 
dobry, I właściciel, garażowany, - 6.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-83-12,0607/27-88-93
FIAT 126p elx, 1997 r., 33 tys. km, 650 ccm, niebieski, - 6.000 
zł. Wrocław, tel. 327-87-55 po godz.20 
FIAT 126p, 1997 r., 18 tys. km, 650 ccm, cżerwony, stan b. do
bry, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 0603/75-73-01 ^
FIAT 126p, 1997 r., 41 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebieski, bez 
wypadku, stan b. dobry, I właściciel, tylne szyby uchylne, RO, 
wentylator, nowy akumulator, - 6.700 zł. Wrocław, te l."  
071/355-86-93
FIAT 126p ELX, 1997 r., 37 tys. km, 652 ccm, czerwony, zadba
ny, garażowany, konserwacja, tylne szyby uchylane, dmucha
wa, katalizator, • 6.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641 -22-06 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 33 tys. km, granatowy, katalizator, 
dmuchawa, listwy boczne, prawe lusterko, tylna szyba ogrze
wana, RM, konserwowany, zadbany, stan b. dobry, • 6.600 zł. 
Zełeźnik, gm. Strzelin, tel. 0604/86-54-75 
FIAT 126p, 1998 r., ciemnozielony, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/51-24-85
FIAT 1260 ELX, 1998 r., 29 tys. km, 652 ccm. ciemnozielony, 
najbogatsza wersja, bez wypadku, garażowany - .70.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 0502/65-60-58
FIAT 126p el, 1998 r., 14 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony,

garażowany, konserwacja, immobilizer, książka serwisowa, fak
tura zakupu, stan b. dobry, • 7.400 zl. Rawicz, tel. .065/54647-58 
FIAT 126p elx, 1998 r., 19 tys. km,.650 ccm, czerwony, I właści
ciel, tylne szyby uchylane,,katalizator, pełne wyposażenie, 
Mul-T-Lock, garażowany, stan b. dobry, - 7.480 zl lub zamienię 
na młodszy, komis. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
FIAT 126p elx, 1998 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, stan b. 
dobry, wyceniony przez rzeczoznawcę, możliwość kupna przez 
komis, - 6.200 zł. Wołów, tel. 071/389-14-25 po godz. 21 
FIAT 126p elx, 1998 r., 30 tys. km, 650 ccm, granatowy, bez 
wypadku, alarm + pilot, Mul-T-Lock, katalizator, najbogatsza 
wersja, zadbany, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-32-92 
FIAT 126p elx, 1998 r., 50 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebieski, J, 
właściciel, garażowany, bez wypadku, pełne wyposażenie, im
mobilizer, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-17-10 
FIAT 126p TOWN, 1999 r., 4 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełne 
wyposażenie, centr. zamek ♦ pilot, stan idealny, • 9.100 zł. Bu- 
kowice, te l 071/384-50-76,0606/70-51-17 
FIAT 126p, 1999 r., 17 tys. km, pomarańczowy, stan idealny, 
immobilizer, dmuchawa, • 7.500 zł. Grabów, tel. 062/730-61-82, 
0607/30-82-06 •
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 zł lub za
mienię na inny, (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58, 
0606/7241-52
FIAT 126p ELX, 1999 r ,  1 tys. km, 650 ccm, czerwony, blokada 
skrzyni biegów, • 8.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-63-80, 
0607/78-77-51
FIAT 126p, 1999 r., 30 tys. km, 650 ccm, niebieski, I właściciel, 
konserwacja, Mul-T-Lock, zadbany, serwisowany w ASO, - 7.100 
zł. Wrocław, tel. 071/346-07-91
FIAT 126p, 1999/00 r., pomarańczowy, • 8.200 zl. Opole, tel. 
0502/31-85-55
FIAT 126p, 2000 r., 10 tys. km wyposażenie standardowe, •
10.000 zl. Głuszyca, tel. 0501/79-93-87, woj. wałbrzyskie 
FIAT 126pTOWN, 2000 r., 5 tys. km, niebieski, immobilizer, na 
gwarancji do 09.2001 r., garażowany, nadkola, stan idealny, •
9.500 zł. Ozimek, woj. opolskie, tel. 0603/77-64-05
FIAT 126p, 2000 r., 652 ccm, żółty, nowy, z salonu, katalizator,
• 13.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-56-00 
FIAT 126p elx TOWN, 2000 r., 19 tys. km, 650 ccm, granatowy, 
katalizator, bez wypadku, stan b. dobry, nie palono papierosów, 
pasy z tylu, zagłówki, faktura zakupu, garażowany, • 10.000 zl 
lub zamienię na droższy, z dopłatą. Wrocław, teł. 0501/40-31-54 
FIAT 127,1982 r., 1050 ccm, czerwony, - 750 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-89-17
FIAT 127,1985 r., $00 ccm, benzyna, czerwony, ubezpieczony, 
przegląd do 10.2001 r., 3-drzwiowy, tylna szyba ogrzewana z 
wycieraczką, tylna kanapa składana, RO + głośniki, • 2.700 zł 
lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/880-91-66 
FIAT 128 SPORT, 1975 r., 1100 ccm, czerwony, po remoncie i 
malowaniu w 2000 r., stan silnika b. dobry, 5-biegowy, okrągłe 
zegary, • 4.000 zł lub zamienię na osobowy do 1300 ccm. Brzeg 
Opolski, tel. 077/416-75-98
FIAT 128 SPORT COUPE SL, 1976r., 1100 ccm, czerwony, nowe 
progi, błotniki, lakier, 50% zniżki na ÓC, • 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-15-69
FIAT 131 SUPERMIRAFIORI, 1983 r., 2500 ccm, diesel, czer
wony, techn. sprawny, przegląd do 09.2001 r., hak; el. otw. szy
by, centr. zamek, - 2.000 zł. Legnica, tel. 0606/97-95-09 
FIAT 131 SUPERMIRAFIORI, 1984/85 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, srebrny, instalacja gazowa, bogate wyposażenie, nowy 
akumulator, stan dobry, zadbany, -  2.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/73-36-98
FIAT 132,1976 r ,  1500 ccm, srebrny, po małym remoncie, do 
wymiany pompy sprzęgła, zniżka 50%, • 700 zł lub zamienię na 
Fiata 126p w tej cenie. Wrocław, tel. 071/342-0949 
FIAT BRAVAt 1996 r., 1400 ccm, 12V, czerwony, I właściciel, 
kcipiony w salonie, wspomaganię, centr. zamek, alarm, el. otw. 
szyby, reg. kierownica, RM, Zderzaki W kolorze nadwozia, stan 
b. dobry, -18.600 zł. Lubin, tel. 076/842-51-25 
FIAT BRAVA, 1996 r.; 52 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy metalic, ęl. otw. szyby, centr. zamek, alarm, immobilizer, bez 
wypadku, jęuplony w salonie, - 21.900 zł. Wrocław, tel. 
0605/61-98-11
FIAT BRAVA, 1996 r„ 1400 ccm, 12V, szary metalic, kupiony w
salonie, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, - 20.000 zł.
Chojnów, tel. 076/818-70-25,0605/60-16-76
FIAT BRAVA, 1996 r„ 80 tys: km, 1400 ccm, zloty metalic, el.
otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, kpi. dokumentacja, stan
b. dobry, - 22.000 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel.
076/850-11-11,0605/30-68-77
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm, 16V. bordowy metalic, wspo
maganie, 2 pod. powietrzne, radio, - 21.900 zł lub zamienię, 
(możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
FIAT BRAVA, 1996 r., 52 tys. km, 1400 ćcm, 12V, pertowonie- 

. bieski, wspomaganie, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, reguł, 
fotel kierowcy, reg. kierownica i poduszka powietrzna, centr. 
żamek, immobilizer, 5-drzwiowy, kpi. opon zimowych, I właści
ciel, RM, zadbany, garażowany, stan idealny, • 22.500 zl lub 
zamienię na tańszy. Strzelin, tel. 0602/50-50-31 
FIAT BRAVA, 1996 r., 92 tys. km, 1600 ccm, 16V, wrzosowy, 
centralny żamek, ABS, poduszka pow., aluminiowe felgi, el. 
otwierane szyby, alarm, wspomaganie kier., RM, - 21.500 zł. 
Wrocław, teł. 0501/5048-82
FIAT BRAVA SX, 1996 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, szampań
ski metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspomaga
nie kier., alarm, blokada skrzyni biegów, radioodtwarzacz, bez 
wypadku, • 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/333-96*28 wieczorem, 
0601/73-29-06
FIAT BRAVA, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy me
talic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, radio, stan b. dobry, • 26.900 
zl. Leszno, teł. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
FIAT BRAVA, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony meta
lic, klimatyzacja, aluminiowe felgi, pełne wyposażenie elektrycz
ne, halogeny, alarm, immobilizer, centralny zamek z pilotem, -
24.500 zl. Legnica, tel. 076/862-79-23 wieczorem, 
0603/43-92-05
FIAT BRAVA, 1997 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor wi
śniowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, klima
tyzacja, 2 poduszki pow, - 27.000 zł. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
FIAT BRAVA, 1997 r., 1400 ccm, 12V, czerwony metalic, kupio
ny w salonie, centr. zamek, alarm ♦ pilot, el. otw. szyby, po
duszka pow., wspomaganie, RO, reguł, fotel kierowcy, • 24.500 . 
zł. Ostrów Wlkp., lei. 062/735-16-24,0608/77-75-65 .
FIAT BRAVA, 1997 r., 68 tys. km, 1400 ccm, 12V, czerwony, 
inst. gazowa, RM, kupiony w salonie, immobilizer, - 19.800 zł 
lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 077/431-65-14, 
0600/52-09-03
FIAT BRAVA, 1998 r„ 23 tysvkm, 1400 ccm, 12V, zielony meta
lic, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, ABS, wspomaga
nie kier., el. otwierane szyby,el. reg. reflektory, radioodtwarzacz, 
książka serwisowa, I właściciel, regulowanal(ierownięa, - 24.300 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-58-99, 0603/10-04-22 
FIAT BRAVA, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 12V, bordowy, 
wspomaganie kier., poduszka pow., centralny zamek, el. otwie
rane szyby, immobilizer, z salonu, I właściciel, pełna dokumen
tacja, bóz wypadku, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 789-57-36, 
0608/0643-22
FIAT BRAYA, 1999 r., 56 tys. km, 1200 ccm, 16V, zielony meta
lic, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, przegląd w 
ASO, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, wspomaganie kier., 
centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka pow., radio z autorewer- 
sem i RDS, blokada skrzyni biegów, • 29.000 zł. Ligota, tel. 
062/731-62-15
FIAT BRAVO, 1996 r., 98 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, centr. 
zamek, el. otw. szyby, poduszka pow. kierowcy, wspomaganie, 
oznakowany, RM z RDS, kpi. dokumentacja, I właściciel • 20.800 
zl. Oława, tel. 0603/4.845-35
FIAT BRAVO SX, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, czerwony, elektr. 
otw. szyby, kupiony w salonie, drugi właściciel, stan bardzo 
dobry, - 21.200 zł. Wrocław, tel. 367-82-16 lub 0501/80-64-26 
FIAT BRAVO, 1996 r., 52 tys. km, 1700 ccm, czarny, 2 pod. 
powietrzne, ABS,.el. otw. szyby, 61. reg. lusterka, szyberdach, 
alum. felgi, sportowe zawieszenie i wydech, halogeny, hak, RO 
+ 6 głośników, książka serwisowa, • 25.900 zl (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 071/345-39-28
FIAT BRAVO, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 12V, stalowy me
talic, kupiony w salonie, wspomaganie, centr. zamek* alum. fel
gi, alarm, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, •
23.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-88-11,090/27-87-16

FIAT BRAVO SX, 1997 r., 86 tys. km, 1600 ccm, błękitny meta
lic, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja, kupiony w 
salonie, - 20.000'zl. Dłużyna Dolna, tel. 075/771-88-44, 
0601/55-21-50
FIAT BRAVO, 1997 r., 95 tys. km, 1400 ępm, 12V, biały, el. otw. 
szyby, RO z RDS, reg. kierownica ze wspomaganiem, centr. 
zamek, - 21.000 zl. Czernina, tel. 065/543-18-27 
FIAT BRAVO, 1997 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, wspomaganie, RO. el. otw. szyby, centr. zamek, po
duszka pow., I właściciel, serwisowany, • 23.000 zł. G)ogów, tel. 
076/833-89-54
FIAT BRAVO SX, 1997 r., 33 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, i rejestracja w 1998 r., kupiony w salonie, serwisowa
ny, alarm, komplet opon zimowych, garażowany, centr. zamek, 
Immobilizer, I właściciel, pod. powietrzna kierowcy, el. otw. szy
by, wspomaganie, - 27.000 zl. Nysa, tel. 077/433-83-22 wie
czorem, 0605/51-72-27
FIAT BRAVO, 1997 r., 79 tys. km, 1900 ccm. TDi, zielony meta
lic, 105 KM, wspomaganie, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
szyberdach, zadbany, -29.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86, 
0601/72-56-81
FIAT BRAVO, 1997 r., 32 tys. km, 1600 ccm, 16V, - 23.000 zl. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-10-26 po godz. 18 
FIAT BRAVO GT, 1998 r., 58 tys. km, 1900 ccm, TDI, czarny 
metalic, 100 KM, klimatyzacja, pod. powietrzna kierowcy, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, Immobilizer, alum. felgi, 
reg. kierownica i fotel kierowcy, oznakowany, halogeny, spro
wadzony w 10.2000 r., atrakc. wygląd, - 28.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-26-30,0606/23-14-59 
FIAT BRAVO, 1998 r., 22 tys. km, 1600 ccm, jasnozielony me
talic, ABS, szyberdach, el. otw. szyby, cenlr. zamek, • 27.000 zl. 
Głogów, tel. 0603/78-2443
FIAT BRAVO GT, 1998 r., 33 tys. km, 1800 ccm, srebrny, II wła
ściciel, kupiony w salonie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, 
wspomaganie, alarm ♦ pilot, centr. zamek, - 24.500 zl. Kamień, 
tel. 062/763-29-65,0602/60-38-06 
FIAT BRAVO SX, 1998 r., 63 tys. km, 1900 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, RM, • 24.000 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/842-69-68,840-27-58 
FIAT CINOUECENTO, 1991 r.. 100tys. km. 700 ccm, biały, sil
nik po kapitalnym remoncie w 2000 r, - 6.800 żł. Brzeg, tel. 
077/444-50*34
FIAT CINOUECENTO, 1991 r., 82 tys. km, 900 ccm. biały, stan 
dobry, - 9.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-8941 
FIAT CINQUECENTO, 1991 r., 900 ccm, seledynowy, zadbany, 
zmienione wnętrze, nowe opony, stan b. dobry, - 8.500 zł. Zie
lona Góra, tel. 0605/74-95-28
FIAT CINOUECENTO ED, 1992 r., 74 tyś. km, 700 ccm, czer
wony, oznakowany, wyłącznik zapłonu, po wymianie ukl. wyde
chowego, stan b. dobry, • 7.300 zł. Brzeg, tel. 077/415-61-13,. 
0606/6449-03, woj. opolskie
FIAT CINOUECENTO. 1992 r. 73 tys. km, 704 ccm, biały, stan 
dobry, • 7.500 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 0603/3442-31 
FIAT CINOUECENTO ED, 1992 r., 80 tys. km; 700 ccm, cżer
wony, oznakowany, wyłącznik zapłonu, II właściciel., po wymia
nie układu wydechowego, pompy paliwa, stan b. dobry, - 7.300 
zł. Łukowice Brzeskie, tel. 0606/6449-03 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 60 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
czerwony, garażowany, bez wypadku, I właściciel, • 7.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 0603/10-86-36
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 102 tys. km, 903 ccm, niebieski, 
centralny zamek, alarm ♦ pilot, tylne szyby uchylane, konsola, 
zegarek, dodatkowe światło .stop', halogeny, II właściciel, za
dbany, - 9.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 0601/15-54-86 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 72 tys. km, 900 ccm, turbo D, 
biały, mało używany, garażowany, przegląd do.02.2002 r., ser
wisowany, 5-biegowy, .konserwacja, Mul-T-Lock, tylne szyby 
uchylane, -.9.500 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 321-92-50, 
324-33-25,0601/7447-74
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, niebieski, bez wypad
ku, nowe opony, listwy boczne, tylna wycieraczka, owiewki, ra
dioodtwarzacz, faktura zakupu, zadbany, stan b. dobry, -7.300 
zllub zamienię na Fiata 126p. Ziębice, tel. 0604/65-7142 
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r., 60 tys, km, 700 ccm. bordo
wy metalic, 1 właściciel, bez wypadku, zadbany, oryginalny la
kier, radioodtwarzacz, odcięcie zapłonu, alarm + pilot, stan ide
alny, - 7.600 zł. Starczówek, tel. 074/81948-91,0604/66-59-28 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 904 ccm, niebieski metalic, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, immobilizer, blokada zapłonu, 
szyby atermiczne, tylne szyby uchylane, nowy. akumulator, 4 
nowe opony, zegarek, RO, dzielona tylna kanapa, nadkola, lam
py do jazdy dziennej, listwy boczne, stan b. dobry, • 9400 zł. 
Nysa, teł. 077/431 -25-68,0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 67 tys. km,' 704 ccm, bordowy 
metalic, zadbany, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, 
zegarek, wycieraczka tylna, czarna deska rozdzielcza, • 7.600 
zł. Wrocław, tel. 0600/27-68-20
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 62 tys. km. 700 ccm, srebrny 
metalic, szyberdach, dzielona tylna kanapa, nowe opony, tylne 
szyby uchylane, oznakowany, garażowany; stan dobry, • 8.900 
zł. Bielawa, tel. 074/64540-58,0604/59-55-17 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 71 tys. km, 704 ccm, niebieski, 
oznakowany, zadbany, stan techn. idealny, stan ogólny dobry, -
7.800 zł. Bojanowo, teł. 065/545-67-88, 0604/32-81-57 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 90 tys. km, 700 ccm, bordowy 
metalic, blokada skrzyni biegów, uchylne tylne szyby, dzielona 
tylna kanapa, garażowany, tylna szyba ogrzewana, nowe opo
ny, -8.300 zł. Brzeg, tel. 077/412-51-00 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 130 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metalic, szyberdach, tylne szyby uchylane, wyprodukowany we 
Włoszech, • 8.500 zł. Jelenia Góra, teł. 0603/95-35-10 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 76 tys. km, 900 ccm, turkusowy, 
faktura zakupu, immobilizer, zegarek, atermiczne szyby, dodat
kowe światło stopu, nadkola, garażowany, stan b. dobry, - 9.700 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-05,0607/04-31-76 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., srebrny, szyberdach, alarm + 
pilot, stan b. dobry, • 7.800 zł. Kobierzyce, teł. 071/311-19-67, 
0609/47-98-01
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 55 tys. km, 700 ccm, zielony, 
stan dobry, • 8.000 zł. Lubań, tel. 0607/31-50-53,075/646-13-78 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 78 tys. km. 700 ccm, czerwony, 
bogatą wersja, - 7.600 zl. Milicz, tel. 0604/07-72-85 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 74 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
biały, alarm, odcięcie zapłonu, garażowany, stan b. dobry, - 9.500 
zl. Pisarzowice, gm. Kamienna Góra, tel. 075/742-86-64 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 79 tys. km, 900 ccm, czarny, 
centralny zamek + pilot, el. otwierane szyby, szyberdach, dzie
lona tylna kanapa, zegar, RM, • 9.400 zl. Wrocław, tel. 
0608/09-31-95
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 77 tys. km, 899 ccm, ciemno
czerwony metalic, 5-biegowy, oryginalny szyberdach, uchylne 
szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona kanapa, pasy 
bezwł., konsola, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 0608/41 -57-50 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 93-tys. km. 700 ccm. bordowy 
metalic, nowe opony, szyberdach, bez wypadku; stan b. dobry,
• 9.500 zł. Wschowa, teł. 065/540-50-07 
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 76 tys. km. 900 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, alarm, zderzaki w kolorze nadwozia, koła zi
mowe, dodatkowe światło .stop', bagażnik dachowy, serwiso
wany, kpi. dokumentacja, sportowy tłumik, atrakcyjny wygląd, •
10.100 zł lub zamienię na VW Golfa, Mazdę 121, Forda Fiestę 
i inne. Zabrze, teł. 032/27644-71 po godz. 20,0608/41-52-08 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r„ 60 tys. km, 704 ccm, czerwony,
I właściciel, garażowany, faktura zakupu, bez wypadku, ozna
kowany, przegląd do 05.2002 r., 2 pod. powietrzne, riowe opo
ny i akumulator, bez śladów korozji, - 8.100 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, po 1990 r.. Żmigród, tel. 0502/20-34-22 
FIAT CINOUECENTO. 1993/94 r.. 79 tys. km, 704 ccm. bordo
wy metalic, garażowany, stan techn. b. dobry, radio, 2 opony 
zimowe, - 8.500 zl. Prudnik, tel. 0501/36-37-89 
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 57 tys. km, 704 ccm. czerwo
ny, alarm, garażowany, po wymianie oleju, ukl. wydechowego, 
stan b. dobry, - 8.300 zl lub zamienię. Ścinawa, tel. 
076/843-67-04
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 56 tys. km. 704 ccm. biały. 
3-drzwiowy, bogata wersja, stan b. dobry, - 9.000 zl. Gorzów 
Wlkp., tel. 095/720-10-88,0502/17-7741 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 90 tys. km, 900 ccm, niebieski 
metalic, RM, zadbany, stan b. dobry, - 9.990 zł lub zamienię, 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 80 tys. km, 700 ccm, niebieski,

stan b. dobry, alarma, tylne szyby uchylane* po wymianie amor
tyzatorów. RM. - 7.800 zl. Szczodre, tel. 071/399-87-24 
FIAT CINOUECENT0 170,1994 r., 60 tys. km, benzyna, bordj^^, 
wy, zabezp. skrzyni biegów i stacyjki, wymienione tarcze i szczęk4 
ki ham., po wymianie amortyz., radio, zarejestrowany do
04.05.2002 r, • 8.200 zl. Wrocław, tel. 071/328-09-31, 
0606/37-06-16
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 46 tys. km, 700. ccm, czerwony,
RO z panelem, bez wypadku, stan dobry, - 8.700 zł. Wrocław, 
tel. 0502/12-58-57, 071/789-93-67 po godz. 20 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00480 
www.autogielda.com.pl)
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., .71 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, uchylne tylne szyby, dzielona tylna kanapa, garażowa
ny, • 8.000 zł lub zamienię na Opla. Dzierżoniów, tel. 
074/832-0148
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 34 tys. km, 704 ccm, kolor mor
ski metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, szyberdach,
I właściciel, garażowany, tylne szyby uchylane, dzielona tylna 
kanapa,"RO. blokada skrzyni biegów, oznakowany, faktura za
kupu. stan idealny, -11.200 zl. Gryfów Śl., tel. 075/781-36-61, 
0602/22-65-39
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, szyberdach, alarm, stan dobry, bez wypadku, - 9.300 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-10-97,0602/85-92-02 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 88 tys. km, 899 ccm, zielony 
metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, oznakowa
ny, nadkola, alarm, akumulator na gwarancji, stan b. dobry, -
11.000 zł. Legnica, tel. 0601/8040-85
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 90 tys. km, 900 ccm, zielony 
metalic, szyberdach, nadkola, alarm, nowy akumulator (gwa
rancja), • 10.500 zł. Legnica, tel. 076/854-08-29 
FIAT CINOUECENTO ED, 1994 r., 76 tys. km. 700 ccm. niebie
ski metalic, oryg. lakier, zderzaki w kolorze nadwozia, szyber
dach, listwy boczne, obrotomierz, RO, zabezp. przed kradzie
żą, oznakowany, garażowany, stan b. dobry, - 9.600 zł. Legni
ca, teł. 076/850-62-64,0606/13-9348 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 77 tys. km. 900 ccm. benzyna, 
biały, bez wypadku, oznakowany, garażowany, przegląd do 03. 
br., nowe tłumiki, opony 1.5-roczne, - 9.500 żł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/78245-12 po 17,0604/78-09-50 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 70 tys. km, 900 ccm, granatowy, 
uchylne tylne szyby, nadkola, zegarek, listwy boczne, pokrow
ce, b. dobry alarm, nowe opony, - 10.600 zł. Świdnica, tel. 
074/640-56-82
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 40 tys. km, 700 ccm, benzyną^y 
zielony metalic, atermiczne szyby, zegar, nowe opony, boczn?*^' 
szyby uchylane, stan b. dobry, • 8.700 zi. Wrocław, tel. 

.328-96-12,350-74-77
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 45 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
b. zadbany, mało eksploatowany. I właściciel, alarm. RO, tylne 
szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, zegar cyfrowy, nowy 
akumulator i 1 opona, stan b. dobry, -11.500 zl. Wrocław, tel. 
071/324-24-53
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 52 tys. km, 900 ccm z salonu, •
11.200 zl. Wrocław, tel. 071/784-8842,0603/13-91-80 
FIAT CINOUECENTO. 1994 r.. 58 tys. km. 700 ccm, czerwony, 
oznakowany, alarm, immobilizer, atermiczne szyby (tylne uchyl
ne), radioodtwarzacz *  4 głośniki, nowe amortyzatory, garażo
wany, stan b. dobry, • 8.600 zl. Zdzieszowice, tel. 077/484-55-07, 
0502/24-22-12
FIAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 700 ccm,. zielony metalic, 
oryginalny lakier, faktura zakupu, książka serwisowa, listwy 
boczne, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 8.400 zl lub za
mienię na f ia ta  126p. Starczówek, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/65-1142
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 64 tys. km, 704 ccm. niebieski, 
blokada skrzyni, alarm, nadkola, stan dobry, nowe amortyzato
ry przednie. * 9.600 zł. Biały Kościół, tel. 071/392-69-16 
FIAT CINOUECENTO S, 1995 r.. 60 tys. km, 899 ccm. szary 
metalic. po wymianie amortyzator^, tłumików, nowe opony, RO, 
alarm, -11.800 zł. Jawor, tel. 076/870-71-21,0603/28-5640 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r>, 80 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
blokada skrzyni birgów, uchylne tylne szyby, zegarek, radio, •
9.600 zl. Lubin, tel. 0608/14-27-89 - • 14
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 70 tys. km, 704 ćcm, srebrny 
metalic, nowy akumulator, nowe opony *  zimowe, bogata wer- 
sja, - 9.500 zi. Oborniki Śląskie, lei. 071/310-74-68 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 58 tys: km, 700 Ccm, chabrowy,

- szyby atermiczne, tylne uchylane, zegarek, immobilizer, gara
żowany, stan b. dobry, • 8.900 zł, Wrocław, tel. 363-50-69 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 51 tys. km, 900 ccm alarm, centr. 
zamek, el. otw. szyby, stan idealny, • 12.000 zl. Wrocław, tel. 
071/341-29-69
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czarny, szyberdacjk^
8.900 zl. Wrocław, lei. 0603/50-24-52 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 47 tys. km, 900 ccm, szary me
talic, nadkola, Oryginalny lakier, stan b. dobry, -12.500 zł. Bie
lawa, teł. 074/833-58-33,0604/09-10-13 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r.. 90 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
zielony, ciemne szyby, lakierowane zderzaki, uchylne tylne szy
by, obniżone zawieszenie, sportowy tłumik, alarm, centr. zamek, 
serwisowany, stan b. dobry, • 12.500 zł. Bogatynia, tel. 
0600/21-53-39
FIAT CINOUECENTO SPORT. 1995 r . 71 tys. km, 1100 ccm. 
czerwony, sporting, zadbany, stan silnika i blacharki b. dobry, 
oryginalny przebieg, udokumentowane pochodzenie, blokada 
skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, alum. felgi, • 13.500 zł 
(możliwe raty przez komis). Brzeg Opolski, tel. 0501/58-14-70. 
077/411-30-69
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 75 tys. km. 704 ccm. srebrny, 
blokada skrzyni biegów, szyberdach, dzielona tylna kanapa, el. 
otw. szyby, nowe opony, ->10.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0604/06-94-31
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 60 tys. furt, 700 ccm, czarny, II 
właściciel, stan b. dobry, ważny przegląd, • 8.500 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-08-24
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 78 tys. km. 900 ccm, czerwony, 
dzielone siedzenia, pokrowce, listwy boczne, tylne szyby uchy
lane, oznakowany, Mul-T-Lock, katalizator, garażowany, zadba
ny, -11.500 zl. Jawor. tel. 0600/60-90-58 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 54 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
blokada skrzyni biegów. - 8.700 zl. Legnica, tel. 076/866-44-37 
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 zl. Legnica, tel. 076/855-08-16. 
0600/62-74-86
FIAT CINOUECENTO, 1995 (■, 75 tys. km, 704 ccm, srebrny 
metalic, nowy akumulator i opony, blokada skrzyni biegów, -
9.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-74-68 
FIAT CINOUECENTO S, 1995 r., 60 tys. km. 900 ccm, srcńfl^. 
metalic, I właściciel, faktura zakupu, nowe opony (2 szt.), im
mobilizer, alarm, stan b. dobry, • 11.800 zł. Oława, tel. 
071/31344-29
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 54 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, książka serwisowa, blokada skrzyni bie
gów, RO, faktura zakupu, - 8.700 zl. Paczków, tel. 
077/431-7347,0604/94-51-32
FIAT CINOUECENTO, 1995 r„ 94 tys. km. 900 ccm, srebrny 
metalic, oryg. lakier, alarm, centr. zamek, immobilizer, tylne 
szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, stan techn. b. dobry, •
10.700 zł. Paczków, tel. 077/431-70-29 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 78 tys. km, 704 ccm. benzyna, 
kolor stalowy, alarm *  pilot, wyłącznik zapłonu, hak, pokrowce,
RM, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, atrakcyjny wy
gląd. - 9.500 zł. Plóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-60-87
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 56 tys. km. 900 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
dzielona tylna kanapa, szyby atermiczne, stan b. dobry, • 11.700 
zł. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-5643 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 86 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
czarny, garażowany, tylne szyby uchylane, zegarek, pokrowce, 
bagażnik, katalizator, tylna szyba ogrzewana, przegląd do 2002 
r, • 9.600 zł. Środa Śląska, tel. 0502/33-71-90 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r.. 23 tys. km. 704 ccm. zielony 
metalic, I właściciel, atermiczne szyby, tylna szyba ogrzewana, 
blokada skrzyni biegów, garażowany, zadbany, bez wypadku. -
10.000 zl. Świdnica, lei. 074/853-20-67
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 56 tys. km. 700 ccm. czerwoAjj, 
faktura zakupu, oznakowany, blokada skrzyni biegów, nadkg^
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AUTOEXPERT - system aut używanych 
z gwarancją

SAMOCHODY UŻYWANE W ROZLICZENIU
LfLuu...MARKA .... .................MODEL ... ... AUT.EXP.... .... ROK ... ....CENA ......... KOLOR ... PRZEBIEG
1 .......... FIAT.......... .... CINOUECENTO ... 1995 ......... 10 700,00 ....
? , .... FIAT____ ...........MAREA 1,6 ... ............. AE ... .... 1998 ......... 32 500,00 ....
3 .......... FIAT_____ ..... ......UNO 0,9 ... .... 1991 ........... 6100,00 ................NIEBIESKI
4 ...... .... FIAT____ .... CINOUECENTO ............... AE .... .... 1998 ........ 12900,00.... ............NIEBIESKI
5 ....... .... FIAT......... .... CINOUECENTO ... .... 1995 ......... 10900.00........NIEBIESKI MET ____  77 600
6 ... OPEL...------------ ...... CORSA____ ___________  1988   6000,00 .......____ WIŚNIOWY ___  49 500
7  FIAT ..... CINOUECENTO ...___ ..... AE ....... 1997    12400,00 ....____ CZERWONY ..........  50 000
8 .....FIAT ..___ CINOUECENTO 0,9 ... ... 1993 ....... . 10000,00 ...... ____ NIEBIESKI___
9 .... ...... FIAT.......... . CINOUECENTO sL ... AE ... ... 1997 ___ . 12100,00___
10 .. __ FIAT..........................UNO 899 ... .. AE ... ... 2000 ...... . 20 600,00....... ........ WIŚNIOWY....
11... __ DAEWOO.................TICO DX ... ... 1993 ...... ... 8900,00 ...... ........SREBRNY ..... ....  40000

w w w .m o to rp o l.Ie g n ic a .p l
MOTOR-POL - dealer FIATA

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

JAWOR, ul. Myśliborska 10, tel. 076/870-66-19 
PROCHOWICE, ul. 22 Lipca 11. tel. 076/858-52-21

garażowany, zegar, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, •
9.500 zl. Trzebnica, tel. 0607/06-94-74 

A  FIAT CINOUECENTO, 1^95 r , 60 tys. km. 704 ccm, ED, jasno- 
zielony metaiic, stan b. dobry, bez wypadku, blokada skrzyni 
biegów, R0, oznakowany, przegląd do 03.2002 r., nowe opony, 
faktura zakupu, • 10.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-75-51, 
0502/66-81-96
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 80 tys. km, 899 ccm. czamy, 
centralny zamek, alarm + pilot, aluminiowe felgi, el. otwierane 
szyby, R0, sportowy wydech, atrakcyjny wygląd, po przeglą
dzie, stan b. dobry, • 13.100 zł. Wrocław, tel. 349-14*29, 
0601/05-05-66
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 62 tys. km, 704 ccm, zielony 
metaiic, szyby atermiczne, Mul-T-Lock, bagażnik dachowy, nowy 
akumulator (gwarancja), -10.900 zł. Wrocław, tel. 0604/96-90-37 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 63 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metaiic, faktura zakupu, książka serwisowa, alarm + pilot, im- 
mobjiizer, zegarek el., RM, tylne szyby uchylane, garażowany, 
zadbany, atrakc. wygląd, - 9.350 zł4ub zamienię. Wrocław, tel. 

.  071/338-02-78,0601/67-73-07
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 82 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
niebieski, zegarek, tylne szyby uchylane, atermiczne szyby, li
stwy boczne, RM, blokada skrzynf biegów, przegląd do 
10.05:2002 r., stan b. dobry, • 10.500 z). Wrocław, teł. 
071/321-44-57,0605/04-98-34

• FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 59 tys. km, 700 ccm, czarny, 
tylne szyby uchylane, blokada skrzyni biegów, RO, listwy bocz
ne, dzielona tylna kanapa, koła zimowe, bez wypadku, garażo
wany, ważny przegląd, stan b. dobry, • 9.200 zł. Wrocław, tel. 
tf71/373-73-59
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 704 ccm, czarny, el. otw. szyby, 
centr. zamek, katalizator, -8.500 zł. Wrocław, tel. 0600/66-62-55 
FIAT CINOUECENTO. 1995 r., 90 tys. km, 704 ccm, E, D, czer
wony, książka serwisowa, Mul-T-Lock, garażowany, zadbany, 
nowe opony i amortyzatory przednie, faktura zakupu, RO. • 9.700 
zl lub zamienię na Fiata Uno 97 r., z dopłatą. Wrocław, teł. 
0501/40-28-76,352-91-48 po góds 19 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 72 tys. km; 700 ccm, niebieski, 
stan b. dobry, blokada skrzyni biegów, atermiczne szyby, tylne 
szyby uchylane, bagażnik dachowy, tylna wycieraczka, - 9.400 
zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-40, 324-12-11 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 49 tys. km, 704 ccm, szary me- 
talic, blokada skrzyni biegów, atermiczne szyby, tylne szyby 
uchylane, owiewki, listwy boczne, zegar, pokrowce, nadkola, 
konserwacja, zadbany, bez wypadku, faktura zakupu, pełna 

' dokumentacja, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-79-34 
FIAT CINOUECENTO.1995 r., 704-ecm, czamy; tyłne szyby 
uchylane, garażowany, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 0717345-75*81 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 61 tyś. km, 900 ccm, biały, bez 
wypadku, oryginalny lakier, el. otwierane szyby, centralny za
mek, alarm ♦ pilot, blokada skrzyni biegów, uchylne szyby, dzie
lona tylna kanapa, instalacja telefoniczna, zestaw głośno mó
wiący, listwy boczne, stan b. dobry, • 11.800 zl. Wrocław, tel. 
071/317-07-55,0601/92-49-01
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 58 tys. km, 700 ccm, chabrowy, 
atermiczne szyby, tylne szyby uchylne, zegarek, Immobilizer, 
słan b. dobry, garażowany, * 8.900 zł. Wrocław, teł. 
071/363-50-69
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 61 tys. km, 700 ccm, zielony 
metaiic, atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, dzielona tyl
na kanapa, odcięcie zapłonu, RO, pilnie, - 8.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-28-17
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 47 tys. km, 899 ccm, wtrysk, 
niebieski metaiic, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, ater
miczne szyby, pokrowce, RO, kołpaki, listwy boczne, atrakcyj
ny wygląd, stan idealny • 12.500 zł, lub zamienię na droższy z 
dopłatą VW Golf III, Seat Ibiza. Wałbrzych, teł. 074/843-18-73, 
0601/18-15-03
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1996 r„ 59 tys. km, 1100 ccm, 
żółty, alum. felgi,.centr zamek, alarm, immobilizer, białe zega
ry, skórzane dodatki, kubełkowe fotele, po wymianie amortyza
torów, el. ustawianie świateł, serwisowany, atrakc. wyglądał 
właściciel -15.000 zl. Górka Wieruszowska, tel. 0600/38-21-79, 
0604/95-63-03*
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 57 tys. km, 700 ccm, czarny, 
bez wypadku, nowe opony, nowy akumulator, pokrowce, zadba
ny, - 9.600 zl. Michałowice, tel. 077/411-90-08,0503/84-86-50 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 100 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, po naprawie: skrzynia, sprzęgło, popychacze, czerwone pasy 
bezp, bagażnik dachowy, czarne szyby + 2 felgi z  oponami zi

arnowymi, radio Sony + wzmacniacz + 7 głośników, - 11,000 zl. 
Świętochłowice, tel. 0603/95-11 -06 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 64 tys. km, 1100 ccm, żółty, pierw
szy właściciel, centr. zamek, alarm, alum. felgi, skórzana kie- 

_ równica, tylne szyby uchylane, - 15.000 zł. Zielona Góra, tel. 
4^608/57-00-47
^ I A T  CINOUECENTO, 1996 r., 60 tys. km, 704 ccm, czarny, 

alarm, immobilizer, - 9.900 zł. Brzeg. tel. 077/411-33-44, 
0604/37-12*30
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1996 r., 56 tys. km, 700 ccm, 
wtrysk, biały, garażowany, bez wypadku, katalizator, nadkola i 
listwy, nowe opony zimowe, tylna szyba ogrzewana z wycie* 
rączką, stan b. dobry, - 9.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/53-22-99 
FIAT CINOUECENTO SPORTING. 1996 r., 18tys.km, 1100 ccm, 
czerwony, lakierowane zderzaki, kubełkowe fotele, alum. felgi, 
skórzana kierownica, * 12.000 zł. Głogów, tel. 076/834-57-31 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 60 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metaiic, zadbany, przegląd do 02.2002 r.. I właściciel, blokada 
skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, bez wypadku, pasy bezwł., 
kołpaki, alarm, nowe opony, - 12.000 zł. Legnica, tel. 
076/722-87-03
FIAT CINOUECENTO. 1996 r.,46 tys. km, 704 ccm, biały, bez 
wypadku, zadbany, oryginalny lakier, - 10.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-13-82
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 58 tys. km, 700 ccm, biały, 2 
zbezpieczenia, RO pionieer, od 4 łat w jednych rękach, zadba
ny. - 9.00Ó zł. Oława, tel. 071/303-85-73 -
FIAT CINOUECENTO HAPPY, VAN, 1996 r., 41 tys. km, 899 
ccm, czarny, katalizator, autoalarm, plastikowe listwy, nadkola, 
bez wypadku, stan b. dobry, - 9.800 zl. Szczawno Zdrój, tel. 
074/843-68-83
FIAT CINOUECENTO, 1996 r.. 90 tys.. km, biały, kpi. opon zi
mowych, stan dobry, • 9,000 zł. Wałbrzych; tel. 074/848-25-07 

• FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 700 ccm, czerwony, alarm, od
cięcie zapłonu i zasilania, dodatkowe światło .stop”, zegarek, 
tylna szyba ogrzewana, nowe klocki hamulcowe, - 9.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-15-25
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 72 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metaiic, składane tylne siedzenia, -11.500 zł. Wieruszów, tel. 
0603/74-92-48
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 41 tys. km, 700 ccm, szary me- 

A a l ic ,  blokada skrzyni biegów, immobilizer, I właściciel, zadba- 
” y, stan b. dobry, -. 10.200 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 

FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 40 tys. km, 704 ccm, biały, alarm, 
nowy akumulator, dodatkowe światło .stop', zadbany, • 10.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/75-15-45
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 55 tys. km, 900 ccm, czarny, 
alarm, immobilizer, centr. zamek, RO, stan b. dobry, • 13.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-86*91,0501/55-88-50 
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 zł. Wrocław, tel. 
354*11*03,0602/61-38-97
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 67 tys. km, 704 ccm, biały, blo
kada skrzyoi biegów, atermiczne szyby, zegarek, uchylane szy
by, - 9.200 zł. Wrocław, tel. 330-14-71,0604/71-16-22 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 58 tys. km, 704 ccm, biały, zde
rzaki w kolorze nadwozia, RO, 4 zagłówki, alarm + pilot, stan 
idealny, • 9.500 zl. Wrocław, tel. 349-18-02,0601/77-63-09 
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm,bordo* 
wy metaiic, 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., 25 tys. km, 700 ccm, biały, I 
właściciel, kupiony w salonie, książka serwisowa, RO, stan b. 
dobry, -11.800 zl. Dzierżoniów, tel. 074/832-34-84 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 63 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, kupiony w salonie, I właściciel, blokada 
skrzyni biegów, garażowany, - 11.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/816-01-02

♦FIAT CINOUECENTO. 1996/97 r., 70 tys. km, 900 ccm, biały, 
»larm, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, nowy akumulator i 
ukl 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, 1996/97 r., 63 tys. km, 900 ccm. wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, kupiony w salonie, I właściciel, blokada 
skrzyni biegów, garażowany,' - 11.500 zl. Ząbkowice Śląskie, 
teł. 074/816-01-02
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 47 tys. km, 700 ccm, błękitny 
metaiic, Mul-T-Lock, radio, szyby uchylane, - 11.500 zl. Dąb- 
cze, gm. Rydzyna, tel. 065/538-04-49,0609/28-28-75 
O  FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 49 tys. km, 700 ccm, 

biały, • 11.000 zł. W rocław, tel. 071/782-80-01, 
071/782-80-02 01027801

FIAT CINOUECENTO, 1997 r„ 64 tys. km, 900 ccm, benzyna, •
10.500 zł. Błotnica, gm. Kondratowice, tel. 0606/10-59-24 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 40 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
srebrny metaiic, I właściciel, atermiczne szyby, 4 zagłówki, dzie
lona tylna kanapa, uchylne tylne szyby, zegarek, katalizator, 
oryg. szyberdach, dodatkowa tapicerka, kupiony w salonie, stan 
b. dobry, -14.700 zł. Czeszów, tel. 071/312-71-60 po godz. 16 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 50 tys. km, 700 ccm, niebieski 
metaiic, blokada skrzyni biegów, garażowany, bez wypadku, 4 
zagłówki, ogrzewana tylna szyba z wycieraczką, • 12.500 zł. 
Jaroszów, gm. Strzegom, tei. 074/855-85-06,0604/16-75-53 
FłAT CINOUECENTO, 1997 r„ 35 tys. km, 704 ccm, biały, RM, 
alarm, z egarek, plastikowe nadkola, oryg. lakier, I właściciel, 
bez wypadku, • 12.500 zl. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42 
FIAT CINOUECENTO, 1J)97 r., 40 tys. km, 700 ccm, niebieski, 
atermiczne szyby, immobilizer, radioodtwarzacz, zegar, uchyl
ne tylne szyby, -11.800 Zł. Kościan, tel. 065/512-57-27 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 35 tys. km, 700 ccm, czarny, I 
właściciel, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, • 10.900 
zł. Legnica, tel. 0601/55-24-52
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 64 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
immobilizer, katalizator, RO Grundig, nowy akumulator, gara
żowany, oryginalny lakier, 2 nowe opóńy, przegląd do 03.2002 
r., stan dobry, -10.700 zł. Opole, tel. 077/435-97-05 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 60 tys. km, 700>cćm immobili
zer, reg. reflektory, RM, -10.400 zł. Wrocław, tel. 0601/06-69-99 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 37 tys. km, 704 cćm. 
błękitny metaiic, RO, katalizator, stan idealny, -12.600 zl. Wro
cław, tel. 348-91-75, 345-19-10,0602/26-89-34 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 33 tys. km, 704 ccm, wtrysk, 
czerwony, bez wypadku, blokada skrzyni biegów, 4 zagłówki, 
listwy boczne, stan b. dobry, * 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/317-07-55,0601/92-49-01 .
FIAT CINOUECENTO 900,1997 r., 46 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
niebieski, I właściciel,' bez wypadku, atermiczne szyby, ńdwy 
akumulator, wymienione tarcze hamulcowe, listwy boczne, 
owiewki, alarm, • 13.500 zł. Wrocław, tel. 0503/01-52-39 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997 r., 32 tys. km, 704 ccm, 
czerwony, oryg. lakier, RO Blaupunkt, atermiczne szyby, tylne 
szyby uchylane, zegar, immobilizer, katalizator, i właściciel, 
kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, garażowany, 
tylna szyba ogrzewana, wycieraczki, • 12.500 zł. Ząbkowice 
śląskie, tel. 674/815-47-79 po godz. 18 
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997/98 r„ 57 tys. km. 700 ccm. 
czarny, zadbany, dodatki, I właściciel, • 12.200 zł lub zamienię 
na Fiat Punto, Siena. Leszno, tel. 0603/67-31-30 
FIAT CINOUECENTO, 1997/98 r., 45 tys. km, 704 ccm, szary 
metaiic, kupiony w salonie, centr. zamek, el. otw. szyby, -12.300 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-16-78,0608/27-80-06 
FIAT 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., 43 tys. km, 704 ccm, czerwień 
meksykańska, immobilizer, tylne szyby uchylane, atermiczne 
szyby, zegarek, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, głośniki 4 
x 180 W, 3 światło .stop', kompletna dokumentacja, • 12.000 zł 
lub zamienię na Poloneza 96/97 r. z inst. gaz., do 7500 zł. Lu* 
bawka, tel. 075/741-13-24
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 31 tys. km, 700 ccm, morski 
metaiic, bez wypadku, immobiłizer, tylne szyby uchylane, el. 
reg. reflektory, dodatkowe światło-.stop*, RM stereo, zadbany, 
stan idealny, • 13.200 zł. Oleśnica, tel. 071/398-91-31, 
0501/37-12-15
FIAT CINOUECENTO. 1998 r„ 50 tys. km, 704 ccm, niebieski, 
silnik z 1999 r., atermiczne szyby, dzielona tylna kanapa, •
13.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-44-61
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 43 tys. km, 700 ccm, różowy 
metaiic, I właściciel, immobilizer, przegląd do 04.2002 r, -12.500 
zł. Ścinawka Dolna, tel. 074/871-54-54 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 56 tys. km, 704 ccm, biały, -
11.300 zł. Wrocław, tel. 071/328-22-94 po godz. 18.342-59*95 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 26 tys. km, 704 ccm, niebieski, I 
właściciel, tylne szyby uchylane, zegar, el. reg. reflektory, wy* 
cieraczka tylna, alarm, RO z panelem, -14.000 zł.'Wrocław, tel. 
0501/57-16-31
FIAT CINOUECENTO, 1998/99 r., 40 tys. km, 703 ccm, niebie
ski, kupiony w salonie, faktura Zakupu, I właściciel, bez wypad
ku, blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, el. reg. re
flektory, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 13.000 zł 
lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-06-55,0503/84-98-70 
FIAT CINOUECENTO, 2000 r., 10 tys: km, 900 ccm, benzyna, 
niebieski metaiic, I właściciel, garażowany, blokada skrzyni bie
gów, stan idealny, bez wypadku, faktura zakupu, - 18.300 zl. 
Wrocław, teł. 071/355-18-85
FIAT COUPE, 1996 r„ 48 tys. km, 1800ććm, 16V, czerwony, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, skóra, alum. felgi 17", spoilery MS Design, po tu* 
ningu w Niemczech, • 32.000 zł. Dominice, tel. 065/537-11-48 
FIAT COUPE PININFARINA, 1998/99 r., 40 tys. km, 2000 ccm. 
20V, diesel, czerwony, RO, 5-biegowy, ABW, wspomaganie kier., 
alum, felgi, centr. zamek, klimatyzacja, 2 poduszki pow., spro
wadzony w całości, I Właścięiel, kpi. dokumentacja, -  55:500 zł 
łub 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., 140 tys. km, 2000 ccm, biały, stan b. 
dobry, wspomaganie, welurowa tapicerka, • 5.900 zł lub zamie
nię na inny. Opole, tel. 0607/34-81-88 
FIAT CROMA, 1987 r., 123 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, niebie
ski, wspomaganie kier., RQ, el. otwierane szyby, centralny za
mek, nowe przeguby, ukl.. wydechowy, akumulator, sprowadzo
ny w całości, stan b. dobry, • 5.200 zl lub zamienię na tańszy 
samochód. Opole, tel. 0604/79-00-72 
FIAT CROMA, 1990 r., 2000 ccm, turbo D, grafitowy metaiic, 
aluminiowe felgi 15", el. otwierane szyby, centralny zamek, • 
9.Z£0 zł. Brzeg, tel. 0607/50-73-53 
FIAT CROMA, 1990 r., 2000 ccm. wtrysk, czarny, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, serwo, na białych tablicach - 2.100 zł. 
Wrocław, tel. 0605/40-30-03
FIAT CROMA, 1990 r., 140 tys. km, 2000ccm, wtrysk, granato
wy, wspomaganie, el. otw. szyby, radio, • 5.000 zl. Zielona Góra, 
tel. 068/320-03-68
FIAT CROMA, 1990/91 r., 2500 ccm, TDI, grafitowy metaiic, 
oclony w całości, wszystkie el. dodatki, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, el. reg. szyberdach,-  10.900 zł lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metaiic, radio + RDS, ABS, wspomaganie, elektr. otw. 
szyby, relingi dachowe, klimatyzacja, alum. felgi, stan b. dobry,
• 26.500 zł. Lubin, tel. 076/844-53-79 
FIAT MAREA KOMBI, 1997 r., 117 tys. km. 1900 ccm, TDi, srebr
ny, 101 KM, relingi dachowe, roleta, alum. felgi 15', el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, oryg. radio, wspomaganie, alarm, podło* 
kietnik, centr. zamek, zużycie paliwa 61/100 km, stan idealny, -
26.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/324-16-32,0600/32-89-91 
FIAT MAREA, 1997 r., 1900 ccm, TD 100 KM, zielony metaiic, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek +ipiłot, 
welur, radioodtwarzacz, zarejestrowany, stan idealny, - 28.500 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0607/58-17-17 
FIAT MAREA KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, 16V, biały, .kupiony w 
salonie, serwisowany, wspomaganie, pod. powietrzna, blokada 
skrzyni biegów, radio fabryczne, stan b. dobry, • 23.400 zl. Wro
cław, tel. 071/336-34-19,0601/40-10-08 
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 76 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
beżowy metaiic, poduszka pow., kupiony w Polsce, - 23.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-56-89
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 1900 ccm, TDi, zielony me- 
talic, bogate wyposażenie, - 32.300 zł. Leszno, tel. 
0601/75-56-60

FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metaiic, RM z RDS, ABS, wspomaganie, el. otw. szy
by, relingi dafchowe, klimatyzacja, stan b. dobry, alum. felgi, •
26.500 zl. Lubin, tel. 076/844-53-79
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
grafitowy metaiic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, Mul-T-Lock, relingi dachowe, zderzaki w kolorze 
nadwozia, serwisowany, - 22.900 zl (możl. wyst. faktury VAT). 
Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 44 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, relingi dachowe, alarm, 
centralny zamek, - 16.500 zł + VAT. Wrocław, tel. 372-68-84, 
0606/34-52-37
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 45 tys. km. 1400 ccm, zielony, 
kupiony w salonie, centralny zamek, el. otwierane szyby, ater
miczne szyby, immobilizer, alarm, zegarek, garażowany, - 22.500 
zl. Żórawina, tel. 071/316-48-99,0604/95-09-15 
FIAT PALIO WEEKEND, 1998/99 r., 23 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski, serwisowany, dodatki, garażowany, - 24.000 zl 
lub zamienię na droższy. Legnica, tel. 0502/15-76-33 
FIAT PALIO HL, 2000 r., 12 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielo
ny metaiic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, podusz
ka kierowcy,- immobiłizer - 30.400 Zł. Świdnica, tel. 
0603/39-79-78
FIAT PALIO WEEKEND, 2000 r., 20 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, niebieski metaiic, cesja, spłacone 25% wartości, homolo
gacja, poduszka, el.szyby, wspomaganie, relingi, alarm, RO, , 
immobilizer, stan b. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 783-38-39, 
0606/96-75-64
FIAT PANDA, 1982 r., 900 ccm, czamy, po remoncie silnika, -
2.600 zl. Wrocław, tel. 788-65-23 
FIAT PANDA SKŁADAK, 1987/93 r., 900 ccm, - 3.600 zł. Wro> 
cław, tel. 071/325-39-73,0605/62-11-12 
FIAT PUNTO, 1993/94 r., 50 tys. km, 1128 ccm, czerwony, tylne 
szyby uchylane, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, zadbany, w kra
ju od 8 miesięcy, -12.500 zł. Grodków, teł. 0608/74-02-04 
FIAT PUNTO, 1994 r., 81 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 98 kW, 
bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, bogate wyposażenie, 
ABS, RM, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, wspomaganie, centr. 
zamek, • 16.200 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-59-32 .
FIAT PUNTO, 1994 r., 60 tys. km, 1100 ccm, wiśniowy, RO, im
mobilizer, 5-drzwiowy, poduszka pow., I właściciel, -15.500 zł. 
Drezdenko, teL. 095/76245-34,0602/18-44-65 
FIAT PUNTO, 1994;., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, 2-drzwiowy,.alum. felgi, stan dobry, • 14.500 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86,0601/58-24-14 
FIAT PUNTO 60,1994 r., 120 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, el. otw. szyby, obrotomierz, stan b. dobry, - 15.500 zl. 
Koźmin Wlkp., tel. 062/721-08-68,0606/69-32-06 
FIAT PUNTO, 1994 r., 67 tys. km, 1100 ccm, złoty metaiic, 
3-drzwiowy, poduszka pow., listwy boczne, tylne szyby uchyla
ne, zarejestrowany, w kraju 3 miesiące, zarejestrowany, zadba
ny, • 15.900 zl lub zamienię. Legnica, tel. 0606/99-12*44 
FIAT PUNTO, 1994 r.,.12 tys. km, 1700 ccm, TDS, pertowonie- 
bieski metaiic, sportowe zawieszenie, wspomaganie kier., pod. 
powietrzna, alum. felgi 15* AZEW, spoiler, tylne szyby uchyla
ne, garażowany, I właściciel, atrakc. wygląd, stan b. dobry. •
17.900 zł. Węgry, gm. Żórawina, tel. 071/311-46-62 
FIAT PUNTO. 1994/95 r., 90 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, seledy
nowy metaiic, w kraju od miesiąca, oclony, zarejestrowany, bez 
wypadku, oryg. lakier i przebieg, I właściciel, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, pod. powietrzna, centr. zamek, RO + głośniki, el. reg. re
flektory, serwisowany, garażowany, oszczędny, stan idealny, -
17.400 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
FIAT PUNTO, 1994/95 r., 54 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, szyberdach, reg. kierownica, nowy ukl. wydecho
wy, akumulator, nowe opony, RM, zadbany, • 15.000 zł. Pacz
ków, tel. 0606/89-93-61
FIAT PUNTO SX. 1995 r., 74 tys. km, 1242 ccm, wtrysk, niebie
ski metaiic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, obro
tomierz, szyberdach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM Blaupunkt, el. 
zegarek, kpi. opon, immobilizer, przegląd do 05.2002 r., stan b. 
dobry -15.300 zl. Kłodzko, tel. 0605/64-06*76 
FIAT PUNTO 75 SX, 1995 r., 67 tys. km, 1242 ccm, wtrysk, MPi, 
zloty metaiic, 5-drzwiowy, Mul-T-Lock, centr. zamek, el. otw. 
szyby, alarm *  pilot, RO, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja,
• 17.500 zł. Świebodzin, tel. 068/382-99-83 
FIAT PUNTO 75,1995 r., 80 tys. km, 1200 ccm, elx, jasnonie
bieski, 3-drzwiowy, el, otw. szyby, klimatyzacja,' centr. zamek, 
welurowa tapicerka, • 17.000 zł. Krotoszyn, tel. 0604/16-96-29 
FIAT PUNTO, 1995 r., 75 tys. km, 1242 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny zamek, katalizator, 
obrotomierz, z salonu, garażowany, zadbany, -16.500 zl. Oła
wa, teł. 0604/95-38-70
FIAT PUNTO, 1995 r., 44 tys. km, 1200 ccm, i, czerwony, 
3-drzwiowy, radio, stan b. dobry, garażowany, • 17.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/736-06-29
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 72 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
alarm, centralny zamek, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, blokada kie
rownicy, oznakowany, -13.900 zł. Ozimek, teł. 077/443-65-84, 
0604/49-07-41
FIAT PUNTO 60 SX, 1995 r., zielony metaiic, 3-drzwiowy, spro
wadzony w całości, -16.500 zł. Stare Drzewce, gm. Szlichtyn
gowa, tel. 065/549-31*33
FIAT PUNTO, 1995 r., 35 tys. km. t70Qccm, turbo D, czerwony, 
centralny zamek, alarm, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, reguł. wys. mocowania 
pasów, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 0501/97-88-52 
FIAT PUNTO, 1995 r., 91 tys.. km, 1700 ccm, turbo D, srebrny 
metaiic, klimatyzacja, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
regulowana kierownica, radioodtwarzacz, reg. fotel kierowcy, 
poduszka pow, • 17.300 zł. Wrocław, tel. 071/372-60-41 po 
godz. 20,0502/13-95-69
FIAT PUNTO 55 $X, 1995 r., 85 tys. km, 1108 ccm, wtrysk, srebr
ny metaiic, 5-djrzwiowy, ęl. otwierane szyby, el.. reg. reflektory, 
Centralny zamek, dzielona kanapa, immobilizer, garażowany, 
kupiony w kraju, • 17.000 zł .Wrocław, tel. 071/349-12-84 
FIAT PUNTO CABRIO,.1995/96 r., 59 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metaiic, el. otw. dach, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, alum. 
felgi 15* Borbet, sportowy tłumik, kpi. dokumentacja, atrakc. 
wygląd, zadbane wnętrze, - 24.000 zł lub zamienię ha inny.., 
tel. 0602/40-46-75
FIAT PUNTO 55 S, 1995/96 r., 80 tys. km, 1100 ccm, wtrysk 
5-biegówy, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, 4 zagłówki, zie
lone szyby, ótw. tylne szyby, regulowana kierownica, pasy, fotel 
kierowcy, el. reg. światła, radioodtwarzacz Blaupunkt, sprowa
dzony w całości, atrakcyjny wygląd, • 14.500 zł lub zamienię. 
Strzelin, tel. 071/392-28*35,0503/65-89-31 
FIAT PUNTO, 1996 r., 1100 ccm, niebieski, 2-drzwiowy, immo
bilizer, Centr. zamek, alarm + pilot, zderzaki w kolorze nadwo
zia, ztfdbany, garażowany, • 16.700 zł. Kępno, tel. 
062/791-11-04,0605/24-57-63
FIAT PUNTO, 1996 r., 40 tys. km, 1100 ccm, ciemnoniebieski, 
wspomaganie, alum. felgi, RO, garażowany, zadbany, atrakcyj
ny wygląd, • 17.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-41-80 
FIAT PUNTO 75 ELX, 1996 r., 118 tys. km, 1242 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metaiic, 3-drzwiowy, I właściciel, bez wypadku, 
przegląd, serwisowany, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, centr. 
zamek + pilot w kluczyku, światła przeciwmgielne, obrotomierz, 
immobilizer, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, kpi. kół 
zimowych, - 15.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-21-25, 
872-44-28
FIAT PUNTO ELX, 1996 r., 65 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
iic, 3-drzwiowy, dużo dodatków, • 18.700 zl. Oława, tel. 
071/303-37-86
FIAT PUNTO 75 ELX, 1996 r., 55 tys. km, 1242 ccm. czerwony, 
instalacja gazowa, 5-drzwiowy, 75 KM, alarm, blokada skrzyni 
biegów, elektr. otw. szyby, centralny zamek, przegląd do 04.2002 
r., I właściciel, garażowany, możliwe raty przez komis, -19.100 
zł. Wrocław, teł. 355-56-08
FIAT PUNTO ELX 75,1996 r., 90 tys. km, 1242 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, • 17.500 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831 -25-37 w 
godz. 11-17
FIAT PUNTO ELX, 1996 r., 80 tyś. km, 1242 ccm. benzyna. 75 
KM, brązowy metaiic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, immo
bilizer, el. otw. szyby, opony zimowe z felgami, I właściciel, ku
piony w salonie, zadbany, bez wypadku, • 18.500 zł. Głogów, 
tel. 076/834-74-81
FIAT PUNTO, 1996 r., srebrny, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, •
18.500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/755-37-50
FIAT PUNTO, 1996 r., 49 tys. km, 1200 ccm, zielony metaiic, 
bez wypadku, 4-drzwiowy, centralny zamek, Mul-T-Lock, alarm,

kupiony w salonie, I właściciel, welurowa tapicerka, • 18.500 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-13-40
FIAT PUNTO, 1996 r., 71 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, chabrowy, 
immobilizer, tylne szyby uchylane, reguł. wys. mocowania pa
sów, 3-drzwiowy, RMr stan techn. b. dobry, -16.300 zł. Legnica, 
tel. 076/850-63-89
FIAT PUNTO 55 SX, 1996 r., 90 tys. km 3-drzwiowy, I właści
ciel, zarejestrowany do 03.2002 r., centr. zamek, RO, el. otw. 
szyby, immobilizer, opony zimowe, • 17.500 zł. Opole, tel. 
0602/87-4148,077/455-28-70
FIAT PUNTO SX6, 1996 r., 75 tys. km, 1242 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, obro
tomierz, immobiłizer, kpi. dokumentacja, • 17.900 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/738-04-79
FIAT PUNTO SX, 1996 r., 46 tys. km, 1200 ccm, benzyna, nie
bieski metaiic, 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, czamy, 
ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaga
nie, a łarm, stan b. dobry, • 24.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-69-68,840-27-58
FIAT PUNTO, 1996 r., 59 tys. km, 1242 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metaiic, automatic, centralny zamek, el. otw. szyby, 
wspomaganie kierownicy, przyciemnione szyby, RM, • 19.700 
zł. Wrocław, tel. 071/349-42-91
FIAT PUNTO, 1996 r., 60 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwony, 
zadbany, w kraju od tygodnia, • 14.900 zł. Żarów, tel. 
074/857-04-71
FIAT PUNTO, 1996/97 r., 52 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, niebie
ski, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, RM, 5-drzwiowy, • 16.900 
zł. Wschowa, tel. 065/540-66-43 
FIAT PUNTO, 1996/97 r., 77 tys. km, 1100 ccm, niebieski meta
iic, 5-drzwiowy, w kraju od 5 mies., kpi. dokumentacja, garażo
wany, I właściciel, immobilizer, stan idealny, -17500 zł. Żagań, 
tel. 0602/17-14-43,068/478-14-30 
FIAT PUNTO S, 1997 r., 50 tys. km, 1100 cćm, ciemnoszary, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, do pomalowania maska, 
sprawny technicznie, nie zarejestrowany, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, • 16.900 zł. Ostów Wlkp., tel. 0605/7344-27 
FIAT PUNTO, 1997 r., 58 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 5-drzwio- 
wy, katalizator, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, hak, immobi
lizer, -17.200 zł. Leszno/teł. 0601/69-14-44,065/526-29-46 
FIAT PUNTO 55 SX, 1997 r., 66 tys. km, 1100 ccm, srebrny 
metaiic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, ć. zamek, 3 elementy do 
lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej. -16.300 
zl. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9*17,0603/60-78-74 
FIAT PUNTO, 1Ś97 r., 42 tys. km, 1100 ccm, zielony metaiic, 
3-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, z salonu, immobilizer, 
opony zimowe, - 20.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-56-45, 
074/849-08-88 ■
FIAT PUNTO 75 SX, 1997 r ,  58 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, 75 KM, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
ćentr. Zamek, halogeny, reg. kierownica i fotel, kupiony w salo
nie Amicar, I właściciel, książka serwisowa, - 19.800 zl. Wro
cław, tel. 0604/95-34-35
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 35 tys. km, 1242 ccm, wtrysk, benzy
na, czerwony, 75 KM, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. reflek
tory, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, obrotomierz, dzie
lona tylna kanapa, zejjar cyfrowy, zagłówki, kupiony w salonie 
w kraju, zadbany, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, nowe 
klocki, świece, -18.800 zl. Wrocław, tel. 354-57-58 
FIAT PUNTO, 1997 r., 72 tys. km, 1200 ccm, zielony metaiic, 75 
KM, kupiony w salonie, 2 poduszki pow., centr. zamek, el. otw. 
szyby, RO, 4-drzwiowy, • 18.800 zł. Żmigród, tel. 0605/26-30-39 
FIAT PUNTO, 1998 r.t 40 tys. km, 1100 ccm, biały, bez wypad
ku, kupiony w salonie, • 18.200 zł. Kalisz, tel. 0608/33-8843 
FIAT PUNTO, 1998 r., 45 tys. km, 1700 ccm, turbo D, srebrny 
metaiic, 82 KM, 5-drzwiowy, RO sterów, w kierownicy, alum. felgi, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, halogeny, reg. kierownica i fo
tel kierowcy, wspomaganie kier., centr. zamek, - 23.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0606/26-95-87 
FIAT PUNTO, 1998 r., 46 tys,. km, 1250 ccm, czarny, zadbany, 
garażowany, oryginalne radio, 4 zagłówki, uchylne tylne szyby, 
el. reg. reflektory, w kraju od 1999 r., I właściciel, 3-drzwiowy, b. 
ekonomiczny, - 20.900 zł. Pleszew, tel. 062/74245-76 
FIAT PUNTO 75 SX, 1998 r., 63 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, bor
dowy metaiic, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz Fiat, halogeny, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, kodowany zapłon, Immobili
zer, kupiony w salonie, stan b. dobry, • 20.800 zł. Szczawin, tel. 
071/392-38-29,0602/8841-53
FIAT PUNTO, 1998 r.,27 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 5-drzwio- 
wy, immobilizer, reg. kierownica, listwy w kolorze nadwozia, RO, 
4 głośniki, garażowany, kupiony w salonie, • 21.600 zł. Wro
cław, tel. 071/35748-15
FIAT PUNTO, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, czarny, wspoma
ganie kier., książka serwisowa, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, obrotomierz, kola 14*, stan idealny, - 21.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/45-57-36 .
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 60 tys. km, 1100 ccm, zielony meta
iic, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, immobili
zer, zderzaki w kolorze nadwozia, kupiony w kraju, *17.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-65-83
FIAT PUNTO, 1998/99 r., 42 tys. km, 1100 ccm. granatowy 
metaiic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, książka serwisowa, li
stwy boczne, immobilizer, zegarek, oznakowany, stan b. dobry,
• 21.000 zl. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-9348 
FIAT PUNTO. 1998/99 r., 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, 3-drzwiowy, inst. gazowa, nowe opony, 4

zagłówki, el. reg. reflektory, katalizator, kupiony w salonie, bez 
wypadku, -18.400 Złtub zamienię. Paczków, tel. 0606/94-20-14 
FIAT PUNTO, 1998/99 r., 31 tys. km, 1100 ccm, niebieski meta
iic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, bez wypadku, stan 
b. dobry, - 20.900 zł- Wrocław, tel. 345-63-57 
FIAT PUNTO, 1999 r., 1900 ccm, turbo D, biały, - 22.000 zl. 
Błonie, tel. 0601/41-83-87
FIAT PUNTO, 1999 r., 16 tys. km, 1240 cćm, czerwony, 4-drzwio
wy, wspomaganie, poduszka pow., RM, el. reg. reflektory, -
22.800 zl. Gostyń, tel. 065/572-29-84 
FIAT PUNTO, 1999 r., 28 tys. km, 1100 ccm, szary metaiic, I 
właściciel, pełna dokumentacja, poduszka pow., immobilizer, 
alarm + pilot, garażowany, sten idealny, 5-drzwiowy, • 20.800 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-93-51.0608/22-72-00 
FIAT PUNTO 60 SX. 1999 r., 1200 ccm centr. zamek, el. otw. 
szyby, ABS, poduszka pow., 5-drzwiowy, • 23.200 zł. Krobia, 
tel. 0601/15-02-73
FIAT PUNTO 60,1999 r., 20 tys. km, 1250 ccm 3-drzwiowy, 3 
elementy do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, • 18.300 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
FIAT PUNTO, 1999 r., 29 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, grafitowy 
metaiic, immobiłizer, centr. zamek, listwy boczne, el. reg. re
flektory, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, I właściciel w kraju, 
RM z RDS, w kraju od 10 mies., $tan b. dobry, * 19.800 zł. Ra
wicz, tel. 065/54543-84, 0607/24-57-54 
FIAT PUNTO, 1999 r., 27 tys. km, 1100 ccm, niebieski metaiic, 
2 pod. powietrzne, szyberdach, sprowadzony z Niemiec, - 
22-000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Zychów, tel. 
062/76341-56,0601/88-73-75 j£
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 12 tys. km,'1250 ccm, kolor malino
wy, 4 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie x2, zderzaki w kolorze nadwozia, - 27.000 
zł. Legnica, tel. 0603/78-79-35
FIAT PUNTO, 1999/00 r„ 27 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, niebie
ski metaiic, wspomaganie, immobilizer, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, - 20.900 zł. Legnica, teł. 0601/50-97-44 
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 7 tys. km, 1200 cćm, zielony meta
iic, 5-drzwiowy, poduszka pow.^BS, centr. zamek, wspomaga
nie i reg. kierownicy, el. otw. szyby, el. reg. fotele, stan idealny, 
- 27:900 zł. Leszno, tel. 0605/44-7347 %
FIAT PUNTO II HGT, 1999/00 r., 37 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
perlowomiedziany metaiic, wspomaganie, centr. zamek, wszyst
kie el. dodatki, ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, alum. fel
gi, komputer, I właściciel, stan idealny, • 34.800 zł łub zamienię. 
Złotoryja, tel. 076/878-63-77,0604/83-2646 
FIAT PUNTO II SX, 2000 r., 13 tys. km, 1200 ccm, bordowy 
metaiic, model z czerwca, alarm, centr. zamek ♦ pilot, podusz
ka powietrzna, komputer, el. otw. szyby, wspomaganie, radio
odtwarzacz, kupiony w salonie, I właściciel, gwarancja do czeiw- 
ca 2001 r, -.31.,500 z ł. Krotoszyn, tel. .062/722-94-95, 
0602/48-97-26
FIAT PUNTO IISX, 2000 r., 45 tys. km, 1200 ccm, zielony me
taiic, kupiony w salonie, ,l właściciel, 5-drzwiowy, kpi. dokumen
tacja, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, obrotomierz, 
dzielona tylna kanapa, alarm pilot, garażowany, stan idealny, 
• 29.500 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850-62-64, 
0606/13-9348
FIAT PUNTO, 2000 r., 55 tys. km, 1200 ccm, granatowy meta
iic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, poduszki pow.. immobi
lizer, klimatyzacja, centr. zamek • 44.600 zl. Świdnica, tel. 
0603/39-79-78
FIAT PUNTO SX, 2000 r., 7 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, 
poduszka pow., el. otw. szyby, - 31.-900 zł. Świdnica, tel. 
0603/92-99-01
FIAT PUNTO, 2000 r., 16 tys. km, 1248 ccm, czerwony, kupiony 
w salonie, I właściciel, el. otw. szyby, centr. zamek, bez wypad
ku, stan idealny, na gwarancji, fabrycznie przystosowany do 
nauki jazdy, 5-drzwiowy, • 28.900 zł. Wrocław, tel. 0502/26-90-71 
FIAT REGATA, 1985 r., 131 tys. km, 1500 ccm, benzyna, nie
bieski metaiic, na białych tablicach, el. otw. szyby, reg .kierow
nica, centr. zamek, stan idealny, - 1.600 zł. Stary Kisielin, tel. 
068/320-15-37
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, • 2.700 zł. 
Wrocław, tel. 0602/17-3345
FIAT REGATA 138,1985 r., 160 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
niebieski, regulowana kierownica, ekonomiczny, RM, ważny 
przegląd, 5-biegowy, tylna szyba ogrzewana, garażowany, stan 
dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0602/50-00-57 .
FIAT REGATA, 1987 r., 24 tys! km, srebrny, 40 tys. km po kapi
talnym remoncie silnika, centralny zamek, elektiyczrue otw. 
szyby, wspomaganie, • 3.500 zł. Żielona Góra, teł. 
0603/25-29-99
FIAT REGATA. 1988 r. dla ob. WNP • 1.000 DEM. Wrocław, tel. 
071/33841-12
FIAT RITMO, 1981 r.. 1500 ccm 4-drzwiowy, .na chodzie* + sil
nik gratis, * 1.200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
FIAT RITMO, 1981 r„ 1700 ccm, diesel, ciemnozielony, nowe 
amortyzatory, wtryski, świece żarowe, gumy na wahaczach, stan 
techn. dobry, przegląd do 10.2001 r, -2.200 zł. Węgliniec, tel. 
075/771-22-87,0608/53-86-87
FIAT RITMę, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio* 
wy, 5-osobowy, przegląd do końca sierpnia, • 550 zl. Wrocław, 
teł. 071/789-57-95
FIAT RITMO, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, -1.000 zł.
Szprotawa, teł. 068/376-5144 po godz. 19
FIAT RITMO, 1983 r., 1500 ccm, czerwony, stan silnika b. do
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bry, blacharka dobra, 5-drzwiowy, szyberdach, w ciągłej eks
ploatacji, -1 100 zl. Wrocław, tel. 071/353-76^,0609/16-96-85 
FIAT RITMO, 1984 r., 1700 ccm, diesei, niebieski, 3-drzwiowy, 
• 3.200 zł. Przedborowa,.tel: 074/815-80-95 
FIAT RITMO ABARTH, 1985 r., 1600 ccm, srebrno-niebieski, 
rajdowy, 9portowe zawieszenie i układ wydechowy, klatka bez
pieczeństwa, kubełkowe fotele, - 5.500 zł. Zdzieszowice, tel. 
0602/50-21-58
FIAT RITMO, 1985 r., 1700 ccm; diesel hak, z urzędu celnego, 
stan dobry, • 4.200 zł. Wołczyn, tel. .07.7/418-89-35, 
0604/70-38-68
FIAT RITMO, 1985 r., 150iys. km, 1700 ccm, diesel po remon
cie kapitalnym układu kierowniczego i hamulcowego, po wy
mianie karoserii, do lakierowania, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
322-74-48 po godz. 18
FIAT RITMO, 1986 r., 1500 ccm, fioletowy, alum. felgi, RO, spor
towy ukł. wydechowy, inst. gazowa, stan b. dobry, - 5.600 zl lub 
zamienię na droższy. Wrocław, telv  071/346-43-17, 
0609/16-81-51 (zdjęcia do tej oferty można" zobaczyć w inter- 
necie pod numerem • A00490 www.autogielda.com.pl)
FIAT RITMO, 1986 r., 1500 ccm, biały, 3-drzwiowy, lotniGze fo
tele t  2. silnik i zawieszenie, -.3.500 zl. Bolesławiec, tel. 
0607/15-10-69
FIAT RITMO, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, do poprawek blacharskich i lakierniczych, -1.800 
zl. Szymanowo, tel. 0608/23-71 -65 
FIAT RITMO, 1987 r., 1700 ccm, diesel, srebrny, szyberdach, 
5-drzwiowy, 5-biegowy. rozkł. siedzenia, stan dobry, • 2.700 zł. 
Wiesław Gierula, 67-115 Bytom Odrzański, ul. Głogowska 24 A 
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r„ 28 tys. km, 1100 ccm, 
żółty metalic, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, alum. felgi, 
skórzana kierownica i gałka, stan b. dobry, - 16.500 zł. Kamien
na Góra, tel. 075/744-40-36
FIAT SEICENTO, 1998 r., 55 tys. km, 900 ccm, czarny, alarm, 
lakierowane zderzaki na srebrno, atrakc. wygląd, I właściciel -
16.700 zł lub zamienię, mogą być raty. Świebodzice, tel. 
074/854-03-59,0601/58-20-53
FIAT SEICENTO, 1998 r., 33 tys. km, 900 ccm, srebrny metalic, 
zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, uchylne i przyciemniane 
tylne szyby, immobilizer, alarm + pilot, RM, pokrowce weluro- 
we, bez wypadku -17.500 zl. Wrocław, tel. 0503/37-57-13 
FIAT SEICENTO SPORTING, 1998 r„ 40 tys. km. 1109 ccm, 
benzyna, żółty, el. reg. lusterka, el- otw. szyby, el. reg. reflekto
ry, centr. zamek, klimatyzacja, RM, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, alum. felgi, stan techn. idealny, -19.900 i ł .  Wałbrzych, 
tel. 074/848-66-13, 0601/79-66-69 
FIAT SEICENTO VAN, 1998 r., 10 tys. km, 900 ccm, niebieski, 
katalizator, 5-biegowy, kupiony w salonie, kompletną dokumęn- 
tacja, bez wypadku, stan b. dobry, • 16.200-zł. Wrocław, tel. 
0604/97-98-07
FIAT SEICENTO SPORTING. 1998 r., 44 tys. km; 1100 ccm. 
żółty, • 18.500 zł, Wrocław, tel. 071/311-29-74, 311-23-24 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 35 tys. km, 90Ó ccm, czerwony, blo
kada skrzyni biegów, alarm, radioodtwarzacz Panasonic, tylna 
kanapa dzielona, oznakowany, tylne pasy bezwładnościowe, •
16.200 zł. Wrocław, tel. 071/368-81-54 .
FIAT SEICENTO, 1998 r., 18 tys. km, 900 ccm, benzyna, czer
wony, I właściciel, kplr dokumentacja, dzielona tylna kanapa, 
blokada skrzyni biegów, tylne pasy bezwładnościowe, stan b. 
dobry, - 17.800 zł. Wrocław, tel. 342-58-12 '
FIAT SEICENTO SX, 1998/99 r., 25 tys. km. 900 ccm, błękitny 
metalic. I właściciel, kpi. dokumenłaq'a, zderzaki w kolorze nad
wozia, listwy boczne, el. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, ze
garek, RO, blokada skrzyni biegów, oznakowany, bez wypad
ku, stan idealny, - 17.800 zł. Legnica, teł. 076/850-62-64, 
0606/13-93-48
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 35 tys. km, 900 ccm, czerwony, 
immobilizer, el. otwierane szyby, RM Pioneer, kupiony w salo
nie, stan b. dobry, • 17.700 zł lub zamienię. Prusice k. Trzebni
cy, tel. 071/312-63-31.0604/36-35-85 
FIAT SEICENTO CITY MATIC, 1999 r., 29 tys. km, 900 ćcm, 
błękitny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, el. otw, szyby, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, centr. zamek, immobili
zer, listwy boczne, półautomat, skrzynia biegów, atermiczne 
szyby, • 18.500 zi. Jelenia Góra, tel. 075/752-33-23, 
0606/99-93^11
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r„ 19 tys. km, 899 ccm, czer
wony, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona tylna 
kanapa, tylne szyby uchylane, RO, - 17.000 zł, Kluczbork, tel. 
077/414-20-17
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 28 tyś. km, 1100 ccm, wtrysk, 
biały, bez wypadku, I rej. 09.1999 r„ blokada skrzyni biegów, 
radioodtwarzacz, stan b. dobry, * 15.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-19-39
FIAT SEICENTO SPORTING. 1999 r.. 1100 ccm, wtrysk, żółty, 
radio, 5-biegowy, katalizator, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. 
szyby, airbag, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, bez uszkodzeń, el. reg. reflektory, skórzana kierownica, tylne 
szyby uchylane, stan idealny, -  22.000 zl. Leszno, tel. 
065/529-61 -72,0604/38-56-63 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AK0222 www.autogiel- 
da.com.pl)
FIAT SEICENTO SX, 1999 r., 15 tys. km, 900 ccm I właściciel, 
książka serwisowa, bez wypadku, immobilizer, el. otwierane 
szyby. -17.600 zł. Oława, teJ. 071/313-44-29 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 800 ccm, benzyna, czerwień meksy
kańska, dod. światło .stop*, 5-biegowy, kupiony w salonie w 
Polsce, I właściciel, • 18.700 zł. Świdnica, tel. 074/853-31 -10 
FIAT SEICENTO, 1999 r„ 47 tys. km, 900 ccm kupiony w salo
nie, serwisowany, I właściciel, RO Pioneer, blokada skrzyni bie
gów, tylne szyby uchylane, el. reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa, -17.200 zl. Włoszakowice, tel. 065/537-03-26 
FIAT SEICENTO SX, 1999 r ,  15 tyś. km, 900 ccm, błękitny, 
katalizator, zagłówki, kołpaki, RM, stan idealny, - 19.000 zl. 
Wrocław, tel. 0504/96-28-04
FIAT SEICENTO, 1999/00 r.. 30 tys. km, 1100 ćcm, czerwony, 
poduszka powietrzna, centr. zamek, el. otw. szyby, I właściciel, 
pełna dokumentacja/serwisowany, stan b. dobry, - 19.300 zł 
lub zamiana. Kalisz, tel. 062/767-33-42.0605/41-02-73 
FIAT SEICENTO, 2000 r„ 900 ccm, granatowy metalic, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer, uchylne tylne szy
by, garażowany, kupiony w salonie, - 17.900 zl. Bielawa, tel. 
074/833-68-40
FIAT SEICENTO S, 2000 r., 16 tys. km, 1100 ccm, zloty metalic, 
z salonu, poduszka pow., el. otwierane szyby, tylne szyby uchy
lane, zegarek, stan b. dobry, - 18.500 zł. Brzezia Łąka, tel. 
071/315-52-59.0605/21-58-14.,
FIAT SEICENTO S, 2000 r., 5 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, alarm z pilotem, 
RO Sony, 4 głośniki Pioneer, pasy bezwładnościowe ż tyłu, li
stwy, boczne i progowe. Niemodlin, tel. 0603/99-15-48 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 900 ccm, niebieski metalic, zderzaki 
w kolorze nadwozia, atermiczne szyby, tylne szyby uchylane, 
centr. zamek, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, do drob
nych poprawek lakierniczych, • 16.400 zł. Strzelin, tel. 
071/392-26-23,0606/20-61-44
FIAT SEICENTO, 2000 r.^21 tys. km, 900ccm, niebieski, I wła
ściciel, na gwarancji, bez wypadku, dzielona tylna kanapa, kom
plet opon zimowych, -18.400 zł. Wrocław, tel. 0601/33-18*77 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 15 tys. km, 1108 ccm, czerwony, za
kupiony w salonie w 09.200 r., alarm, el. otw. szyby, reg. świa
teł, poduszka pow. kierowcy, rozkładane tyłrie siedzenia, im
mobilizer • 21.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-31 -17, 
0603/33-62-64
FIAT SEICENTO, 2000/01 r., 8 tys. km, 900 ccm, bursztynowy 
metalic, bez wypadku, z salonu, poduszka pow., centralny za
mek, alarm + pilot, immobilizer, stan idealny, na gwarancji, •
18.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10
FIAT SIENA EL, 1997 r„ 53 tys. km, 1400 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, centralny zamek, stan b. dobry, - 17.500 zł. 
Szewce k. Wrocławia, tel. 071/310-70-45 po godz. 17 - 
FIAT SIENA HL, 1997 r„ 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy, 
103 KM, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, - 21.800 
zł. Świdnica, tel. 0603/34-07-11 
FIAT SIENA, 1997 r.. 55 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granato
wy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, bez 
wypadku, blokada skrzyni biegów, pod. powietrzna, przegląd 
do 09.2002 r., stan b dobry, « 17.200 zł. Wrocław, tel. 
0501/58-96-24
FIAT SIENA HL, 1997 r., 1600 ccm, 16V, szary, wspomaganie 
kier., el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm, garażowany, 
- 22.200 zl. Zebrzydów, tel. 074/858-54-63 
FIAT SIENA HL, 1997/98 r.. 50 tys. km. 1600 cap, 16V, bordo

wy metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspomaga
nie kier., radioodtwarzacz,, halogeny, blokada skrzyni biegów, 
welurowa tapicerka, serwisowany, immobilizer, pełna dokumen
tacja, zadbany, stan b. dobry, -"19.500 zl. Nieciszów, tel. 
0717399-04-24,0603/50-66-80
FIAT SIENA, 1998 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 16V, perłowobordo- 
wy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, weluro
wa tapicerka,:stan idealny, zadbany, • 18.900 zł lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
FIAT SIENA HL, 1998 r„ 82 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, I właściciel, kupiony vy salonie, serwisowany, garażo
wany, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, 
RO + CD. stan dobry, - 21.000 zł. Lubawka! tel, 0603/17-39-64 
FIAT SIENA HL, 1998 r., 58 tys. km, 1600 ccm,.16V, biały, wspo
maganie, el. otw. szyby, centr. zamek, stan b. dobry, - 23 000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-06-43 
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,-22.000 
zł. 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 ccmt benzyna, szary 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm + pilot, I właściciel, 
bez wypadku, zadbany, -19.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-88-88 
FIAT SIENA, 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 16V, szary metalic, 
I właściciel, gwarancja do 14 maja 2002 roku, centr. zamek, el. 
otw. szyby, immobilizer, el. reg. świateł, halogeny, dodatkowe 
światło .stop*, wspomaganie, radioodtwarzacz Pionner + 6 gło
śników, pełna dokumentacja, • 26.800 zł. Kalisz, tel. 
062/764-62-16,0602/55-04-21
FIAT SIENA EL, 2000 r., 30 tys. km, 1200 ccm, niebieski, - 25.000 
zł. Prudnik, tel. 0608/39-91-94
FIAT SIENA HL, 2000 r., 2. tys. km, 1242 ccm, benzyna, szary 
metalic, CZ, ES, EW, KT, WS, 75 KM, el. reg. świateł, reg. kąt 
nachylenia kierów., poduszka pow. - 32.000 zł. Twardogóra, tel. 
0607/09-38-40
FIATTEMPRA, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm-, wtrysk, błękitny 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, radio, klimatyza
cja, - 9.900 zł lub zamienję na tańszy samochód. Legnica, tel. 
076/854-32-16
FIAT TEMPRA, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, grafitowy me
talic, wspomaganie kier., centralny zamek, deska digital, el. 
szyberdach, RM, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, welurowa 
tapicerka, dziefone tylne siedzenia, el. otwierane szyby, spro
wadzony. w całości, -11.5.00 zł lub zamienię. Wroclaw, tel. 
345-68-79,0601/75-49-59 _
FIAT TEMPRA, 1991/95 r., 150 tys. km, 1600 cćm, szary meta
lic, inst. gazowa, alum. felgi, Mul-T-Lock, - 9.000 zl. Wrocław, 
tel. 0603/52-60-21 -
FIAT TEMPRA, 1992 r„ .100 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. 
reg. reflektory, bez wypadku, I właściciel, do sprowadzenia z 
Niemiec z ciem, stan b. dobry, • 12.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-30:39,0604/75-06-57
FIAT TEMPRA, 1992 r., 86 tys. km, 1600 ccm, Pb/, srebrny 
metalic, bez wypadku, I właściciel, sprowadzony na mienie, 
pełne wyposażenie elektr. (szyby, lusterka, szyberdach), wspo
maganie kier., regulowana kierownica, digital, radioodtwarzacz, 
centralny.zamek, halogeny, rej. do 05.2002j . ,  pełna dokumen
tacja, • 10.900 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-34-50, 
0608/46-89-32
FIATTEMPRA, 1992/93 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości, ABS, wspoma
ganie, welurowa tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby i szy
berdach, RO, dzielona tylna kanapa, stan idealny, • 12.600 zl. 
Wrocław, tel. 0604/96-53-60
FIAT TEMPRA, 1992/95 r., 102 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, sza
ry metalic, ej. otwierane szyby, centralny zamek, szyberdach, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, stan dobry, - 10.000 
zł. Wrocław, tel. 357-66-70,0607/53-05-50 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 114 tys. km, 1800 ccm, MPi, brązowy, 
el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie i reg. kierownicy, de
ska digital, 4 zagłówki, dzieiona tylna kanapa, centr. zamek, 
zawieszenie Eibach, alum. felgi Borbet 7x15*, garażowany, po 
wymianie płynów, stan b. dobry, • 13.500 zl. Strzegom, tel. 
074/855-24-96
FIATTEMPRA, 1993 r., 130 tys. km, 1581 ccm, szary metalic, 
stan dobry, kupiony w salonie. - 9.000 zł. Świebodzin, tel. 
068/382-99-31
FIATTEMPRA, 1993 r., 12 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy, 
kupiony w salonie, 2 zabezpieczenia, radio z panelem, zareje
strowany do 04.2002 r., stan dobry, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/342-05-34
FIAT TEMPRA, 1994 r., 1600 ccm, granatowy, ABS, serwo, na 
białych tablicach • 2.700 DEM. Iłowa Żagańska, tel. 
068/377-42-76
FIAT TEMPRA SKŁADAK. 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, ciemnozielony, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, wspo
maganie, immobilizer, welurowa tapicerka, RM, reg. kierowni
ca, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-92-02 
FIATTEMPRA, 1994 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, Mul-T-Lock, el. otw. szyby, centralny zamek, 
kupiony w salonie, bez wypadku, stan b. dobry, - 17.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-36-23.0603/96-46-36 
FIAT TEMPRA, 1994/95 r., 49 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, ciemnozielony metalic, wspomaganie, ABS, poduszka 
pow., wszystkie el. dodatki, immobilizer, 4 zagłówki, welurowa 
tapicerka, podlokietniki, skórzana kierownica, halogeny, alum. 
felgi, książka serwisowa, I właściciel, do sprowadzenia z Nie
miec, stan idealny, - 12.500 zł. Lubin, tel. 076/847-30-39, 
0604/75-06-57
FIATTEMPRA, 1995 r., 140 tys. km, 1600ccm, niebieski meta
lik, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, immobilizer, 
elektr. otw. szyby, dostosowany do zasilania gazem, I właści
ciel, kupiony w salonie w Polsce, stan dobry, - 14.700 zł. Wro
cław lub Góra Śląska, tel. 0604/53-29-97,0502/85-37-45 
FIAT TEMPRA KOMBI, 1995 r., 52 tys. km, 1600 ccm, biały, 
centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immębilizer, 
relingi dachowe, wspomaganie kierownicy, stan b. dobry, •
13.700 zl lub zamienię na uszkodzony. Wrocław, tel. 
071/342-16-48,0502/26-46-53
FIAT TIPO, 1989 i ,  1600 ćcm, DOHC, czerwony, el. otw. szyby, 
ćentr. zamek, ekonomizer, alum. felgi, deska digital, wspoma
ganie kier., zadbany, -12.000 zl. Stary Łom, tel. 076/817*72-74 
FIAT TIPO, 1989 r., 198 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, ćentr. 
zamek, autoalarm, el. otw. szyby, komplet opon zimowych, ka
talizator, stan techn. b. dobry, pilne, - 9.000 żł. Wrocław, tel. 
071/783-35-20 po godz. 16
FIAT TIPO, 1990 r., 140 tys. km, 1400 ćcm, benzyna, srebrny 
metalic, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy; bez korozji, stan
b. dobry, na zachodnich tablicach • 1.050 DEM. Chojnów, tel. 
0604/89-53-53
FIAT^TIPO, 1990 r., 1400 ccm, niebieski metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, nowe opony i układ hamulcowy, do poprawek la
kierniczych, - 6.800 zł. Kalisz, tel. 062/752-02-02 .
FIAT TIPO, 1990 r., 113 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, stan techn. dobry, centr. zamek, el. otw. szyby, szyber
dach, ekonomizer, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości, 
- 8.700 zl. Legnica, tel. 0604/29-84-28 
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, czarny metalic, 5-drzwiowy, eł. 
otw. szyby i szyberdach, zadbany, - 8.300 zł. Namysłów,'tel. 
077/410-49-10,0602/43-09-41
FIAT TIPO, 1990 r., 1600 ccm, grafitowy metalic, wspomaga
nie, reg. kierownica i pasy, el. otw. szyby, centr. zamek, deska 
digital, welurowa tapicerka, • 8.500 zl. Prochowice, tel. 
0606/45-92-36,076/858-46-21
FIAT TIPO, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor grafi
towy metalic, stan dobry, szyberdach, pełne wyposażenie el., 
niemiecka dokumentacja • 1.600 DEM. Zielona Góra, tel. 
0606/25-36-47
FIATTIPO, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm szyberdach, 5-drzwio- 
wy, 113 PS, beż wypadku, przegląd do 2002 r. -10.500 zl. Lu
bin, tel. 076/842-83-43
FIAT TIPO, 1991 r, 135 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grafitowy 
metalić, sprowadzony w 97 r.. kpi. dokumentacja, I właściciel w 
kraju, 5-drzwiowy, 5:biegowy, centr. zamek, e.l. reg. reflektory, 
el. otw. szyby, ekonomizer, dzielona tylna kanapa, garażowany, 
po wymianie oleju, po remoncie zawieszenia, stan b. dobry, -
9.200 zf lub zamienię. Wrocław, tel. 0601 /67-73-07, 
071/338-02:78
FIATTIPO. 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
bordowy metajic, wspomaganie kier., el. otw. szyby przednie, 
el. otwierany szyberdach, centr. zamek, RO, deska digital, spro

wadzony w całości, nieoclony, do wymiany uszczelka pod gło
wicą, - 3.500 zł. Głogów, tel. 076/83^-42-72,0600/21r50-37 
FIATTIPO, 1991 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, 5-drzwio
wy, szyberdach, - 9.800 zl. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FIATTIPO, 1991 r.. 123 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, centralny zamek z pilotem, alarm, el. otw. szyby, 
el. otw.. szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, - 8.800 zł lub 
zamienię. Międzyrzecz, tel. 0606/51-15-85 
FIAT TIPO, 1991/92 r., 145 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, zadbany, stan silnika i blacharki b. dobry, szyberdach,
1 rejestracja w 1992 r., RO *  głośniki, plastikowe nadkola, •
11.000 zł (możliwe raty przez komis). Brzeg Opolski, tel. 
0501/58-14-66 po godz. 15, 077/411-30-69
FIATTIPO, 1991/92 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, stan b. dobry, 5-biegowy, 5-drzwiowy, wspomaga
nie kier., RO, - 9.000 zł. Krotoszyn, teł. 062/722-95-60 
FIAT TIPO, 1991/94 r.; 102 tys. km, 1400 ccm, katalizator, sza
ry metalic, deska digital, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. 
szyby, reg. kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, RO, stan 
b. dobry, - 8.000 zł. Lubin, tel. 0608/34-34-85 
FIAT TIPO, 1992 r., 1400 ccm, zielony metalic, II właściciel, 
5-drzwiowy. 5-biegowy, benzyna, zadbany, bez wypadku - 9.500 
zł. Krotoszyce, tel. 076/850-69-77 r  
FIAT TIPO, 1992 r., 126 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary me- 

■ talik,.sprowadzony, bezwypadkowy, pierwszy właściciel, bardzo 
ładna tapicerka,. wspomaganie kierownicy, alum. felgi, central
ny zamek, elektr. otw. szyby, szyberdach, elektroniczny licznik, 
elektryczne lusterka, 5-drzwiowy, - 13.500 zł. Siedlce, tel. 
0601/38-65-90 '
FIAT TIPO, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, gaźnik, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie, 5-biegowy, 
blacha ocynkowana, • 10.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/79-94-68
FIAT TIPO EL, 1992/93 r., 76 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, 
bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, dokumentacja, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek, pilot, podłokietnik, 
RO + głośniki, halogeny, zderzaki w kolorze nadw., hak, serwi
sowany, stan idealny, • 11.400 zł (możliwe raty lub zamiana). 
Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
FIAT TIPO, 1992/95 r., 102 tyś. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pełny wtrysk, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, el. otwierany szyberdach, centr. 
zamek, alarm, reg. kierownica, RO, zadbany, garażowany, stan 
techn. b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 324-10-18, 
0603/77-90-48*
FIATTIPO, 1993 fr, 124 tys. km, 1700 ccm, diesel, czarny, spro
wadzony w całości, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otwie
rane szybyl • 11.900 zł (możliwość rat przez komis). Brzeg, tel. 
077/416-53-70,0501/36-37-18
FIAT TIPO, 1993 r., 101 tys. km, 1400 ccm, niebieski metalic, 
5-drzwiowy '̂ II właściciel, kupiony w Polmozbycie, - 10.800 zł. 
Legnica, tel. 076/856-42-90
FIATTIPO, 1993 r., 108 tys. km, 1400 ccm, benzyna 5rdrzwk>- 
wy, 5-biegowy, ABS, wspomaganie, zielone szyby, reguł. wys. 
mocowania pasów, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, - 9.200 
zl (możl. wyst. fakt. VAT). Lubań, tel. 075/722-35-08, 
0606/27-73-80,0602/19-52-22
FIAT TIPO, 1993 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski, 
sprowadzony z Niemiec, w kraju od 2 mies., bez wypadku, ory
ginalny przebieg, stan b. dobry, - 10.500 zł. Polkowice, tel. 
0503/57-68-52
FIAT TIPO, 1993 r., 109 tys. km, 1400 ccm, benzyna, szary 
metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, 
Mul-T-Lock, oznakowany + opony zimowe, -10.300 zł. Świdni
ca, tel. 074/851-26-09
O  FIAT TIPO, 1994 r.t 1900 ccm, TDi, zie lony meta

lic, 5-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, 
poduszka pow., welurowa tapicerka, bez wypad
ku, -14.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022311

FIATTIPO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, kupiony w salonie, -13.400 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93 
FIATTIPO, 1994 r., 107 tys. km, 1400 ccm,biały, el. otw. szyby, 
ABS, szyberdach, alum. felgi, RO z RDS, wspomaganie kier., 
skórzana kierownica, reguł, pasy, - 12.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/310-18-58,071/310-25-20 po godz. 21 
FIAT TIPO, 1995 r., 98 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, kupiony w salonie, książka serwisowa, 5-drzwiowy, RM, 
stan b. dobry, oznakowany + opony zimowe, garażowany •
13.500 z ł.., tel. 0607/16-95-81 po godz.16
FIAT TIPO, 1995 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordowy, I 
właściciel, książka serwisowa, kupiony w kraju w salonie, stan
b. dobry -11.000 zl. Bielawa, tel. 074/832-39-13 
FIATTIPO, 1995 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebieski, 
tylna szyba ogrzewana, RO, baagżnik dachowy, na narty, halo
geny, przegląd do 02.200? f t -  12.500 zl. Jugów, tel. 
074/873-30-83
FIAT ULYSSE, 1996/97 r., 110 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, 7-osobowy, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., 
wspomaganie kier., pełne wyposażenie el., halogeny, RM, we
lurowa tapicerka, kupiony w salonie, pełna dokumentacja, -
34.000 zł. Milicz, tel. 071/384-04-31,0603/86-83-58
FIAT ULYSSE, 1996/97 r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski metalic,
2 poduszki powietrzne, podwójna klimatyzacja, wspomaganie,
c. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, alarm, 7 
foteli, welur, kupiony w Polsce, serwisowany, możliwość sprze
daży na raty, - 39.900 zł lub zamiana na tańszy. Syców, tel. 
062/786-90-05.062/785-35-03
FIAT UNO, 1984 r., 170 tys. km, 1300 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, II właściciel, nowy akumu
lator (gwarancja), I rejestracja w 90 r., stan dobry, przegląd do
01.2002 r, - 4.300 zł. Andrzej Kulikowski, 58-517 Pasiecznik 
83a, gm. Lubomierz
FIAT UNO, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, zielony, inst. gazowa, 
5-drzwiowy, szyberdach, zadbany, kpi. opon zimowych, - 5.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/842-11-53 
O  FIAT UNO, 1984 r., 230 tys. km, 1100 ccm, czer

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

FIAT UNO, 1984 r., 900 ccm, wiśniowy, białe zegary, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, przegląd do 04.2002 r, -4.000 zł. 
Oława, teł. 0606/36-62-61
FIAT UNO. 1984 r., • 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601717-98-90 
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 przyciemniane, 
ekonomiczny, 75 KM, stan idealny, atrakcyjny wygląd, • 5.000 
żł lab zamienię ha Poloneza Caro, od 1993 r., z inst. gazową. 
Legnica,'tel. 0605/05-44-21
FIAT UNO, 1984/91 r., 1000 ccm, benzyna, niebieski; 3-drzwio
wy, tylne sżyby uchylne, dodatkowe światło .Stop*, po wymia
nie: sprzęgła, rozrządu, alarm, RM, przegląd do listopada -4.500 
zł. Wrocław, tel.071/343-95-60,0607/42-82-75 
FIAT UNO, 1985 r., 180 tys. km, 900 ccm, benzyna, szary me
talic, wersja wioska, stan techn. dobry, ekonomiczny, w ciągłej 
eksploatacji, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wymienione filtry i oleje, 
przegląd do 04.2002 r, - 4.800 zl lub zamienię na Renaulta Clio, 
dopłacę. Nysa. tel. 077/433-97-78 w godz. 7-15,077/448-40-56 
po godz. 20
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, diesel, czerwony, radioodtwa
rzacz, - 4.300 zl |ub zamienię. Jasień, tel. 068/371-01-50 
FIAT UNO, 1986 r„ 20 tys. km, 1300 ccm, diesel po wymianie 
silnika, częściowym remoncie blacharki, części zamienne, •
5.500 zl. Wałbrzych, tel. 0606/97-07-36,074/842-57-61
FIAT UNO, 1986 r., 120 tys. km, diesel, czerwony, stan b. do
bry, 5-biegowy, zadbany, - 5.400 zl lub zamienię na Fiata 126p. 
Strzelin, tel. 071/392-22-80,0607/82-88-62 
FIAT UNO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, alum. 
felgi, RM + 4 głośniki, turbo, 112 KM, el. otw. szyby, uchylne 
tylne szybki, czerwona wykładzina, sportowy układ wydecho
wy, pełna tylna klapa, deska digital, ogrzew. tylnej szyby, dzie
lona tylna-kanapa, polska dokum., pełny wtrysk, do lakierowa
nia niesprawna pompa paliwa, stan b. dobry • 3.700 zl. Świdni
ca, tel. 0607/55-96-35 :
FIAT UNO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, zare
jestrowany, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, hak, stan silnika i blacharki bardzo dobry, 2 nowe opony, 
nowe amortyzatory, - 4.800 zł. 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 zl. Wrocław, tel. 071/782-22-90, 
0605/09-46-06
FIAT UNO, 1986 r„ 18 tys. km, 1300 ccm, diesel, niebieski, 
stan b. dobry, po remoncie silnika, nowe amortyzatory, nowe 
opony, nowe progi, atrakcyjny wygląd, - 7.700 zl. Wrocław, tel. 
372-68-74
FIAT UNO, 1987 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, stan dobry, -
6.500 zl. Zb. Gołan, 59-700 Bolesławiec, ul. Kołłątaja 7 
FIAT UNO, 1987 r., 190 tys. km, 1300 ccm, czarny, sten dobry, 
• 3.800 zł. Legnica, tel. 0608/70-07-64
FIAT UNO, 1989 r., srebrny metalic,.- 6.000 zl. Wrocław, tel. 
0503/08-37-92
FIAT UNO, 1989 r., 900 ccm, niebieski, katalizator, • 5.500 zł. 
Leszno, teł. 065/529-90-86,0607/21 -76*27 *
FIAT UNO, 1989 r., 181 tys. km, 1700 ccm, diesel, czarny, 
5-drzwiowy, szyberdach, -6.500 zł. Wrocław, tel. 0608/07-33-25 
FIAT UNO, 1989 r., 138 tys. km, biały, I właściciel, pełna doku
mentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, halogeny, welurowa tapicer
ka, radioodtwarzacz, bez korozji, zadbany, stan b. dobry, • 6.500 
zl lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, teł. 071/345-41-16, 
0603/29-53-50
FIAT UNO, 1989/92 r., 119 tyś. km, 1100 cćm,'Czerwony, 
5-drzwiowy, nowe filtry, świece, przewody, olej, nadkola, gara
żowany, właściciel niepalący, zadbany, stan b. dobry - 5.900^zł. 
.Oleśnica, teł. 0602/77-89*6
FIAT UNO, 1990 r., 180 tys. km, 1400 cćm, czarny metalik, tur
bo sprężarka, intercooler, wtrysk wielopunktowy, 115 KM, alu
miniowe felgi, szyberdach, .elektr. otw- szyby, -centr. zamek, 
alarm, halogeny, radio Blaupunkt, II właściciel, • 9.200 zl. Dzier
żoniów, tel. 074/832-15-00,0601/74-80-14 
FIAT UNO, 1990 r., 1500 ccm, szary metalic, 4-drzwiowy, stan 
b. dobry, na białych tablicach • 1.000 DEM. Gubin, tel. 
068/359-67-58
FIAT UNO, 1990 r., 135 tys. 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., 80 tys. km, 1100 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, stan idealny, na białych tablicach • 1700 zł. Zgorze
lec, tel. 0603/11-16-91
FIAT UNO, 1991 r., 88 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, biały, oryg. 
lakier, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, I właści
ciel, stan techn. idealny, - 8.500 zł. Legnica, teł. 076/858-49-23 
FIAT UNO, 1991 r., 115Hys. km, 1000 ccm, wtrysk, czerwony, 
bez wypadku, halogeny, w kraju od tygodnia, - 6.700 zł. Środa 
Śląska, tel. 0600/37-40-75
FIAT UNO, 1991 r., 90 tys. km, 903 ccm, biały, zadbany,-gara
żowany, kupiony w salonie, I właściciel, - 8 .500 zł. Wrocław, tel. 
071/367-19-66,0602/57-15-12
FIAT UNO, 1992 r., 98 tys. km, 1000 ccm, morski, centr. zamek, 
el. otw. szyby, RM, garażowany, dodatkowy kpi. kól, stan b. 
dobry, -11.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-12-27 
FIAT UNO, 1992 r.. 115 tys. km, 1100 ccm, granatowy, centr. 
zamek. - 9.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-41-16,062/741-82-27 
FIAT UNO, 1992 r., 113 tys. km, 1008 ccm, stalowy metalic, el. 
otw. szyby, centr. zamek, pokrowce, RO z CD (zmieniacz na 6 
płyt), zadbany. II właściciel, -10.200 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-29-97.0604/19-99-65 i 
FIAT UNO, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, skóra, 
3-drzwiowy, elektryka, na clo • 1.600 DEM. Chojnów, tel. 
0602/58-63-39
FIAT UNO, 1992 r., 84 tys. km, 1700 ccm, diesel, granatowy, 
bez wypadku, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -11.900 zł. Jasień, tel. 
0606/97-93-24
FIAT UNO, 1992 r., 116 tys. km, 1008 ccm, kolor stalowy meta
lic, el. otw. szyby, centr. zamek, pokrowce, 4-drzwiowy, 5-bie
gowy, RM + CD, stan b. dobry, • 10.200 zł lub zamienię rre VW 
Transportera Caravelle. Szklarska Poręba, tel. 075/717-29-97, 
0604/19-99-65
FIAT UNO, 1992/93 r., 70 tys. km, 999 ccm, czerwony, kupiony 
w salonie, II właściciel, serwisowany, oryg. lakier, alarm + pilot, 
tylna szyba ogrzewana, tylna wycieraczka, uchylane tylne szy
by, RM Pioneer, zadbany, sten techn. b. dobry, - 9.700 zł. Wro
cław. tel. 0600/83-18-24
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, relingi da
chowe, szyberdach, • 9.800 zi. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
FIAT UNO 45,1993 r., 999 ccm, biały, bez wypadku, 5-drzwio
wy, inst. gazowa, z salonu, pełna dokumentacja, blokada skrzyni 
biegów, odcięcie zapł., RO,:  9.800 zł. Brzeg, tel. 077/41.1 -40-26 
FIAT UNO, 1993 r., 65 tys. km, 999 ccm, granatowy, immobili
zer, RO, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w Polmozbycie, •
10.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/411-82-58
FIAT UNO 45 S, 1993 r., 1000 ccm, granatowy, stan techn. do
bry, • 8.800 zł. Legnica, tel. 0607/41-37-30 
FIAT UNO 60S, 1993 r., 86 tys. km, 1100 ccm, czerwony, kupio
ny w salonie, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, listwy boczne, 
zegarek, dodatkowe światło .stop*, immobilizer, alarm + pilot, 
oryg. lakier, garażowany, stan b. dobry, -11.200 zl. Legnica, tel. 
076/850-62-64,0606/13-93-48
FIAT UNO, 1993 r., 72 tys. km, 1000 ccm, wiśniowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, kupiony w salonie, stan 
dobry, -10.800 zł. Mirków, tel. 0608/03-61 -30 
FIAT UNO, 1993 r., 72 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czarny,
3-drzwiowy, alarm, RM, - 9.700 zl. Stanowice, tel. 074/855-76-16 
FIAT UNO SKŁADAK, 1993 r., 900 ccm, czarny, 3-drzwiówy, 
nowe opony, stan dobry, - 6.500 zl. Wrocław, teł. 0601/53-78-88 
FIAT UNO, 1994 r., 101 tys. km, wtrysk alarm, katalizator, ku
piony w salonie, -13.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-82-64 
FIAT UNO, 1994 r., 1000 ccm, benzyna, zielony metalic, kupio
ny w salonie, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 10.500 zł. Dzierżo
niów, tel. 0607/10-60-69
FIAT UNO, 1994 r., 115 tys. km, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 
radioodtwarzacz, blokada skrzyni biegów, oznakowany, kom
plet kół zimowych (felgi aluminiowe), stan b. dobry, -11.500 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-70-12,0502/24-50-08 
FIAT UNO, 1994 r., 79 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic, kata
lizator, 3-drzwiowy, 5-biegowy, inst. radiowa, głośnik, zadbany, 
opony zimowe, bez wypadku, • 10.800 zł. Legnica, tel. 
076/855-00-68,0605/44-72-21
FIAT UNO, 1994 r., 1000 ccm, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 
kupiony w salonie, I właściciel, alarm, blokada skrzyni biegów, 
radioodtwarzacz, zadbany, stan b. dobry, -11.700 zł. Sobótka, 
tel. 071/316-35-79,0604/40-70-05 
FIAT UNO, 1994 r., 98 tys. km, 1000 ccm, ciemnozielony meta
lic, 5-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, kupiony w salonie. -
9.800 zł. Wrocław, tel. 0603/85-66-63
FIAT UNO, 1994 r., 1000 ccm, zielony metalic, kupiony w salo
nie, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 11.400 zl. Wrocław, 
tel. 071/315-13-47
FIAT UNO, 1994/95 r., 112 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, kupiony w salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja, •
11.800 zł. Lubin, tel. 076/844-47-80
FIAT UNO, 1995 r., 70 tys. km, 1375 ccm, czerwony, kupiony i 
serwisowany w Polsce, bezwypadkowy, stan idealny, 4-drzwio- 
wy, -13.000 zł. Niemodlin, tel. 0604/16-23-63 
FIAT UNO, 1995 r., 76 tys. km, 1400- Cćm, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek, alarm, garażowany, ozna
kowany, bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, listwy bocz
ne, instalacja radiowa, serwisowany, stan b. dobry, kpi. doku
mentacja, • 14.000 zł. Śmigiel, tel. 065/549-85-54 
FIAT UNO, 1995 r., 90 tys. .km, 1400 ccm, czarny, instalacja 
gazowa, ks. serwisowa, • 13.200 zł. Kalisz, tel. 062/764-41-32, 
0604/08-36-62
FIAT UNO, 1995 r., 59 tys. km, 1000 ccm, niebieski, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, alarm, konserwacja, nadkola, oznakowany, ga
rażowany, nowy akumulator, przegląd do 02.2002 r., stan ideal
ny, • 13.300 zł. Legnica, tel. 076/854-86-10,0600/20-33-19 
FIAT UNO EL, 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, bez 
wypadku, nowe opony zimowe i akumulator, zadbany, książka 
serwisowa, RO, stan b. dobry, • 11,500 zł. Lubin, tel. 
076/842-72-87 wieczorem
FIAT UNO, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwiowy, 
garażowany, stan b. dobry, - 13.950^1. Świdnica, teł. 
0605/35-26-21
FIAT UNO, 1995 r., 100 tys. km, 1400 ccm, bordowy metalic, 
nowy tłumik, amortyzatory, pasek rozrządu, napinacz i przegu
by, 2 kpi. opon, centr. zamek. RO + głośniki, • 12.500 zl. Wójci- 
ce. tel. 077/431-47-60,0602/13-33-19 
FIAT UNO, 1995 r., 1400 ccm 5-drzwiowy, -13.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-75-59 po godz. 18
FIAT UNO, 1995 r., 1000 ccm, srebrny metalic. 5-drzwiowy, rozkł

tylne siedzenia, alarm, immobilizer, RO, oznakowany, kupiony 
w kraju, oszczędny, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0501/14-06-23 
FIAT UNO, 1996 l , 73 tys. km, 1000 ccm, wtryskr'biały, katali- 
zator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, blokada skrzyni biegów, nowy 
akumulator, tłumik, -11.300 zł, Legnica, tel. 076/855-27.15 
FIAT UNO, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy metalic, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, - 13.900 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-64-97 po godz. 17
FIAT UNO, 1996 r., 108 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebiesko- 
granatowy, hak, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, garażowany,
I właściciel, kupiony w salonie, zadbany, - 14.950 zi. Zielona 
Góra, tel. 0601/55.-15-76
FIAT UNO, 1996 r., 54 tys. km, 1000 ccm, niebieski, katalizator, 
kupiony w kraju, 5-drzwiowy, bez wypadku, udokum. przebieg, 
garażowany, stan b. dobry, RM, immobilizer, -13.800 zł (możli
we raty lub zamiana). Żary, tel. 068/375-94-15 
FIAT UNO, 1996 r., 64 tys. km, i400 ccm, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, RM, stan 
idealny, • 14.600 zł.Grabów, tel. 062/730-58-66 
FIAT UNO, 1996 r., 1400 ccm, czarny, centr. zamek, alarm, hak,
-. 14.000 zi. Lubin, teł. 076/844-56-35 
FIAT UNO, 1996 r., 50 tys km, 1400 ccm. ies', ciemnoniebieski, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, relingi dachowe, hak, RM, ory- 

. ginalny przebieg, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, 
stan idealny, -15.000 zl. Masanów, tel. 062/739-01-29 .
FIAT UNO, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, IES, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi-dachowe, eł. otw. szyby, centr. 
zamek, garażowany, kompletna dokumentacja, koła zimowe, 
ekonomiczny, -14.200 zł lub zamienię na Cinquecento; 97/98 
r., 700-900 ccm. Mieroszów, tel. 074/845-14-21 
FIAT UNO, 1996 r., 63 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wrzosowy 
metalic, stan b. dobry, kupiony w salonie, bez wypadku, 
5-drzwiowy, Mul-T-Lock, immobilizer, • 14.500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-23-41,071/392-33-70
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 FIRE, 1996 r., 52 tys. km, 999 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, stan b. dobry; 1. właściciel, bez wypad
ku, alarm, immobilizer, oznakowany, nowe amortyzatory, •
13.800 zł. Wrocław, tel. 071/784-69-38,0608/61-60-73 
FIAT UNO, 1996 /., 74 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, Fire, katalizator, 5-drzwiowy, immobilizer, nowe opony 
i klocki hamulcowe, I właściciel, kupiony w salonie, relingi da
chowe, radioodtwarzacz, 5-biegowy, tylna kanapa składana, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-82-21 wewn.252 w godz.9-15, 
071/372-51-30 po godz. 18
FIAT UNO, 1996 r., 77 tys. km, 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, serwisowany, • 7.500 zł. Wrocław, tel. 341-64-61. 
0608/25-02-11
O  FIAT UNO, 1997 r., 1400 ccm, b łękitny metalic, 

5-drzwiowy, 5-biegowy, -15.700 zł tub  zamienię. 
Ż ary, te l.  068/374-27-97 , 0602/79-49-88 
87022191

FIAT UNO, 1997 r., 56 tys. km, 1400 ccm, morski metalic, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, centralny zamek, stan b. dobry, zadbany, pełna doku
mentacja, książka serwisowa, • 14.900 zł lub zamienię. Kępno, 
tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
FIAT UNO, 1997 r., 55 tys. km> 1000 ccm, fire, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, RM, alarm, stan b. dobry, kupiony w 
salonie. -13.500 zł. Lubin, tel. 076/846-50-42,0605/63-90-36 
FIAT UNO, 1997 r., 42 tys. km, 1000 ccm, Fire, bordowy meta
lic, alarm, radioodtwarzacz + 4 głośniki, I właściciel, kupiony w 
salonie, • 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-83-23 po godz. 15 
FIAT UNO FIRE, 1997 r., 98 tys. km, 1000 ccm, biały, 3-drzwio
wy, kupiony w salonie, I właściciel, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/783-94-46,0501/45-31-26
FIAT UNO, 1998 r., 94 tys. km, 1000 ccm, El. srebrny metalic, 
lakierowane zderzaki, z salonu, 5-drzwiowy, alarm, zagłówki, 
RO. stan b. dobry -16.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-55-17 
FIAT UNO, 1998 r., 45 tys. km, 1400 ccm, ESi, niebieski meta
lic, alarm, centralny zamek, immobilizer, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, katalizator, -
16.500 zl. Brzeg, tel. 077/412-56-56 
FIAT UNO, 1998 r., 56 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski 
metalic, Tytan Lock, RO, pokrowce, I właściciel, faktura zaku
pu, bez wypadku, • 18.600 zł. Opole, tel. 0502/89-40-29 
FIAT UNO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwony 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, alarm + pilot, immobili
zer, 5-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, serwisowany, peł
na dokumentacja, stan idealny, • 16.900 zł. Strzelin, teł. 
071/392-29-56,0607/91-08-02
FIAT UNO, 2000 r., 22 tys. km, 900 ccm, kolor wiśniowy meta
lic, 3-drzwiowy, immobilizer, blokada skrzyni biegów, RO K erw , 
wood + głośniki Philips, nowe sprzęgło, stan idealny, - 20.0(ft$" 
zł. Wrocław, tel. 0607/06-96-16
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FORD AEROSTAR, 1989 r., 3000 ccm, V6, pertowozielony, -
14.000 zł lub zamienię na terenowy, motocykl, duży silnik. Kęp
no, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
FORD AEROSTAR, 1992r., 3000 ccm, granatowy metalic, peł
ne wyposażenie, inst. gazowa, spoilery, stan idealny, - 23.000 
z ł.., tel. 0600/41-23-45
FORD AEROSTAR, 1993 r., 3000 ccm, wtrysk, gaz, zielony 
metalic, 7 osobowy, relingi, progi, nowe opony, inst.gazowa, na 
gwarancji, el.szyby, lusterka, - 23.500 zł lub zamienię na Da
ewoo Matiza, VW, Opel, Fiat. Strzelce Opolskie, tel. 
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, benzyna, 
zielony, ABS, klimatyzacja, RM, el.szyby, lusterka, - 29.500 zl. 
Wrocław, teł. 783-99-69
FORD AEROSTAR, 1995 r., 3000 ccm, seledynowy metalic*-
7-osobowy, ABS, klimatyzacja, automatic, stan b. dobry, fotels^o 
rozkładane, 4x4, -26.000 zł. Świdnica, teł. 074/853-36-02 
FORD CAPRI, 1971 r., 1700 ccm, V4, żółty, atrakc. wygląd, 
techn. sprawny, bez przeglądu i OC, zniżka 50%, • 1.500 zł. 
Minkowice Oławskie, gm. JdTcz-Laskowice, tel. 0607/25-14-56 
FORD CAPRI, 1980 r., 2000 ccm, srebrny, nowe opony i aku
mulator, białe zegary, stan dobry, - 2.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0601/59-24-87
FORD ESCORT, 1981 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny, szyberdach, dodatkowe światło .stop*, nowe łożyska i koń
cówki drążków ukł. kierowniczego, opony letnie i zimowe, po 
wymianie amortyzatorów i akumulatora, części; • 3.200 zł lub 
zamienię na droższy. Gryfów śl., tel. 075/781-30-75 
FORD ESCORT, 1981 r. automatic, po remoncie kapitalnym, 
nowy blok silnika, 4-drzwiowy, szyberdach, - 2.200 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/767-44-31 po godz. 19,0607/52-74-19 
FORD ESCORT KOMBI, 1981 r., 154 tys. km, 1300 ccm. srebr
ny, RO, CD, stan dobry, garażowany, • 2.200 zl. Poznań, tel. 
061/292-30-92
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, 3-drzwio- 
wy, szerokie zderzaki, alarm, dodatkowe światło .stop*, spoiler 
tylny, radioodtwarzacz Blaupunkt, stan b. dobry, - 2.600 zl. 
Wambierzyce, tel. 074/871-90-53 ,
FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1600 ccm, biały. 3--drzwiowy. 
kubełkowe fotele, sportowe zawieszenie i kierownica, spoiler 
tylny, dużo nowych części, zadbany, • 2.700 zł. Nysa, tel. 
077/448-62-58,0502/55-70-25 •
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, zielony metalic, stan dobry, 
inst. gazowa, ekonomiczny, nowy akumulator i hamulce, w cią
głej eksploatacji, oryginalny lakier, zadbany, • 3.800 zl. 0 Iszn* 4 l, 
na, tel. 075/721-25-24
FORD ESCORT. 1982 r.. 1300 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio-
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wy, po przeglądzie, stan dobry, - 3.100 zl. Oława, tel. 
071/313-39-11
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, żółty, 2-drzwiowy, szerokie 
zderzaki, konsola i tapicerka z 1990 r., stan b. dobry, * 5.000 zl. 
Tworzyjanów, tel. 074/850-42-90 
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, beżowy, obrotomierz, sze
rokie zderzaki (w kolorze nadwozia), welurowa tapicerka, 
5-drzwiowy, - 2.900 zł. Kaczorów, tel. 075/741-22-53 
FORD ESCORT, 1982 r„ 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 2-drzwiowy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, atrak
cyjny wygląd, RM, hak, 5-biegowy, - 4.300 zł lub zamienię na 
Poloneza lub Fiata 126p. Wrocław, tel. 396-50-41, 
0603/19-13-93
FORD ESCORT, 1982 r., 150 tys. km, 1300 ccm, CVH, czerwo
ny, szyberdach, hak, alarm, nowe opony, silnik z 94 r., stan b. 
dobry, - 4.500 zł. Wrocław, teł. 0607/27-51-71 - 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, • 3.500 zl. Nysa, tel. 077/433-83-65 
FORD ESCORT, 1983 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna nowe: 
amortyzatory przednie i tyln% tuleje gumowe (wszystkie), łoży
ska, końcówki, drążki, po remoncie blacharki, szerokie zderza
ki, alum. felgi, do częściowego lakierowania, - 3.90fr zl. Wro
cław, tel. 071/785-96-42,785-96-43 do godz. 17 
FORD ESCORT XR3,1983 r., 1600 ccm, złoty metalic, sporto
we zawieszenie, alum. gałka zmiany biegów i pedały, białe ze
gary, centr. zamek,'oryg. szyberdach, ospoilerowany, po wy
mianie płynów i olejów, nowe klocki i tarcze ham, • 3.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-70-54
FORD ESCORT, 1983/91 r., 1100 ccm, benzyna nowe sprzę
gło, 4 opony zimowe, RM Sony, nowy ukł. wydechowy, • 3.200 
zl. Wrocław, tel. 0501/37-10-80
FORD ESCORT, 1983/92 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony,
4-biegowy, 5-drzwiowy, hak, szyberdach, zadbany, stan dobry, 
- 3.600 zl. Wrocław, tel. 071/345-39-83
FORD ESCORT, 1984 r., 30 tys. km, 1300 ccm, niebieski, inst. 
gazowa, po remoncie silnika, rozrusznika, hak, podgrzewana 
szyba, - 4.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-49-90 
FORD ESCORT CABRIO, 1984 r., 147 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, żółty, alum. felgi, ospoilerowany, RO Panasonic, sporto
wy ukl. wyoechowy, 105 KM, stan dobry, ? 5.100 zl. Wrocław, 
tel. 0607/23-15-01
FORD ESCORT, 1984 r., 1100 ccm, złoty metałic, 5-drzwiowy, 
ekonomizer, zegar, - 2.900 zł- Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi + 4 kola, centr. 
zamek, stan dobry, bez przeglądu, - 2.500 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Gola, tel. 071/312-53-68
FORD ESCORT; 1984 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski, szyberdach, ważny przegląd, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, - 2.900 zł. Paczków, tel. 077/431-61-68 
FORD ESCORT, 1985 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, w kraju od 3 lat, stan b. dobry, po wymianie amortyzato
rów, nowy akumulator, stan b. dobry blacharki, szerokie zde
rzaki, - 5.000 zl. Legnica, tel. 076/854-81-40 
FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, niebieski metalic, wersja 
USA, garażowany, 5-drzwiowy, • 1.500 zł. Poznań, tel. 
061/283-56-33
FORD ESCORT, 1985 r., 160 tys. km, 1300 ccm, srebrny meta
lic, inst. gazowa, radio, po wymianie oleju, pasków, stan b. do
bry, 5-drzwiowy, • 4.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, w cenie 
ok. 2000-2500 zl. świętoszów, tel. 075/735-55-87 po godz.18, 
0601/87-42-68
FORD ESCORT, 1985 r., 60 tys. km, 1100 ccm, Laser, niebie
ski, ekonomizer, alarm, RO + 4 głośniki, przegląd do 03.2002 r., 
stan ogólny b. dobry, -4.900 zl. Twardogóra, tel. 0605/53-05-89 
FORD ESCORT VAN, 1985 r., 1400 ccm, - 6.000 zł. Wrocław, 
tel. 322-30-67
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, kolor grafitowy metalic,
4-biegowy, 3-drzwiowy, oryginalny szyberdach, dzielona tylna 
kanapa, kpi. dokumentacja, po wymianie oleju, zadbany, - 6.000 
zł w rozliczeniu Fiat 126p do 89 r.. Bolesławiec, tel. 
075/644-90-99,0502/84-30-95
FORD ESCORT, 1986 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, hak, alum. felgi, alarm Scorpion *  pilot, Gentr. 
zamek, RO Panasonic, 5-biegowy, kompletna dokumentacja, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, 
spoiler, dodatkowe światło .stop*, • 7.000 zl. Legnica; tel. 
0606/64-99-65
FORD ESCORT CL, 1986 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, 
model przejściowy, 3-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, 5-biegowy, sprow. w całości, po remoncie silnika, 
ekonomiczny, tylna szyba ogrzewana z wycieraczką, zadbany, 
dużo nowych części, stan b. dobry, - 5.900 zł. Wrocław, tel.
324-90-78 wieczorem, 0607/06-08-60 
FORD ESCORT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy,
5-biegowy, nowa pompa wodna, łożyska, świece, blacharka do 
poprawek • 6.500 zł, - 5.000 zł. Krotoszyce, tel. 076/850-69-77 
FORD ESCORT, 1987 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3^drzwiowy, szyberdach, zadbany, -6.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-21-24
FORD ESCORT, 1987 r., 151 tys. lun, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy,.5-biegowy, alum. felgi, centr. zamek, + 2 piloty, 
obniżony, - 5.3Ó0 zi. Wrocław, tel. 071/353-07-16 
FORD ESCORT XL31,1987 r, 1600 ccm aluminiowe felgi, ra
diomagnetofon, • 6.500 zł.. Lubiąż, tel, 071/389-76-12, 
0503/33-15-42 .
FORD ESCORT, 1987 r., 24 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 4-drzwiowy, 5-biegowy, pełna dokumentacja, hak, RM, •
6.400 zł lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312.-62-47 
FORD ESCORT, 1987 r., 130Ó cćm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy. RM, garażowany, zadbany, stan b. do- 
bry. - 7.950 zł. Świdnica, tel. 0605/35-26-21.
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, biały, oznakowany, alumi
niowe felgi 15". sportowe zawieszenie. Zadbany, • 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/18-92-54
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 
stan b. dobry, zadbany, 5-biegowy, radio, szyberdach, sprowa
dzony w całości, nowe opony, po przeglądzie, - 6.200 zł. Wro
cław, tel. 071/315-13-47 .
FORD ESCORT SKŁADAK, 1987 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, • 6.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-17-86 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zadbany, I 
właściciel, pełna dokumentacja, automatic,.nowe opony, prze
gląd, stan idealny, zadbane wnętrze, stan b. dobry, • 5.700 zl 
lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82. 
0603/76-55-88
FORD ESCORT CL, 1987 r., 1400 ccm, czerwony, garażowany, 
3-drzwiowy, RO, 4 głośniki, hak oryginalny, dzielona kanapa 
tylna, stan b. dobry, - 5.900 zł. Żarów, tel; 074/858-06-89 
FORD ESCORT, 1987 r., 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, RM, ciemne szyby, • 5.200 zł. Żarów, tel. 074/857-04-71 
FORD ESCORT. 1987/88 r.. 1300 ccm, benzyna, czerwony, ory
ginalny szyberdach, 3-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, RO 
Panasonic, hak, spoiler, alarm z pilotem, instalacja gazowa na 
gwarancji, nowe klocki hamulcowe i tarcze-, stan b. dobry, * 7.200 
zł. Wrocław, tel. 071/329-22-03,0603/63-45-52 
FORD ESCORT XR3i, 1988 134 tys. km, 1600 ccm, szary
^metalic, 115 KM, ABS, szyberdach, centr. zamek, sportowe za
wieszenie koni, obniżony, ospoilerowany, fotele Recaro,'welu
rowa tapicerka, ekonomizer, atrakc. wygląd, • 8.500 zl. Lubin, 
teł. 0606/12-99-83
FORD ESCORT, 1988 r., 120 tys. km, diesel, jasny, szyberdach, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, na zachodnich tablicach • 2.800 zł. 
Wałbrzych, tek 074/844-72-15
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 1600 ccm, czerwony, - 4.200 zł. 
Wrocław, tel. 344-44-50
FORD ESCORT, 1988 r., 104 tys. km. 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, stan dobry, - 5.900 zł. Wrocław/teł. 
071/357-24-52.0607/58-43-49
O  FORD ESCORT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, czer

wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, radio, kpi. doku
mentacja, na białych tablicach -  850 DEM., tel. 
0608/73-80-14 01027661 

FORD ESCORT, 1988 r.. 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, ABS, zadbany, stan b. do
bry, • 7.200 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-81-02,0604/75-81-96 
FORD ESCORT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm 4-drzwiowy. 5-bie
gowy, nowe opony, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.800 
zł. Chojnów, tel. 0600/57-31-65 
FORD ESCORT, 1988 r., 140 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
wersja USA, klimatyzacja, ei. reguł, wysokość mocowania pa- 
>ów, • 4.000 zl. Głogów, tel. 076/834-77-58

FORD ESCORT, T988 r„ 166 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, 5-biegowy, 3-drzwiowy, sprowadzony z Bel
gii w 97 r., stan dobry, • 6.500 zł lub zamiana na maszyny sto
larskie. Kamienna Góra, tel. 0602/67-93-64 
FORD ESCORT, 1988 r., 115 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-biegowy, 3-drzwiowy, szyberdach, RM, dzielona tylna 
kanapa, nowy akumulator i ukl. wydechowy, w kraju od 7 mies., 
z urzędu celnego, stan b. dobry, • 8.200 zł. Lubin, tel. 
076/842-41-41,0606/93-95-75
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, szyberdach, 
spoiler, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, hak, stan b. 
dobry, -  6.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-31-37, 
0603/48-33-48
FORD ESCORT, 1988 r., 92 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, oryginalny lakier, z urzędu celnego, • 8.800 
zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-41,071/312-53-41 
FORD ESCORT,.1988 r., 112 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, zadbany, 5-biegowy, nowe opony, halogeny, dzielona tyl
na kanapa, welurowa tapicerka, w ciągłej eksploatacji, • 6.500 
zł.. Rawicz, tel. 065/545-48-46, 0607/09-44-83 
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, biały, zadbany, 
benzyna bezołowiowa, garażowany, sprowadzony w 97 r., I wła

ściciel w Polsce, - 7.500 zł. Ścięgny, gm. Podgórzyn, tel. 
075/761-92-95
FORD ESCORT, 1988 r., 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, na bia
łych tablicach • 2.200 zł. Wrocław, teł. 0605/40-30-03 
FORD ESCORT, 1988 r., 132 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, zadbany, szyberdach, radio z RDS, • 6.500 zł. Wro
cław, tel. 071/348-23-28,0601/53-60-31 
FORD ESCORT. 1988/96 r., 147 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, skórzana 
kierownica, welurowa tapicerka, RO + 4 głośniki, stan b. dobry, 
- 8.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0503/74-08-49 
FORD ESCORT Ghia, 1989 r., 115 tys. km, t600 ccm, srebrny 
metalik, szyberdach, welurowa tapicerka, dzielona tylna kana
pa, elektrycznie reg. lusterka i szyby, centralny zamek, błotniki 
i lusterka w kolorze nadwozia, hak, 5-drzwiowy, • 10.000 zł. 
Pawłowiczki, tel, 077/487-40-85 
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm 3-drzwiowy, 5-biegowy, ob
niżony, sportowy wygląd, welurowa tapicerka, szyberdach, spor
towa kierownica, białe kierunkowskazy, stan b. dobry, na za
chodnich tablicach - 1.800 zł. Chojnów, teł. 0600/57-31-65 
FORD ESCORT, 1989 r., 160 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, II właściciel, garażowany, zadbany, właściciel nie
palący, - 7.400 zi. Jelenia Góra, tel. 075/755-10-36 do godz. 16 
FORD ESCORT, 1989 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, za
dbane wnętrze, stan blacharki i silnika b. dobry, • 8.000 zł lub 
zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 062/751-26-17 
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. 068/352-44-02,0608/88-50-46 
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, czarny, ABS, 
centralny zamek, alarm, aluminiowe felgi, szyberdach, sporto
we zawieszenie i wydech, spoilery, welurowa tapicerka, białe 
zegary, RO, • 7.500 zl. Miękinia, tel. 0608/02-98-73, woj. wro
cławskie
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, szyberdach, zadbany, - 8.500 zł. Nowa Sól, tel. 
0608/28-24-31
FORD ESCORT, 1989 r., 1900 ccm wersja amerykańska, zare
jestrowany, stan dobry, • 3.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD ESCORT, 1989 r., 170 tys. km, 1400 ccm, benzyna szy
berdach, radio, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, • 6.500 
zł. Wrocław, tel. 071/373-15-18 
FORD ESCORT, 1989 r., 178 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, 5-drzwiowy, nowe opony, nowe amortyzatory, wa
hacze, pokrowce, zadbany, - 6.900 zl. Wrocław, teł. 
0608/09-31-95
FORD ESCORT, 1989/90 r. 80 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
zadbany, 4-drzwiowy, RM, garażowany, pełna dokumentacja, 
5-biegowy, • 9.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-89,0607/42-80-96
FORD ESCORT KOMBI, 1989/96 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
diesel el. reg. reflektory, RM, alarm, kpi. opon letnich, bagażnik 
dachowy, garażowany, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 0602/87^02-21 
FORD ESCORT, 1989/97 r., 144 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, 
przegląd do 04.2002 r., dzielona tylna kanapa, koła zimowe, 
kpi. dokumentacja, stan dobry, • 7.500 zł. Sokołowiec, gm. Świe
rzawa, tel. 0603/44-69-03
FORD ESCORT, 1990 r., ęzarny, atrakcyjny wygląd, przyciem
niane szyby, alum. felgi, szyberdach, mało eksploatowany, za
dbany,.- 8.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/741-21-71 
FORD ESCORT, 1990 r., 150 tys. km, 1394 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, • 7.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-85-3.1
FORD ESCORT,. 1990 r„ 103 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
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 zl lub zamienię 
na rocznik 97/98, żDopłatą. Kalisz, tel. 062/764-95-74, 
0604/63-92-61
FORD ESCORT, 1990 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, szyberdach, alarm, 5-biegowy, radioodtwarzacz, garażowa
ny, • 7.500 zł lub zamienię na Daewoo Lanos, Nubira, 1999 r., 
inne. Kamienna Góra, tel. 075/746-17-77 
FORD ESCORT, 1990 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, szyberdach, spoiler, RO, sportowy wygląd, •
8.000 i ł .  Kłodzko, tel. 074/867-24-78 w. 604
FORD ESCORT, 1990 r., 121 tys.. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, nie składak, hak, wyłącznik zapłonu, ozna
kowany, • 8.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 
074/867-19-17
FORD ESCORT XR3I CABRIO, .1990 r., 105 tys. km, 1600 ccm. 
czarny, po tuningu, • 11.000 zł. Krobia, tel. 065/571-18-25 
FORD ESCORT, 1990 r.; lOOtys. km, 1600 ccm,-benzyna, bia
ły, 5-biegowy, szyberdach, 2-drzwiowy, -11.000 żł. Legnica, tel. 
0606/38-14-80
FORD ESCORT, 1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, wspomaganie, nowy model karoserii, 5-drzwiowy, RM, •
9.000 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78
FORD ESCORT, 1990 r., 158 tys. km, 1800 ccm, diesel 2-drzwio- 
wy, szyberdach, 5-biegowy, stary model, stan b. dobry, na bia
łych tablicach -1.440 DEM. Lubsko, teł. 068/371*81-86 
FORD ESCORT, 1990 r., 140 tys. km,1600ccm, benzyna, czar
ny, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szyby, szyberdach, alum. 
felgi, lotka, dodatkowe światło .stop’ , • 8.300 żl. Rawicz, tel. 
065/546-32-09
FORD ESCORT, 1990 r. 3-drzwiowy, stan idealny, na białych 
tablicach - 600 DEM. Słubic*, tel: 0609/26-50-96 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, EFi, czarny, szyberdach, 
centralny zamek, RO Panasonic, stan b. dobry, - 9.300 zl lub 
zamienię na inny samochód. Brzeg, tel. 077/416-10-95T 
0604/82-79-82
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1800 ccm, diesel, niebieski, centr. 
zamek, el. otw. szyby, zadbany, - 11.200 zł Gozdnica, tel. 
068/360-12-55
FORD ESCORT, 1990/91 r., 71 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czar
ny, 3-drzwiowy, RM + CD, katalizator, el. reg. reflektory, reguł, 
wys. mocowania pasów, dzielona tylna kanapa, nowy model, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 6 mies. w kraju, gara
żowany, stan idealny, - 12.500 zł. Nowogród Bobrzański, tel. 
0608/52-72-67, woj. lubuskie
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, szyberdach, radioodtwarzacz, zadbany, -11.500 
zl. Stolec, tel. 074/815-92-29
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, czarny, 3-drzwiowy, spo

iler, obrotomierz, szyberdach, I właściciel w kraju, zadbany, -
10.000 zł. Środa Śląska, tel. 0603/74-96-57 
FORD ESCORT, 1990/95 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czar
ny, 3-drzwiowy, ospoilerowany, ciemne szyby, sportowe dodat
ki, szyberdach, atrakcyjny wygląd, - 8.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0606/98-53-19
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 87022471

FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm gara
żowany, kpi. dokumentacja, reiingi dachowe, alarm, stan ideal
ny, • 9.200 zł. Jaroszówka, gm. Chojnów, tel. 0602/80-01-34 
FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 1800 ccm, diesel, pęrlowośłiw- 
kowy, zadbany, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierowni
ca, alarm, centr. zamek, welurowa tapicerka, obrotomierz, ozna
kowany, -13.500 zł. Karczów, woj. opolskie, tel. 0608/72-61-43 
FORD ESCORT, 1991 r., 70 tys. km, 1400 ccm, turkusowy me
talic, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
• 10.000 zl. Leszno, teł. 0502/16-00-17 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, benzyna, 
czerwony, ABS, wspomaganie, centr. zamek, reiingi dachowe,

szyberdach, - 10.500 zl. Perzów, tel. 062/786-12-24, 
0607/60-72-08
FORD ESCORT, 1991 r., 107 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, bez wypadku, centr. zamek, radio, szyberdach, w 
kraju od 3 dni, • 10.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, 
tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
FORD ESCORT, 1991 r., 118 tys. km, 1400 ccm, czarny meta
lic, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, 
- 9.800 zl. Września, tel. 061/436-37-31,0501/36-66-45 
O  FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm , benzyna, 

srebrny metąiic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. 
zamek, szyberdach, obrotom ierz, el. reg. reflek
tory, sprowadzony w  całości, bez wypadku, po 
przeglądzie, n ie rejestrowany w  kraju, • 11.800 
zł. Bolesławiec, tel. 8608/01-21-44 

O  FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, czer
wony, sprowadzony w  ca łości, i  w łaścic ie l, RM, 
centr. zamek, lis tw y boczne, 4-drzwiowy, welu
rowa tapicerka, stan b. dobry, • 11.900 zł. Tymo- 
wa, tel. 076/843-40-31 84015881

FORD ESCORT CLX, 1991 r., 106 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, el. otw. szyby, welurowa tśpicerka, zderzaki w 
kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, 4-drzwiowy, sprowa
dzony w całości, ciemne szyby, obrotomierz, reguł. wys. mo
cowania pasów, -10.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-85-11 
FORD ESCORT, 1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm, czerwony, za
dbany, RO, centr. zamek, welurowa tapicerka, szyberdach, reg. 
reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, kierowca niepalęcy, •
11.500 zł lub zamienię na VW Golfa II lub III. Bolesławiec, tel. 
075/734-28-63 po godz. 19
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 148 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
czerwony, sprowadzony w całości, centr. zamek, szyberdach, 
reg. kierownica, welurowa tapicerka, książka serwisowa, •
12.800 zł. Brzeg, teł. 077/411-25-27 po godz. 17.0602/22-05-31 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 135 tys. km, 1600 ccm, kolor 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reiingi dachowe, centr.

zamek, welurowa tapicerka, RM, do sprowadzenia z Niemiec, -
10.500 zl. Chojnów, tel. 0604/57-87-42 
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, -10.500 zl. Dłoń, tel. 065/547-77-36 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 105 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, centr. zamek, alarm, szyberdach, obrotomierz, welurowa 
tapicerka, radio, dzielona tylna kanapa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
sprowadzony w całości, • 10.500 zł. Głogów, tel. 076/835-44-16 
FORD ESCORT EFi, 1991 r., 97 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
3-drzwiowy, szyberdach, cenir. zamek, wspomaganie, ABS, re
guł. pasy, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka. zadbany, stan 
b. dobry, -12.000 zł. Gołejów, gm. Lubomierz, tel. 0502/32-03-55 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, - 9.900 zł. 
Grodków, woj. opolskie, tel. 0600/14-21-38 
FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 1800 ccm, diesel, perłowośliw- 
kowy, zadbanyABS, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierowni
ca, alarm, centr. zamek, welurowa tapicerka, obrotomierz, ozna
kowany, • 13.500 zł. Karczów, tel. 0608/72-61-43, woj. opolskie 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 96 tys. kmr 1400 ccm, bordowy, 
szyberdach, centr. zamek, opony zimowe, zadbany, -4  0.000 zł. 
Kłodzkę, tel. 074/867-46-92
FORD ESCORT, 1991 r., 147 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ja
snoniebieski, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, kpi. dokumentacja, 
sprowadzony z Niemiec, zadbany, oclony, aktualny przegląd, -
9.300 zł. Legnica, tel. 076/856-29-48,0601/84-81-14 
FORD ESCORT, 1991 r., 124 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, sza- 
ro-niebieski metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, książka serwi
sowa, • 12.400 zi. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
FORD ESCORT, 1991 r., 109 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, grana
towy, 3-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, spoiler tylny, zderzaki w kolorze 
nadwozia, atrakcyjny wygląd, • 11.500 zł. Legnica, teł. 
0601/55-24-52
FORD ESCORT CABRIO, 1991 r., 97 tys. km. 1600 ccm, czar
ny metalic, pełne wyposażenie elektryczne, aluminiowe felgi,
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atrakcyjny wygląd, nie eksploatowany w kraju, pełna dokumen
tacja, • 14.000 zi. Leszno, tel. 065/534-09-00.0605/23-98-86 
FORD ESCORT, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski, 3-drzwiowy, centr. zamek, bez wypadku, ABS, reg. kierow
nica, el. reg. reflektory, reguł; wys. mocowania pasów, weluro
wa tapicerka, dzielona tylna kanapa, radio, po wymianie paska 
rozrządu, stan techn. b. dobry, - 11.900 zl. Lubin, tel. 
076/847-58-55
FORD ESCORT, 1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
przednia szyba ogrzewana, zderzaki w kolorze nadwozia, 
3-drzwiowy, reguł. wys. mocowania pasów, stan silnika i nad
wozia dobry, • 10.600 zł. Lubin, teł. 0607/57-49-96 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, el. otwierane szyby, welurowatapicerka, nowe 
opony centralny zamek, 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, hak, 
-  -10.000 zł. Namysłów, tel. 077/419-57-50.0604/16-52-91 
FORD ESCORT. 1991 r., 1400 ccm, benzyna, biały, bez wypad
ku, pełna dokumentacja, szyberdach, centralny zamek, dzielo
na tylna kanapa, reiingi dachowe, stan b. dobry, - 11.000 zl. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-64-51
FORD ESCORT, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, Centr. zamek, alarm, przód od modelu z 1996 r., radiood
twarzacz, welur, pełna dokumentacja, • 13.200 zl. Ostrzeszów, 
tel. 0603/74-60-29
FORD ESCORT, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, czerwony, oclo
ny w całości, szyberdach, centr. zamek, kpi. dokumentacja, I 
właściciel, bez wypadku, RM, 5-biegowy, stan techn. b. dobry, • 
13:000 zł. Paczków, tel. 077/431-70-14

FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, hak, 
alarm, centr. zamek ♦ pilot, RO, sprowadzony w całości, prze
gląd do 04.2002 r, -10.500 zl. Polkowice, tel. 076/749-33-12 
FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 124 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, centralny za
mek, szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka/radio
odtwarzacz, welurowa tapicerka, obrotomierz, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, serwisowany, -10.900 zł. Rawicz, tel. 0607/40-13-01 
FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, regulowana kie
rownica, welurowa tapicerka, katalizator, garażowany, • 13.000 
zł. Rawicz, tel. 065/545-17-62
FORD ESCORT, 1991 r., 113 tys. km, 1600 ccm, czerwony, nowy 
model, 3-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, hak, centr. 
zamek, radio, zadbany, - 9.900 zl lub zamienię. Rawicz, tel. 
065/545-28-86
FORD ESCORT, 19£1 Ł, 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna + 
gaz, biały, 3-drzwiowy, zadbany, atrakc. wygląd, ekonomiczny, 
inst. gazowa na gwarancji, alum. felgi, centr. zamek, autoalarm, 

1 -12.000 zl lub zamienię na tańszy, z dopłatą 5.000 zł. Skoro
szyce, tel. 0602/71-89-33, woj. opolskie 
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, szyberdach, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, -11.000 zl. Syców, tel. 062/786-15-18 
FORD ESCORT, 1991 r., 101 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, bez wypadku, w kraju od 3 dni, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
książka serwisowa, stan b. dobry, • 11.200 zl. Syców, tel. 

•062/785-17-05,0608/05-30-70 
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 KOMBI. 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, czerwony, RO, hak, welurowa tapicerka, dzielona tylna 
kanapa, nowe tarcze hamulcowe, garażowany, kpi. dokumen
tacja, atrakcyjny wygląd, • 11.000 zł. Wilków, gm. Głogów, tel. 
076/833-17-18 po godz. 16
FORD ESCORT, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
szyberdach, centr. zamek, alarm, 5-drzwiowy, 5-biegowy, •
11.500 zl. Wrocław, tel. 0602/31-69-75
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk opony, aku
mulator, amortyzatory i wydech na gwarancji, stan b. dobry, -
11.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/346-51-33
FORD ESCORT, 1991 r„ 113 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, bez wypadku, el. reg. reflektory, sprowadzony w cało
ści, oclony, nie eksploatowany w kraju, pełna dokumentacja, 
stan b. dobry, książka serwisowa, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-39-49
FORD ESCORT, 1991 r., 98 tys. km, 1400ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, nowy model, 5-biegowy, welurowa tapicer
ka, stan idealny, na białych tablicach - 2.600 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/11-16-91
FORD ESCORT, 1991 r., 114 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, katalizator, centr. zamek, szyberdach, obrotomierz, welu
rowa tapicerka, sportowe zawieszenie, zderzaki w kolorze nad
wozia, w kraju od miesiąca, sprowadzony w całości z Niemiec, 
- 10.700 zł. Żary, teł. 0606/37-85-38 
FORD ESCORT CL, 1991/92 r., 61 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, czarny, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, RM, stan b. dobry, •
9.200 zł lub zamienię na nowy model z 92 r. Bolesławiec, tel. 
075/734-57-52
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.. 139 tys. km,.1800 ccm, diesel, bor
dowy, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., dzie
lona tylna kanapa, podłokietnik, RM, welurowa tapicerka, bez 
wypadku, stan idealny, pełna dokumentacja, • 11.400 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-61-23

FORD ESCORT CABRIO. 1991/92 r.. 120 tys. km. 1600 ccm. 
EFi, bordowy metalic, w kraju od 2 dni, ei. reguł, lusterka. RM, 
ABS. i właściciel, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, pełna doku
mentacja, • 16.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/55-26-06 
FORD ESCORT CL, 1991/92 r., 1800 ccm, diesel, ciemny me
talic, szyberdach, centralny zamek, aluminiowe felgi, welurowa 
tapicerka, radioodtwarzacz, nowy pasek rozrządu, stan ideal
ny, pełna dokumentacja, • 13.000 zł. Nysa, tel. 077/433-67-24, 
0608/23-73-03
FORD ESCORT CLX, 1991/92 r., 118 tys. km, 1600 ccm, EFI, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie, 
zadbany. • 10.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-16-42.0602/79-04-72 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 224 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, I właściciel w kraju, RM, kpi. opon zimowych, -12.800 zł. 
Wrocław, tel. 0602/78-36-14
FORD ESCORT KOMBI. 1991/92 r:, 1800 ccm, diesel. -11.000 
zl lub zlecę sprowadzenie. Zgorzelec, tel. 0601/46-75-93 
FORD ESCORT SKŁADAK, 1991/94 r., 1600 ccm, benzyna, 
szary metalic, centr. zamek, szyberdach, RM + głośniki, stan b. 
dobry, -10.000 zl. Szymonków, woj. opolskie, tel. 0503/80-73-53 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/96 r., 1800 ccm, diesel, biały, 
składak, centralny zamek, aluminiowe felgi, hak, • 10.800 zł lub 
zamienię. Grodków, tel. 077/415-90-17 
FORD ESCORT Ghia, 1991/96 r,, 1600 ccm, biały, centr. za
mek, szyberdach, ABS, el. reg. lusterka, tylna i przednia szyba 
ogrzewana, kpi. kół z oponami zimowymi, -10.500 zi. WrocłaW, 
tel. 071/324-90-32,0603/76-56-33.
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1400 ccm, grana
towy, w kraju od pół roku, instalacja gazowa, bez wypadku, eko
nomiczny, -13.000 zł. Bielawa, tel. 0607/69-25-72 
FORD ESCORT, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor gra
fitowy. centr zamek, wspomaganie, szyberdach, spoiler, • 12.000 
zł. Góra, tel. 065/543-33-02
FORD ESCORT, 1992 r., 106 tys7 km, 1400 ccm, czarny meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, • 12.000 zl. Góra, 
teł. 065/543-32-41
FORD ESCORT, 1992 r., 81 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, 5-drzwiowy, -11.000 zł. Góra, tel. 065/543-32-41 
FORD ESCORT, 19§2 r ,  140 tys. km, 1300 ccm, czerwony, -
9.000 zł. Legnica, tel. 076/858-55-14,0601/57-34-03 
FORD ESCORT, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, grafitowy me
talic,. 5-drzwiowy, szyberdach, immobilizer, el. reg. reflektory, 
centr. zamek, kpi. dokumentacja, i właściciel, RM + CD, książ
ka serwisowa, stan b. dobry, - 11.200 zl. Lubin, tel. 
0603/95-85-41
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, 16V, granatowy>metalic, 
szyberdach, wspomaganie, reg. kierownica, RM, nowe opony, 
stan b. dobry, -11.500 zł. Lubin. tel. 076/842-77-81 
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, •
11.200 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43,
FORD ESCORT, 1992 r., 126 tys. kin, 1400ccm, czerwony, bez 
wypadku, RO, I właściciel, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reguł, kie
rownica,. elektr. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, 
dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, immobilizer, kompl. 
dokumentacja, zadbany, stan idealny, -11.900 zł. Lytówek Ślą
ski, tel. 075/782-35-07, 0606/51-60-46 
FORD ESCORT, 1992 r., 117 tys. km, 1800 ccm, diesel^czer- 
wony, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, hak. el. reg. 
reflektory, garażowany, • 13.200 zł. Modliszów, gm. Świdnica, 
tel. 074/850-98-31
FORD ESCORT, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, perlowobordo- 
wy, 3-drzwiowy, od 6 miesięcy w kraju, nowy lakier, czyste wnę
trze, bez wypadku, nowy model, dużo części nowych: ukł. wy
dechowy, łożyska kół, tarcze i klocki, zawieszenie przednie, -
14.500 zl. Nysa, tel. 0604/30-35-18 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, 16V, biały, oclony w cało
ści, centr. zamek, oryg. szyberdach, welurowa tapicerka, zde
rzaki W kolorze nadwozia, RM Grundig, - 9.800 zł. Rawicz, tel. 
071/385-33-85,0607/60-65-46
FORD ESCORT RS 100,1992.r., 1800 ccm, 16V130 KM, mo
del limitowany, bez wypadku, w kraju od tygodnia, ABS, el. reg. 
lusterka, przednia szyba ogrzewana, wspomaganie, dodatki 
tuningowe, kupiony w salonie, -12.500 zł (możliwe raty). Wał
brzych. tel. 0603/81-67-71
FORD ESCORT KOMBI. 1992 r.. 1800 ccm, diesel, biały, za
dbany, • 14.500 zł. Brzeg, tel. 077/444-25-50

FORD ESCORT, 1992 r.. 119 tys. km. 1800 ccm. EFI, DOHC, 16 
V, czarny, 5-drzwiowy, welur, alum. felgi, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, reg. kierownica, pasy, RO, gazowe amortyzatory 
gwarancja, zapasowe koła, • 11.000 zł. Jedlina Zdrój, tel. 
074/880-53-12 po 18,0604/89-86-54 
FORD ESCORT, 1992 r., 155 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
bez wypadku, w kraju od 3 mies., centr. zamek, szyberdach, 
książka serwisowa, • 11.900 zł lub zamienię na nowy model. 
Jelenia Góra, tel. 0607/34-30-13 .
FORD ESCORT, 1992 r., 1300 ccm, bordowy, 5-drzwiowy, we
lurowa tapicerka, szyberdach, hak, zadbany, stan b. dobry, •
11.900 zl. Kłodzko, tel. 0607/09-68-72
FORD ESCORT SEDAN, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny, 4-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, bez wypadku, stan b. dobry, • 11.500 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Legnica, tel. 0601/55-24-52 
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy - 3.000 DEM + cło. Leśna, teł. 075/721-17-73 
PORD ESCORT, 1992 r., 109 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebie
ski, 3-drzwiowy, welur, szyberdach, dzielona kanapa, hak, -
10.900 zł. Lubań, tel. 0608/65-91-04
FORD ESCORT, 1992 r., 91 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, szyberdach, książka serwisowa, I właściciel, spro
wadzony w całości, centr. zamek, - 11.500 zł. Lubin, tel. 
076/749-48-50
FORD ESCORT, 1992 r., 158 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny, 
bez wypadku, serwisowany, nie eksploatowany w kraju, centr. 
zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 14.200 zł (moż
liwe raty). Lubin, tel. 0603/03-46-73 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 100 tys. km. 1800 ccm. 16V, 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
roleta, nowe opony, ciemne szyby, cena • 2.300 DEM lub 10.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-36-36,0602/53-17-02 
FORD ESCORT XR3i, 1992 r., 1800 ccm, 16V, DOHC. grafito
wy metalic, kubełkowe fotele, RO, stan b. dobry, eł. otw. szyby, 
centr. zamek, alarm, wspomaganie, ABS, nowe opony, • 12.500 
zł. Milicz, tel. 071/384-26-28
FORD ESCORT, 1992 r., 115 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, • 11.000 zł. Rawicz, tel. 0600/41-59-32 
FORD ESCORT, 1992 r., 120 tys. km. 1400 ccm, niebieski me
talic, szyberdach, centralny zamek, bez wypadku, -10.700 zł. 
Sulechów, tel. 0604/59-98-75
FORD ESCORT XR3i, 1992 r., 1800 ccm, 16V stan dobry, •
10.900 zl. Wałbrzych, tel. 0608/78-04-32,0603/81 -67-71 
FORD ESCORT, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, atrakc. wygląd, stan dobry, • 12.500 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-83-51,0605/22-48-17
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, .1800 ccm, diesel, 
biały, nie uszkodzony, reiingi, hak, szyberdach, centralny za
mek • 3.500 DEM + cło i transport, na gotowo • 11.000 zł. Wro
cław, tel. 0609/35-16-80
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, stan b. dobry, centralny zamek, alarm, welurowa tapicerka, 
zadbany, garażowany, • 11.300 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0600/55-05-84
FORD ESCORT, 1992 r., 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, centralny zamek, szyberdach, zielone szyby, w kraju 
od tygodnia,-11.000 zł. Żarów, tei. 074/857-04-71 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, 16V atrakcyjny wygląd, -
12.500 zl. Żary, tel. 068/375-98-29
FORD ESCORT, 1992/93 r., 170 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski., wspomaganie, bez wypadku, Mul-T-Lock, RO. welu
rowa tapicerka, 3-drzwiowy, w kraju od 05.2001 r., kpi. doku
mentacja, nowy model, tylny spoiler, - 12.000 zl. Bielawa, tel. 
074/833-15-35
FORD ESCORT, 1992/93 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, ekonomiczny, w kraju od 6 mies., 
sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, reg. kierowni
ca i pasy, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, odcięcie za
płonu, RO, centr. zamek, szyberdach, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry. -12.000 zł. Gryfów Śł.. tel. 075/781-39-47 
FORD ESCORT CABRIO. 1992/93 r„ 1800 ccm. 16V. niebieski, 
wspomaganie, drewno, alum. felgi, el. wysuwana antena, RO 
CD, czarny dach. -18.200 zi. Opole. tel. 0502/31-85-55 
FORD ESCORT CLX, 1992/93 r.. 41 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
bordowy, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, szyberdach, książka serwisowa, I właściciel, stan 
idealny, - 12.900 zf (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0604/26-53-15
FORD ESCORT KOMBI. 1992/96 r., 166 tys. km, 1600 ccm. 
16V, wiśniowy, składak, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, reiingi dachowe, roleta, do lakierowania, -10.000 zł. Bra
lin. tel. 062/781-24-68 do godz. 17.0607/19-96-03 
FORD ESCORT. 1992/97 r.. 89 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, po
marańczowy, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, RO, garażowa
ny, zadbany, udokum. pochodzenie, -12.700 zł. Jelenia Góra, 
teł. 075/713-12-72
FORD ESCORT KOMBI, 1992/98 r., 90 tys. km. 1600 ccm, 16V 
zetec, bordowy metalic, model 98, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, el. reg. reflektory, immobilizer, welurowa tapicerka, szy
berdach, reiingi dachowe, halogeny, 4 zagłówki, sport, fotele, 
białe zegary, w kraju od 3 mies, • 15.000 zł. Oława, tel. 
071/303-81-18
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 Ghia, 1993 r., 1600 ccm, czerwony, el. otw. 
szyby, wspomaganie, nowe ogumienie i akumulator, zadbany, 
garażowany, -12,000 zł. Dobrzeń, tel. 071/314-83-42 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r.t bordowy, stan b. dobry, pilnie, 
-15.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-77-03,0603/45-35-13 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r„ 66 tys. km, 1300 ccm, czarny, 
szyberdach, 5-biegowy, 5-drzwiowy, welur, reiingi, RO Philips, 
sprowadzony w całości, -12.800 zł lub zamiana na droższy, do
20.000 zi. Kamienna Góra, tel. 0602/67-93-64
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 175 tys. km, 2000 ccm. DOHC, 
pertowomorski, klimatyzacja, ABS, el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, Wspomaganie kier., welurowa tapicerka, reiingi da
chowe, automatic, regulowana kierownica, hak, tylna i przed
nia szyba ogrzewana, radioodtwarzacz firmowy/ pompowane 
siedzenie, -17.000 zl..Kobierzyce, tel. 071/311-25-75 
FORD ESCORT, 1993 r., 65 tys. km, czerwony, 5-drzwiowy, 
alarm, Mol-T-Lock, bezwypadkowy, pierwszy właściciel, kupio
ny w salonie, komplet zimowych opon, dzielona tylna kanapa, •
12.000 zł. Wrocław, tel. 0602/197-350
FORD ESCORT, 1993 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski 

.metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, szyberdach, radio, 
książka serwisowa, 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 11.500 zł. Le
gnica, tel. 076/862-32-03, 0603/91-07-42 
FORD ESCORT, 1993r., 75 tys. km, 1400 ccm, czerwony, ser
wo, radio, welurowa tapicerka, przegląd do 2002 r., bez wypad
ku, do sprowadzenia z Niemiec • 3.000 DEM, .na gotowo* •
12.500 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43
FORD ESCORT, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, perlowowiśniowy 
metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, wspomaganie 
kier., szyberdach, centralny zamek, pełna dokumentacja, welu
rowa tapicerka, I właściciel, lotka, zderzak w kolorze nadwozia, 
• 12.800 zł. Sobótka, tel. 0604/44-05-90 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r.. .140 tys. km, 1600 ccm, EFi 
16V, czerwień meksykańska, 2 poduszki powietrzne, c. zamek, 
el. otw. szyby, wspomaganie, szyberdach, tylna klapa do lakie
rowania, - 12.500 zł. Stary Olesiec, tęlv 062/741-53-61, 
0605/58-28-32
FORD ESCORT, 1993 r.. 72 tys. km, 1600 ccm, 16V EFi DOHC, 
perłowozieiony metalic, wspomaganie kie?., regulowana kierow
nica, aluminiowe felgi, szerokie opony, nowy układ wydechowy, 
klocki hamulcowe, radioodtwarzacz Pioneer, kpi. głośników, 
immobilizer, zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 15.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/814-30-19,0605/42-49-86 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., l22Ttys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, reiingi dachowe, I właściciel, kupiony w salonie, roleta 
bagażnika, radio Sony, serwisowany, • 13.000 zl. Wrociaw, tel. 
0601/73-83-52,0601/73-83-54
FORD ESCORT, 1993 r., 136 tys. km, 1800 ccm, czarny, wspo
maganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyber
dach, ABS, kubełkowe fotele, RO, stan b. dobry, • 16.900 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-35-81
FORD ESCORT CLX, 1993 r., 125 tys. km. 1300 ccm. niebie
ski, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicer
ka, garażowany, radio, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, 
-11.500 zł. Żarów, tel. 074/858-06-30,858-93-48 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 98 tys. km, 1400 ccm, zielony, centr.
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zamek, immobilizer, szyberdach. wspomaganie, książka serwi
sowa, I właściciel, 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja,- 15.800 zł. 
Jelenia Góra, tel.,0602/24-40*42 
FORD ESCORT, 1393/94 r., 114 tys'. km, 1800 ccm, 16V, zielo
ny metaiic, bez wypadku, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, - 13.500 zł. Legnica, teł. 076/862-03-9T, 
0605/63-27-78
FORD ESCORT ĆLX, 1993/94 r., 106 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
niebieski metaiic, 5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek, 55-drzwiowy, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze 
nadwozia, • 14.300 z). Leszno, tel. 0601/80-09-76 
FORD ESCORT, 1993/94 r.. 60 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, stan b. dobry, • 13.800 
zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 077/431 -78-88, 
431-75-08
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. 1994 r., 140 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, w kraju od tygodnia, 
stan b. dobry, • 18.500 zł. Jenków, gm. Wądroże Wielkie, tel. 
076/857-46-82,0606/49-19-53
FORD ESCORT, 1994 r., 98 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony,
2 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 
sprowadzony w całości, zadbany, RO Ford, szyberdach, kpi. 
dokumentacja, • 15.900 zl. Krotoszyn, tel. 062/722-88-22, 
0604/64-00-84
FORD ESCORT, 1994 r., 113 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, stan b. dobry, • 19.500 zł. Lubin, teł. 0608/03-83-24 
FORD ESCORT, 1994 r., 62 tys. km, 1600 ccm, bordowy meta
iic, wspomaganie, szyberdach, radio, stan dobry -14.600 zł lub 
zamienię na Skoda Favorit. Polkowice, tel. 076/847-93-64 
FORD ESCORT, 1994 r., 89 tys. km, wiśniowy metaiic, ABS, 
serwo, immobilizer, zadbany, garażowany, • 14.700zł. świecie, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0601/56-78-56 
FORD ESCORT CL, 1994 r.,,il0  tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
granatowy, 3-drzwiowy. RO; garażowany, -13.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/10-22-19
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r', 120 tys.'km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, kupiony w salonie, autoalarm, blokada skrzyni bie
gów, centr. zamek, katalizator, radio, stan b. dobry, (internet: 
www.gosia.gratka.pl), -12.500 zł. Wrocław, tel, 071/357-24-52, 
0605/62-33-21
FORD-ESCORT-RS, 1994 ł , 2 0 0 ^ ^  16V, rcerwony, 150 
KM, spoerowe zawieszenie, pełne wyposażemeelełćlT/śzybeT1"  
dach, • 16.100 zł łub zamienię. Żary, tel. 068/374-64-79 
O  FORD ESCORT XR, 1994 r., 2000 ccm, 16V, czer

wony, 150 KM, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
poduszka pow., szyberdach, • 15.900 zł lub za* 
m ienię. Żary, u l. O krzei 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022361

FORD ESCORT, 1994 r., 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
kombi, poduszka pow., roleta bagażnika, RO, wspomaganie 
kier., el. reg. reflektory, bez wypadku, reguł. wys. mocowania 
pasów, dzielona tylna kanapa, garażowany, zderzaki w kolorze 
nadwozia, -18.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-65-36 
FORD ESCORT, 1994 r„ 135 tys. kur. 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, sprowadzony w całości, książka serwisowa, I właściciel, 
wspomaganie kier., stan b. dobry, - 13.900 zł. Legnica, tel. 
0603/07-36-67
FORD ESCORT, 1994 r., 127 tys. km, 1299 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy metaiic, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, sprowa
dzony w całości na kołach, kpi. dokumentacja, w kraju od 8 
mies, - 12.800 zi. Lubsko, tel. 068/372-10-52 
FORD ESCORT SKŁADAK, 1994 r„ 100 tys. km, 1600 ccm. die
sel, czerwony, techn. sprawny, zadbany, dużo części, - 5.700 
zł. Oława, tel. 0607/66-00-01
FORD ESCORT, 1994 r. składak, techn. sprawny, dużo części 
na gwarancji, • 5.800 zl. Oława, tej. 0601/73-56-80 
FORD ESCORT, 1994 r., 78 tys. km, 1300.ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, immobilizer, welurowa tapicerka, garażowany, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, • 16.500 zł. 
Pisarzowice, tel. 075/722-35-25 
FORD ESCORT, 1994 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metaiic, 
3-drzwiowy, szyberdach. • 13.500 zl. Radwanice k. Wrocławia, 
tel. 0502/50-39-28
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 91 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
srebrny metaiic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaga
nie, relingi dachowe, RM, welurowa tapicerka, szyberdach, - 
14.800 zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 
0604/97-38-95
FORD ESCORT. 1994 r„ 1301ys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 2 
poduszki powietrzne, centralny zamek, szyberdach, napinacze 
pasów, sprowadzony w całości, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
329-72-13
FORD ESCORT, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, poduszka pow., ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, RM, szyberdach, roleta, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 
364r20-34
FORD ESCORT, 1994/95 r., 1800 ccm, turbo D, niebieski meta
iic, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, szyberdach, 2 podusz
ki powietrzne, wspomaganie kier., centralny zamek, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, -19.300 zł. Sobótka, tel. 071/316-23-18,. 
0606/85-31-76
FORD ESCORT. 1994/95 r, 130 tys. km* 1600-ccm. 16V, DOHC, 
perlowozielony, atrakc. wygląd, RO z CD Kenwood, alum. felgi, 
spoilery, chromowane dodatki, wspomaganie, szyberdach, 
alarm, immobilizer, kpi. opon,zimowych, el. reg. reflektory, dzie
lona tylna kanapa, - 17.500 zł. Wrocław, teł. 071/348-91-39, 
0603/54*29-44
FORD ESCORT. 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
klimatyzacja, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
RM, el. otw. szyby, serwisowany, kpi- dokumentacja, immobili
zer, zabezp., zadbany • 18.400 zł. Babimost, tel. 0606/41-10-64 
FORD ESCORT, 1995 r., 129 tys. km, 1800 ccm, turbo D, zielo
ny metaiic, szyberdach, wspomaganie, 4 zagłówki, centr. za
mek, 2 poduszki pow., białe zegary, spoiler, lotnicze fotele, ra
dio 5000 RDS, 3-drzwiowy, w kraju od tygodnia, stan idealny, -
18.900 zi. Bolesławiec, teł'. 0604/91-44-76, 075/732-86-11 do 
godz. 10
FORD ESCORT, 1995 r., 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy metaiic, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek + pilot, 
alarm, białe zegary, skórzana kierów., inst. gazowa, zderzaki w 
kol. nadwozia + halogeny, dodatkowo 4 aluminiowe felgi z opo
nami, garażowany, stan idealny, w kraju od 3 lat • 19.000 zł. 
Głuchołazy, teł. 077/439-11-37.0601/69-63-94 
FORD ESCORT, 1995 r., 79 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy metaiic, szyberdach, relingi dachowe, przyciemniane 
szyby, 2 pod. powietrzne, el. reg. reflektory, dzielona tylna ka
napa, RO, nowy akumulator, • 15.000 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/755-46-48,090/23-06-65
FORD ESCORT Ghia, 1995 r„ 105 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
ZETEC, zielony, ABS, 2 poduszki pow., centr. zamek, wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, drewno, 
welurowa tapicerka, skórzana kier., 4 zagłówki, alum. felgi, RM,
- 20.500 zł. Naratów, tel. 065/543-54-68 
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 LX, 1995 107 tys. km. 1900 ccm, benzyna, 
biały, kpi. dokumentacja, nowy akumulator, nowe opony, klima
tyzacja, wspomaganie kier., poduszka pow. i inne, zadbany, -
16.900 zł. Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
FORD ESCORT Ghia, KOMBI. 1995 r., 120 tys. km. 1600,ccm, 
czerwony, atrakcyjny wygląd (lusterka, zderzaki, klamki w kolo
rze nadwozia), 2 poduszki pow., elektr. otw. szyby, centralny 
zamek, el. otw. szyberdach, wspomaganie, immobiliser, welur, 
zadbany, II właściciel, pełna dokumentacja, • 20.400 zł. Wro
cław lub Góra Śląska, tel. 0604/53-29-97,0502/85-37-45 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 60 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, alarm, immobilizer, RM, wspomaganie, centr. 
zamek, relingi dachowe, w kraju od 97 r, kpi. dokumentacja, 2 
poduszki pow, -17.900 zl lub zamienię na Forda Transita. Bole
sławiec, tel. 0608/79-15-20
FORD ESCORT KOMBI. 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm.^rana- 
tówy, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, relingi da
chowe, immobilizer, zadbany, • 19.900 zl (możliwe raty). Go
styń. tel. 0603/35-11-37
FORD ESCORT, 1995 r., 210 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia

ły, alarm, immobilizer, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, 1. właści
ciel, dzielona kanapa, nowe opony, • 15.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0605/66-42-74
FORD ESCORT SEDAN, 1995 r., 50 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
fioletowy, dach el., el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, kpi. doku
mentacja, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 25.000 zł. 
Leszno, tel. 0607/28-31-31.0609/28-19-42 
FORD ESCORT, 1995 r., 86 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, wspomaganie kier., 2 pod. powietrzne, 3-drzwio- 
wy, blokada zapłonu, - 15.900 zł. Leszno, tel. 065/520-24-04, 
0605/30-26-42
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 75 tys. km. 1600 ccm, zielony 
metaiic, II właściciel, pełne wyposażenie, el. otw. szyby, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, klimatyzacja, - 
19.000 zł. Lubin, tel. 076/842-53-58,0604/45-50-83 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 100 tys. km, 1400 ccm. ben
zyna, czerwony, szyberdach, białe zegary, el. otw. szyby, wspo
maganie, centr. zamek, 75 KM, relingi dachowe, skórzana kie
rownica, kubełkowe przednie fotele, -18.000 zł. Namysłów, tel. 

.077/410-17-81
FORD ESCORT, 1995 r., 71 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie kier., obrotomierz, immobilizer, centr. zamek ♦ 
pilot, alarm, odcięcie zapłonu, welurowa tapicerka, RO, zde
rzaki w kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, garażowany, • 19.000 zl 
lub zamienię na Seata Ibizę. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-59-77 
FORD ESCORT, 1995 r., 85 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
pod. powietrzna, eł. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, stan 
b. dobry, -19.500 zł. Strzegom, tel 0602/36-49-85 
FORD ESCORT, 1995 r., 67 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metaiic, el. reg. lusterka i szyby, poduszka pow., wspomaga
nie, welurowa tapicerka, szyberdach, - 17.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0604/28-54-36,074/848-59-51 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
bordowy, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaga
nie kier., relingi dachowe,.welurowa tapicerka, alarm, radio Ford, 
• 19.000 zł. Wiązów, tel. 0603/28-57-93, woj. wrocławskie 
FORD ESCORT; 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metaiic, garażowany, pełna dokumentacja, bogate wyposaże
nie, zadbany, • 16.500 zl. Wrocław, tel. 071/345-72-10. 
0503/86-39-55
FORD ESCORT KOMBI. 1995/96 r., 130 tys. *m, 1600 ccm; 
16V, srebrny, wspomaganie, relingi, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, szyberdach, oclony w całości. - 16.200 zl. Bolesła
wiec, tel. 0608/5748-25
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, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 20.500 zl. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 91 tys. km, 1300 ccm, biały, I wła
ściciel, kupiony w salonie, serwisowany, poduszka, immobili
zer, autoalarm. RO, dzielone tylne siedzenia, • 18.000 zl. Wro
cław, tel. 071/788-90-10,0603/66-35-84 
O  FORD ESCORT, 1996 r., 1800 ccm, turbo  D, czer

wony, wspom aganie, centr. zamek* 2 pod. po
w ie trzne , -  21.800 z ł lu b  zam ienię. Żary, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022281

FORD ESCORT Ghia, 1996 r., 80 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
czerwony, intercooler, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 
pełne wyposażenie elektr., szyberdach, • 20.000 zl. Kościan, 
woj. leszczyńskie, tel. 0502/82-29-78

FORD ESCORT, 1996 r., 57 tys. km, 1300 ccm, zielony metaiic, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, książka serwisowa, bez wypad
ku, poduszka kierowcy, RM z panelem, alarm, centr. zamek, I 
właściciel, - 21.300 zł. Legnica, tel. 0604/86-70-99 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ciemnozielony, serwo, ABS, RO, welurowa tapicerka, immobili
zer, relingi, hak, centr. zamek *  pilot, - 22.500 zl. Przemków, 
tei. 076/831-92-18
FORD ESCORT KOMBI. 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm, wi
śniowy, kupiony w salonie (w Polsce), bez wypadku, stan techn. 
bardzo dobry, • 20.500 zl. Wrocław, tel. 0608/55-66-40 
O  FORD ESCORT VAN, 1996 r. RM Ford, poduszka 

pow., ład. 700 kg, I w łaścic ie l w  Polsce, komplet
na dokumentacja niemiecka, -19.900 zł. M ichał- 
ko w a , te l.  0603/57-95-17, 074/845-33-20 
02021671

FORD ESCORT KOMBI. 1996 r., 90 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
srebrny metaiic, centr. zamek, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
możliwość sprzedaży na raty, - 18.400 zł. Jarocin, tel. 
062/747-48-39
FORD ESCORT KOMBI. 1996 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, czerwony, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, relingi dachowe, ABS, - 21.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-31-15
FORD ESCORT KOMBI. 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, I właściciel w kraju, ABS, 2 poduszki powietrzne, cen
tralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, radioodtwarzacz,, 
stan b. dobry, • 21.000 zl. Strzegom, tel. 074/855-50-28 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 16V, zetec, grana
towy metaiic, alum. felgi 15*, spoiler, klimatyzacja, ABS, el. otw. 
szyby, - 23.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-05-08,0600/35-81-95 
FORD ESCORT Ghia, 1996 r., 66 tys. km, 1600 ccm, 16V Ze
tec, srebrny metaiic, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szy
by, centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, radio, 
pełna dokumentacja, w kraju od 2 tygodni, - 20.800 zł. Wro
cław, 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, immobilizer, alarm, poduszka pow, -17:900 
zł. Wrocław, tel. 364-55-72,0602/78-22-88 
FORD ESCORT. 1996 r., 124 tys. km, 1600 ccm, 16V, ZETEC, 
niebieski metaiic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, RM, centr. 
zamek, el. reg. reflektory, immobilizer, kpi. dokumentacja, stan 
tech. b. dobry, - 18.400 zl. Żary, tel. 068/470-18-02, 
0605/83-18-33
FORD ESCORT KOMBI. 1996/97 r.. 88 tys. km, 1600 ćcm, 16V, 
biały, poduszka powietrzna, alarm, blokada skrzyni biegów, RO 
Kenwood, roleta bagażnika, - 19.600 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-75-61
FORD ESCORT, 1996/97 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V Zetec, 
srebrny metaiic, zderzaki w kolorze nadwozia, 2 poduszki po
wietrzne, alarm, ABS, immobilizer, wspomaganie kier., spoiler, 
szyberdach, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, pełna doku- 
mentacja, sprowadzony na mienie z Niemiec, • 24.000 zł. By
strzyca Kłodzka, teł. 074/644-20-61 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r„ 45 tys. km, 1600 ccm. 16V, srebr
ny, poduszka pow., ABS, wspomaganie i inne, - 22.000 zł. Gło
gów, tel. 0609/17-92-00
FORD ESCORT, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
pełne wyposażenie, , z pełną dokumentacją, • 29.700 zł. Gło
gów, tel. 0502/36-19-82, 076/835-38-56 wieczorem 
FORD ESCORT Ghia KOMBI, 1997 r., 87 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, 16V, ZETEC, czamy metaiic, ABS, klimatyzacja, wspo
maganie, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka i reflekto
ry, relingi dachowe, alum. felgi, RO Ford z CD, drewniane wy
kończenia, kpi. dokumentacja, spoiler, podgrzewana przednia 
szyba, - 28.000 zi. Wschowa, tel. 065/540-94-27 
FORD ESCORT, 1997 r., 79 tys. km, 1800 ccm, turbo D, zielony 
metaiic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., radiood
twarzacz, aluminiowe felgi, koła zimowe, pełna dokumentacja, 
atrakcyjny wygląd, - 23.800 zl. Duszniki Zdrój, tel. 0600/82-37-46

FORD ESCORT. 1997 r., 59 tys. km, 1300 ccm, ESi, ENDURO, 
bordowy metaiic, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypad
ku, 5-drzwiowy, poduszka pow., oryg. RM, stan idealny, • 24.000 
zł. Leszno, tel. 065/526-26-87,0605/69-32-23 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r., 67 tys. km. 1800 ccm, TD, kolor 
wiśniowy metaiic, 5-drzwiowy, pod. powietrzna, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, centr. zamek, reg. kierownica, drewno, spoiler, 
RO oryginalne, wspomaganie, lusterka w kolorze nadwozia, 
garażowany, stan idealny, • 32.000 zł. Niechlów, tel. 
065/543-57-59
FORD ESCORT, 1997 r., 1300 ccm, biały, I właściciel, z salonu, 
poduszka powietrzna, alarm + pilot, RO, - 21.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/58-81-40
FORD ESCORT KOMBI, 1997/98 r.. 69 tys. km, 1600 ccm, 16V 
Zetec, granatowy, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, we
lurowa tapicerka, radioodtwarzacz Ford, garażowany, • 26.500 
zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-31-77,0607/07-42-89 
FORO ESCORT SEDAN, 1997/98 r., 60 tys. km, 2000 ccm. zie
lony metaiic, 2x poduszka pow., klimatyzacja, wspomaganie, 
centr. zamek, alum. felgi 16", bezwypadkowy, RO ♦ 6 głośni
ków, immobilizer, zadbany, • 22.900 zł. Świdnica, tel. 
0605/55-78-78
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
brązowy metaiic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, el. otw. szy
by, centr. zamek, udokumentowany przebieg, 2 pod. powietrz
ne, immobilizer, radio, ABS, - 27.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/84-22-10,0604/97-06-97
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm kupiony w salonie, I właści
ciel, stan idealny, • 28.000 zł lub zamienię na podobny, diesel. 
Opole, tel. 0603/58-88-52,0605/60-63-75 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 1800 ccm, turbo D, biały, peł
ne wyposażenie • 7.000 DEM + cło i transport. Zdzieszowice, 
tel. 077/48445-82,0601/63-72-04 
O  FORD ESCORT, 1998 r.,4 9  tys. km, 1600 ccm, 

16V, czerwony, poduszka pow., wspomaganie, - 
25.000 z ł. W roc ław , te l.  071/782-80-01, 
071/782-80-02 01027791

FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 12 tys. km, 1600 ccm, 16V, ZE
TEC, perlowozielony, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, ABS, 2 
poduszki pow., wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, drew
niane dodatki, oryg. radio, halogeny, chromowany grill, - 24.000 
z ł. ., tel. 065/544-7348
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 47 tys. km, 1800 ccm, 16V, ze
tec, granatowy metaiic, kombi, ABS, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, el. reg. lusterka, eh otw. szyby, el. reg. reflektory, peł
ne wyposażenie, centr. zamek, wykończenie w drewnie, skó
rzana kierownica, relingi dachowe, • 30.500 zł lub zamienię na 
busa VW T4, Forda Transita, tańszy osobowy. Legnica, tel. 
076/854-08-75
FORD ESCORT, 1998 r., 38 tys. km, 1800 ccm, turbo D, srebr
ny metaiic, 90 KM, wspomaganie, centr. zamek, eł. otw. szyby, 
• 26.500 zł. Lubin, teł. 0605/23-88-11 
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 61 tys. km, 1600 ccm. 16V, kolor 
śliwkowy, kupiony w salonie, wspomaganie, centr. zamek, alarm 
+ pilot, halogeny, el. otw szyby, serwisowany, I właściciel, książ
ka serwisowa, wykończenia w drewnie, stan b. dobry, - 26.800 
zł, Lubin, tel. 076/846-98-16,0604/97-67-04 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 43 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
zielony metaiic, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, ABS, immobi
lizer, szyberdach, 5-drzwiowy, welur, wspomaganie, relingi, udo-

kum. pochodzenie, w Polsce od 99 r., stan b. dobry, • 28.500 zł. 
Przemków, teł. 076/831-91-23
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm, zielony, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, - 24.500 zi. Wrocław, tel. 071/366-21-06 
FORD ESCORT, ,1998/99 r., 50 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
grafitowy metaiic, I rej. w 1999 r., poduszka pow., wspomaga
nie kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, alarm, welurowa tapicerka, stan silnika i blacharki b. dobry,
• 26.000 zł. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
FORD ESCORT, 1999 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, wersja Bolero 2, fabryczna homologacja na samochód 
ciężarowy, poduszka powietrzna kierowcy, alarm, radio, wspo
maganie kier., relingi dachowe, halogeny, 5-biegowy, 5 miejsc, 
- 25.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0602/63-13-57 
FORD ESCORT, 1999 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metaiic, z salonu, alarm, Mul-T-Lock, centralny zamek, alumi
niowe felgi, - 27.000 zl. Wrocław, tel. 0603/38-86-69 ’
O  FORD ESCORT KOMBI, 2000 r., 16 tys. km, biały, 

zarejestrowany jako  ciężarowo-uniwersalny -  f ir
ma przekaże w  leasing (za zgodą funduszu le
asingowego), rata leasingowa 1.949 zł (brutto, z 
ubezpieczeniem), 15 ra t do opłacenia, depozyt 
gwarancyjny (niekonieczny) 5.296 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-24-71 /fax, 0601/58-79-76 01027711 

FORD FESTIVA, 1989 r., 1300 ccm, szary, sprowadzony w ca
łości, nowe amortyzatory Sachs, alarm *  pilot, klimatyzacja, - 
5.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0607/79-39-31 - - 
FORD FIESTA, 1800 ccm, diesel 3-drzwiowy, -* 22.000 zl. Bło
nie, k. Środy Śląskiej, tel. 0601/41-83-87 
FORD FIESTA, 1978 r., 1100 ccminstalacja gazowa, • 3.000 zł. 
Międzylesie, tel. 074/812-60-50 
FORD FIESTA, 1979 r., 900 ccm, czerwony, stan dobry, przero
biony na XR2i, oszczędny, r 2.600 zł lub zamienię na,diesla w 
tej cenie. Jedlina Zdrój, teł. 074/885-5049 
FORD FIESTA, 1979 r., 1100 ccm, benzyna, biały, blacharka do 
małych poprawek, pokrowce, ważny przegląd, w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, • 1.200 zł. Lubin, tel. 0604/70-92-56 
FORD FIESTA, 1979 r., niebieski, po remoncie silnika i malo
waniu, ważny przegląd, stan dobry, • 2.500 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Lwówek śląski, tel. 076/782-36-63 
O  FORD FIESTA, 1979/80 r., 1100 ccm, benzyna, gra

natowy, ABS, 5-biegowy, - 8.700 z ł lub zamienię. 
Żary, te l. 068 /374-27-97 , 0602/79-49-88 
87022221

FORD FIESTA. 1980 r., 900 ccm, kość słoniowa, 3-drzwiowy, 
nowy akumulator, opony w dobrym stanie, RO, 5-osobowy, eko
nomiczny, przegląd do 04.2002 r., garażowany, kpi. dokumen
tacja, II właściciel w Polsce, - 3.300 zł. Mirsk, tel. 075/7834349 
FORD FIESTA XR2,1981/82 r., 1300 ccm, częrworiy, aluminio
we felgi, kubełkowe fotele, obrotomierz, szyberdach, sportowe 
zawieszenie, atrakcyjny wygląd, • 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/10-8341
FORD FIESTA, 1981/85 r., 1100 ccm, czerwony metaiic, nowy 
model, - 2.500 zl. Siechnice, tel. 071/789-19-29 
FORD FIESTA, 1982 r., 40 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, po remoncie silnika, nowy ukl. wydechowy, nowe klocki 
hamulcowe, hak, aktualny przegląd, I właściciel, stan dobry, • 
2.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 316-75-73 po godz. 16, 
0601/15-54-73
FORD FIESTA 1982 r., 1100 ccm, czerwony, • 2.900 zl. Trzeb
nica, tel. 071/387-16-57
FORD FIESTA, 1984 r., 161 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, ekonomiczny, RO, hak, • 3.700 zł. Trzebień, tel. 
075/736-55-13
FORD FIESTA, 1985 r., 96 tys. km, 936 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, w ciągłej eksploatacji, bez rdzy, szyberdach, pokrowce z 
.misia', światła dzienne, • 5.300 zl. Oława, tel. 071/303-04-27, 
0607/27-39-53
FORD FIESTA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan silni

ka b. dobry, nowe opony, nowy akumulator, szyberdach, 5-bie
gowy, pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, • 5.600 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-07 po godz. 19,0608/67-29-31 
FORD FIESTA, 1985 r., 96 tys. km, 936 ccm, benzyna, niebie
ski, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, szyberdach, pokrowce, •
4.900 zł. Oława. tel. 071/303-01-27,0607/27-39-53
FORD FIESTA, 1986 r., 167 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, stan b. dobry, • 4.980 zł. Wrocław, tel. 0600/66-61-81 
FORD FIESTA, 1986 r., 165 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, nowy akumulator (gwarancja), po wymianie klocków, tarcz 
ham., odcięcie zapłonu, -4.950 zł. Wrocław, tel. 0602/1841-14 
FORD FIESTA, 1986 r., 1000 ccm, biały, pełna dokumentacja, z 
urzędu celnego, radioodtwarzacz, pokrowce, szyberdach, nowe 
opony, kołpaki, stan silnika i blacharki b. dobry, - 4.200 zł lub 
zamienię. Kłodzko, tel. 074/867-06-28.0608/49-74-01 
FORD FIESTA XR2,1986 r., 96 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metaiic, stan dobry, pełne ospóilerowanie, szyberdach, 
RM, tylna szyba ogrzewana, alum. felgi, sportowa kierownica, 
przegląd do 01.2002 r, • 5.000 zl. Nowogród Bobrzański, tel. 
0606/78-07-61 po godz. 18. woj. lubuskie 
FORD FIESTA, 1986 r., 1000 ccm, biały, RO, pełna dokumenta
cja, pokrowce, szyberdach, kołpaki, bez wypadku, garażowa
ny, stan b. dobry, • 4.300 zł lub zamienię na inny samochód. 
Złoty Stok, tel. 074/867-06-28,0608/49-74-01 -
FORD FIESTA, 1987 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, szyberdaćh, 5-biegowy, zadbany, garażowany, • 
5.200 zł. Paczków, tel. 077/431-71-10,077/431-69-97 
FORD FIESTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, • 5.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-01-27,0604/59-6344 
FORD FIESTA, 1988 r., 120 tys. km, 1600 ccm, dfiesel, czerwo
ny, szyberdach, na białych tablicach, -1.200 zł. Nowa Sól, tel. 
0604/14-91-59
FORD FIESTA, 1988 r., 141 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśniowy 
metaiic, stan b. dobry, szyberdach, wymienione części: linka 
hamulca ręcznego, tarcza hamulcowa, kompletny rozrząd, •
5.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-74-85
FORD FIESTA, 1988 r., 130 tys. km, 1000 ccm, czerwony, spro
wadzony w całości w 93 r. z Hiszpani, kpi. dokumentacja, po 
remoncie zawieszenia, RM, garażowany, atrakc. wygląd, stan 
techn. b. dobry, • 5.700 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/338-02-78,0601/67-73-07
FORD FIESTA, 1988/92 r., 100 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
przegląd do 03.2002 r, '5.500 zł. Wrocław, tel. 071/321-22-65 
FORD FIESTA 1988/98 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny, stan dobry, alarm, szyberdach, nowy rozrząd, ukl. wy
dechowy. - 5.300 zł. Legnica, tel. 076/721-78-17.0606/49-28-75 
FORD FIESTA, 1989 r., 115 tys. km, 1400 ccm, benzynar nie
bieski metaiic, el. otw. szyby i tylna klapa, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, alarm, nowy ukl. wydechowy, • 9.100 zl. Strzelin, tel. 
0606/87-21-01
FORD FIESTA, 1989 r.. 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, szyberdach, wymienione klocki, pasek i olej • 8.000 zl lub 
zamienię na Renaulta 19, lub Peugeota 405 (z 1991/92 r.). To
maszów Boi., tei. 076/818-91-65 
FORD FIESTA CLX, 1989 r., 1100 ccm, granatowy, zadbany, 
sprowadzony w całości, w kraju od 2,5 roku, • 8.500 zł. Wro
cław. tel. 313-38-27 po godz. 19.0502/41-11-17 
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., 1100 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, alarm, stan b. dobry, • 9.700 zl lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 83 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski, stan dobry, - 7.500 zl. Mirsk, tel. 075/78345-88 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, nowy model, 3-drzwiowy, RO, odłącznik zapłonu + alarm, 
zadbane wnętrze, b. oszczędny, kpi. dokumentacja, dużo no
wych części, nie wymaga napraw, stan idealny, - 7.700 zł lub 
zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 0602/71 -40-79 
FORD FIESTA, 1989/95 r., 150 tys. km. 1600 ccm, diesel, kolor 
grafitowy, szyberdach, radioodtwarzacz, - 7.500 zl. Dobrzyca, 
tel. 062/74147-14,0604/12-06-12 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, biały, stan b. dobry, RO, peł
na dokumentacja, 3-drzwiowy, - 9.500 zl. Chojnów, tel. 
076/818-18-29
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwio-
wy, • 10.850 zł. Legnica, tel. 0601/88-01-89
FORD FIESTA 1990 r., 1100 ccm, błękitny metaiic, 5-biegowy,
I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, -
8.900 zl. Legnica, tel. 076/862-21-83,0609/48-85-55
FORD FIESTA, 1990 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, szyberdach, radio, zadbany, stan idealny, • 9.500 zł. Lubin, 
teł. 076/847-2547
FORD FESTA, 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metaiic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, -10.800 zł 
lub zamienię, możliwe raty. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
077/431-75-08
FORD FIESTA 1990 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, 5-biegowy, szyberdach, blokada skrzyni biegów, 
stan b. dobry, • 8.300 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-71-10,0608/034943
FORD FIESTA, 1990 r., 10 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy. 5-biegowy, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 
9.000 zl lub zamiana na Fiata Cinquecento., pleszew, tel. 
062/742-53-11
FORD FIESTA, 1990 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metaiic, stan b. dobry, el. otw. szyby, centr. zamek, szy
berdach, alum. felgi, ospoilerowany, RO, 5-biegowy, blokada 
skrzyni biegów, oznakowany, sportowa kierownica, pokrowce, 
halogeny, atrakc. wygląd, przegląd do 02.2002 r. - 9.000 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-18-58
FORD FIESTA, 1990 r., 125 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, na zachodnich tablicach 
- 2.150 zl. Żary, tel. 068/374-88-94, 0604/98-65-56 
FORD FIESTA, 1990/91 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czarny, sprowadzony z Niemiec, I właściciel, w kraju od 3 lat, 
automatic, szyberdach, alum. felgi, zadbany, - 9.500 zł. Strze
lin, tel. 071/392-13-04,0605/30-67-63 '
FORD FIESTA, 1990/95 r., 76 tys. km, 1100 cćm, niebieski 
metaiic, 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, stan dobry, -8.300 zl. 
Bralin, tel. 062/781-59-83
FORD FESTA, 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 1991 r., 115 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 5-bie- 
gowy, po wymianie klocków hamulcowych, nowe opony, spro
wadzony w całości, • 7.800 zł. Bobrowice, tel. 068/391-32-49 
FORD FESTA, 1991 r., 1100 ccm, czerwony, automatic, II wła
ściciel, przegląd do 2002 r. - 8.900 zł. Lubin, tel. 076/842-8343 
FORD FESTA, 1991 r., 190 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, nowe opony, RM, stan b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię 
na inny tańszy. Lwówek Śląski, tel. 0608/19-39-91 
FORD FESTA CL, 1991 r., 55 tys. km. 1100 cćm. czerwony, 
radio Philips, el. reg. reflektory, 3-drzwiowy, welurowa tapicer
ka, I właściciel, książka serwisowa, beż wypadku, sprowadzo
ny z Niemiec, w kraju od tygodnia, - 9.600 zl. Lwówek Śląski, 
tel. 0606/2543-28
FORD FESTA CL, 1991 r., 90 tys. km, 1100 ccm, granatowy. 
5-drzwiowy, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/399-41-05, 
0601/72-0147
FORD FESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, bordowy metaiic,
4-drzwiowy, na białych tablicach - 1.100 DEM. Zary, tel. 
068/375-7448
FORD FESTA, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordowy 
metaiic, w kraju od miesiąca, welurowa tapicerka, szyberdach,
5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, zarejestrowany, stan ideal
ny; • 11.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-32-82
FORD FESTA, 1991 r., 120 tys. km, 1608 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, el. reg. reflektory, stan techniczny b. dobry, prze
gląd ważny do 02.2002 r, - 10.000 zl. Bytom Odrzański, gm. 
Nowa Sól, tel. 0502/34-06-13
FOF̂ D FIESTA, 1991 r., 1200 ccm, wiśniowy, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, sprowadzony w całości, zadbany, RO, stan b. dobry, • 
9.800 zł. Długołęka, tei. 071/315-1347 
FORD FIESTA CLX, 1991 r., 96 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
granatowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, RO, 4 
głośniki, aluminiowe felgi, komplet opon zimowych, stan ideal
ny, • 9.900 zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-13-10, 
0603/43-3245
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk, bordowy, po wymia

nie tarcz ham. + klocki, RO + 4 głośniki, nowy akumulator, od
cięcie zapłonu, atrakc. wygląd, opony po wymianie, ekonomicz
ny, pilne, - 8.500 zł. Kluczbork, tel. 077/418-62-96 
FORD FIESTA, 1991 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, RO, regulacja świateł, oclony w całości, w Pol
sce od bm., bez wypadku, stan b. dobry, -11.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/868-75-94
FORD FESTA 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy,
4-biegowy, pełna dokumentacja, I właściciel, zadbany, - 8.200 
zl. Krotoszyn, tel. 0602/80-65-32
FORD FIESTA XR21,1991 151 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
czamy, radio, halogeny, welurowa tapicerka, do sprowadzenia 
z Niemiec • 1.800 DEM. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-95-96, 
0601/76-39-55
FORD FESTA, 1991 r., 97 tys. km, 1100 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, szyberdach, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, • 9.300 zł. Legnica, tel. 076/854-81-24 
FORD FESTA, 1991 r., 67 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny 
metaiic, szyberdach, -11.000 zl. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
FORD FESTA, 1991 r„ 1800 ocm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
nowy akumulator, po wymianie rozrządu, oleju, filtrów, • 10.800 
zł. Wałbrzych, tel. 0604/63-34-85 
FORD FESTA, 1991 r., 1300 ccm, bordowy, sprowadzony w 
całości, • 8.700 zł. Wiązów, tel. 071/393-10-07,0604/11-03-56 
FORD FESTA, 1991 r., 130 tys' km, 1100 ccm, cz&rwofiy, ABS,. 
radioodtwarzacz, el. reg. światła, • 8.700 zł. Wieruszów, tel. 
062/783-11-67
FORD FESTA, 1991/92 r„ 98 tys. km, 1100 ccm, srebrny meta
iic, sprowadzony w 1994 r., pełna dokumentacja, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, - 9.200 zl. Wałbrzych, teł. 
074/842-28-58,0602/35-61-24
O  FORD FESTA, 1992 r., 1100 ccm, czerwony, ka

talizator, 5-biegowy, centr. zamek, ospoilerowa
ny, zderzaki w  kolorze nadwozia, -10.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022401

FORD FESTA, 1992 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, bez 
wypadku, RO, po przeglądzie techn., stan b. dobry, - 8.700 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Bujnów, tel. 043/820-27-71 
FORD FESTA, 1992 r., 110 tys. km, 1300 ccm, czamy, pierw
szy właściciel w kraju, niepalący, pełna dokumentacja, w kraju 
od 1995 r., nie składak, centr. zamek, elektr. otw. szyby, szy
berdach, halogeny w zderzakach głębokich, wel. tapicerka, dzie
lona kanapa, zderzaki w kol. nadwozia, - 12.200 zł. Prudnik, 
tel. 077/436-73-50
FORD FIESTA, 1992 r„  1100 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy, stan dobry • 1.950 DEM + cło. Zary, tei. 068/374-89-25, 
374-56-50
FORD FESTA Ghia, 1992 r., 1100 ćcm, benzyna, zielony meta
iic, kpi. dokumentacja, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, 4 zagłówki, szyberdach, • 10.900 zł lub za
mienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68, 0606/74-86-04 
FORD FESTA, 1992 r:, 1100 ccm, czarny, 2-drzwiowy, tylne 
szyby uchylanej dodatkowe światło .stop’ , zadbany, -10.500 
zł. Chojnów, tel. 076/818-71-62 
FORD FIESTA. 1992 r.. 980 ccm, - 10.000 zl. Chojnów, tel. 
0600/83-52-18
FORD FIESTA 1992 r ,  120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, stan b. 
dobry, • 11.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Legnica, tel. 
0601/55-24-52
FORD FESTA, 1992 r., 109 tys. km, 1100 ccm 5-biegowy, 
3-drzwiowy, centr. zamek, alarm, alum. felgi, szyberdach, spro
wadzony w całości, stan dobry, • 10.200 zł. Lubin, tel. 
076/84449-84
FORD FIESTA, 1992 r., 27 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, katalizator, automatic, el. reg. reflektory, 
nowy akumulator (gwarancja); stan b. dobry, • 11.400 zł. Lubin, 
tel. 076/849-34-27
FORD FIESTA 1992 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, RO, 5-biegowy, 2 tygodnie w kraju, kataliza
tor, • 10.500 zł lub zamienię. Międzyrzecz, tel. 0606/51 -15-85 
FORD FIESTA, 1992 r., 1300 ccm. czerwony, szyberdach, 
3-drzwiowy, zadbany, • 8.200 zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 
076/817-1144,0607/51-83-83
FORD FESTA, 1992 r., 133 tys. km, 1800 ccm. diesel, kolor 
wiśniowy, oszczędny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony i aku
mulator, welurowa tapicerka, garażowany, reg. wys. pasów i 
reflektorów, dzielona tylna kanapa, przegląd do 05.2002 r. + 2 
nowe opony zimowe z felgami, • 12.000 zł. Tomaszów, gm. Warta 
Bolesł., tel. 076/818-91-68
FORD FESTA 1992 r., 1100 ccm, Pb/, bordowy, radioodtwa
rzacz, szyberdach, katalizator, dzielona tylna kanapa, 
Mul-T-Lock, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 11.500 zł. 
Wrocław, tei. 071/398-80-26
FORD FIESTA CLX, 1992/93 r., 70 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
niebieski, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wy
padku, oryg. lakier i przebieg, I właściciel, książka serwisowa, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. reg. reflektory, RO Blau
punkt + głośniki, garażowany, ekonomiczny, stan idealny, - 
10.900 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76 j
FORD FESTA, 1992/93 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel RM, 
alarm, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, -11.900 zł lub zamienię. 
Złotoryja, tel. 0602/2440-32
FORD FIESTA, 1993 r., 1100 ccm, wtrysk, wiśniowy metaiic,
5-drzwiowy, -11.900 zl. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65
FORD FESTA, 1993 r., 61 tys. km. 1100 ccm. czarny, 3-drzwio
wy, niebieska tapicerka, RM Ford, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, • 11.900 zł. Legnica, tel. 0604/78-92-73 - 
FORD FESTA, 1993 r., 1100 ccm, czarny, 5-drzwiowy, stan b. 
dobry. -12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-62-63 
FORD FESTA, 1993 r., 80 tys. km, 1100 ccm, srebrny metaiic, 
oclony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, 
el. otw. szyby, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, książka serwi
sowa, RM, stan idealny, • 13.200 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 
FORD FESTA, 1993 r., 85 tys. km, 1100 ccm, czarny, 3-drzwio
wy, bez wypadku, sprowadzony w całości, nie eksploatowany w 
kraju, stan b. dobry, • 11.200 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Legnica, tel. 076/7224 4 49, 0601/55-24-52 
FORD FESTA CALYPSO, 1993 r., 113 tyś. km, 1300 ccm, ben
zyna, czarny, el. otwierany dach, alarm, centr. zamek, ciemne 
szyby, alum. felgi, nowe tłumiki, • 12.100 zl. Nysa, tel. 
0602/44-8247
FORD FESTA, 1993 r., 78 tys. km, 1100 ccm, niebieski, alarm, 
radio, zadbany, -11.300 zł. Polkowice, tel. 076/845-06-29 
FORD FIESTA, 1993 r., 112 tys. km, 1100 ccm, grafitowy meta
iic, immobilizer, el. reg. reflektory, atermiczne szyby, sprowa
dzony w całości z Niemiec, sprowadzony w całości, -11.900 zl 
, kup. zwoln: z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 065/546-2142, 
0604/40-58-34
FORD FIESTA, 1993 r., 1300. ccm, granatowy, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, alum. felgi, ciemne szyby, RM, sportowe zawiesze
nie, atrakcyjny wygląd, -10.000 zł. Złotoryja, tel. 0604/88-58-19 
FORD FIESTA, 1994 r., 64 tys. km, 1400 ccm, czarny metaiic, 
radio, poduszka pow., welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, 
książka serwisowa, • 12.500" zl. Września, tel. 061/436-37-31, 
0501/36-6645
FORD FESTA, 1994 r., 65 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
RM, 4-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, zadbany, - 14.000 zł. Jawor, tel. 0503/58-27-07 
FORD FESTA, 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm, grafitowy meta
iic, 5-biegowy, pełna dokumentacja, stan b. dobry, zadbane 
wnętrze, • 12.700 zł łub zamienię. Kamienica, tel. 077/431-6444, 
0608/50-06-93 .
FORD FESTA, 1994 r„ 78 tys. km, 1100 ccm, czerwony, oclony 
w całości, bez wypadku, kpi. dokumentacja, I właściciel, welu
rowa tapicerka, RM, książka serwisowa, stan idealny, -13.500 
zl. Legnica, tel. 076/862-69-12 , .
FORD FESTA, 1994 r., 69 tys.łcm, 1300 ccm. zielony metaiic, 
poduszka pow.. wspomaganie, książka serwisowa, RM, bez 
wypadku, - 12.700 zł. Legnica, teł. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
FORD FESTA, 1994 r., 1300 ccm 4-drzwiowy, centr. zamek, 
wspomaganie, 2 poduszki pow., zderzaki w kolorze nadwozia, 
zadbany, • 14.000 zl. Męcinka, woj. legnickie, tel. 0608/23-76-74, 
0503/66-18-92
FORD FIESTA, 1994 r„ 1100 ccm, czamy, poduszka pow., ory
ginalne radio, zadbany, serwisowany, • 13.900 zł lub zamienię. 
Opole, tel. 0601/55-07-32
FORD FIESTA, 1994 r„ 95 tys. km, 1-100 ccm. benzyna, wtrysk, 
czamy, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka. rozkl. siedzenia tylne,
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• tylna ezyba ogrzewana, katalizator, - 11.300 zł. Osiecznica, tel.
j j f r  065/535-93-39,0603/28-13-66
^  FORD FIESTA, 1994 r., 79 tys. kni, 1100 ccm, wtrysk, czerwo

ny. 3-drzwiowy, katalizator, alarm, garażowany, I właściciel, w 
' kraju od 11.1996 r., sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
książka serwisowa, nowe: tłumiki, akumulator! klocki hamulco
we, 2 koła zimowe, - 11.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-22-82 
FORD FIESTA CLX, 1994/95 r., 60 tys. km.-1300 ccm. wtrysk, 
kolor wiśniowy metalic’, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestro
wany, I właściciel, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, pod. 
powietrzna, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, welu
rowa tapicerka, szyberdach, serwisowany, oszczędny, stan ide
alny, • 14.700 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, 
tek 0606/23-66-76
FORD FIESTA, 1994/95 r.; 93 tys. km. 1300 ćcm, wtrysk, bur- 
gundowy, wspomaganie, 3-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna 
kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, 2 pod. powietrzne, spro
wadzony w całości w 96 r. • 13^000 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-41
FORD FIESTA, 1994/95 r., 1300 ccm, pertowobordowy, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, kpi. kół zimowych, RM, nowy aku
mulator garażowany, blokada skrzyni biegów, alarm, - 13.500 

.zł. Legnica, teł. 076/887-87-15,0604/16-98-80 
FORD FIESTA, 1994/95 r., 74 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, kolor 
śliwkowy metalic, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, szyberdach. RM, kubełkowe fotele, stan idealny, -13.400 
zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, teL 065/546-52-76, 
0604/26-53-15
FORD FIESTA, 1995 r., 50 tys. km, 1100 ccm, śliwkowy meta
lic, RM, 3-drzwiowy, immobilizer, książka serwisowa, poduszka 
pow-. I właściciel, kpi. dokumentacja, • 14.600 zl lub zamienię. 
Jelenia Góra, tel. 0608/07-03-67 
FORD FIESTA, 1995 r., 43 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, perłowo- 
granatowy, 2 poduszki pow., wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, immobilizer, ciem
ne szyby, kubełkowe fotele, halogeny, RO + 4 głośniki, sporto
we zawieszenie, progi, i spoilery Zender, alum. felgi O.Z. 14*, 
kpi. kól zimowych stan idealny, cena do uzgodnienia • 17.200 
zł. Jelenia Góra, teł. 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., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grafito- 
wy metalic. sprowadzony w całości. 2 poduszki powietrzne, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, tylne szyby uchylane, kii- 

A  matyzacja, stan b. dobry, nowe opony, • 15.300 zł (możliwość 
( rat lub zamiany). Brzeg, tel. 077/416-53-70,0501/36-37-18 

FORD FIESTA, 1995 r., 63 tys. km, 1100 ccm, czerwony, nowe 
opony i akumulator, I właściciel, zadbany, garażowany i inne 
dodatki. • 14.500 zł. Gościszów, tel. 075/736-75-87 
FORD FIESTA, 19&5 r„ 1300 ccm, benzyna, granatowy, w kraju 
od 8 miesięcy, stan dobry, -13.800 zi. Jawor, tel. 076/871 -00-36, 
0605/05-81-07
FORD FIESTA, 1995 r„ 46 tys. km, 1100 cćm ARB. RO, welur,
3-drzwiowy, stan b. dobry, - 17.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/73-84-20
FORD FIESTA, 1995/96 r., 35 tys. km, 1200 ccm, benzyna, srebr
ny, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, automatic, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, • 16.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-87
FORD FIESTA, 1996 r., 46 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, poduszka pow., zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 16.000 zi. Czarnylas, tel. 
062/733-50-93
FORD FIESTA, 1996 r., 1300 ccm sprowadzony w całości, bez 
wypadku, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, RM, ater
miczne szyby, stan b. dobry, - 14.700 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
FORD FIESTA, 1996 r., 64 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony wspomaganie, centr. zamek, w kraju 4 dni, - 17.800 zł. 
Syców, tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61 
FORD FIESTA, 1997 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 5-drzwio
wy, alum. felgi, - 22.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-96-28, 
075/734-73-10
FORD FIESTA, 1997 r., 28 tys. km. 1300 ccm, benzyna, perło- 
wogranatowy, stan b. dobry, 5-drzwiowy, wspomaganie, immo
bilizer, poduszka pow, -19.400 zł. Gostyń, tel. 0607/04-56-59 
FORD FIESTA, 1997 r., 29 tys. km, 1300 ccm, benzyna, jasno* 
granatowy, radio, tylne szyby uchylane, nie eksploatowany w 
kraju, • 17.500 zł. Góra, tel. 065/543-23-68,0603/70-95-52 
FORD FIESTA, 1997 r., 29 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie, RM, immobilizer, ęl. 
reg. reflektory, • 18.000 zł. Kępno, tel. 0607/34-68-48 

_FORD FIESTA, 1997 r„ 60 tys. km, 1300 ccm w kraju od tygo- 
4 ^ i ia ,  • 20.000 żl. Kłodzko, tel. 0502/10-67-78

FORD FIESTA, 1997 r., 42 tys. km. 1300 ccm, EFi, wtrysk, srebr
ny metalic, wspomaganie, el. reg. reflektory, zderzaki w kolorze 
nadwozia, dzielona tylna kanapa, kpi. dokumentacja, zadbany, 
garażowany, • 18.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-11-08 
FORD FIESTA, 1997 r., 67 tys. km, 1300 ccm, enduro, niebie
ski, bez wypadku, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, Muł-T-Loćk, I 
właściciel, radioodtwarzacz, dzielone tylne siedzenia, el. reg. 
reflektory, 4 zagłówki, zegar cyfrowy, pełna dokumentacja, stan 
idealny, możliwość rat, -19.200 zl lub zamienię na tańsży. Zloty 
Stok, tel. 074/817-50-01,0604/17-92-85 
FORD FIESTA, 1997/98 r., 1300 ccm silnik enduro, ABS, klima
tyzacja, w kraju od roku, stan idealny, • 22.500 zł. Modliszów, 
gm. Świdnica, tel. 074/850-96-30,0603/97-23-63 
FORD FIESTA, 1998 r., 6 tys. km, 1250 ccm, 16V, ZETEC, nie
bieski, 3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, 2 poduszki pow., 
klimatyzacja, stan idealny, • 22.900 zł. Lubin, tel. 0600/31-36-17, 
076/840-86-05
FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, -19.500 
zł. Wrocław, tel. 071/338-0.2-01,0601/55-35-64 
FORD FIESTA, 1998 r., 24 tys. km, 1300 ccm, perlowoniebie- 
ski, RO, klimatyzacja, wspomaganie, immobilizer, bez wypad
ku, garażowany, zadbany, książka serwisowa, - 25.500 zł. Żary, 
tel. 068/374-63-35
FORD FIESTA, 1999 r., 45 tys. km, 1800 ccm, diesel 5-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek, kodowany kluczyk, el. reg. re
flektory, - 23.400-zl. Syców, tel. 062/582-00-11 
FORD FESTA, 2000 r., 5 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebrny, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, 4 poduszki pow., wyposażenie el., 
ABS, RM, alum. felgi, - 30.000 zl. Kobylin, woj. leszczyńskie, 
tel. 0602/48-28-11
FORD FIESTA, 2000 r., 5 tys. km, 1290 ccm, 16V, zielony meta
lic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, 
centralny zamek, el. reguł, reflektory, immobilizer, RM + CD, • 
31.900 Zl. Świdnica, tel. 074/853-10-15, 0600/32-38-63 
FORD FIESTA, 2000 r., 8 tys. km, 1600 ccm, 24V, czarny meta- 

nowy model, centralny zamek, el. otwierane szyby, 2 po- 
d u s z k i powietrzne, • 27.500 zl. Wrocław, tel. 0601/25-87-48, 

0605/20-84-27
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, immobilizer, ra
dioodtwarzacz, • 35.000 zl: Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/592-49-82,0606/49-95-19
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 18 tys..km, 1800 ccm, Tdi, bia
ły, el. otw. szyby, serwo, ABS. centr. zamek, reg. kierownica, 
reguł, fotel kierowcy, radio. 8 pod. powietrznych, • 42.000 zl. 
Zdzieszowice, tel. 0607/84-22-90,0601/63-72-04 
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r.. 23 tys. km, 1600 ccm, 16V peł
ne wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony ze Szwajcarii, nie 
rejestrowany w kraju, - 39.900 zi., tel. 074/852-46-28, 
0601/71-36-82 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -AC0213 www.autogielda.com.pl)
FORD FOCUS COUPE, 1999 r., 1 tys. km, 1800 ccm TDi,
3-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, el. reg. 
reflektory, wspomaganie, alum. felgi, I właściciel w kraju, • 38.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-25-81,0607/24-53-57 
FORD FOCUS, 1999 r., 62 tys. km, 1600 ccm 5-drzwiowy, kli
matyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., 
centralny zamek, immobilizer, el. otwierane szyby, RO, • 38.000 
zi. Pieszyce, tel. 074/832-40-88 
FORD FOCUS Ghia, 1999 r., 34 tys. km, 1800 ccm, TDI, grana
towy metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, pilot, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, reg. kierownica, alum. 
felgi, dodatki drewniane, 5-drzwiowy, oryg. radio, garażowany, 
sprowadzony z Belgii, I właściciel w kraju, - 43.000 zl. Radziądz, 

2migród, tel. 0602/67-56-77 
TORD FOCUS KOMBI, 1999 r„ 33 tys. km, 1400 ccm, 16V, fio
letowy, 4 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., regulowana 
kierownica, eł. otwierane szyby, ABS, centralny zamek, immo

bilizer, RM, - 34.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-65-95 po godz. 19, 
0603/13-89-28
FORD FOCUS, 1999 r., 19 tys. km, 1800 ccm, 16V, benzyna, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 4 pod. po
wietrzne, kontrola trakcji, reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, RO, alarm, immobilizer, ćentr. zamek, • 39.000 zl. 
Wrocław, tel. 336-81-73,0602/64-48-84 
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 24 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
periowoczarny, 90 KM, ABS, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, klimatyzacja -14.000 DEM + cło i transport. Góra, 
tel. 065/543-33-02
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 29 tys. km, 1800 ccm, TDi Ghia, 
model z marca, pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowadzony 
z Niemiec, wykończenia w chromie oraz drewnie, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, • 49.800 zł. Kalisz, tel. 062/502-92-02, 
0601/14-54-75
FORD FOCUS, 2000 r., 21 tys. km, 1600 ccm, zetec 5-drzwio
wy, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, poduszka 
powietrzna, klimatyzacja, radio Ford, el. otw. szyby, centralny 
zamek, wspomaganie kierownicy, halogeny, welurowa tapicer
ka, immobilizer, stan idealny, na gwarancji, - 43.900 zl. Wro
cław, tel. 0501/93-94-25
FORD GALAXY, 1995/96 r., 120 tys. km, 2000 ccm, DOHC 2 
poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, 6-osobowy, roleta, relin
gi dachowe, bez wypadku, stan idealny, serwisowany, możliwe 
raty przez komis, - 39.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/781-84-69,0603/42-29-49
FORD GALAXY, 1996 r., 46 tys. km, 2000 ccm, bordowy meta
lic, ABS, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, bogata wersja, 
alum. felgi, stan b. dobry, - 46.000 zi. Drezdenko, tel. 
095/762-01-06,0602/18-44-78.
FORD GALAXY TDI, 1996 r., 1900 ccm, zielony metalic, 7-oso- 
bowy, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, reg. kierownica, hak, relingi dachowe, obrotowe fote
le, klimatyzacja, • 49.500 zł. Koźmin, tel. 062/721-08-61, 
0602/87-92-17
FORD GALAXY, 1996 r., 86 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielony 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 7-osobowy, - 42.900. 
zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/846-31-23, 
0604/77-39-30
FORD GALAXY, 1998 r., 42 tys. km, 2300 ccm, 16V, czerwony. 
ABS, 2 poduszki, 145 KM, immobilizer, alarm *  pilot, centr. za
mek, klimatyzacja, el.iusterka, el.szyby 6 sztuk, fotele obroto
we.podgrzewanie, 7 osobowy, halogeny, tylna i przednia szyba 
podgrzewana, instalacja gazowa, • 57.000 zl. Szprotawa,.tel.. 
0687376-40-74,0604/65-92-19
FORD GALAXY, 1998 r., 35 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, bogate wyposażenie, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 45.000 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 0607/19-33-83 
FORD GRANADA, 1979 r., 2300 ccm, benzyna inst. gazowa, 
stan dobry, - 2.300 zł. Klenica, tel. 068/352-35-40 
FORD GRANADA, 1980 r.. 113 tys. km, 2000 ccm, benzyna .♦ 
gaz, ciemnozłoty metalic, wspomaganie kier., 2 x serwo, 5-bie- 

_ gowy, 2 podlokietniki, szyberdach, RO Pioneer + 6 głośników, 
nowe filtry, olej, płyny, aluminiowe felgi 15”, opony Michelin 205 
x 60, komplet kół zimowych (nowe opony Fulda). - 6.500 zł lub 
zamienię na inny. Ozimek, tel. 077/465-32-40,0600/43-33-94 
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, 1997 r., 44 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, wspomaga
nie, 2 pod. powietrzne, immobilizer, RM, tylne szyby uchylane, 
przegląd techniczny do 2003 r., zadbany, - 19.300 zł. Mikstat, 
tel. 062/731-09-43, 0605/62-30-37 
FORD KA, 1997 r., 55 tys. km, 1300 ccm, czarny metalic, centr. 
zamek, alarm, poduszka pow., RO, 2 lata w kraju, el. otw. szy
by, -  20.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 0604/11-32-03 
FORD KA, 1997 r., 51 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 2 pod. powietrzne, el. reg. reflektory, CD z RO Panaso- 

i ■ nic, białe zegary, tylne szyby uchylne, zadbany, • 20.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/411-38-97,416-43-38 po godz. 20 
FORD KA, 1997 r., 46 tys. km, 1300 ccm, EFI, granatowy, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka, regulacja świa
teł, RO, nie rejestrowany w Polsce, -19.500 źł. Lubomierz, tel. 
0603/07-42-45
FORD KA, 1997/98 r., 54 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, I właści
ciel, kupiony w salonie, wspomaganie, poduszka pow., radio, 
immobilizer, stan b. dobry, - 22.500 zl. Wrocław, tel. 
0605/72-72-27
FORD KA, 1998 r., 28 tys. km, 1300 ccm, granatowy metalic, 
RM, immobilizer, atrakc. wygląd, I właściciel, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja, - 21.900 zl lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
0602/24-40-42
FORD KA, 1998 r., 40 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor śliw
kowy, immobilizer, pod. powietrzna, oryg. RO, kupiony w salo
nie w kraju, I właściciel, serwisowany, garażowany, bez wypad
ku, stan idealny, • 22.000 zl. Wrocław, tel. 071/339-95-50 
FORD KA, 1998 r., 40 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, dużo

wyposażenia, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, stan idealny -
12.800 DEM. Karpacz, tel. 0601/78-92-58 
FORD KA, 1998 r., 50 tys. km, 1300 ccm, czerwony, sprowa
dzony w 2000 r., stan b. dobry, - 18.200 zi. Niedaszów, tel. 
076/872-85-59,0601/81-39-74
FORD KA, 1999 r.. 16 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, zielony meta
lic, wspomaganie, poduszka pow., radio, el. otw. szyby, zderza
ki w.kolorze nadwozia, - 21.500 zl. Ścinawa, tel. 076/843-61-50, 
0601/59-78-45
O  FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm, bordowy me* 

ta lie , wspom aganie , k lim atyzac ja , poduszka 
pow., centr. zamek, pełne wyposażenie elektr, •
16.900 z ł lub  zamienię. Żary, u l. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022381

FORD MONDEO, 1993 r., 104 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordowy 
metalic, 115 KM, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, klimatyzacja, aluminiowe felgi, komplet kól zimowych, 
alarm, centralny.zamek, radioodtwarzacz^,-19.000 zl. Brzeg, 
tel. 077/411-14-30
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm sprowadzony w całości, -
17.000 zł. Kowary, tel. 0604/98-29-89 
FORD MONDEO GLX, 1993 r.. 117 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
EFI, ciemnografitowy metalic, 115 PS, pełne wyposażenie elek
tryczne, serwo, SRS, klimatyzacja, welurowa tapicerka, sedan, 
alarm z radiopowiadomieniem, sprowadzony w całości, radio, 
zadbany, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, -19.800 zł. Legnica, 
tel. 076/855-09-92,0608/85-60-05 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, CLX. serwo, ćentr. zamek, szyberdach, RM, zadbany, •
15.500 zl. Leśna, tel. 075/721-18-05,0608/17-00-69 
FORD MONDEO, 1993 r., 140 tys. km, 1800'cęm, 16V, niebie
ski metalic, wspomaganie, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, oryg. RO, im
mobilizer, bez wypadku, stan b. dobry, - 18.500 zl. Lubin, tel. 
076/846-57-06
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, relingi dachowe, el. reg. szyberdach, 2 po
duszki pow., wspomaganie, ABS, dzielone tylne siedzenia, ro
leta, RM, - 20.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-74, 
0602/69-91-25
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, weiur, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -17.300 zi. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FORD MONDEO, 1993 r., 94 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, kupiony w salonie, przeglądy tylko w ASP, szy
berdach, radio Panasonic, komplet opon zimowych, el. otwie
rane szyby, • 18.500 zi. Wrocław, tel. 071/338-33-89, 
0501/60-1.8-55

FORD MONDEO GLX, 1993 r., 119 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
kolor grafitowy, immobilizer, klimatyzacja, poduszka pow., el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie i reg. kierownicy, •
17.500 zł lub zamienię na VW Golfa III TDi. Zgorzelec, tel. 
075/771-76-15 po godz. 19
FORD MONDEO, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, TDi, czarny, 
centr. zamek, alarm, poduszka pow., klimatyzacja, wspomaga
nie, • 18.500 zl. Zgorzelec, tel. 075/775-29-03,0502/65-69-21 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 1600 ccm. benzyna, niebie
ski metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, el. otwie
rane szyby, welurowa tapicerka, stan idealny • 5.700 DEM + 
clo. Zielona Góra, tel. 068/326-23-69,0601/18-88-78 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 16V. 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, alarm, immobilizer, prze
gląd do 04.2002 r, -18.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/459-98-45 
FORD MONDEO, 1993/94 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, 230 
KM, bordowy metalic, sprowadzony w całości, I właściciel, ga
rażowany, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reguł, fotele, wersja 
SI, wzmocniony -silnik, centr. zamek, sportowe zawieszenie, 
szyberdach, - 21.000 zł. Rzepin, tel. 095/759-66-19 
FORD MONDEO KOMBI, 1993/94 r., 1800 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, alum. felgi 15*, spoiler, el. reg. lusterka i szyby, 
welurowa tapicerka, - 21.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-05-08, 
0600/35-81-95
FORD MONDEO, 1993/94 r., 150 tys. knv 1800 ccm, 16V, 115 
KM, kolor grafitowy metalic, serwisowany, kupiony w salonie, I 
właściciel, garażowany, dodatki, • 18.900 zł. Wrocław, tel. 
0602/78-81-71 '
FORD MONDEO, 1994 r., 70 tys. km. 1800 ccm, 16V, srebrny, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, -16.000 zł. Gło
gów, tel. 0609/17-92-00
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 155 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, inst. gazowa, stan techn. b. dobry; klimatyzacja, ABS, 
centr. zamek, 2 poduszki pow., welurowa tapicerka, roleta, el. 
otw. szyby, inst.. gazowa, kpi. dokumentacja, - 14.300 zł lub 
zamienię. Parzyce, tel. 0603/18-33-86, 075/736-32-32 
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, immobilizer, • 18.400 zł. Syców, tel. 062/785-35-30, 
0606/37-88-48
FORD MONDEO, 1994 r., 75 tys. km. 1600 ccm, 16V, turkuso
wy, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, immobili
zer, alarm, 2 pod. powietrzne, • 21.000 zl. Zielona Góra, tel. 
068/320-41-34,0609/15-51-79 .
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r.. 145 tys. km, 1800 ccm, TDi 
ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, szyber
dach, reg. kierownica, hak, RM, alarm, • 21.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0503/89-23-65
FORD MONDEO, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, granato
wy metalic, el. reg. reflektory, szyberdach. RM Blaupunkt, centr. 
zamek, ABS, wspomaganie, kpi. dokumentacja, I właściciel, stan 
b. dobry, -16.900 zł. Jawor. tel. 076/870-32-62.0608/88-26-29 
FORD MONDEO KOMBI. 1994 r.. 118 tys. km. biały, ABS. wspo
maganie kierownicy, poduszka powietrzna, radio, • 21.500 zl. 
Krotoszyn, tel. 062/725-03-49,0609/29-06-28 
FORD MONDEO SEDAN GLX, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 
16V, zielony metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, bez wypad
ku, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, -17.600 zl (zwolnienie z 
opłaty skarb.): Legnica, tel. 076/722-44-49.0601/55-24-52 
FORD MONDEO, 1994 r., 124 tys. km, 1800 ccm, JDi, kolor, 
morski metalic, intercooler. centr. zamek, ei. otw. szyby, eł. reg. 
i podgrz. lusterka, 2 poduszki pow., wspomaganie i reg. kierow
nicy, el. reg. fotel kierowcy, alum. felgi, welurowa tapicerka, 
sprowadzony w całości, • 23.000 zł. Leszno, teł. 065/529-27-94 
FORD MONDEO, 1994 r., 125 tys. km, 1600 ccm, 16V, pertowo
bordowy, pełne wyposażenie opróbz skóry i klimatyzacji, stan 
b. dobry, • 28.500 zl. Lubin. tel. 076/847-51-87 
FORD MONDEO, 1994 r., 80 tys. km. 1800 ccm. wtrysk. 16V. 
bordowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie, wszyst
kie el. dodatki, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, RM, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, bez wypadku, do sprowa
dzenia z Niemiec, stan techn. b. dobry, - 18.500 zł z cłem. Lu
bin, tel. 076/847-30-39. 0604/75-06-57 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, perłowo- 
granatowy, bez wypadku, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szy
berdach, reguł, fotel kierowcy, welurowa tapicerka, ABS, RM, 
reg. kierownica, serwisowany, kpi. dokumentacja, relingi dacho
we, wspomaganie, - 22.450 zł. Lubin, tel. 076/844-32^97 
FORD MONDEO, 1994 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 16V, 
biały, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, ABS, klimatyzacja, dzielona tylna kanapa, reg. kie
rownica, reguł. wys. mocowania pasów, - 18.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/332-42-52
FORD MONDEO, 1994/95 n. 84 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordo
wy, bez wypadku. 2 poduszki pow.. centr. zamek, ABS, wspo
maganie i reg. kierownicy, welurowa tapicerka, RM, alarm Ford, 
serwisowany, atermiczne szyby, obrotomierz, stan tech. ideal
ny, • 19.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Żary, teł. 
068/470-18-02,0503/03-40-92

FORD MONDEO, 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, wiśnio
wy, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicer
ka, centr. zamek, bez wypadku, w kraju od 3 tygodni, -17.900 
zł. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
FORD MONDEO, 1995 r., 63 tys. km. 1600 ccm, 16V, ciemno- 
śliwkowy, welurowa tapicerka, ABS, wspomaganie, szyberdach, 
alum. felgi, el. reg. lusterka, sedan • 21.500 zł lub zamienię na 
tańszy do 11.000 zl (możliwe raty przez komis). Sulechów, tel. 
068/385-70-59
FORD MONDEO MERCURY, 1995 r., 43 tys. km. 2500 ccm. V6, 
24V, niebieski metalic, 170 KM, automatic, klimatyzacja, ABS, 
ASR, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, RO, el. 
wysuwana antena, • 27.900 żl. Bielawa, tel. 074/833-86-04, 
0607/27-41-15
FORD MONDEO, 1995 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 16V, granato
wy metalic, ABS, centr. zamek, - 17.000 zł. Głogów, tel. 
0609/17-92-00
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Zetec, srebrny metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, reg. 
kierownica, welurowa tapicerka, RO, 4 miesiące w kraju, bez 
wypadku, -19.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-41-21 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, TDi pełne wypo
sażenie, immobilizer, bez wypadku, - 26.000 zł. Gryfów śląski, 
tel. 075/781-28-98, 0606/28-36-10 
FORD MONDEO, 1995 r., 165 tys. km, 2000 ccm, Zeteć. ciem
noniebieski metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. 
reg. i podg. lusterka, el. otw. szyby, el. reguł, fotel kierowcy, 
welurowa tapicerka, RO Pioneer, kubełkowe fotele, - 23.000 zł. 
Wrocław, tel. 363-89-27
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
ciemnowiśniowy, 90 KM, ABS, RO, wspomaganie kier., kpi. do
kumentacja, garażowany, stan b. dobry, - 23.000 zł. Wrocław, 
tel. 789-34-12,0601/79-85-46
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 99 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy, 2 poduszki powietrzne, ABS, podgrzewane przed
nie fotele i przednia szyba, wspomaganie kier., relingi dacho
we, roleta, el. reguł, lusterka, alarm, radio, sprowadzony w ca
łości, pełna dokumentacja, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 351-88-41, 
0601/79-39-05
FORD MONDEO. 1995/96 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, alum. felgi .gwiazdy’ , kpi. kól z oponami zimowymi, we
lurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, RM, wspomaganie, 2 
poduszki pow., 5-drzwiowy, ABS, szyberdach, el. reg. lusterka, 
immobilizer, halogeny, w kraju od 1999 r. - 22.500 zł. Bukowni- 
ca, tel. 062/730-73-95 po godz. 20 
FORD MONDEO, 1995/96 r.. 120 tys. km. 1800 ccm, Zetec. 
zielony metalic, stan b. dobry, pełna elektryka, szyberdach, ABS, 
2 pod. powietrzne, RO. - 22.500 zl. Dobroszów, gm. Chojnów, 
tel. 0608/09-11-47
FORD MONDEO KOMBI. 1995/96 r., 1800 ccm, turbo D bez 
wypadku, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, ABS, skórzana tapi

cerka, immobilizer, wspomaganie, RM + 4 głośniki, eL otw. szy
by, szyberdach, relingi dachowe, • 24.500 zl. Karpacz, tel. 
0604/32-71-67
FORD MONDEO COMBI. 1995/96 r„  122 tys. km. 1800 ccm, 
TDI, biały, 90 KM, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, bez 
wypadku, od miesiąca w kraju, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/43-67-90,0502/22-95-09
O  FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, 16V, 

Zetec, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, re ling i dachowe, roleta, -
26.800 z ł lub  zamienię. Żary, u l. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022691

FORD MONDEO, 1996 r., 86 tys. km, 1800 ccm, TDi, granato
wy metalic, immobilizer, wspomaganie, ABS, el. reg. reflektory i 
lusterka, ei. reg. i podgrzewane fotele, el. otw. szyby, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, 
drewniane wykończenia, skórzana kierownica, RO z CD Blau
punkt, - 25.500 zł. Lubiąż, tel. 071/389-73-36 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 51 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
fioletowy, silnik zetec, nowy model, ł właściciel, stan b. dobry, 
sprowadozny w całości w 1998 r., możliwość kupna przez ko
mis, • 26.000 zl. Lubin, tel. 0606/27-63-74 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 54 tys. km, 1800 ccm. 16V. 
Zetec, kolor śliwkowy metalic, ABS, hak, 115 KM, klimatyzacja, 
eł. otw. szyby, eł. reg. lusterka i fotele, w kraju od 2 miesięcy, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, atrakc. wygląd, garażowany, -
28.000 zł. Polkowice, teł. 076/845-96-30.0606/69-00-27 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r.. 94 tys. km. 1800 ccm, TD. 
perłowoziełony metalic, w kraju od roku, I właściciel, klimatyza
cja, centralny zamek z pilotem, el. reg. lusterka, szyby, fotele, 
regulowana kierownica, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki 
powietrzne, welurowa tapicerka, RO, hak, stan b. dobry, - 28.500 
zł. Starachowice, tel. 041/274-26-54 wieczorem 
FORD MONDEO, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, turbo D inter
cooler, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, eł. otwiera
ne szyby, immobilizer, centralny zamek, w kraju od roku, • 26.000 
zł. Wrocław, tel. 327-91-42,0607/14-51-23 
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. 0608/20-91-66 
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 88 tys. km, 1800 ccm. TDi, 
grafitowy metalic, bez wypadku, w kraju od 3 dni, el. otwierany

szyberdach, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., RM, 
regulowana kierownica, welurowa tapicerka, el. otwierane szy
by, • 29.900 zl. Nowa Ruda. tel. 0607/79-39-91 
FORD MONDEO, 1996/97 r., 40 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny, poduszka pow., klimatyzacja, wspomaganie, wszyst
kie el. dodatki, 5-drzwiowy, • 29.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/734-71-02
FORD MONDEO GHIA SEDAN, 1996/97 r., 62 tys. km, 1800 
ccm, benzyna, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klima
tyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, 
alum. felgi, halogeny, welurowa tapicerka, dzielona tylna kana
pa, dodatki drewniane, zapasowe opony zimowe, • 29.000 zł. 
Złotoryja, teł. 076/878-27-03
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 150 tys. km. 1800 ccm, TDI, 
kolor - kość słoniowa, ABS, nowy model, roleta, el. reg. fotel, el. 
otw. szyby, 2 poduszki pow., klimatyzacja, wspomaganie, w kraju 
od tygodnia, - 25.900 zł. Bolesławiec, tel. 0604/91-44-76, 
075/732-86-11 do godz. 10
FORD MONDEO KOMBI. 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, szyberdach, wspoma
ganie, el. reg. foteli, lusterek, relingi dach., el. otw. szyby,.RM 
oryg. - 32,000 zl. Konotop, gm. Kolsko, tel. 068/352-42-60 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm. turbo 
D. srebrny, - 35.000 zł. Lubań, tel. 075/722-44-03 w godz. 9-18 
FORD MONDEO KOMBI. 1997 r.. 1800 ccm. turbo D bez wy
padku, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, serwo, centr. za
mek, I rejestracja w 98 r., w kraju od 2 dni, - 35.000 zl. Wieru
szów, tel. 062/784-25-73,0601/72-08-77 
FORD MONDEO, 1997 r., 1800 ccm, TDi, Endura pełne wypo
sażenie elektr., klimatyzacja, do malowania 4 elementy, - 28.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/93-45-72 
FORD MONDEO Ghia SEDAN, 1997 r., 55 tys. km, 2000 ccm, 
16V Zetec, biały, 130 KM, ABS, alarm, centralny zamek, immo
bilizer, automatic, tempomat, klimatyzacja, 2 poduszki powietrz
ne, pełne wyposażenie elektryczne, wykończenia w drewnie, 
welurowa tapicerka, radioodtwarzacz *  6 głośników, I właści
ciel, - 33.900 zł. Wałbrzych, teł. 0602/60-58-98 
FORD MONDEO KOMBI. 1997 r.. 48 tys. km. 1800 ccm, benzy
na, srebrny metalic, klimatyzacja, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 
071/364-54-19
FORD MONDEO, 1997 r.. 65 tys. km, 1800 ccm, perłowozieło
ny, klimatyzacja, pod. powietrzna, el. otw. szyby, oryg. RO, 3 
kluczyki, immobilizer, w kraju od 3 lat, • 32.500 zl. Żmigród, tel. 
071/385-35-55,0605/54-30-57
FORD MONDEO KOMBI. 1997/98 r., 82 tys. km. 1800 ccm. TDi, 
grafitowy metalic, bez wypadku, ABS, centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, relingi dachowe, żaluzja, el. 
reg. fotel kierowcy, podgrz. przednia szyba, radioodtwarzacz 
Ford. stan idealny, - 35.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 69 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
ciemnozielony, centralny zamek, klimatyzacja, poduszka pow.,

el. otwierane szyby, radioodtwarzacz Ford, model 7000, obro
tomierz, el. reg. światła, regulowana kierownica, alarm, koła zi
mowe, relingi dachowe, • 38.000 zł lub zamienię na sedana. 
Oława, tel. 071/313-87-46
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 72 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, srebrny metalic, szyberdach, klimatyzacja, aluminiowe 
felgi, w kraju od2 miesięcy, bez wypadku, • 35.500 zł. Sobótka, 
teł. 071/316-22-14
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 104 tys. km, 1800 ccm. 
turbo D, srebrny metalic, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. 
szyby, RM, immobilizer, bez wypadku, stan b. dobry, • 33.000 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Wartowice, tel. 076/818-99-70, 
0601/56-40-04
FORD MONDEO KOMBI. 1997/98 r.. 2000 ccm, biały, ABS. kli
matyzacja, pełne wyposażenie, I właściciel, serwisowany, •
31.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-03-16
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 78 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
pertowogranatowy, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, 
el. reg. reflektory, 4 poduszki powietrzne, I właściciel, • 34.500 
zl lub zamienię na tańszy, osobowy. Wrocław, teł. 071/373-67-71, 
0604/24-68-41 /•
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 2000 ccm, biały, ABS. kli
matyzacja, pełne wyposażenie, I właściciel, serwisowany, •
31.000 zł. Wrocław, tel. 342-65-76.0601/75-03-16
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.. 45 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, niebieski, pełne wyposażenie oprócz skóry, relingi dacho
we, alum. felgi, zadbany, - 35.000 zł łub zamienię na osobowy, 
automatic, <Jo 16.000 zł. Głogów, tel. 076/832-12-17, 
0605/22-05-16
FORD MONDEO, 1998 r., 1800 ccm, 16V, kolor śliwkowy, I wła
ściciel, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie, • 35.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-38-10
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 74 tys. km. 1800 ccm. TDi. 
perłowociemnozielony, el. otw. szyby, ogrzewana przednia szy
ba, wspomaganie kierownicy, regulowana kierownica, el. otw. 
szyby, oryginalny RO CD, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
relingi dachowe, el. reg. lusterka, - 38.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-60-66,0502/52-76-28
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 103 tys. km, 1800 ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby, centralny 
zamek, regulowana kierownica, alarm, klimatyzacja, system

głośno mówiący, 2 poduszki powietrzne, radio z pilotem w kie- 
ronicy, ABS, - 37.000 zi. Przechód, tel. 077/431-26-85 
FORD MONDEO, 1998 r., 35 tys, km, 1800 ccm, 16V, zielony 
metalic, bez wypadku, ABS, automatic, 5-drzwiowy, drewniana 
kierownica, radioodtwarzacz, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, podlokietnik, - 31.000 zl. Syców, tel. 062/785-24-64, 
0603/10-06-86
FORD MONDEO KOMBI. 1998 r.. 70 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, granatowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, relingi dachowe, wspomaganie, garażowany, 
zadbany, • 37.000 zł. Szklary Górne, tel. 076/846-76-71 
FORD MONDEO, 1998 r., 51 tys. km. 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow. kierow
cy, alum. felgi, wspomaganie kier., halogeny, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, Mul-T-Lock, immobilizer, centr. zamek, 
dodatkowe opony zimowe, bagażnik dachowy, stan idealny, -
33.500 zł. Wrocław, tel. 321-05-50,0607/22-18-65 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 28 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, przednia szyba ogrzewana, radio 
Ford 5000, stan b. dobry, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 0604/55-77-97 
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r.. 90 tys. km, 2500 ccm, V6, 
granatowy metalic, 175 PS, ABS, ARS, TC, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, RM, instalacja gazowa, hak, immobilizer, nowe opony, 
kubełkowe fotele, centr. zamek, immobilizer, - 35.000 zl. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-36-36,0602/53-17-02 
FORD MONDEO, 1999 r., 63 tys. km, 1800 ccm, TDI, srebrny, 
ABS, klimatyzacja, poduszka pow., wspomaganie, radio. alum. 
felgi, el. otw. szyby i reguł, fotel, stan b. dobry, - 41.000 zł. Gło
gów, tel. 076/833-41-46
FORD MUSTANG GT CABRIO. 1990 r.. 38 tys. km. 5000 ccm, 
niebieski metalic. 5-biegowy, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, poduszka pow., stan b. dobry, • 17.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0601/93-76-73 
FORD ORION, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, grafitowy metalic,
4-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, hak, radioodtwarzacz + 4 
głośniki, kołpaki, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, - 3.400 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-43-41
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, inst. ga
zowa, hak, tylna szyba ogrzewana, dodatkowe światło .stop', 
przegląd do 11.2001 r., stan b. dobry, ? 4.500 zł. Chojnów, tel. 
076/818-71-47,0602/46-27-15
FORD ORION, 1986 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
RM + głośniki, dzielona kanapa, reg. fotele, stan dobry, -  4.300 
zł. Ścinawa, tel. 076/843-70-98,0608/80-73-15 
FORD ORION, 1987 r., 1600 ccm, diesei, biały, sprowadzony W 
całości, 5-biegowy, 4-drzwiowy, immobilizer, aktualny przegląd, 
zużycie paliwa 5 1/100 km, • 7.100 zl. Dzierżoniów, tel. 
0605/25-27-26
FORD ORION Ghia, 1987 r., 139 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kość słoniowa, oryg. lakier, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. 
szyby, oryg. szyberdach, alarm + pilot, hak, welurowa tapicer-
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Ford Scorpio, rok prod. 1993
pierwszy właściciel, RS, instalacja głośno mówiąca, ABS, czarny met., 16.500 zł.
________ Informacje pod nr tel. 343-73-24. opo11138

ka. garażowany, zadbany, w kraju od 1992 r, • 6.300 zł. Świdni
ca, tel. 074/852-19-54
FORD ORION,.1986 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic! szy
berdach, stan techn. dobry. • 5.200 zł. Lubin, tel. 0605/85-25-34 
FORD ORION, 1988 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, - 4.900 zł. Nysa, tel. 077/431-05-03 
FORD ORION, 1988 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, na zachod
nich tablicach - 850 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53 
FORD ORION, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy,
4-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, hak, •
6.800 zł. Świebodzin, tel. 0602/53-70-88
FORD ORION, 1990 r., 99 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, szyberdach, el. otwierane szyby, • 9.500 zł. Ratowi- 
ce, tel. 071/318-91-87
FORD ORION, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, oryginalny szyberdach, wspomaganie kier., katalizator, dużo 
nowych części, radioodtwarzacz + głośniki, garażowany, zadba
ny, stan b. dobry. --10.700 zł. Wrocław, tel. 071/354-02-30 
FORD ORION, 1991 r.. 130 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, serwisowany, 105 KM, oryg. przebieg, bez wypadku, do spro
wadzenia z Niemiec, stan idealny, • 9.700 zł na gotowo.., tel. 
076/857-45-15,0603/78-63-67
FORD ORION, 1991 r.,.92 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordowy, 
szyberdach, centr. zamek, książka serwisowa, -12.000 zł. Dusz
niki Zdrój, tel. 074/866-95-96,0601/76-39-55 
FORD ORION GL, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, błę
kitny metalic, katalizator, alarm, immobilizer, el. reg. reflektory, 
RO Philips ♦ 4 głośniki, centr. zamek, zadbany, kpi. dokumen
tacja, nowy układ wydechowy, sprowadzony w całości, - 12.000 
zł. Chojnów, tel. 0602/48-11-51
FORD ORION, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, czerwony, oclo
ny w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, centr. 
zamek, ABS, RM, wspomaganie, książka serwisowa, stan ide
alny, • 11.500 zł. Legnica, teł. 076/862-69-12 
FORD ORION CLX, 1991 r., 143 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, centr. zamek, welurowa tapicerka, szyberdach, ob
rotomierz, el. reg. reflektory, garażowany, • 11.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-42-66,0602/33-42-99 
FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, szyber
dach, centr. zamek, • 9.500 zł. Nysa, tęl. 077/439-81-25 
FORD ORION, 1991 r., 1800 ccm, diesel, kolor wiśniowy meta
lic, centr. zamek, RO, el. otw. szyby, stan b. dobry, -11.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel.U62/738'20-34 
FORD ORION, 1991 r., 1800 ccm, diesel, bordowy metalic, centr. 
zamek, RO Ford, głośniki, welurowa tapicerka, alum. felgi, kom
plet opon zimowych, ekonomiczny, zadbany, I właściciel, spro
wadzony w całości, -11.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-12-31, 
0608/66-47-97
FORD ORION, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, centr. za
mek, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, obrotomierz, welu
rowa tapicerka, koła zimowe, ważny przegląd, • 9.600 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/845-93-37 
FORD ORION, 1991 r., 1600 ccm, niebieski metalic, 105 KM, 
eł. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centralny zamek, wspoma
ganie kierownicy, szyberdach, blokada skrzyni biegów, stan b. 
dobry. -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-36-03,0603/66-16-49 
FORD ORION Ghia, 1991/92 r„ 156 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
kolor wiśniowy, 4-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. 
reg. reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, obrotomierz, RM, 
bez wypadku, • 12.800 zł. Rawicz, tel. 065/545-67-88, 
0604/32-81-57
FORD ORION, 1991/94 r., 116 tys. km, 1400 ccm, Pb/, srebrny 
metalic, centralny zamek, oryginalny lakier, 5-biegowy, hak, bez 
wypadku, stan b. dobry, sprowadzony w całości, -11.900 zł lub 
zamienię. Prusice k. Trzebnicy, teł. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
FORD ORION, 1991/97 r., 140 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
szyberdach, el. otw. szyby, stan dobry, - 9.500 zł. Biemacice, 
teł. 062/739-95-42
FORD ORION, 1992 r., 1800 ccm, diesel, grafitowy metalic,
5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, radio, w kraju od tygo
dnia. -13.500 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17 
FORD ORION, 1992 r., 113 tys. km, 1400 ccm, granatowy, ABS, 
centralny zamek, szyberdach, radio z RDS, po remoncie za-' 
wieszenia, -11.500 zł. Wrocław, tel. 071/786-49-26
FORD ORION, 1992 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wi
śniowy, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, we
lurowa tapicerka, ciemne szyby, stan b. dobry, na zachodnich 
tablicach • 2.000 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53 
FORD ORION, 1993 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, nie
bieski metalic, oclony w całości, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, bez wypadku, welurowa tapicerka, RM, wspomaganie, szy
berdach; książka serwisowa, - 13.200 zł. Legnica, tel. 
076/862-69-12
FORD PROBE GT. 1988/89 r„ 160 tys. km, 2200 ccm. turbo 
wnętrze nowego typu, 170 KM, ABS, klimatyzaqa. pirotechnicz
ne napinacze pasów, komputer pokładowy, fotele pneumatycz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspom. kierownicy, stan b. 
dobry, -11:500 zl lub zamienię. Namysłów, tel. 077/410-09-28, 
077/410-10-57
FORD PROBE MER. 1989 r., 200 tys. km, 2200 ccm, turbo D, 
srebrny metałic, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, alarm, 
RM, trzystopniowe zawieszenie, alum. felgi, welurowa tapicer
ka, wspomaganie, • 13.500 zł. Karpicko, tei. 068/384*22-51 
FORD PROBE, 1992 r., 90 tys. km, 2200 ccm, LT, perła, wspo
maganie, RM, klimatyzacja, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka i szyberdach, alarm, oznakowany, welurowa 
tapicerka, dzielone tylne siedzenia, halogeny, stan tech ideal
ny, • 17.000 zl. Gwizdanów 35, gm. Rudna, tel. 076/843-40-27 
FORD PROBE, 1993 r.,'140 tys. km, 2000 ccm, czerwony, eł, 
reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, tempomat, nowe opo
ny, alum. felgi, -18.500 zl. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
FORD PROBE, 1996 r., 2000 ccm, benzyna wersja europejska, 
czarna skóra, klimatyzacja, pełna elektryka,, aluminiowe felgi, 
stan b. dobry, • 24.900 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
FORD SCORPIO, 1985 r., V6, perłowoniebieski, ABS, centralny 
zamek, szyberdach, hak holowniczy, stan dobry, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/66-77-66
FORD SCORPIO, 1985/86 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, 5-biegowy, szyberdach, komputer, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, tylna i przednia szyba ogrzewana, centr. zamek, 
pompowane fotele, welurowa tapicerka, zadbany, • 5.900 zł lub 
zamienię. Zawadzkie, tel. 077/463-40-88 
FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna EFi, 
bordowy metalic, komputer, wspomaganie kier., skórzana tapi
cerka, szyberdach, RM + głośniki, drewniane dodatki, podlo- 
kietniki, • 6.200 zł lub zamienię na uszkodzony. Wrocław, tel. 
349-35-81
FORD SCORPIO, 1986 r., 280 tys. km, 2500 ccm, diesel, srebr
ny metalic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., szyberdach, 
hak, komputer, sprowadzony w całości, bez wypadku, RO, •
6.500 zl. Zgorzelec, tel. 0606/75-29-31 
FORD SCORPIO, 1986 r., 2000 ccm, benzyna stan b. dobry, na 
białych tablicach • 1000 DEM. Zielona Góra, tel. 0601/76-65-97 
FORD SCORPIO, 1986/90 r„ 2000 ccm, czarny, stan b. dobry, 
szyberdach, ABS, hak, centr. zamek, reg. fotele, eł. otw. szyby
• 8.000 zł lub zamienię na inny, np. VW Passat, Mercedes 190, 
może być starszy. Wrocław, tei. 0603/31-10*33
FORD SCORPIO, 1987 r.. 2000 ccm, benzyna ABS, wspoma
ganie, hak. nowe opony (na gwarancji), stan dobry, • 5.700 zi. 
Lubin, tel. 0605/43-43-79
FORD SCORPIO, 1987 r., 200 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, wszystkie el. dodatki, ABS, wspomaga
nie, szyberdach, centr. zamek, RM, el. otw. szyby, hak.el. reg. 
łusterka, komputer, stan idealny, - 7.700 zł. Chocianów, tel. 
0608/01-77-13
FORD SCORPIO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, zielony metalic. 
stan techniczny b. dobry, • 8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/30-79-42
FORD SCORPIO, 1988 r., 2400 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, el, otw. szyby, .centr. zamek, alarm
♦ pilot, komputer, stan dobry, - 7.000 zl. Opole, tel. 
077/457-27-91,0603/19-31-96
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, EFi, złoty metalic, zadba
ny, hak, radio, ABS, centralny zamek, stan idealny, • 7.200 zł 
lub zamienię. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 240 tys. km, 2400 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, welurowa tapicerka, hak, 
RO, komputer, alarm, świadectwo legalności z PZM, regulowa

ne fotele, kierownica i pasy, stan idealny, • 6.700 zl lub zamie
nię. Nysa, tel. 077/448-62-58,0502/55-70-25 
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, inst. gazowa, ABS, centralny zamek, alarm, szy
berdach, ogrz. tylna szyba, reg. kierownica, dzielona tylna ka
napa, welurowa tapicerka, spoiler, udokumentowane pochodze
nie, stan b. dobry, • 6.950 zł. Żary, tel. 0604/85-96-20 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm, V6, grafitowy metalic, insi 
gazowa, ABS, centr. zamek, alarm ♦ pilot, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, wspomaganie, automatic, stan techn. do
bry, oszczędny, -10.500 zl. Lubin, teł. 0601/40-62-95 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2400 ccm, benzyna, granatowy, za
dbany, techn. sprawny, • 8.500 zł. Legnica, tel. 076/854-97-06, 
0604/53-33-88
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r.. 149 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, granatowy metalic, inst. gazowa, skórzana tapicerka, 
szyberdach, wszystkie el. dodatki, ABS, tempomat, alum. felgi, 
wspomaganie, komputer, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/336-47-29,0603/32-97-36
FORD SCORPIO, 1990 r., 180 tys. km, 2900 ccm, srebrny me
talic, ABS, klimatyzacja, skóra, tempomat, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, radio Sony ♦ CD, • 9.000 zi. Wrocław, tel. 
0601/89-95-59
FORD SCORPIO SEDAN. 1990 r., 2000 ccm, DOHC. wiśniowy, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, hak, 
wspomaganie kier., szyberdach, atrakcyjny wygląd, niklowane 
nadkola, aluminiowe felgi, ABS, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/92-95-07,0503/71-23-75
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., 160 tys. km. 2000 ccm, EFI, biały, 
pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, • 8.500 zł lub 
zamienię na dostawczy. Głogów, tel. 076/832-22-48, 
0607/75-48-11
FORD SCORPIO, 1991 r., 169 tys. km, 2000 ccm, benzyna. 
DOHC, biały, wspomaganie, ABS, automatic, alum. felgi, hak, -
8.500 zi. Lubin. tel. 0601/05-58-61 
FORD SCORPIO, 1991 r., 2900 ccm, benzyna, granatowy me
talic, automatic, pełne wyposażenie oprócz skóry, * 13.933 zł. 
Nysa. tel. 077/433-08-11,0606/34-37-41 
FORD SCORPIO SEDAN. 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, stan idealny, szyberdach, centr. 
zamek, ABS, białe kierunkowskazy, • 12.900 zł lub zamienię na 
inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
FORD SCORPIO GHIA SEDAN, 1992 r., 2900 ccm, benzyna 
bogate wyposażenie, cena - 3.500 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/776-15-43
FORD SCORPIO SEDAN. 1992/93 r.. 180 tys. km. 2000 ccm. 
DOHC, kolor grafitowy metalic, szyberdach, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, lampy, halogeny, ABS, podgrzewane lusterka, 
wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi 15', radio z RDS, pom-' 
powany fotel kierowcy, • 16.000 zł. Legnica, tel. 076/721-90-44 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 2000 ccm, DOHC, wtrysk, 
zielony metalic, nowy model, wspomaganie, komputer, ABS, 
centr. zamek, el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, welurowa 
tapicerka, drewno, pompowane fotele, dzielona tylna kanapa, 
reg. kierownica, pasy i fotel, hak, zderzaki w kolorze nadwozia,
• 18.500 zł. Lubin. tel. 076/749-56-11,0605/46-65-86 
FORD SCORPłO. 1992/93 r.. 144 ty$. km. 2000 ccm. DOHC. 
szary metalic, sedan, model przejściowy, szyberdach, ABS, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspo
maganie kier., alarm *  pilot, aluminiowe felgi, welurowa tapi
cerka, • 14.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-04-69 
FORD SCORPIO, 1992/93 r., 110 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 
gaz, srebrny, automatyczna skrzynia biegów, wszystkie dodat
ki, webasto, fabryczna instalacja gazowa, nie eksploatowany w 
kraju, cena 15.500 zł, faktura VŚt. Świdnica, tei. 074/853-36-01, 
0601/79-66-78
FORD SCORPIO, 1993 r., 190 tys. km, 2900 ccm, srebrny me
talic, ABS, klimatyzacja, szyberdach, komputer, pełne wyposa
żenie, reg. kierownica, - 20.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-25-82 
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 2900 ccm, zielo
ny metalic, sprowadzony w całości, pełne wyposażenie, ABS, 
klimatyzacja, wspomaganie kier., tempomat, aluminiowe felgi, 
roleta, reiingi dachowe, atrakcyjny wygląd, zadbany, -15.600 zł 
lub zamienię. Paczków, tei. 077/431-71-33,0604/22-02-69 
FORD SCORPIO, 1994 r., 162 tys. km, 2400 ccm, V6, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, szyber- 
dach, alum. felgi, welurowa tapicerka, radio, • 14.500 zł. Kro
bia, tel. 065/571-12-33, 0601/07-14-82 
FORD SCORPIO, 1994 r., 2500 ccm, TDi, zielony metalic, 
wszystkie dodatki oprócz klimatyzacji, w kraju od 2 dni, bez 
wypadku, • 21.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-14 
FORD SCORPIO, 1995 r., 90 tys. km. 2000 ccm, 16V, perłowo* 
grafitowy metalic, limuzyna, nowy model, drewno, elektryka, 
klimatyzacja, alum. felgi, szyberdach, ABS, wspomaganie, c. 
zamek, • 24.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
FORD SCORPIO, 1995 r., 156 tys. km, 2500 ccm. turbo D kom
bi, bez wypadku, I właściciel, w kraju od tygodnia, nowy model, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, książka serwisowa, stan 
b. dobry, • 23.900 zł (możliwe raty). Kłodzko, tel. 0607/27-25-86 
FORD SCORPIO GHIA KOMBI. 1995 r.. 100 tys. km, 2000 ccm, 
16V, bordowy metalic, ABS, poduszka pow. pompowane sie
dzenia, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, halogeny, 
wspomaganie, hak, alum. felgi, immobilizer, alarm, radio, I wła
ściciel, - 29.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-37*05,0604/93-64-12 
FORD SCORPIO, 1995/96 r.,.140 tys. km, 2000 ccm, DOHC. 
szary metalic, nowy model, pełne wyposażenie el., wspomaga
nie, ABS, 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. 
kierowńica, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, klimaty
zacja, alarm, poduszka pow., sprowadzony w całości, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, • 35.000 zl. Lubin, tel. 0601/75-57-80 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internacie pod nume
rem - AG0200 www.autogielda.com.pl)
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
zielony metalic, reiingi dachowe, klimatyzacja, skórzana tapi
cerka, hak holowniczy, zadbany. Wrocław, tel. 0607/58-43-49 
O  FORD SCORPIO Ghia KOMBI, 1996/97 r.* 60 tys. 

km najnowszy model, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek ♦ pilot, alarm, eł. reg. lusterka, el. otw. szy
by, el. podgrz. i pompowane fotele, el. reg. re- 
flektory, 2 x  SRS, czarne szyby, alum. fe lg i 16", 
ukł. wydechowy Remus, f i lt r  K&N, welurowa ta
picerka, drewniane dodatki, reiingi dach., magne- 
tyzery, 2 pod łokie tn ik i, ozn. I w łaścicie l • 35.200 
zł, (m ożl. ra ty  lub  zam iana), W ałb rzych , tel. 
074/841-03*31,0604/83-74-39 84015431

FORD SCORPIO KOMBI, 1997 r., 2500 ccm, TDI pełne wypo
sażenie, • 37.000 zł. Malachowo, gm. Dolsk, tel. 0607/04-56-67 
FORD SCORPIO SEDAN, 1998 r.. 48 tys. km, 2300 ccm, DOHC, 
16V, zielony metalic, ABS, 2 x SRS, oryg. przebieg, nowy mo
del, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotele, biała tapicerka, drew
niane dodatki, alarm + centr. zamek, immobilizer, bogata wer
sja, 4 zagłówki, I właściciel, kupiony w salonie, zadbany, stan 
b. dobry, • 52.000 zł. Wrocław, tel. 0501/08-09-50 
FORD SIERRA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, • 2.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-42-74 po godz. 21 
FORD SIERRA KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, blacharka do małych poprawek, aktualny przegląd i 
ubezpieczenie, w ciągiej eksploatacji, * 3.250 zł. Kępno, tel. 
062/782-10-72
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
spoiler, nowe opony, bez korozji, kpi. dokumentacja, • 2.600 zł. 
Lubin. tel. 076/844-78-19. 0605/08-87-34

FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy, weluro
wa tapicerka, zarejestrowany do 03.2002 r, - 3.500 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/356-94-09,0601/19-43-65 
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, srebrny metalic, techn. 
sprawny, blacharka do poprawek, • 2.800 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, w tej cenie. Bolesławiec, tel. 075/734-26-09, 
0601/99-38-26
FORD SIERRA, 1983 r., 160 tys. km, 2000 ccm, OHC, kolor 
grafitowy, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. reg. i podg. lu
sterka, el. otw. 4 szyby, komputer, panel kontrolny poziomu pły
nów i stanu klocków ham., centr. zamek, szyberdach, termo
metr wewn. i zewn, - 4.200 zł. Legnica, tel. 076/854-76-89 
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
nowe opony, bez rdzy, - 2.600 zł. Lubin, tel. 076/844-78-19, 
0605/08-87-34
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm stan silnika i blacharki b. 
dobry, szyberdach. RO, przegląd do 2002 r., stan b. dobry, •
5.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0605/28-69-98 
FORD SIERRA, 1983 r., 2300 ccm, diesel, czamy, sprawny, do 
remontu, zarejestrowany, aktualny przegląd, 5-biegowy,
4-drzwiowy, szyberdach, dzielona kanapa, -1.700 zł. Osieczni
ca, tel. 075/731-22-28
FORD SIERRA, 1983 r., 2300 ccm, diesel, biały, 4-drzwiowy, 
przegląd do 04.2002 r, -2.700 zl. Sieniawka, tel. 0604/81-30-72, 
075/778-34-64
FORD SIERRA Ghia, 1983 r., 2300 ccm, V6, srebrny metalic,
5-drzwiowy, nowa instalacja gazowa, * 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0503/89-71-44
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 zl. Wrocław, tel. 0607/40-09-56, 
321-54-11
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, beżowy, 5-drzwio; 
wy, 5-biegowy, garażowany, stan b. dobry, z pełną dokumenta
cją, dzielone tylne siedzenia, przegląd do 01.2002 r, • 5.000 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-01-70 
FORD SIERRA, 1984 r., 269 tys. km, 2300 ccm, diesel, srebrny 
metalic, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, 5-biegowy, dzie
lona tylna kanapa, hak, stan średni, - 2.500 zł. Lubin, lef. 
076/749-40-13
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, czerwony, szyberdach, stan 
techn. i blacharki b. dobry, kupiony z urzędu celnego w 2000 r., 
kpi. dokumentacja, • 4.600 zł. Głogów, tel. 0603/45-23-59 
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, po remoncie głowicy, zarejestrowany, - 2.200 zł. Kęp
no. tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
FORD SIERRA, 1984 r„ 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
5-biegowy, szyberdach, przód przerobiony na wersję z 1987 r., 
stan b. dobry, - 4.500 zł. Legnica, teł. 0608/65-28-41 
FORD SIERRA, 1984 r., 100 tys. km, 1954 ccm, biały; szyber
dach, RM, nowy lakier, - 3.500 zl. Legnica, tel. 076/854-49-06 
FORD SIERRA Ghia, 1984 r., 2000 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, 
wyposażenie elektryczne, wspomaganie kier., szyberdach, hak, 
• 5.200 zl. Miejska Górka, tel. 0608/51-53-36, woj. leszczyńskie 
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., 1800 ccm, benzyna, piaskowy metalic, 
5-drzwiowy, insL gazowa, stan dobry, • 4.500 zl. Wrocław, tel. 
0501/08-33-46
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, biały, nowa inst. 
gazowa, stan b. dobry, • 4.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0608/34-51-30
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2000 ccm, biały, inst. gazowa, 
reiingi dachowe, wspomaganie, serwo, po wymianie sprzęgła, 
nowe opony i ukł. wydechowy, • 3.900 zł. Nysa, teł. 
077/448-62-58,0502/55-70-25 .
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2300 ccm. diesel, biały, szy
berdach, centralny zamek, 5-biegowy, zarejestrowany, opłaco
ny, po wymianie głowicy, • 2.500 zł. Wrodawi 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., 2000 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio
wy, na .białych tablicach • 700 DEM. Żary, tel. 0602/67-33-28 
FORD SIERRA KOMBI, 1985/86 r., 139 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, szary metalic, inst. gazowa, centr. zamek, szyberdach, 
reiingi dach., alarm, po remoncie silnika w 99 r. - 4.600 zł lub 
zamienię. Świebodzice, tel. 0607/45-22-24 
FORD SIERRA, 1985/94 r., 2300 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
aluminiowe felgi, szyberdach 2-stopniowy, radioodtwarzacz, 
spoilery, obniżony, stan dobry, • 4.500 zł lub zamienię na inny, 
chętnie japoński, w tej cenie. Wrocław, tel. 0601/19-18-47 
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 190 tys. km, 2300 ccm, diesel 
reiingi dachowe, szyberdach, hak, • 5.300 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-03-63,0602/18-39-76
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, stan 
dobry, • 4.000 zl. Świebodzice, tel. 074/854-72-16 
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, • 3.100 zł. Wałbrzych, tel. 
0601/99-24-58
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r.. 2300 ccm, diesel, szary meta
lic, 5-drzwiowy, hak, RO, nadkole lewe do remontu, przegląd 
do 04.2002 r., techn. sprawny, • 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-64-53 po godz. 17
FORD SIERRA, 1986 r., 153 tys. km, 1800 ccm, czerwony, stan 
tech. b. dobry, oryg. lakier, sprowadzony w całości, • 5.900 zł 
lub zamienię albo inne propozycje. Bojadła, tel. 068/352*31-42„ 
0606/96-16-74
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel, szary metalic, centr. 
zamek, szyberdach, hak, blacharka do małych poprawek, - 2.200 
zł. Legnica. teL076/85643-65,0604/71-99-25 
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, • 3.100 zl. Wałbrzych, teł. 
0601/99-24-58
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, 5-drzwio
wy, nowe opony, przegląd do 12.2001 r., stan techn. dobry, •
4.500 zl. Wrocław, tel. 0601/20-11-69 
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, na białych tablicach, -
1.700 zl. Zielona Góra, tęl. 0607/47-70-36 
FORD SIERRA, 1986/87 r., 80 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, I właściciel, pełna dokumentacja, bez wypadku, RO, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, • 4.700 zł. Paczków, tel. 
077/431-73-47
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., 106 tys. km, 2000 ccm, niebie
ski metalik, centr. zamek, zielone szyby, reg. pasy, 5-biegowy, 
RO, - 6.200 zl. Międzylesie, tel. 0603/78-27-10 
FORD SIERRA, 1987 r.. 1800 ccm, benzyna, beżowy metafic, 
inst. gazowa, hak - 4.500 zł. Jasień, tel. 0601/79-35-84, 
068/371-00-94
FORD SIERRA LASER, 1987 r., 2300 ccm, diesel, ciemnonie
bieski, stan b. dobry, garażowany, zadbany, elektr. blokada za
płonu, wspomaganie, bagażnik dachowy, • 7.000 zl. Nysa, tel. 
077/433-03-38,0604/18-04-78
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 196 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
kolor groszkowy metalic, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan techn. 
b. dobry, do lakierowania prawe drzwi (po wymianie), nie skła
dak, przegląd do 08.2001 r, • 7.500 zł. Trzebień, tel. 
075/736-54-75
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r., 2300 ccm. diesel, brązowy 
metalic, oryginalny lakier, I właściciel, • 6.800 zł. Wrocław, tel. 
312-53-41,312-14-45 po godz.16 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan 
b. dobry, - 5.900 zł. Wrocław, tal.071/354-20-08 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 139 tys. km, 1800 ccm, niebie
ski, instalacja gazowa, RO Panasonic, reg. pasy, stan b. dobry,

zadbany, bez wypadku,. - 5.200 z|. Wrocław, tel. 784-84-48, 
0606/49-39-92
FORD SERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, grafitowy metalic, 
centralny zamek ♦ pilot, Mul-T-Lock. - 5.000 zl lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/362-86-30
FORD SIERRA, 1987/88 r., 1600 ccm, biały, instalacja gazowa, 
• 7.500 zl. Wrocław, tel. 071/359-32-97,0501/42-21-49 
FORD SIERRA SEDAN, 1987/88 r., 139 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, niebieski, inst. gazowa, reguł. wys. mocowania pasów, 
RO Panasonic, bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, - 5.100 
zł. Wrocław, tel. 784-84-48,0606/49-39.-92 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 1800 ccm, czarny, zadbany, 
stan dobry, szyberdach, centr. zamek, hak, udokumentowane 
pochodzenie, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, RO,-
6.500 zl (możliwe raty przez komis). Brzeg Opolski, tel. 
0501/58-14-70.077/411-30-69
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 140 tys. km, 1600 ccm, grafito
wy metalic, centr. zamek, inst. gazowa, szyberdach ll-stopnio* 
wy, welurowa tapicerka, reiingi dachowe, stan b. dobry, • 7.500 
zł. Iłowa Żagańska, teł. 068/377-46-73 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk sprowadzo
ny w całości, centralny zamek + pilot, alarm, szyberdach, stan 
idealny, • 7.600 zl. Rawicz, tel. 0602/47-85-80 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. gazo
wa, centr. zamek, reiingi dachowe, hak, 2 elem. do lakierowa
nia, - 6.800 zł lub zamienię. Wieruszów, tel. 0602/22-06-34 
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, biały, bez korozji, 
zadbane wnętrze, autoałarm, centr. zamek + 2 piloty, wspoma
ganie, odcięcie zapłonu, spoiler, dod. światło .stop', RO Phi
lips, tylna szyba ogrzewana, 5-drzwiowy, 5-biegowy. garażo
wany, zadbany, dzielona tylna kanapa, reguł, pasy, 61/100 km, 
- 7.800 zł. Zgorzelec, tel. 075/778-70-33,0604/96-44-25 
FORD SIERRA SEDAN, 1988/89 r., 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, I rej. 1995 r., kpi. dokumentacja, dodatkowe światło 
.stop', nowy akumulator, radio, stan dobry, sprawny, pilne, •
6.200 zł (w rozliczeniu może być Fiat 126p albo inne propozy
cje. ., tel. 0602/62-24-03
FORD SIERRA, 1988/97 r., 24 tys. km, 2300 ccm, diesel, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, hak, udokum. pochodzenie, I właściciel w 
Polsce, stan b. dobry, garażowany, 24.000 km po remoncie sil
nika, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0501/71-51-18 po 15 
FORD SIERRA, 1989 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski, stan idealny, na zachodnich tablicach • 1.200 DEM. Ja
wor, tel. 0604/07-98-31
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, szary metalic, kombi, wspo
maganie kier., centralny zamek, - 8.000 zl. Głuchołazy, tel. 
077/439-29-84,0606/40-74-11
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., 116 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, stan techniczny i wizualny b. dobry, przegląd do
04.2002 r., RM, zadbany, 5-biegowy, reiingi dachowe, szyber
dach, roleta, bez korozji, reguł. wys. mocowania pasów, - 6.300 
zi. Nysa, teł. 0604/59-75-28
FORD SIERRA CLX, 1989 r., 63 tys. km, 2000 ccm, benzyna + 
gaz, OHC, niebieski metalic, oryginalny szyberdach, alum. fel
gi + 2 kpi. kól zimowych, dzielona tylna kanapa, butla gazowa 
na 601, lotka z tyłu, tylna szyba ogrzewana, gazowe zawiesze
nie, stan dobry, • 7.000 zł lub zamienię na kombi lub busa. Ole
śnica, tel. 071/31542-13
FORD SIERRA, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, brązowy meta
lic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, weluro
wa tapicerka, podłokietnik, przód nowego typy, stan b. dobry, •
7.700 zł. Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65 
FORD SIERRA CLX, 1989 r.. 2000 ccm, OHC. błękitny metalic. 
szyberdach, el*. otwierane szyby, wymienione sprzęgło i tarcze, 
atrakcyjny wygląd, nadwozie ocynkowane, - 7.000 zl. Wrocław, 
tel. 0501/70-39-88
FORD SIERRA, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, alarm, szyberdach, pełna dokumentacja, -  6.900 zł. Wro
cław, tel. 071/354-22-03 po godz. 20,0605/65-80-69 
FORD SIERRA, 1989 r., 100 tys. km, 1800 ccm, niebieski meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio, szyberdach, welurowa tapi
cerka, stań idealny, na białych tablicach -1.100 DEM. Zgorze
lec, tel. 0606/70-84-68
FORD SIERRA, 1989 r., 108 tys. km, 2300 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, nowe opony, wspomaganie kier., centr. zamek, 
obrotomierz, zegarek, RO, przegląd do 10.2001 r., właściciel 
niepalący. • 8.500 zł lub zamienię na Audi 100, Merceds 123D i 
inne, w tej cenie. Żary, tel. 068/374-06-60 
FORD SIERRA Ghia, 1989/90 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzy
na sedan, stan idealny, bez wypadku, RM +• głośniki, dzielona 
tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana, 5-biegowy. lusterka i zde
rzaki w kolorze nadwozia, - 6.500 zł lub zamienię na inny, może 
być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 1600 ccm reguł. wys. mocowa
nia pasów, reguł, fotel kierowcy, el. reg. reflektory, reiingi da
chowe, hak, rólaeta, • 9.300 zł. Nysa, tel. 077/431-05-34 
FORD SIERRA CLX, 1990 r.. 87 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy, reg. kierownica, el. reg. reflektory, szyberdach, reguł, fo
tel kierowcy, reguł. wys. mocowania pasów, RO, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, • 8.300 zl. Strzelin, tel. 071/392-30-58, 
0600/3642-09
FORD SIERRA, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, OHC, czamy,
3-drzwiowy, aluminiowe felgi, szyberdach, kola zimowe, alarm, 
stan dobry, • 9.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/77-37-08 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, EFi. szary metalic. 
centralny zamek, szyberdach, reiingi dachowe, dzielona tylna 
kanapa, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel kierowcy, 
pełna dokumentacja, po wymianie tarcz i klocków ham., po 
wymianie McPhersonów i oleju, • 7.800 zl lub zamienię. Ka
miennik, tel. 077/431-21-27
FORD SIERRA, 1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm, turbo D, grana
towy, welurowa tapicerka, reg. reflektory, centr. zamek, szyber
dach, • 8.500 zł. Mirsk, tel. 075/781-76-16 
FORD SIERRA, 1990 r., 136 tys. km, 1800 ccm, turbo D, grana
towy, szyberdach, spoiler, centr. zamek, el. reg. reflektory,
4-drzwiowy, alum. felgi, kupiony w salonie w Polsce, - 9.500 zl. 
Mirsk, tel. 075/783-45-64
FORD SIERRA KOMBI. 1990 r.. 111 tys. km. 2000 ccm. DOHC, 
zielony metalic, centr. zamek, reiingi dachowe, ciemne szyby, 
szyberdach, garażowany, I właściciel, • 9.000 zl. Ozo/zyce, tel. 
071/789-19-93
FORD SIERRA KOMBI,.1990 r., 2000 ccm. EFI, granatowy, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie.Yeg. kierownica, reiingi dachowe, 
szyberdach, dzielona tylna kanapa, reguł, fotel kierowcy, kpi. 
dokumentacja, atrakc. wygląd, • 8.500 zl. Polkowice, tel. 
076/845-96-74,0606/48-20-26
FORD SIERRA SEDAN, 1990/91 r., 119 tys. km, 1600 ccm. bor
dowy metalic, centralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, 
hak, stan dobry, • 8.300 zl. Opole, tel. 077/458-12-17 
FORD SIERRA RS. 1990/93 r., 2000 ccm, 16V, biały, stan b. 
dobry, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lustefka, 
wspomaganie kier., alarm, - 8.500 zi lub zamienię na dostaw
czy albo bus. Wrocław, tel. 071/354-36-09,0503/69-09-04 . 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 1900 ccm, turbo D, wtrysk, czer
wony, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, reiingi 
dachowe, Mul-T-Lock, RM Opel, reg. kierownica, el. reg. reflek
tory! hak, oznakowany, -11.000 zl. Oleśnica, tel. 071/314-72-26, 
0606/11-77-25
FORD SIERRA CLX SEDAN. 1991 r.. 7 t tys. km, 1600 ccm, 
bordowy metalic, hak fabiyczny, welurowa tapicerka, regulowa
na wys. fotela kierowcy, reg. kierownica, centr. zamek, szyber
dach, sprowadzony w kwietniu b.r., po wymianie pasków, filtrów 
i oleju, do lakierowania maska, zarejestrowany, zadbany, z peł
ną dokumentacją, - 9.500 zl. Szprotawa, tel. 0606/35-47-93 
FORD SIERRA, 1991 r., 122 tys. km, 1800 ccm. turbo D, biały,
5-drzwiowy, centr. zamek, RM, el. otw. szyby, hak, • 9.900 zl. 
Kawice, tel. 076/856-60-80 w godz. 7-15
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, DOHC, szary meta
lic, bogate wyposażenie, inst. gazowa, klimatyzacja, • 10.000 
zl. Ostrzeszów, tel. 062/586-02-84,062/586-10-70 
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, DOHC, biały, wspo
maganie kier., hak, el. reg. światła, regulowana kierownica, spo
iler, stan b. dobry, • 8.500 zl. Sobótka, tel. 071/316-29-09 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, szary metalic, alum. 
felgi, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, sprowadzony w 
całości, • 8.000 zl. Wrocław, tel. 0503/07-37-74 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D nie składak, stan

dobry, r 9.000 zł lub zamienię na Mercedesa 123, w .tej cenie
łub tańszy. Wrocław, tel. 0602/78-76r27
FORD SIERRA, 1991 r., 102 tys. km, 2000 ccm, DOHC, czer- ^
wony, sprowadzony w całości, wspomaganie kier., szyberdach.
po przeglądzie, stan idealny, - 8.600 zl. Wrocław, teł
071/315-1347
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 145 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czarny, oryg. szyberdach, hak, opony zimowe, - 6.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/34-32-54
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 zi. Wrocław, 
tel. 0601/7447-00 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in- 
ternecie pod numerem -A00511 www.autogielda.com.pl)
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, ciemnozielony metalic, bez 
wypadku, -12.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-20-55 
FORD SIERRA, T992 r., 144 tys. km, 2000 ccm, DOHC, bordo
wy metalic, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie kier., 
atermiczne szyby, zadbany, stan b. dobry, • 11.400 zl. Kłodzko, 
tel. 074/872-64-51,0602/85-92-02 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, turbo D reiingi da
chowe, stan b. dobry, • 9.700 zł. Lwówek śląski, tel. 
0604/91-51-93
FORD SIERRA, 1992 r., 1800 ccm, turbo D, wiśniowy metalic, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, 4-drzwiowy, - 8.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-25-68
FORD SIERRA SEDAN, 1992/93 r., 82 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, czarny metalic, bez wypadku, szyberdach, wspom. i reg. kie
rownicy, centr. zamek, 5-biegowy, alum. felgi, hak hol., obroto
mierz, 2 podłokietniki, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, ciemne 
lampy z tyłu, halogeny, białe kierunkowskazy, RM, stan ideal
ny, nowe amortyzatory w kraju od 2 mies., I właściciel, kpi. do- 
kum. • 12.900 zł. Żary, tel. 068/374-69-68,0602/39-35-22 
FORD SIERRA KOMBI. 1993 r„ 127 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, EFi, granatowy, centr. zamek, reiingi dachowe, wspomaga
nie, dzielona tylna kanapa, roleta bagażnika, hak, el. reg. re
flektory, nowe opony, - 9.500 zl lub zamienię na mniejszy, w tej 
cenie. Złotoryja, tel. 076/878-23-37.0607/43-12-34 
FORD SIERRA KOMBI. CLX. 1993 r., 90 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna *  gaz, biały, stan b. dobry, dzielone tylne siedzenia, 
welurowa tapicerka, bagażnik, hak, - 1.1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/342-59-58
FORD SIERRA, 1993/95 r., 150 tys. km. 2000 ccm. DOHC, 
wtrysk, szary metalic, alarm, Immobilizer, centr. zamek + pilot, 
wspomaganie, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby (2), RM, -13.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/843-57-88,0606/47-33-25 
FORD TAUNUS, 1972 r., 96 tys. km, 1600 ccm, benzyna, po
marańczowy, .dziobak', 2-drzwiowy, • 4.300 zł. Kiełczynek, gm.
Książ Wlkp., tel. 0606/22-09-70 
FORD TAUNUS, 1975 r., beżowy, stan dobry, • 1.200 zł. Góro
wo, gm. Prusice, tel. 071/312-67-97 
FORD TAUNUS, 1977 r., 2000 ccm, benzyna, czarny akrylowy, 
alum. felgi 15', nowe amortyzatory, akumulator, łożyska, klocki 
hamulcowe, sworznie zwrotnicy, końcówki układu kierownicze
go, olej i płyny, 2-drzwiowy, atrakc. wygląd, 105 KM, - 6.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-89-11
FORD TAUNUS KOMBI, 1979 r., 150 tys. km, 1593 ccm, benzy
na, antracytowy metalic, po remoncie kapitalnym blacharki i 
lakierowaniu, stan dobry, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/37342-44 
po godz. 20,0502/9949-37
FORD TAUNUS SEDAN, 1980 r., 1600 ccm, OHC, zielony,
4-drzwiowy, szerokie tylne lampy (zielone), halogeny, hak, trze
cie światło .stop', po przeglądzie, sportowy ukł. wydechowy, 
zadbane wnętrze, stan opon b. dobry, atrakc. wygląd, stan do
bry, - 1.550 zl lub zamienię, inne propozyqe. Gorzów Wlkp., 
tel. 0603/31-10-21
FORD TAUNUS, 1981 r., 1600 ccm, czerwony, • 2.500 zł. Lubin, 
tel. 076/847-39-71 po godz. 18 
FORD TAUNUS, 1981 r., 7 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kawa z 
mlekiem, inst. gazowa, po remoncie silnika, 4-biegowy, nowe 
opony, hak, nowy gażnik, 4-drzwiowy, po remoncie skrzyni bie
gów i hamulców, nowe tablice rejestracyjne, - 2.500 zL Wro
cław, tel. 0501/37-22-74 po godz. 16 
FORD TAUNUS KOMBI, 1982 r„ 120 tys. km, 2000 ccm. V6, 
srebrny, do lakierowania, po remoncie silnika i blacharki, • 2.800 
zł. Góra, tel. 0603/94-13-71
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy, inst. 
gazowa, do remontu blacharsko-lakierniczego, 2-drzwiowy, 
atrakc. wnętrze, alum. felgi, • 2.300 zl. Legnica, tel. 
0604/15-73-68
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm, żółty, po remoncie silnika, 
sportowe zawieszenie, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, -
4.500 zl. Wrocław, tel. 788-65-23. ^  
FORD TAURUS, 1987 r„ 2500 ccm, benzyna, kolor grafitowy * ^  
metalic, inst. gazowa, po wymianie przegubów i amortyzato
rów, RO, czerwona welurowa tapicerka, wspomaganie, serwo,
el. reg. lusterka, klimatyzacja, - 6.500 zł lub zamienię na mniej- 
8Zy. Gryfów Śląski, lei. 075/781-25-81,0606/95-38-95 
FORD TAURUS, 1989 r., 120 tys. km, 2500 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, klimatyza
cja, wspomaganie, reg. kierownica, zarejestrowany na 6 osób, 
stan dobry, - 5.800 zł lub zamienię na mniejszy. Wiązów, gm. 
Strzelin, te l 0604/23-81*68
FORD TAURUS, 1990 r., 100 tys. km. 3000 ccm, V6, biały, 
automatic, pod. powietrzna, klimatyzacja, alarm, alum. felgi, stan 
dobry, nowa skrzynia biegów, • 9.800 zł. Gorzów Wlkp., tel. 
0603/95-22-55
FORD WINDSTAR, 1995 r., 105 tys. km, 3800 ccm, turkusowy 
metalic, 7-osobowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, dodatko
wo kokpit, podwójna klimatyzacja, fotele kapitańskie, homolo- 
gacja osobowo-ciężarowy, stan b. dobry, • 30.000 zl. Leszno, 
tel. 065/52042-93,0603/85-01-58 
FORD WINDSTAR, 1995 f. pełne wyposażenie oprócz skóry, -
25.000 zł. Opole, tel. 0603/58-88-52,0605/60-63-75
O  FORD WINDSTAR, 1995 r., 99 tys. km, 3800 ccm, 

szary metalic, 7 m iejsc, pełne wyposażenie, stan 
b. dobry, - 34.500 z ł (brutto)., tel. 077/456-25-70, 
0602/30-76-12 01026581

FORD WINDSTAR, 1995 r., 170 tys. km, 3800 ccm. srebrny 
metalic, bogate wyposażenie, klimatyzacja, 2 poduszki pow, -
28.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-1347
FORD WINDSTAR. 1996 r., 87 tys. km, 3000 ccm, V6, zielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, alarm, immobili- 
zer, katalizator, automatic, wspomaganie, RM, reiingi dacho
we, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 33.900 zł. Opole, tel. 
0602/33-40-98
FORD WINDSTAR, 1996 r.. 100 tys. km, 3800 ccm, V6, jasny 
zielony metalic, 7 osobowy van, 200 KM, 2 x poduszka, 2 x 
klimatyzacja, el.szyby, lusterka, przyciemniane szyby, alarm, ̂  r 
centr. zamek, reiingi dachowe, RM, stan b. dobry technicznie, * ^ v
41.500 zł. Wrocław, tel. 37548*68,0502/39-8646

HONDA
HONDA ACCORD EX, 1983 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy metalic, automatic, dzielona tylna kanapa, 3-drzwio
wy, alum. felgi, ważny przegląd, w ciągłej eksploatacji, • 2.500 
zl. Żary, tel. 0601/75-66-38
HONDA ACCORD. 1985 r., 198 tys. km. 1800 ccm. 12V el. otw. 
szyby, szyberdach, wspomaganie, alarm, centr. zamek, tempo- 

■ mat, - 6.200 zl. Oleśnica, tel. 0605/6244-64 
HONDA ACCORD, 1987/88 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, pełna elektryka, wspomaganie, klimatyzacja, tempo
mat, alum. felgi, zadbany, - 8.700 zl lub zamienię. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-15-81,0606/98-14-11 
HONDA ACCORD, 1989 r., 173 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, el. szyberdach, alarm, centralny zamek, el. 
reguł, lusterka, wspomaganie kier, • 9.800 zl. Wrocław, tel. 
354-24-92
HONDA ACCORD, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V; grafito
wy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, alarm, welurowa tapicerka, reg. kierownica, zielone szy
by, kupiona w salonie w kraju,' • 14.900 zi. Bolesławiec, teł. 
075/732-2640
HONDA ACCORD, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy, kli
matyzacja, ABS, RO, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, 
II właściciel, z salonu, automatic, -16.500 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/642-74-21.0608/40-85-12
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Z.A GQTÓW KĘ, Legńica, tel. 0-602 710 700

HONDA ACCORD. 1992 r., biały, • 15.000 ?|. Strzegom, tel. 
0  074,355*10-22.0607/30-42-29

HONDA ACCORD, 1992 r, 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebr
ny metaiic, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyber
dach, wspomaganie kier., RM, pełna dokumentacja, • 17.000 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/354-22-03 po godz. 20, 
0605/65-80-69
HONDA ACCORD. 1993 r., 180 tys. km, 2200 ccm, biały, auto
mat, wersja amerykańska, pełne wyp, elektr., poduszka pow- 
kierowcy: welurowa tapicerka, garażowany, sprowadzony z Ka
nady w 1996 r. (przeniesienie mienia), • 21.000 zł. Nysa, tel. 
0601/63-47-43
HONDA ACCORD, 1993/94 r., 156 tys. km. 2000 ccm, granato
wy metaiic, bez wypadku, ABS, szyberdach, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, el. reguł. lusterka, I właściciel w kraju, peł
na dokumentacja, stan b. dobry, • 27:000 zl. Kluczbork, tel. 
077/418-31-56
HONDA ACCORD, 1993/94 r., 111 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
perłowoczarny, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, ABS, szy
berdach, sportowa kierownica, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, garażowany, zadbany. Zgorzelec, teł. 
075/775-81-02,775-48-02
HONDA ACCORD, 1993/97 r„ 167 tys. km, 2000 ccm, ^ . g r a 
natowy metaiic, alum. felgi Ferrari, centr. zamek, ABS, el. reg. 
lusterka i szyberdach, klimatyzacja, faktura VAT, • 16.000 zł. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-25-37 
HONDA ACCORD, 1994 r., 2000 ccm, 16V, bordowy metaiic, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi, • 23.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica,'  
tel. 0605/28-37-83 -  '
HONDA ACCORD, 1994 r., 145 tys. km, 2000 ccm,‘ 16V, czarny, 
bez wypadku, kupiony w salonie w kraju, pełne wyposażenie 
el., szyberdach, alarm, stan b. dobry, - 24.500 zł. Kłodzko, tel. 
0601/87-08-35, tel. 074/867-19-39 
HONDA ACCORD, 1994 r., 90 tys. km, srebrny metaiic, książka 
serwisowa, el. otw. szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka, po 
remoncie blacharki, do lakierowania, -19.900 zł. OstrówlMkp., 
tel. 0605/73-44-27
HONDA ACCORD SEDAN, 1994 r., 178 tys. km, 2000 ccm, gra
fitowy metaiic, sprowadzony w całości, centralny zamek, alarm, 
szyberdach, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, blokada 
skrzyni biegów, wspomaganie kier., stan dobry, • 19.600 zł. '  
Paczków, tel. 077/431 -73-47.0604/94-51 -32 
HONDA ACCORD, 1994 r.. 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie- 

■^fibieski metaiic, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, centr. 
zamek, ABS, I właściciel, stan b. dobry, - 21.300 zł. Pieńsk, tel. 
075/778-55-41.0608/46-56-69
HONDA ACCORD, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, zielony meta
iic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, • 29.900 zł. 
Twardogóra, tel. 071/315-83-76 
HONDA ACCORD AERODECKr 1994 r., 2200 ćcm. benzyna 
pełne wyposażenie elektr., welurowa tapicerka, szyberdach, RO,
• 23.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
HONDA ACCORD, 1994/95 r., 86 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metaiic, centralny zamek, ABS, wspomaganie kier., el. otwiera
ne szyby, el. szyberdach, el. reguł, lusterka, radioodtwarzacz, 
welurowa tapicerka, po przeglądzie, stan b. dobry, - 23.800 zl._ 
Legńica. tel. 0504/99-06-42 

. HONDA ACCORD, 1995 r.. 101 tys. km, 2000 ccm, 16V, grana
towy metaiic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
dzielona tylna kanapa, nowy przód 98 r., pilne, • 27.000 zł. Ja
wor. tel. 0607/64-36-25
HONDA ACCORD. 1995 r.. 70 tys. km. 2000 ccm, 16V iLS, czar
ny metaiic, ABS, SRS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, poduszka pow.. 
immobilizer, serwisowany, stan idealny, - 26.700 zł +. Gubin, 
tel. 068/359-71-52,0606/11-39-65 
HONDA ACCORD, 1995 r., 100 tys. km, 2000 ccm,'ni8bieski, 
pełne wyposażenie el., stan b. dobry, szyberdach, alUm. felgi, •
11.500 zł. Niemcy, tel. 0049/17-94-43-29-57 
HONDA ACCORD, 1996 r.. 83 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, 5-drzwiowy; alarm, centr zamek, wspomaganie, ABS, 
klimatyzacja, skórzana tapicerka, elektr. otw. szyby, elektr. reg. 
lusterka, katalizator, pod. powietrzne, stan b. dobry (internet: 
www.gosia.gratka.pl), -29.900 zł. Wrocław, tel. 071/357-24-52, 
0607/58-43-49
HONDA ACCORD, 1996 r., 2000 ccm, TDi, perłowoczarny, spro; 
wadzony w całości,) właściciel w kraju, el. otwierana szyby, el. 
szyberdach, centralny zamek, ABS, 2 poduszki powietrzne, alu
miniowe felgi, stan b. dobry. - 33.500 zl. Zielona Góra, tel. 
068/323-34-68,0603/77-27-07
HONDA ACCORD, 1996/97 r., 94 tys. km. 2000 ccm. TDi, per- 
towogranatowy metaiic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. _ 

r^Lyby, el. reg. lusterka, poduszka powietrzna, ABS, klimatyza- 
Wjb, 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.. 2200 ccm, wrzosowy metaiic, prze
bieg 41 tys. mil, automatic, wspomaganie, c. zamek, e l 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
HONDA ACCORD SEDAN, 1997/98 r.. 31 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, granatowy, 2 pod. powietrzna, ABS, el. otw. szyby, 
centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, Immobilizer książ-' 
ka serwisowa, dewno, el. otw. szyberdach, CD, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, zadbany, stan idealny, welurowa 
tapicerka. - 41.000 zl. Jemielno, tel. 065/544-74-90 
HONDA ACCORD, 1999 r„ 34 tys. km, 1800 ccm. V-tec, zielo
ny metaiic, zakupiony w salonie w Polsce, książka przebiegu, 
klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS; wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, 
stan b. dobry, - 53.000 zł. Świdnica, tel. 0601/87-11-68 
HONDA ACCORD, 1999/00 r. . 21 tys. km, 2000-ccnr, 16V, Vtec, 
granatowy, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, klimatyza
cja, el. otw. szyby i szyberdach,-ABS, alum. felgi iinne, książka. 
serwisowa, - 56.000 zł lub zamienię na tańszy, w cenie do 20.000 
zł. Leszno tel. 0607/09-85-14; Niemcyl  .tel. 
0049/160-99-55-01 -00
HONDA CMC, 1987 r.. 1500 ccm,srebrny metaiic; stan b. do
bry, wspomaganie, szyberdach, na białych tablicach, -1.800 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0502/11-98r85 
HONDA CIVIC, 1987 r., 138 tys. km, 1600 ccm. 12V, błękitny 
metaiic, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, welur, automa* > 
tic, stan dobry, • 6.200 zł. Gostyń, teł. 0603/9241-53 
HONDA CMC, 1987 r., 1300 ccm, 12V, złoty, silnik oclony
01.2001 r., stan b. dobry, na białych tablicach -  1700 DEM. Nie
modlin. tel. 077/460-79-26
HONDA CMC SEDAN GL, 1988 r., 103 tys. km,1400«crrirSfebr-’ 

. ny metaiic, automatic, alarm, hak, kompł. opon, I właściciel, w 
^ Jpaiu od 5 lat, - 9.500 żl. Jaszkowa k. Kłodzka, tel. 0601/86-01-15 

mONDA CMC, 1988 r., 1400 ccm, 16V. szary metalić, 3-drzwio
wy, inst. gazowa, butfa w kole zapasowym, kubełkowe fotele, 
garażowany, stan b. dobry, ekonomiczny, - 1Q.500 zł. Jelenia 
Góra, lel.’0502/43-6l-tiCf
HONDA CMC, 1990 r.{ 12Q tyś. km, 1400 ccm, njebieski meta
iic, kpi. dokumeota^a. wspomaganie, alum. felgi, - 11.400 zł 
lub zamienię. Opole, teL 077/457-68-87.0604/23-38.-95 
HONDA CMC, 1990 r.. 1400 ccm, 16V, szary metaiic, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, ogumienie 185/50/14" Dunlop, 
dodatki aluminiowe, dodatkowe światło .stop*, światło p/mgiel
ne, • 9.300 zl. Opole, tel. 0608/01-99-24 
HONDA.CMC, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm. 16V, czerwony, 
kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, el. otw. szyberdach, ra
dio. - 9.000 zł. Wrocław, <el. 071/372-72-85, 0504/96-09-80 
HONDA CMC SKŁADAK, 1990/97 r., 1400 ccm, granatowy, 
składak, wspomaganie, el. otw. szyberdach, centr. zamek + pi
lot, alum. felgi, - 8.500 zł. Leszno, tel. 0502/40-92-98 
HONDA CMC. 1991 r.. 1500 ccm 3-drzwiowy, dzielona tylna 
kanapa, -11.000 zł. Nysa. tel. 077/448-09-37,0608/55-12-33 
HONDA CMC. 1991 r„ 141 tys. km, 1600 ccm, 16V, szary me- 
talic, el. szyberdach, blokada skrzyni biegów, alarm, radiood
twarzacz, aluminiowe felgi, komplet kół zimowych, atrakcyjny 
wygląd, * 12.000 zł. Wrocław, tel. 0604/14-91-96 
HONDA CMC SEDAN, 1991 r., 148 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
szary metaiic, centralny zamek, alarm, reg. kierownica, • 13.000 
zł. Wrocław, tel. 333-74-89,0501/52-05-95 
HONDA CMC, 1992 r.. 130 tys. km, 1500 ccm, 16V, czarny, 
poduszka pow., alarm, centr. zamek, Mul-T-Lock, kpi. dokumen

ta c ja ,  stan b. dobry, - 16.900 zł lub zamienię. Świdnica, tet. 
■W04/70-35-53 

HONDA CMC, 1992 r., 140 tys. km, 1500 ccm, 16V, biały, blo
kada skrzyni biegów, immobilizer, alarm, opony zimowe z fel

gami, aluminiowe felgi, serwisowany u dilera, • 12.500 zl. Wro
cław, tel. 0605/06-83-80
HONDA CMC SEDAN. 1992/93 r.. 144 tys. km. 1500 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy metaiic, welurowa tapicerka, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby (4 szt.), el. reg. reflektory, ęl.otw. szyber
dach, reg. kierownica, wspomaganie, obrotomierz, garażowa
ny, cenir. zamek, kupiony w kraju, - 18.800 zl. Opole, tel. 
077/456-49-18,0600/27-94-72
HONDA CMC, 1992/93 r., 1500 ccm, 16V el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi 15*, el. reg. reflektory, stan 
b. dobry, - 17.999 zł lub zamienię na dostawczy. Wrocław, tel. 
0606/97-00-60,0606/97-00-62
HONDA CMC SEDAN, 1992/93 r.. 1600 ccm, 16V, zielony me- 
talie, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
alarm, blokada skrzynij>iegów, . 14.980 zł (możliwe raty przez 
komis). Wrocław, tel. Ó604/11-55-93 
HONDA CMC, 1993 r., 1500 ccm. czerwony, poduszka pow., 
alarm, immobilizer, wspomaganie, 3-drzwiowy, stan b. dobry, •
15.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-13-84 
HONDA CMC, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebieski 
metaiic, -14.900 zl lub zamienię. Polkowice, tel. 0608/12-17-35 
HONDA CMC, 1993/97 r., 110 tys. km, 1500 ccm, 16Vt)czarny 
metaiic, 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 metaiic, centr. zamek, wspomaganie, stan b. dobry, 
alarm, immobilizer, • 19.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Le
gnica, tel. 0605/28-37-83
HONDA CMC SEDAN, 1994 r., 166 tys. km, 1500-ccm, 16V. 
szary metaiic, pełne wyposażenie elektr., regulowana kierowni
ca, wspomaganie kier., klimatyzacja, alarm ♦ pilot, centralny 
zamek, el. szyberdach, spoiler, welurowa tapicerka, -19.000 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/31 (M 3-73 
HONDA CMC SEDAN, 1994 r„-1500 ccm, biały, ABS, 2 po
duszki powietrzne, automatic, el. otwierane szyby, el. reguł; lu
sterka, klimatyzacja, wspomaganie kier, - 17.900 zl. Wrocław, 
te l 0601/71-53-48
HONDA CMC, 1995 r., 56 tys. km, 1345 ccm, 16V, turkusowy, 
3-drzwio.wy, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierów, ze wspo
maganiem, centr. zamek, alarm, immobilizer 22.600 zł. Wro
cław, tel. 071/342-87-34
HONDA CMC 16VTEC, 1995 r„ 44 tys. km, 1500ccm, wtrysk, 
zielony metaiic, 115 KM, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., 
immobilizer, oentr. zamek, el. reg. lusterka, ęl. otw. szyby, eko- 
nomizer, reg. kierownica ze wspomaganiem, RO, oryg. spoiler, 
stan idealny, - 26.800 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 
076/846-57-34,0601/53-62-18,076/844-35-40 
HONDA CMC COUPE, 1995 r„ 91 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
śliwkowy metaiic, centralny zamek + pilot, wspomaganie kier., 
alarm, regulowana kierownica, aluminiowe felgi, RM Sony + 4 
głośniki, stan b. dobry, -19.900 zł lub zamienię. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312^63-31. 0604/36-35-85 
HONDA CMC, 1995 r.. 56 tys. km, 1345 ccm, 16V, turkusowy, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, regulowana kierowni

ca, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, alarm, immobi
lizer. • 22.600 zł. Wrocław, tel. 071/342-87-34 
HONDA CMC, 1995/96 r„ 120 tys. km,. 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, I właściciel,kupiony w salonie w kraju, serwisowa
ny, stan idealny, el. otwierane szyby, wspomaganie kier, - 22.900 
zł. Legnica, teł. 0601/71-5145
HONDA CMC, 1996 r., 1400 ccm, 16V, zielony metaiic, klima
tyzacja, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, • 24.000 zl. Góra, tel. 065/543-33-02 
HONDA CiVIC, 1996 r„ 97 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 
90 KM, kupiony w salonie, faktura zakupu, książka serwisowa, 
wspomaganie,'Centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
obrotomierz, immobilizer, reg. kierownica, welurowa tapicerka, 
dodatkowe światło .stop’ , 5-drzwiowy, stan idealny, - 27,500 zł. 
Leszno, (el. 065/526-13-36,0605/22-53-90 
HONDA CMC. 1996 r.. 40 tys. km, 1400 ccm, czarny metaiic, 
wspomaganie, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, fabr. immobilizer,
3-drzwiowy, nowy model, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
HONDA CMC, 1996/97 r., 77. tys. km, 1500 ccm, VTEC, czar
ny, klimatyzacja, ABS, centr. zamek + pilot, immobilizer, hak, 
RO, wspomaganie, pełne wyposażenie elektryczne, sportowy 
tłumik, dzielona tylna kanapa, - 28.700 zł lub zamienię na For
da Focusa. Oława, tel: 071/301-52-59 po godz. 19 
HONDA CMC, 1997 r., 57 tys. km,. 1400 ccm, srebrny metaiic, 
pełne wyposażenie oprócz Skóry, klimatyzacja, 2 pod, powietrz
ne, drewno, alum. felgi - 30.000 zl, zamienię na Fiata Ducato, 
Peugeot Boxer 2 5 TDI lub podobny., może być lekko uszko
dzony. Nysa, tel. 077/433-70-30 
HÓNDA.CMC V-TEC, 19?7 r;, 67 tys. km, 1500' ccm. zielóriy 
metaiic, 5-Ófzwiowy, 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 COUPE, 1997 r„ 42. tys. km. 16.00 cćm, 16V, 
czarny. 130 KM, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, wspoma
ganie kier., pełne wyposażenie elektryczne, alarm, immobilizer, 
centralny zamek, szyberdach, - 33.000 zl. Wrocław, tel. 
0604/56-97-54
HONDA CMC, 1997/98 r., 64 tys. km, 150Óccm,>fec, perlo- 
wobrązowy, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg.lusterka,. 
immobilizer, alum. felgi, szyberdach, el. reg. reflektory, 2 X SRŚ,'
- 33.000 zł. Poznań, tel. 061/292-18-76i 0503/65-78-81 ;; 
HONDĄ CMC, 1997/98/., 33 tys; km, 1400 ccmi t.6V, perlowo- 
bordowy, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., 
2 poduszki pow., alarm, centralny zamek, nowe opoM, CD Pio
neer, kupiony w salonie, stan b. dobry, • 32.500 zł. Wrocław, tel. 
071/784-37-09 '
HONDA CMC, 1998 r., 1400 ccm, 16V, zielony metaiic, katali
zator, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, wspo
maganie, reg. kierownica, alum. felgi, alarm + pilot, centr. za
mek, 3-drzwiowy, -  29.000 zł. Lubin, tel. 076/842-76-60, 
0605/48-33-62
HONDA CMC, 1998 r., 1600 ccm, czarny, 126 KM, sprowadzo
ny w całości, alum. felgi, - 31.000 zł. Skoroszyce, woj. opolskie, 
tel. 0600/12-87-57 -
HONDA CMC, 1998 r., 26 tys. km, 1400 ccm, srebrny metaiic, 
5-drzwiowy, ABS, immobilizer, centralny zamek, el. szyberdach, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, welurowa tapicer
ka, dzielona tylna kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, - 30.500 
zł. Bytom Odrzański, teł: 068/388-41-19 
HONDA CMC, 1998 r.. 1400 ccm. 16V, zielony metaiic, katali
zator, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, alarm + pilot, centr. zamek, immobilizer, alum. felgi, 
RM, reg. kierownica, wspomaganie, • 29.000 zł. Lubin, tel. 
0603/48-33-62
HONDA CMC, 1998 r., 1400 ccm, 16V, zielony metaiic, katali
zator, RO, wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. zamek ♦ 
pilot, afum. felgi Honda, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. 
reg. lusterka, kompletna dokumentacja, - 30.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-76-60,0601/15-73-44
HONDA CMC 3D.-1998 r., 67 tys. km, 1400 ccm, iS, perłowo
czarny, kupiony w salonie, pełna elektryka, wspomaganie kier., 
2 pod. powietrzne, alarm, blokada skrzyni biegów, alum. koła + 
kpi. opon zimowych, ukl. wydechowy Remus, halogeny, alum. 
wykończenie wnętrza, po tuningu, stan idealny, ciemne szyby, 
serwisowany w ASO, • 36.000 zł. Wrocław, tel. 0501/17-11-11

HONDA CONCERTO, 1990 r., 70 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
prawe drzwi do lakierownia, na białych tablicach, stan b. dobry, 
- 2.600 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/11-98-85 
HONDA CONCERTO, 1991/92 r., 150 tys.-km, 1500 ccm, 16V, 
wtrysk, czerwony, centr. zamek, alarm, el. otw. szyberdach, el. 
reg. światła, reg. kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, 
wspomaganie kier., II właściciel, - 10.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 074/815-36-34
HONDA CONCERTO. 1992 r., 89 tys. km, 1598 ccm, benzyna, 
DOHC, ciemnoniebieski metaiic, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, 
alarm, spoiler tylny, alum. felgi, - 16.900 zł. Kamieniec Wro
cławski, tel. 071/318-50-91
HONDA CONCERTO, 1992 r., 1500 ccm, 16V centralny zamek, 
el. otwierany szyberdach, w kraju od tygodnia, • 13.500 zł. Wał
brzych, tel. 0603/87-04-33
HONDA CONCERTO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, granatowy, 
5-drzwiowy, na białych tablicach - 3.500 DEM. Sulików, tel. 
075/775-58-22
HONDA CRX, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 5-biego
wy, aluminiowe felgi, el. szyberdach, • 9.500 zł lub zamienię. 
Prusice k. Trzebnicy, tel. 07t/312-63-41,071/312:53-41 
HONDA CRX, 1987 r., 1500 ccm, biały, garażowany, atrakc. 
sportowy wygląd, RM Sony, nowe opony, nowy akumulator (gwa
rancja), 3-drzwiowy, el. otw. szyberdach, -11.000 zł. Lubin, tel. 
0606/91-17-96
HONDA CRX ACURA, 1988 n, 160 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, wszystkie dodatki, moc 150 KM, zużycie paliwa w mieście 
6,81/100 km • 12.000 zł lub zamienię na sam. terenowy, osobo
wy Toyota i inne.., teł. 0602/12-05-73 
HONDA CRX, 1988/89 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 16V, 128 kW, 
czamy metaiic, el. reg. szyberdach, nowy model, alum. felgi, 
RM, stan b. dobry, • 11.700 zl. Bolesławiec, tel. 0604/91-44-76, 
075/732-86-11 do godz. 10
HONDA CRX, 1992 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 16V, benzyna, 
czerwony, 150 kM, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 
reg. kierownica, alum. felgi, spoiler, RO Sony, atrakc. wygląd, •
17.500 zł. Leszno, tel. 065/520-63-00 pó godz. 16. 
0601/73-78-95
HONDA LEGEND, 1990 r.. 225 tys. km, 2700 ccm, czamy me- 
talic, wszystkie el. dodatki, szyberdach, ABS, tempomat, skó
rzana tapicerka, klimatyzacja, hak, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/44-99-18
HONDA LEGEND, 1990 r., 2500 ccm, wtrysk, srebrny metaiic, 
bogate wyposażenie, stan b. dobry, na białych tablicach • 3.500 
DEM. Wrocław, tei. 0503/89-92-39 
HONDA PRELUDE EX, 1983 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biało-żółty, nowa tapicerka, alarm, szyberdach, stan dobry, 
wspomaganie kier, - 5.500 zl. Wrocław, tel. 312-83-14 
HONDA PRELUDE. 1984 r.. 203 tys. km, 1800 ccm, 12V, wi
śniowy metaiic, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. luster
ka, szyberdach, el. otw. szyby, 5-biegowy, RO, sprowadzony w 
całości, właściciel niepalący, welurowa tapicerka, • 5.000 zł. 
Rzepin, tel. 0606/74-88-34
HONDA PRELUDE, 1988 r„ 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, DOHC, 
biało-niebieski metaiic, RO, alum. felgi, el. otwierany dach, centr.

zamek, alarm + pilot, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-79-03, 
0605/35-91-47
HONDA PRELUDE, 1990 r., 154 tys. km, 2000 ccm. DOHC. 16V, 
czerwony, ABS, katalizator, alum. felgi, wspomaganie, reg. kie
rownica, el. otw. szyby, szyberdach, RO + głośniki, stan techn. 
b. dobry, - 13.000 zł lub zamienię na diesla. Jelenia Góra, tel. 
075/764-98-68
HONDA PRELUDE, 1990 r., 2000 ccm, srebrny metaiic, stan 
dobry, -11.500 zł. Legnica; tel. 076/852-39-07,0603/91-07-22 
HONDA PRELUDE, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V. żółty, 
stan dobry, szyberdach, RM z RDS-em, alum. felgi z rantem, 
atrakc. wygląd, • 10.800 zl lub .zamienię na tańszy, Fiata 126p 
(możliwe raty). Leszno, tel. 065/520^20-48; 0502/61-39-54 
HONDA PRELUDE, 1990 r., 130 tys. km, 2Ó00 ccm sprowadzo
ny w całości, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwiera
ny szyberdach, RO, stan b. dobry, - 1.1.500 zł. Opole, tel. 
077/457-92-21
HONDA PRELUDE, 1990 r., 2000 ccm, 16V, DOHC, 150 kM. 
szary metaiic, pełna elektryka, ABS, wspomaganie, alum. felgi, 
insi gazowa, szyberdach, stan b. dobry, -11.900 zf. Wrocław,' 
tel. 071/325-93-28,0502/14-43-81 
HONDA PRELUDE, 1991 r.,123 tys. km, 2QOO ccm. DOHC, 16V, 
turkusowy metalik, udokumentowany przebieg i pochodzenie, -
17.000 zł. Wrocław, tal. 0502/31-63-89 
HONDA PRELUDE, 1991 r., 190 tys. km, 2000 ccm,: benzyna, 
srebrny metaiic, RM, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. otwie-' 
rane szyby, szyberdach, centralny zamek, alarm, • 13.000 zł. 
Szczawno Zdrój, tel. 074/843-27-83 
HONDAPRELUDE, 19927.,141 tys. km, 2pÓ0ccm. 16V, perło- 
wozięlony, alarm, centr. zamek, wszystkiael dodątki, alum. fel
gi, RM, - 20.000 zł lub zamienię na inny, 4-drzwiówy. tegnica','  
te l 076/862-62-11,0608/04-59-29 
HONDA PRELUDE, 1992 r, 2300 ccm, 16V, czerwony, central
ny zamek, wspomaganie kier.^ABS, szyberdach, pełne wypo
sażenie el., ąlumjniowe felgi, welurowa tapicerka, kubełkowe 
fotele, skrętna tylna oś, atrakcyjny wyglądy - 23.900 zł lub za
mienię na inny samochód. Wołów, tel: 071/389-48-06 
HONDA PREtUDE, 1993 r., .100 tyś. km, 2300 cćm, srebrny 
metaiic, klimatyzacja, szyberdach, ćentr. zamek, immobilizer, 
4WS, ABS, wszystkie el. dodatki, RO z CD, alum. felgi. serwiso- 
wany. i  28.000 zł. Lubin, tel. 076/844-73-29- 
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm,16Vskładak,aIuminio-' 
we felgi 16", sportowy wydech, centralny z&mek, pełne wypo
sażenie elektryczne, kompakt, • 21.500 źł. Wrocław, tel-. 
071/352-82-62 wieczorem. 0607/76-88-06 ;
HONDA PRELUDE, 1994 r., 119 tys. km. 1996 ccm, benzyna, 
zielony metaiic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji,
• 28.300 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-96 '
HONDAPRELUDE, 1994 r., 2300 ćcm, wtrysk, bordowy meta
iic, pełne wyposażenie, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-57-06

HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT GLS, 1995 r., 87 tys. km, 1370 ccm. 12V, 
fioletowy metaiic, 5-drzwiowy, pod. powietrzna, centr. zamek, 
reg. kierownica, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, alarm, stan 
b. dobry, • 16.800 zl. Strzelin, tel. 071/353-76-99,0604/08-95-01 
HYUNDAI ACCENT GLS. 1995/96 r.. 1500 ccm kupiony w kraju 
w salonie, centralny zamek, immobilizer, bez wypadku, zadba
ny, stan b. dobry, -14.990 zl. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-38-34, 
0604/45-06-78
HYUNDAI ACCENT, 1996 r. garażowany, I właściciel, bez wy
padku, stan b. dobry, -19.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-71-27 
HYUNDAI ATOS, 1999 r., 1000 ccm, 12V, czarny metaiic, ku
piony w salonie, na gwarancji, reguł, światła, 5-drzwiowy, zare
jestrowany jako ciężarowy, • 18.900 zł. Gostyń, tel. 
065/572-32-47,0607/04-56-75
HYUNDAI ATOS, 1999 r„ 50 tys. km, 1000 ccm, srebrny meta
iic, katalizator, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, re
lingi dachowe, atrakc. wygląd, • 22.500 zl. Legnica, tel. 
076/854-42-54
HYUNDAI COUPE, 1993 r., 97 tys. km, 1495 cćm, turbo E, czer

wony, wspomaganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, spo- 
ilery, zadbany, garażowany, oclony w całości, w kraju od roku, 
pełna dokumentacja, -13.000 zł lub zamienię. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-11-78
HYUNDAI EXCEL, 1993 av 1500 ccm, wtrysk, czerwony, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, nowe opony, termometr 
zewnętrzny, RO + 4 głośniki, dodatkowe światło stop, mały prze
bieg, b. zadbany, garażowany, • 11.500 zl lub zamienię. Opole, 
te l 077/465-32-40,0600/43-33-94 
HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, jasnoniebie
ski metaiic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szy
by, • 9.800 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0606/74-86-04, 
075/734-72-65
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm. 16V DOHC. 
grafitowy metaiic, el. otwierane szyby, centralny zamek + pilot. 
Mul-T-Lock, bagażnik otwierany pilotem, wspomaganie kier., 
automatyczna blokada drzwi, hak, kupiony w salonie, -15.500 
zl lub zamienię na inny, z dopłatą do 16.000 zl, Mazda 626. 
Wrocław, tel. 071/327-85-81
HYUNDAI LANTRA, 1996 r., 69 tys. km, 1600 ccm, benzyna I 
właściciel, klimatyzacja, poduszki powietrzne, stan b. dobry, -
22.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-20-03 
HYUNDAI LANTRA, 1996 r..111 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciem
nozielony metaiic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, Immo
bilizer, centr. zamek, RO Hyundai, klimatyzacja, ABS, pod. po
wietrzna, wspomaganie, reg. fotel kierowcy i kierownica, relingi 
dachowe, 128 KM, nowy rozrząd, pilne, • 26.000 zl. Wrocław, 
tel. 0501/77-87-40
HYUNDAI PONY GLS", 1991 r., 106 tys. km, 1500 ccm, szary 
metaiic, sedan, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, hak, 
dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, oznakowany, - 8.000 
zł lub zamienię na Fiata 126p el. Wrocław, tel. 783-89-94 
HYUNDAI PONY SEDAN, 1991 r., 147 tys. km, czeiwony, alarm, 
RO, welurowa tapicerka, lusterka w kolorze nadwozia, dzielona 
tylna kanapa, - 9.800 zl. Wrocław, tel. 353-81-56, wieczorem 
HYUNDAI PONY, 1991 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, kupiony 
w kraju, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 373-34-12 
HYUNDAI PONY LS, 1991 r., 150 tys. km, 1500 ccm, czamy, 
kupiony w salonie, 5-biegowy, 5-drzwiowy, bez wypadku, prze
gląd do 03.2002 r., stan techn. b. dobry, • 8.500 zi. Wrocław, tel. 
357-60-73,0600/25-53-29
HYUNDAI PONY, 1991 r., 90 tys. km, 1400 ccm, stalowy, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, ciemne szyby, stan b. 
dobry, - 8.900 zl. Wrocław, tel. 0602/48-05-39 
HYUNDAI PONY GLS. 1991/92 r., 129 tys. km, 1500 ccm, srebr
ny metaiic, centr. zamek, 4 el. otw. szyby, RO, I właściciel, ga
rażowany, serwisowany, - 9.300 zł. Paszowice, tal. 
076/870-17-11
O  HYUNDAI PONY SEDAN, 1992 rM 1500 ccm, ben

zyna, srebrny metaiic, wspomaganie, centr. za
mek, stan b. dobry, • 8.900 zł lub zamienię. Żary, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87022271

HYUNDAI PONY g Ls I, 1992 r., 1500 ccm. benzyna, czerwony, 
stan dobry, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, • 8.500 
zł., tel. 0502/67-78-70
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, błękitny metaiic, kupiony 
w salonie, serwisowany, immobilizer, nowe opony x 4, RM Sony, 
- 8.900 zl (możliwe raty) lub zamienię: Legnica, tel. 
0605/28-37-83
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy me- 
tałic, el. otw. szyby, RO, dzielone tylne siedzenia, blokada skrzy
ni biegów, zderzaki j lusterka w kolorze nadwozia, kupiony w 
salonie, ż pełną dokumentacją, • 11.500 zł. Podgaj 14, gm. Kon- 
dratowice, tel. 071/346-29-81

HYUNDAI S-COUPE SLC, 1992 r„ 119 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, biały, nowe opony, eł. otw. szyby 1 szyberdach, centr. za
mek, 3-drzwiowy, na zachodnich tablicach • 2.850 zł. Żary, tel 
068/374-88-94,0604/98-65-56
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 1500 ccm, turbo, czerwony, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, spoiler w kolorze nad
wozia, reg. kierownica, -10.000 zł. Leszno, te l 065/573-33-98, 
0607/37-13-83
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 125 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, el.szyby, el.lusterka, szyberdach, wspomaganie, leg. 
kierownica, dzielone tylne oparcie, RO, zadbany, atrakcyjny 
wygląd, pełna dokumentacja, - 11.900 zl.-Lubin, tel, 
076/844-68-79,0608/44-45-86
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 163 tys. km, 2400 cęm?.benzyna, 
bordowy, inst. gazowa, szyberdach, Mul-T-Lock, alarm, 5-bie
gowy, - 9.900 zl lub zamienię na ciągnik C 330. Wrocław, tel. 
0601/56-89-89 .
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor grafitowy, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, - 5.900 zł. Zgorzelec, teł. 
075/649-05-62 po godz. 20
HYUNDAI SONATA, 1997/98 r.. 42 tys. km, 3000 ccm, V6, gra
natowy metaiic, automatic, pełne wyposażenie, I właściciel w 
kraju, książka serwisowa, - 38.500 zl lub zamienię na tańszy,, 
może być uszkodzony. Gostyń, tel. 0603/35-11-37.

JAGUAR
JAGUAR DAIMLER, 1989 r., 192 tys. km, 3600 ccm'kolor gra
fitowy metaiic, wszystkie el. dodatki, szyberdach. podgrzewa
ne szyby, lusterka i siedzenia, ABS, skórzana iapicarką; Wy
kończenia w drewnie, RM, stan b. dobry, - 29.500 zł. Ziębice,. 
te l'074/819-49-42
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 4000 ccm, zielony, peinę wy
posażenie, - 40.000 z l Wrocław, tel. 0608/25-02-11 
JAGUAR SOVERĘIGN, 1992 K, 192 tys. jem, 4000 ccm, benzy
na, bordowy metaiic, skórzana tapicerka, • 41.000 zl, Lubin, tel. 
0606/96-76-04.
JAGUARXJSC CABRIO, 1987 r.. 198 tys. km,-3600 ccm, ben
zyna, srebrny metaiic, I właściciel w kraju, udokum. pochodze
nie, sprowadzony w całości, eksploatowany tylko latem, wszyst
kie dodatki, RM *  zmieniacz, - 47.OOO zł lub zamienię na tań
szy,-dostawczy, osobowy, do 25.000 zł. Dzierżoniów,'tel. 
074/831-30-29 po gpdz. 2 ^  0604/50-67^17. .

KIA
KIA CLARUS, 1997 r., 32 tys. km, 2000.ccm, 16V, złoty, pełne 
wyposażenie oprócz Skóry, z pełną dokumentacją, ABS, RO 
Sony, zadbany, - 34.000 zł. Janusz Mlostoń, 68-100 Żagań, ul. 
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KIA CLARUS, 1998 r., 2000 ccm, złoty, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, - 29.000 zł., tel. 0601/05-81-91 
KIA CLARUS, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metaiic, I właściciel, kupiony w salonie, klimatyzacja, ABS, po
duszka pow., el. otw. szyby (4), imitacja drewna, radio, światła 
przeciwmgięlne, zestaw głośno mówiący Nokia, opony zimowe 
i letnie, wykładzina bagażnika, gwarancja do 12.2001.r, - 35.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/76-56-47,0605/28-72-70 
KIA SEPHIA GTX, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśnio
wy metaiic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. wysuwana antena, 
el. reg. lusterka, RM z RDS, reg. świateł - 14.000 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel 071/318-46-00,0607/61-91-10 
KIA SEPHIA, 1998 r., 45 tys. km, 1500 ccm, zielony metaiic, 
centr. zamek, szyberdach, wspomaganie. I właściciel, atrakcyj- 
ny wygląd, - 23.000 zl. Środa Śląska, tel. 0603/10-18-26 
KIA SHUMA, 1999 r.. 10 tys. km, 1500 ccm, wtrysk/granatowy 
metaiic, kupiony w salonie, stan idealny, • 29.900 zl. Legnica, 
tel. 076/852-39-07.0603/91-07-22 
KIA SHUMA, 1999 r., 55 tys. km, 1500 ccm, kolor śliwkowy

metaiic, na gwarancji, I właściciel, kupiony w salonie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, automatyczna an
tena i inne dodatki, • 27.900 zl. Wrocław, tel. 363-30-73 do 
godz. 15,0601/73-45-69
KIA SHUMA, 1999/00 r., 1500 ccm, 16V, czarny, klimatyzacja, 
ABS, pełne wyposażenie elektr., serwo, centr. zamek, alum, felgi, 
ospo/lerowany, • 32.000 zl., tel. 0601/05-81-91

LADA
LADA 2105,1983 r„ 140 tys. km. biały, lewy błotnik i próg po 
remoncie, - 1.200 zl. Michałowice, gm. Sobótka, tel. 
071/316-35-43
LADA 2105,1984 r., 1300 ccm, biały, po remoncie blacharki i 
lakierowaniu, atrakc. wygląd, ^ 1.500 zł. Brzeg, tel. 
0600/52-57-80
LADA 2105,1984 r., 28 tys. km, 1300 ccm, granatowy, nowa 
pompa wodna, ukl. wydechowy, alternator, rozrusznik po remon
cie, stan opon i ogólny dobry, brak przeglądu, • 1.200 zl lub 
zamienię na przyczepę. Sobocisko, tel. 071/797-10-43 
LADA 2105,1984 r. przygotowana do rajdów popularnych, klat
ka bezpieczeństwa, kubełkowe fotele, sportowe zawieszenie, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-02-32,0501/25-40-55 .

" A U T O P O L  S E R V I C E " 
R e g i o n a l n y  d e a l e r  »

L A D Y I
LADA 110 ,111 , NIWA 1,7i 

WROCŁAW ul. Ślężna 130 
tel: (071) 367-44-14, 367-29-88

LADA 2107,1986 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony,stan dobry,
- 2.200 zł. Jakubowo, tel. 076/818-32-74
LADA 2105, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, RO, po
remoncie silnika, stan techn. b. dobry, nowa inst. gazowa (lub
bez insL), - 3.700 zł lub zamienię na droższy. Bolków, tel.
075/741-32-92
LADA 2107,1986 r.,brązowy, l| właściciel, stan b. dobry, • 2.600 
zł lub zamienię na Poloneza Trucka z dopłatą. Wołów, tel. 
0604/09-01-68,071/389-31-43
LADA 2107,1987 r., 98 tys. km, 1300 eon, niebieski, wersja 
eksportowa, nie wymaga napraw, w ciągłej eksploatacji, nowy 
akumulator (gwarancja 2 lata) - 2 900 zł lub zamienię na Mer
cedesa 200 123 d. 1979-84 r., z dopłatą. Dzierżoniów, tel. 
074/831-19-15
LADA 2107,1987 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granato
wy, zadbany, wersja fińska, alarm, białe zegary, nakładki peda
łów, atrakc. wygląd, - 3.000 zl. Wrocław, tel. 071/325-36-28 
LADA 2105, 1987 n stan dobry, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
LADA 2105,1987/88 r., 50 tys. km, 1300 ccm, czerwony, inst. 
gazowa, hak, silnik nowego typu, stan idealny, • 3.800 zl. Pie
chowice, tel. 075/761 -76-78
LADA 2107,1988 r., 55 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, alum.

felgi, lotnicze fotele; szyberdach, centr. zamek, nowe opony, -
2.500 zł lub zamienię na komputer. Góra, teł. 0504/77-99-97 
LADA 2J07,1988 r. wersja belgijska, • 3.500 zL Kotowice, gm. 
Św.Katarzyna, teł. 071/302-94-37 
LADA 2107,1988 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, beżowy, 
wersja belgijska, - 3.500 zł. Kotowice, teł. 071/302-94-37 
LADA 2107,1988 r., 104 tys. km, 1296 ccm, kremowy, garażo
wany + części gratis, - 3.500 zi. Nysa, tel. 077/433-22-32 
LADA2107,1988 r., 96 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
stan dobry, wersja fińska, lotnicze fotele, garażowany, nowe 
opony, - 3.000 zł. Wrocław, teł. 071/349-22-10 
LADA 2107; 1989 r., biały, 5-biegowy, - 2:700 zł. Wrocław, tel. 
071/336-51-11
LADA 2107,1989/90 r., 105 tys. km, benzyna, kolor - kość Sło
niowa, II właściciel, lotnicze fotele, obrotomierz, tytna szyba 
ogrzewana, stan dobry, • 2.600 zł. Lisowice, woj. legnickie, tel. 
0607/09-94-91
LADA 2104,1990/91 r., 40 tys. km, 1500 ccm, beżowy, kombi, 
po remoncie kapitalnym silnika i lakierowaniu - 3.200 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-51-54,077/418-43-59 
LADA 2107,1991 r., 106 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, wersja fińska, wełurowe dodatki, lotnicze fotele, dużo no
wych części, stan b. dobry, zadbany, -5.500 zł. Jeicz-Laskowi- 
ce, gm. Oława, te l.0604/32-22-61 
LADA OKA, 1992 r;, 40 tys. km, 650 ccm, zielony metaiic, mały, 
zwrotny, dostępne części, • 3.500 ż l Szczawno Zdrój, tal. 
0600/41-05-74 .
LADA SAMARA', 1987 r., 1300 ccm; biały, • 2.420 zł. Legnica, 
tel. 076/862-34-17 w godz-7-15 ..
LADA SAMARA, 1987 r., 105 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, - 2.500 zl. Wrocław, teł. 071/339-86^66 po 17 
LĄDA SAMARA, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, zarejestrowany 
do 04.2002 r., OC. stan dobry, zadbany, oryginalny lakier, po
krowce z misia, - 2.150 zł. Wrocław, tel. 071/350-31-99 
LADA SAMARA SCALDIA, 1988 rM 86 tys. km, 130Ó ccm, czer
wony, 3-drzwiowy, przegląd do 25.04.2002 r., wersja belgijska, 
szyberdach, radioodtwarzacz, kierownica drewniana, nowe opo
ny, nowy akumulator, ospoilerowany, - 4.100 zl. Wrocław, tel. 
071/365-53-59 •
LADA SAMARA, 1989 r., 1500 ćcm inst. gaźowa, 5, otwierany 
dach, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-79-46,0601/96-43-94 
LADA SAMARA, 1989/90 r., 25 tys. tan, 1300 ccm, niebieski, 
po remoncie silnika (25 tys,km), I właściciel, garażowany, 5-bie
gowy,'3-drzwiowy, oryginalny lakier/zadbany, - 3.700 zł lub za
mienię na droższy. Wrocław, tel. 0603/79-88-70 
LADA SAMARA 2109,1990 rr, t17 tys. m  1500 ccm, biały, 
5-biegowy, Odrzwiowy, wersja fińska, RM, dwa głośniki, nowe 
opony, sprzęgło, 2 nowe felgi, nowe kable wysokiego napięcia 
i inne, - 6.000 zl. Opole, tel. 0608/37-66-69 
LADA SAMARA, 1990 r.. 1300 ccm, biały, zniszczona, spalo
na, drobne części do odzysku, kompletna dokumentacja pol
ska, zarej, - 500 zł. Wrocław,- tel. 071/352-64-44 
LADA SAMARA. 1990 r.. 103 tys. km, 1300 ccm, biały, stan b. 
dobry, nowe zawieszenie, nowy akumulator, nowe hamulce, •
4.200 zł. Wrocław, teł. 0603/31-04-73 
LADA SAMARA 2109,1991/92 r., 43 tys. km,.1300 ccm, czer
wony, wersja Hanseat, na zachodnich tablicach • 2.300 DEM. 
Legnica, tel. 0602/46-79-84, Niemcy. 0049/17-34-23-82-54 
LADA SAMARA, 1992 r., 120 tys. km, 1500 ccm, biały, II wła
ściciel, RO, hak, stan b. dobry, 2 kompl. opon, - 5.200 zl. Wał
brzych, tel. 074/841-04-88

LANCIA
LANCIA DEDRA, 1992 r„ 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, bez wypadku, RM, -'10.500 zl. 
Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
LANCIA DEDRA, 1993 r., 1600 ccm, czerwony metaiic, centr. 
zamek, szyberdach, 4-drzwiowy, ABS, radio, -17.000 zl. Lubin, 
tel. 076/842-83-43
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LANCIA DEDRA KOMBI. 1994/95 r„ V tys. km, 1800 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, el. otw szyberdach, bez wypadku, 
alarm, RO, stan idealny. - 17.000 zł. Wrocław, tel. 0607/72-63-79. 
LANCIA DELTA GTI, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, ra
dio, centr. zamek, stan b. dobry, • 8.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0601/93-76-73
LANCIA DELTA, 1993 r., 70 tys. km, 1600 ccm, czerwony, ABS, 
wspomaganie, el. otw. szyby, radio, • 13.500 zl (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Krobia, tel. 065/571-12-33,0601/07-12-33 
LANCIA DELTA, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, pełne wyposażenie el., ABS, nowy model, stan b. dobry, 
niemiecka dokumentacja • 4.300 DEM. Zielona Góra, tel. 
0606/25-36-47
LANCIA DELTA, 1997 r., 2000 ccm, 16V, turbo, czarny metalic, 
pełne wyposażenie, sprowadzony w całości, * 33.000 zł lub 
zamienię. Świdnica, tel. 0605/03-23-30 
LANCIA KAPPA, 1995 r., 65 tys. km, 2000 ccm, zielony, skóra, 
klimatyzacja, pełne wyposażenie, cena - 9.000 CHFr *  cło. Lu
bin, tel. 0503/93-24-85
LANCIA KAPPA, 1996 r., 87 tys. km, zielony metalic, klimaty
zacja, pełne wyposażenie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, • 29.000 zl. Opole, tel. 0602/62-57-72 
LANCIA KAPPA, 1996 r., 48 tys. km, 2000 ccm automatic, typ 
sportowy, - 45.000 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 0502/64-06-81, 
077/436-26-65
LANCIA PRISMA, 1983 r., 166 tys. km, 1300 ccm, benzyna 
garażowany, nowe hamulce, sprzęgło, tłumik, amortyzatory tyl
ne, przegląd do 03.2002 r., stan techn. b. dobry, - 3.500 zl. Strze
gom, tel. 074/855-48-33
LANCIA PRISMA. 1985 r., 1600 ccm, DOHC. granatowy, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, hak, centr. zamek, szyberdach, sporto
wa kierownica, -4.700 zl. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
LANCIA PRISMA. 1988 r.. 180 tys. km, 2000 ccm, turbo D, ja
snoniebieski, centr. zamek, szyberdach, tylna szyba ogrzewa
na, dodatkowe światło .stop*, reg. kierownica, wspomaganie, 
atrakc. wygląd, - 8.700 zł lub zamienię na mniejszy. Legnicai 
tel. 076/854-42-54
LANCIA THEMA, 1988/96 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy, 
centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kie
rów., RM Gelhard, stan techn. i wizualny bardzo dobry • 6.500 
zł. Legnica, tel. 076/856-02-49
LANCIA THEMA, 1989 r., 140 tys. km, 3000 ccm, V6,.grafitowy, 
inst. gazowa, alum. felgi, koła zimowe, • 10.000 zl. Gogolin, tel. 
077/466-67-24
LANCIA THEMA. 1989 k  180 tys. km, 2000 ccm, turbo E, nie
bieski metalic, szyberdach, pełne wyposażenie el., tempomat, 
welurowa tapicerka, stan idealny, alum. felgi • 1.450 DEM. Słu
bice, tel. 0609/46-38-52,0609/48-61-39 
LANCIA THEMA, 1991 r., 240 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ben
zyna, ciemnoszary metalic,' wspomaganie, el. otw. szyby, szy
berdach, centr. zamek, podgrzewane lusterka, • 8.000 zł. Wro
cław, tel. 351-47-77,0604/46-22-25 
LANCIA Y10,1995 r.,,100 tys. km, 1100 ccm, biała, stanb. do
bry, zadbany, centr. zamek, elektr. otwierane szyby, radio, w 
Polsce od 1997 roku, I właściciel, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/12-80-22

LEXUS
LEXUS LS 400, 1991 r., 200 tys. km, 4000 ccm, czarny, kpi. 
dokumentacja, pełne wyposażenie, klimatronik, automatic, kre
mowa skóra, wszystkie el. dodatki, szyberdach, alum. felgi, -
38.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0602/85-30-98

MAZDA
MAZDA 121,1988 r., 1300 ccm, czerwony, sprowadzony w ca
łości, 5-biegowy, el. otwierany szyberdach, stan b. dobry, • 6.500 
zł. Opole. teł. 077/457-92-21
MAZDA 121,1992 r., 120 tys. km. 1400 ccm. 16V, kolor grafito
wy metalic, 4-drzwiowy, alum. felgi, el. otwierany dach, alarm, 
immobilizer, RO, - 13.900 zl lub zamienię. Polkowice, tel. 
0604/89-03-20
MAZDA 121, 1992 r. top dach. aluminiowe felgi, spoiler, cen
tralny zamek, alarm, • 11.900 zł. Zielona Góra, tel. 0607/50-79-95 
MAZDA 323, 1981 r., 1500 ccm, żółty metalic, 5-drzwiowy, •
2.700 zl. Łąka, tel. 077/435-69-77 
MAZDA 323, 1982 r., 1100 ccm, brązowy, hak, stań dobry, •
1.800 zl. Szczecin, tel. 0606/90-88-38 
MAZDA 323,1984/85 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
ekonomiczny, 5-drzwiowy, dużo nowych części, - 4.600 zł lub 
zamienię na Fiata 126p po 1995 r.. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-27-61
MAZDA 323, 1985 r., 1300 ccm,.benzyna, srebrny metalic,; 
3-drzwiowy, zadbana, stan dobry, • 4.500 zł. Wrocław, teł. 
0503/80-73-98
MAZDA 323,1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach • 650 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
MAZDA 323, 1986 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic,
3-drzwiowy, na białych tablicach • 1.000 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0609/15-17-07
MAZDA 323,1987 r., 1600 ccm, czerwony, na białych tablicach, 
- 1,300 zl. Żary, tel. 0604/59-65-64 
MAZDA 323,1987 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach -.650 DEM. 
Gubin, tel. 0601/99-49-54, 0502/55-95-72 
MAZDA 323,1987 r., 1300 ccm.. benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach •
1.350 zl. Zgorzelec, teł. 0609/64-41-34 '• ~
MAZDA 323 SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, beżowy metalic, na 
białych tablicach- 800 DEM. Gubin, tel. 0503/98-81 ̂ 94 
MAZDA 323,1990 r„ 180 tys. km,-1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, RM, centr. zamek, stan b. dobry, • 12,000 zl. Opole, tel. 
077/455-10-84,0502/68-41-26
MAZDA 323,1990/91 r ,  116 tys. km, 1600 ccm, czerwony, ka
talizator, wspomaganie, welurowa tapicerka, centr. zamek, reg. 
kierownica, 3-drzwiowy, stan b. dobry, • 10.900 zł. Lubin, tel. 
076/847-22-92,0607/67-01-37
MAZDA 323 F, 1990/91 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan 
techn. b. dobry, el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm * 
pilot, wspomaganie kier., regulowana kierownica, RM Panaso
nic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, I właściciel, -11.800 zi. Paczków, 
tel. 077/431-64-19
MAZDA 323 SEDAN, 1991 r.J  35 tys. km. 1300 ćcm, 16V, czer
wony, 4-drzwiowy, kupiony w kraju, Mul-T-Lock, immobilizer, stan 
b. dobry, - 12.000 zl lub zamienię na busa. Legnica, tel. 
076/854-28-64.
MAZDA 323 D SEDAN, 1991 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie w kraju, książka ser
wisowa, garażowany, stan idealny, • 14.500 zł lub zamienię na 
diesla, kombi. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-54-18 
MAZDA 323F, 1991 r., 1800 ćcm, benzyna, czerwony, 4-drzwio- 
wy, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, el. otwierane 
szyby, szyberdach, radioodtwarzacz, zadbany, garażowany, stan 
b. dobry, • 15.500 zł lub zamienię. Ziębice, teł. 0602/37-79-98 
MAZDA 323 S, 1991/92 r., 86 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, RM, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflekto
ry, welurowa tapicerka, centr. zamek, odcięcie zapłonu, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, - 12.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-54-00,0607/42-46-62
MAZDA 323 F. 1991/97 r., 118 tys. km, kolor grafitowy metalic, 
centr. zamek, alarm + 2 piloty, blokada zapłonu, el. otw. szyber
dach, alum. felgi, RM, stan dobry, przegląd do 02.2002 r, • 14.200 
zł. Kluczbork, teł. 077/418-67-50,0602/24-80-19 
MAZDA 323 F, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, . 16V, morski,
4-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, • 12.300 
zł. Opole. tel. 0600/22-12-83
MAZDA 323 F. 1992 r., 1600 ccm, czarny, 5-drzwiowy, -10.500 
zl. Kalisz, tel. 062/752-02-02
MAZDA 323 HB, 1992 r., 115 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, atrakcyjny wygląd, centralny zamek, wspomaganie kier., 
alarm + pilot, RO. kupiony w salonie w kraju, I właściciel, bez 
wypadku, -14.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-19-11

MAZDA 323. 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
pełna dokumentacja, pełne wyposażenie, aluminiowe felgi, -
12.000 zł. Wrocław, tel. 0603/38-86-69
MAZDA 323 SEDAN, 1992/97 r. 150 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
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 zl. Wrocław, tel. 071/329-30-21
MAZDA 323,1993 r., 128 tys. km, 1300 ccm, 16V, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, el. reg. reflektory, alum. felgi AEEB, 
nowe, sprowadzony w całości na mienie przesiedleńcze, •
13.000 zl. Kożuchów, tel. 068/355-45-52
MAZDA 323 F, 1995 r., 120 tys. km, 1500 ccm, DOHC, 16 V, 
morski metalic, centr. zamek, klimatyzacja, immobilizer, el. otw. 
szyby, regulacja pasów, RO, zamki podświetlane, 2 kpi. opon, •
21.500 zł. Jugów, gm. Nowa Ruda, tel. 074/873-31-85 po 16, 
0604/87-56-60
MAZDA 323 F, 1995 r., 95 tys. km, 2000 ccm, V6, zielony meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, aluminiowe 
felgi, alarm z pilotem, • 20.000 zł lub zamienię na tańszy. Lwó
wek Śląski, tel. 0608/23-21-88
MAZDA 323 C, 1996 r., 78 tys. km, 1500 ccm, 16V, DOHC, per- 
łowoniebieski, 2 pod. powietrzne, szyberdach el., wspomaga
nie, alum. felgi, immobilizer, centr. zamek, RO, - 24.000 zł. Mię
dzyrzecz, tel. 0604/72-27-68
MAZDA 323 P, 1997 r., 41 tys. km, 1300 ccm, bordowy metalic, 
stan b. dobry, ABS, reg. reflektory, wspomaganie kier., dzielona 
tylna kanapa, RO, podświetlane zamki, teg. kierownica, I wła
ściciel, w kraju od 1.5 roku, - 25.000 zł lub zamienię z dopłatą 
na VWTDi, Seata. Oleśnica, tel. 071/314-72-74,071/314-20-91 
praca
MAZDA 323 P, 1997 r., 34 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, immobilizer, 
alarm, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, aluminiowe fel
gi, kpi. opon zimowych, garażowany, stan idealny, • 24.000 zi. 
Strzelin, tel. 071/392-19-83
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, diesel, szary metalic, zadbane 
wnętrze, reg. kierownica i fotela kierowcy, radioodtwarzacz, hak, 
halogeny, dzielone tylne siedzenia, stan blacharki i silnika b. 
dobry, -  5.500 zł lub zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 
0605/41-02-68
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, biały, 5-drzfoiowy, wspomaga
nie kier., el. otwierane szyby, el. szyberdach, centralny zamek, 
hak, alarm, - 5.500 zl. Wrocław, tel. 071/311-78-47, 
0604/91-57-12 -
MAZDA 626,1986 r., 1600 ccm, brązowy metalic, el. otw. szyi 
by, ei. reg. lusterka, RM, dużo nowych części, • 4.200 zl. Lubin, 
tel. 0604/09-88-41
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, diesel, srebrny, 4-drzwiowy, na 
białych tablicach, stan b. dobry, • 3.200 zl. Bolesławiec, tel. 
0607/70-17-73
MAZDA 626 GT, 1986 r., 1984 ccm, benzyna, biały, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica, dzielona tylna 
kanapa, szyberdach, nowe klocki, szczęki, -  4.500 zl lub za
mienię na Forda Probe, z dopłatą. Jasień, tel. 0603/44-04-58 
po godz. 15
MAZDA 626,1986 r., 240 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor gra
fitowy metalic, kupiony w salonie, stan dobry, ekonomiczny, ra
dio panel, dzielone siedzenia, reg. kierownica, hak, - 6.000 zi.

. Lubin, tel. 076/846-91-43
MAZDA 626,1986 r., 276 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, do drobnych poprawek blacharsko-lakiemiczych, otwie
rany dach, - 5.500 zi. Wrocław, tel. 325-47-65 
MAZDA 626 sedan, GLX, 1986 r., 185 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, instalacja gazowa, automatic,, wspomaganie, kli
matyzacja, el. szyby, centralny zamek, aluminiowe felgi 15", 
welurowa tapicerka, bez wypadku, stan dobry, • 6.800 zl. Wro
cław, tel. 0502/17-77-30
MAZDA 626, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, błękitny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, 4 el. otw. szyby, wspomaganie kierow
nicy, regulowana kierownica, oryginalny lakier, pełna dokumen
tacja, • 6.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
MAZDA 626 LX, 1987 r., 234 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebie
ski metalic, regulowana kierownica, dzielone tylne siedzenie, 
zadbane wnętrze, stan b. dobry, • 6.700 zl. Wrocław, tel. 
071/361-48-47,0605/32-00-05
MAZDA 626,1987 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, granatowy, 
stan b. dobry, po przeglądzie, - 7.000 zl. Wrocław, tel. 
071/357-50-75
MAZDA626 GLX, 1988 r„ 190 tys. km. 2200 ccm el.szyby. szy
berdach, el.lusterka, automatyczna skrzynia biegów, • 9.500 zł. 
Wrocław, tel. 0607/53-74-62
O  MAZDA 626 COUPE, 1988/89 r., metalic, centr. za

mek, szyberdach, el. otw. szyby, alum. felgi ♦ koła 
stalowe (komplet), welurowa tapicerka, nowe za
wieszenie i hamulce (gwarancja), s iln ik  w  b. do
brym stanie -130 KM. Okazja!, - 6.250 zł. Wrocław, 
tel. 0600/33-04-17 02022111

MAZDA 626,1988/96 r., 2200 ccm, składak, czeiwony, inst. ga
zowa, wszystkie el. dodatki, stan b. dobry, - 5.900 zl. Świeradów 
Zdrój, tel. 075/781-75-73
MAZDA 626,1989 r., 230 tys. km, 2000 ccm, diesel, kość słonio
wa, wspomaganie kierownicy, 5-drzwiowy, zadbany, silnik po ka
pitalnym remoncie, - 9.500 zł. Bolesławiec, tel. 0502/87-09-35 
MAZDA 626, 1989 r., 175 tys. km, 1800 ccm, biały, instalacja 
gazowa, wspomaganie, alum. felgi, 2 zabezpieczenia, - 8.600 zl, 
Polkowice, tel! 076/845-37-17
MAZDA 626 KOMBI, 1989 r., 210 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, centr. zamek, welurowa tapicerka, wspomaganie, reg. wys. 
mocowania pasów, RM, • 9.000 zł. Wałbrzych, teł. 074/847-88-36 
po godz. 19
MAZDA 626 SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm, diesel, nie
bieski metalic, kupiony w salonie, stan b. dobry, bez wypadku, 
garażowany, -14.200 zł. Gnójna, teL 077/415-19-16 
MAZDA 626,1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, pełna elektryka, ospoilerowany, b. atrakc. wygląd, -12.500 
zł. Jerzmanice Źdrój, tel. 076/877-51-52,076/878-70-65 
MAZDA 626 KOMBI, 1990 r., 190 tys. km, 2160 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. szyby x4, el. 
reg. lusterka, welurowa tapicerka, RM BMW, stan b. dobry, nowy 
ukł. wydechowy, • 12.000 zł lub zamienię. Krzemieniewo, tel. 
065/536-08-19, woj. leszczyńskie 
MAZDA 626 COUPE, 1990 r„ 183 tys. km. 2000 ccm, 16V, szary 
metalic, ABS, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, • 13.300 zł. Świd
nica, tel. 0603/39-79-78
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, 16V[ czarny metalic, 4-drzwio- 
wy, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi 15"! spoiler, stan b. 
dobry, • 12.500 zJ lub zamienię na Mazdę 626, po 92 r., do małe
go rem., ż dop. Wrocław, tel. 071/372-97-15,0603/44-20-65 '< 
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, central
ny zamek, serwo, slan dobry, na białych tablicach - 2.100 DEM. 
Zgorzelec, tel. 0604/34-07-09
MAZDA 626 COUPE, 1991 r., 139 tys. km, 2000 ccm. 16V. czer
wony, ABS, centralny zamek, aluminiowe feigi 15", et. otwierane 
szyby i dach, el. reguł, lusterka i reflektory, wspomaganie kier.; 
tempomat, garażowany, I właściciel w kraju, atrakcyjny wygląd 
(sportowy), -12.000 zł. Kłodzko, teł. 074/867-62-83 wieczorem 
MAZDA 626,1991 r.. 136 tys. km, 2000 ccm, szary metalic, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, -13."500 zł. Ostrów Wiel
kopolski, teł. 062/735-53-29,0606/67-35-92 
MAZDA 626,1991 r., 121 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
platynowy metalic, nowe opony i akumulator, bez wypadku, za
dbany, garażowany, ważny przegląd, RO, kpi. dokumentacja, -
11.600 zł lub zamienię tańszy, w cenie do 3.500 zi. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
MAZDA 626 GUC, 1992 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, sza
ry metalic, inst. gazowa, el. otw. szyby, podg. fotele, welurowa 
tapicerka, cehtr. zamek, zapasowy kpi. felg, pilne, - 13.500 zł. 
Jawor, tel. 076/870-32-45 .
MAZDA 626,1992 r., 169 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 16VABS, 
alarm, wszystkie el. dodatki, stan b. dobry, • 19.200 zł lub zamie
nię na VW Golfa III. Kamienna Góra, tel. 075/744-41-10, 
0602/50-19-55
MAZDA 626,1992 r„ 16tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny metalic, 
stan b: dobry, inst. gazowa, pełne wyposażenie el., ABS, wspo
maganie kier., centralny zamek, - 18.500 zł. Wrocław, teł. 
364-45-83,0602/29-44-35
MAZDA 626,1992/93 r., 115 tys. km, 2000 ccm, benzyna, perto- 
wosrebrny, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, alum. felgi, stan 
techn. i wizualny idealny, • 19.490 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-07-61.0606/66-09-29

O  MAZDA 626,1993 r., 2500 ccm, V6, 24V, bordowy 
. metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 

szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, 170 KM, tem
pomat, -19.500 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97,0602/79-49-88 87022591

MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, 16V, morski metalic, klimatyza
cja, ABS, pełne wyposażenie elektr., aluminiowe felgi, sprowa
dzony w całości, stan b. dobry, -  19.000 zl. Głogów, tel. 
0604/43-55-20
MAZDA 626,1993 r., turbo D, zielony metalic, wszystkie el. do
datki, szyberdach, stan dobry, - 25.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Kluczbork, tel. 077/413-16-04
MAZDA 626,1993 r., 164 tys. km, 2000 ccm, TDi, szary metalic, 
wspomaganie, alarm, centr. zamek, sżyberdach, el. otw. szyby, 
Mul-T-Lock, alum. felgi, el. reg. lusterka, - 21.800 zl lub zamie
nię, (możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 0604/41-8047 
MAZDA 626,1993 r., 131 tys. km, 2500 ccm, V6, srebrny metalic, 
bez wypadku, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, alarm, serwisowa
ny, stan b. dobry, • 24.000 zl lub zamienię na tańszy, (możliwe 
rafy). Lwówek śląski, tel. 075/722-58-28 
MAZDA 626,1993 r., 1800 ccm, 16V, granatowy metalic, el. otw. 
szyby, centr. zamek, pod. powietrzna, alarm, alum. felgi, komplet 
kól z oponami zimowymi, - 22.000 zł. Zgorzelec, tel. 0602/28-98-55 
MAZDA 626,1994 r., 190 tys. km, 1800 cćm, wtrysk, czerwony, 
inst. gazowa, radio, CD, • 21.000 zł. Legnica, teł. 0607/75-67-20 
MAZDA 626,1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, 5-drzwiowy, 
wspomaganie kier., immobilizer, • 25.500 zl. Leszno, tel. 
0601/75-56-69
MAZDA 626,1994 r/, 123 tys. km, 2000 ccm, turbo D, biały, kli
matyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. śzyby, el. reg. 
reflektory, RO, garażowany, - 23.500 zł. Poznań, tel. 
061/814-98-47,0502/35-68-69
MAZDA 626,1995 r., 70 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach • 27.000 
zl lub zamienię na droższy z dopłatą. Prudnik, tel. 0602/68-53-51 
MAZDA 626 KOMBI, 1998 r., 39 tys. km,' 2000 ccm, 16V, zielony 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, serwisowany, bez wy
padku, pełna dokumentacja, stan idealny, • 47.900 zł lub zamie
nię na tańszy. Oleśnica, tel. 071/314-98-71,0609/16-67-76 
MAZDA 929 COUPE, 1985 r., 179 tys. km, 1984 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, stan b. dobry, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
tempomat, deska rozdz. digital, nowe opony, chowane lampy, 
welurowa tapicerka, 5-biegowy, kubełkowe fotele (pompowane), 
nowe amortyzatory i ukł. wydechowy, szyby bez ramek, centr. 
zamek, wspomaganie, • 6.200 zł. Oława, tel. 071/313-89-54 
MAZDA 929,1988 r„ 205 tys. km, 2200 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan b. dobry, • 11,500 zł. Legnica, tel. 076/858-43-81.' 
lub. 0606/41-49-89
MAZDA 929,1989 r., 177 tys. km, 2200 ccm, srebrny metalic, 
bogate wyposażenie, ? 12.500 zi, Leszno, tel. 0607/38-0040 
MAZDA 929,1990 r., 190 tys. km, 3000 ccm, srebrny metalic, 
inst. gazowa, bogate wyposażenie, dodatki eł., ABS, zadbany, 
stan b. dobry, • 10.500 zł. Opole, tel. 077/474-79-99, 
0606/45-38-29
MAZDA MPV, 1990 r., 2900 ccm, benzyna inst. gazowa, ciemne 
szyby, 7-osobowy, • 18.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-08-03 
MAZDA MX-3,1991/97 r., 84 tys. km, 1800 ccm, 24V, V 6,140 
KM, czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, alum. 
felgi 15*, nowe opony 205/55/15, alarm ♦ pilot, centralny zamek, 
el. otw. szyberdach, RO JVC *  4 głośniki, przegląd do 11.2001 r.,. 
atrakcyjny wygląd, • 18.000 zł. Brzeg, tel. 077/444-51-84 lub 
0607/31-63-75
MAZDA MX-3,1992 r., 131 tys. km, t800 ccm, V6, perłowoczar- - 
ny, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, szyberdach, alum. felgi, 
alarm, blokada skrzyni biegów, immobilizer, stan b. dobry, -19.500 
zł. Wrocław, tel. 071/364-34-16
MAZDA MX-3,1993 r., 1800 ccm. V6, turkusowy metalic, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, serwisowany, alum. felgi, RM 
CD, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 0501/4746-71 
MAZDA MX-3, 1995 r., 1800 ccm pełne wyposażenie elektr, -
21.000 zł. Wrocław, teł. 0605/10-57-33 
MAZDA RX-7,1984 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 5-biegowy, 150 KM, sporto
wy wygląd, przegląd do 03.2002 r., ospoilerowany, - 8.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0606/13-83-95
MAZDA RX-7,1987 r., 180 tys. km, 1308 ccm, turbo D, szary 
metalic, el. otw. szyby, eł. otw. szyberdach, fotele kubełkowe, alu
miniowe felgi 17", spoiler, wspomaganie kierownicy, 250 KM, spro
wadzony w 1995 r., do naprawy silnik, • 7.000 zł. Góra, tel. 
065/543-22-30,0603/98-61-24
MAZDA XEDOS 6,1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 24V V6, bor
dowy metalic, automatic, ABS, serwo, skóra, alum. felgi, wszyst
kie el. dodatki, centr. zamek + pilot, klimatyzacja, poduszka pow., 
podgrzewane fotele, -17.600 zł. Wrocław, tel. 0606/87-99-61 
MAZDA XEDOS 6,1993 r.. 121 tys. km, 2000 ccm, V6, kolor gra
fitowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, alum. 
felgi, klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, el. szyberdach, RO wysokiej 
klasy, stan idealny, - 28.000 zł.., tel. 065/546-08-60 w godz. 9-16, 
0607/44-35-67
MAZDA XEDOS 6,1994 r., 125 tys. km, 2000 ccm, V6,24 V. sza
ry metalic, ABS, ADS, SRS, poduszkę pow.*skóra, pełna elektry
ka, alum. felgi, bez wypadku, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/06-91-87
MAZDA XEDOS 6,1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm, V6 skóra, kli
matyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wszystkie el. 
dodatki, tempomat, 5-biegowy, alum. felgi 14”, nowe opony, RM 
Sony, • 52.000 zl. Chojnów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 
O  MAZDA XEDOS 9,1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, 

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

MERCEDES
MERCEDES 140 S, 1992 r., 240 tys. km, 4200 ccm, srebrny me
talic, pełne wyposaiżenie oprócz skóry, • 58.000 zi. Wieruszów, 
tel. 062/784-25-73,0601/72-08-77 
MERCEDES 140 S, 1992 r., 4200 ccm, benzyna, czarna perła, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, skóra, -  65.000 zi. Wrocław, 
tel. 071/34145-65 w godz.8-10
MERCEDES 140 S, 1992 r„ 170tys. km, 4200 ccm, biały, pełna 
opcja oprócz skóry, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 55.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05
MERCEDES 140 W S-KLASSE, 1993 L  263 tys. km, 3500 ccm, 
turbo D; czarny metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspo
maganie kier., alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer poki., alarm, 
poduszka ppw-j sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, skó
rzana tapicerka, podg. fotele, - 75.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Zielona Góra, teł. 068/321-21-05, 0602/60^33-81 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • AG0201 
www.autogiekJa.com.pl)'
MERCEDES 140 Ś. 1993 r., 196 tys. km, 3500 ccm. turbo D, brą
zowy, pełne wyposażenie, - 76.000 zl lub zamienię. Lubin, tel. 
0602/47-81-99
MERCEDES 140 S, 1993/94 r., 3500 cćm, turbo D, czarny meta
lic, pełna opcja, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alum. felgi, 
książka serwisowa, • 70.000 zł. Milicz, tel. 0606/74-81 -55 
MERCEDES 140 A, 1999 r., 75 tys. km, 1400 ccm, bordowy me
talic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku* alum. felgi, 
RO, klimatyzacja, alarm, pełne wyp. elektr., 4 poduszki powietrz
ne, ABS, AS.P, ASR, - 49.000 zl. Wrocław, tel. 0602/63-13-57
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MERCEDES 180 201,1991 r., 150 tys. km. 1800 ccm, biały, szy
berdach, ABS, ASD, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, obniżo
ny, szeroka listwę, radioodtwarzacz, zadbany, pełna dokumenta
cja, -19.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-44-54,074/868-32-89 
MERCEDES 180 C, 1993 r., 94 tys. km, 1800 ccm, benzyna, błę
kitny metalic, automatic, szyberdach, 2 poduszki pow., ABS, wspo
maganie, el. reg. lusterka, alum. felgi, sprowadzony na mienie 
przesiedleńcze, - 36.500 zl. Lubin, tel.U76/844-77-86 
MERCEDES 180 C, 1993/94 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
wrzosowy metalic, sprowadzony w całości, ABS, poduszka pow., 
el. otwierane szyby (4), el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, alarm, 
immobilizer, centralny zamek, wspomaganie kier., wykończenia 
w drewnie, wersja Elegance, stan b. dobry, • 34.900, zł. Legnica, 
tel. 0604/43-14-74
MERCEDES 180 C, 1994 r., 137 tys. km, 1800 ccm, biały, pełne 
wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki i klimatyzacji, I właści
ciel, automatic, kpi. dokumentacja, • 41.000 zł lub zamienię na 
mniejszy.., tel. 063/245-05-95,0502/23-68-03 
MERCEDES 180 0,-1994 r., 1800 ccm, benzyna, pertowoczamy, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, pełne wyposażenie 
elektr., RO, stan idealny, • 39.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/9345-72
MERCEDES 180 ELEGANT. C-KLASSE, 1995 r., 150 tys. km, 
1800 ccm, srebrny, pełne wyposażenie, stan idealny, • 50.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/35246-89
MERCEDES 180,1996 r., 138 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, klasy C, 2 poduszki powietrzne, katalizator, ABS, wspo
maganie kier., centralny zamek + pilot, el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, alarm, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-03 
MERCEDES 180 C ELEGANCE, 1998 r., 25 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, zielononiebieski metalic, 122 KM, ABS, ASR, 4 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, centr. zamek + 
pilot, plastikowy kluczyk, bagażnik otwierany pilotem, alum. felgi, 
kpi. dokumentacja, - 58.500 zł. Ostrów Wlkp., teł. 0605/57-63-18 
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1999 r., 49 tys. km. czarny metalic, 
klimatyzacja, ABS, ASR, 4 poduszki powietrzne, centralny zamek 
z pilotem, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, • 65.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/725-26-75,0604/59-57-86 
MERCEDES 180 C, 1999 r., 18 tys. km, 1800ccm, perfowogra- 
natowy metalic, I właściciel w kraju, książka serwisowa, kpi. opon 
zimowych, alum. felgi, klimatyzacja, ABS, ASR, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, kluczyk na podczerwień, 4 pod. powietrzne, za
dbany, atrakcyjny wygląd, drewniane dodatki, rygiel, • 72.800 zł. 
Wieruszów, teł. 062/784-23-93,0501/53-16-03 
MERCEDES 190,1983 r. inst. gazowa, • 9.000 zl. Książenice, tel. 
032/431-56-53 % :
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna na białych tabli
cach - 2.500 DEM. Legnica, tel. 0603/53-2642 
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, wtrysk, ciemnozielony me
talic, ospoilerowany, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, przyciem
niane lampy, do drobnych napraw, zarejestrowany, kpi. dokumen
tacja, • 6.600 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
MERCEDES 190,1984 r., 1983 ccm, diesel, biały, w stanie do
brym, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, - 9.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 0602/61-38-93
MERCEDES 190,1984 n, benzyna, biały. 5-biegowy, sportowy 
wygląd, aluminiowe felgi, stan dobry, • 8.400 zł. Legnica, tel. 
0603/46-5048
MERCEDES 190 D, 1984 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, 
centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, • 12.800 zł łub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-68-35,0601/69-64-29 
MERCEDES 190,1984 r., 185 tys. km, 2000 ccm, złoty metalic, 
na białych tablicach - 1.700 DEM. Żary, tel. 0602/67-33-28 
MERCEDES 190,1984/85 r., 2000 ccm, biały, oryg. lakier, bez 
wypadku, wspomaganie, garażowany, stan b. dobry, • 12.500 zł. 
Świdnica, tel. 0602/17-81-61
MERCEDES 190 E, 1985 r., 210 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, alarm, RM, spoiler, dodatkowe światło .stop”, dodatkowy 
wyłącznik zapłonu,' - 10.000 zł. Sędzimirów, tel. 076/877-56-12 
MERCEDES 190 E, 1985 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy, szyberdach, wspomaganie kier., centralny zamek, peł
na dokumentacja, - 12.300 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0603/10-86-36
MERCEDES 190 E, 1985 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, ABS, wspomaganie kier., automatic, centralny 
zamek, - 8.200 zł. Wrocław, tel. 0604/66-34-91 
MERCEDES 190,1985 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
centr. zamek, wspomaganie kier., stan b. dobry, na białych tabli
cach -1.400 DEM. Zgorzelec, tel. 0607/56-93-35,0608/12-26-98 
MERCEDES 190 D, 1985 r., 261 tys. km, 2000 ccm. diesel, biały, 
otwierany dach, 2 komplety opon, wspomaganie, alum. felgi, 
alarm, stan b. dobry, właściciel niepalący, • 13.500 zl. Żary, tel. 
068/325-5542,0601/78-84-78
MERCEDES 190 D, 1986 r., 147 tys. km, 2500 ccm, diesel, ciem
nozielony, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szyby, eł. reg. dach, 
el. reg. lusterka, radio Blaupunkt, alum. felgi, nowe opony, stan b. 
dobry, na zachodnich tablicach - 4.500 DEM. Lubin, tel. 
0606/22-55-39
MERCEDES 190,1986 r., 18 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor 
śliwkowy metalic, ABS, centr. zamek, alarm,'wspomaganie, kpi. 
dokumentacja, zadbany, radio, stan b. dobry, - 12.300 zl. Pacz
ków, tel. 077/431-61-91,0606/39-29-31 
MERCEDES 190 D, 1986 r„ 214 tys. km, 250.0ccm, diesei, biały, 
wspomaganie kier., hak, 5-biegowy, radioodtwarzacz, aluminio
we felgi, el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, • 14.200 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-3847,0602/86-94-12 
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, benzyna, biały, sprowadzo
ny w całości, stan dobry, - 12.500 zł lub zamienię. Wilkowice, 
woj. leszczyńskie, tel. 0603/10-60-12 
MERCEDES 190 D, 1987 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, wspo
maganie, oryg. hak, RM, elektr. reg. lusterka, elektr. otw. szyber
dach, drewniane dodatki, alum. felgi + opony zimowe, stan b. 
dobry, -16.700 zł. Chojnów, tel. 076/818-73-97 
MERCEDES 190,1987 r., diesel, biały, stan b. dobry, -16.500 zł. 
Kępno, teł. 0603/23-53-75
MERCEDES 190 D, 1987 r., 298 tys. km, 1997 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, szyberdach, składak 87/96 r, -12.500 zł, Wrocław, 
tel. 071/355-56-06
MERCEDES 190 D, 1987 r., 215 tys. km, 2500 ccm, srebrny me
talic, 5-biegowy, centr. zamek, el. reg. szyberdach, wspomaga
nie, alarm ♦ pilot, bez wypadku, stan b. dobry; -16.900 zł. Bole
sławiec, tel. 0601/57-72-19
MERCEDES 190,1987 r., 205 tys. km, 2500 ccm, diesel, ciem
nozielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, ASO, 
RM, el. reg. światła i lusterka, 4 zagłówki, 5-biegowy • 16.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/72-16-69
MERCEDES 190 E, 1987/88 r., 1501ys. km, 2300 ćcm, wtrysk, 
czarny, 5-biegowy, ABS, aluminiowe felgi, centralny zamek, szy
berdach, wspomaganie kier., spoiler, pełna dokumentacja, • 
15.500'zł. Wrocław, tel. 071/354-22-03 po godż. 19, 
0605/65-80-69
MERCEDES 190 E, 1987/93 r., 23 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
ciemnografitowy, zadbany, cena • 14.000 z! zamienię na BMW 
500, Mercedesa 124. Lubin, tel. 0603/86-31-55 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 210 tys. km, 2600 ccm, benzyna, 
czerwony, sprowadzony w całości, centr. zamek, el. reg. szyber
dach, wspomaganie, ABS, hak, instal. gazowa z komputerem, 
stan dobry, -14.500 zł. Głogów, tel. 076/833-10-30 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 2300 ccm, srebrny metalic, c. za
mek, el. otw. szyby, wspomaganie, drewno, radioodtwarzacz, 
spoiler„pełna dokumentacja, -15.000zł. 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, stan b. 
dobry, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, el. reg. 
reflektory, obrotomierz, ABS, atrakcyjny wygląd, nowe opony, 
sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, • 17.300 zl lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-7^-19,0602/22-73-24 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 180 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
wtrysk, czamy metalic, inst. gazowa, ASD, wspomaganie kier., 
szyberdach, alum: felgi, el. reg. i podg. lusterka, RO Pioneer, centr. 
zamek + pilot, alarm, immobilizer, obrotomierz, 5-biegowy, za
dbany, sprowadzony w całości, • 15.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-70-38,0502/40-98-60
MERCEDES 190 D, 1988/89 r., 2000 ccm, diesel, złoty metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM, spoiler, stan b. 
dobry, - 17.500 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 
076/842-56-94,0609/40-21-22
MERCEDES 190 D, 1988/89 r., 2000 ccm, diesel, czamy metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 5-bie- 
gowy, bez wypadku, el. otw. szyby, podlokietnik, atrakc. wygląd,

zadbany, stan b. dobry, • 14.900 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
0606/99-56-29,077/431-61-91
MERCEDES 190,1989 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna inst. 
gazowa, • 16.900 zł lub zamienię. Brody, tel. 068/371 -26-05 
MERCEDES 190 D, 1989 r., 250 tys. km, 2500 ccm! turbo D, brą
zowy, el. reg. reflektory, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
obrotomierz, ABS, podlokietnik, szeroka listwa, reg. pasów i sie
dzeń, szyberdach, centralny zamek, zabezpieczony przed kra
dzieżą - 20.200 zł lub zamienię na tańszy, VW Golf II diesel.
Brzeg, tel. 077/416-5943,0501/58-12-14 
MERCEDES 190 E, 1989 r., 214 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, ABS, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., centralny za
mek + pilot, RM, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, - 17.500 zł 
lub zamienię. Kępno, tel. 062/781-21-53,0608/79-94-07 
MERCEDES 190,1989 r., 200 tys. km szeroka listwa, centr. za
mek + pilot, zadbany, stan techn. b. dobry, - 18.500 zi. Zimana 
Woda, tel. 076/818-88-16,0605/67-86-69 
MERCEDES 190 D, 1989/90 r., 2000 ccm, diesel, biały, kpi. do
kumentacja, szyberdach, stan b. dobry, • 19.800 zł lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
MERCEDES 190,1989/90 r., 2000 ccm, benzyna, czamy meta
lic, szeroka listwa, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, alum. 
felgi, w ciągłej eksploatacji, francuski dowód rejestracyjny • 4.500 
DEM. Wrocław, tel. 0604/75-02-92 
MERCEDES 190.1990 r., 100 tys. km, 2000 ccm, diesel, srebrny 
metalic, wspomaganie, szeroka listwa, zadbany, • 17.000 zł. Gło
gów, tel. 0609/17-92-00
MERCEDES 190 E, 1990 r„ 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, ABS, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
wysuwana antena, szeroka listwa, zadbany, > 18.500 zł. Namy
słów, tel. 077/410-24-04,0602/47-21-89 
MERCEDES 190 E, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, szeroka listwa, wspomaganie kier., lakier do 
poprawek, - 14.800 zł lub zamienię na VW Golfa III, może być 
uszkodzony. Unikowice, woj. opolskie, tel. 0608/81-13-28 
MERCEDES 190 D, 1991 r.( 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary 
metalic, oclony w całości, el. otwierany szyberdach, el. reguł, re
flektory, el: reguł, lusterka, ABS, szeroka listwa, stan b. dobry, •
21.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06
MERCEDES 190,1991 r., wrzosowy metalic, ABS. ASD, wspo
maganie, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, obniżony, atrak
cyjny wygląd, sprowadzony w całości, - 18$00 zł. Wrocław, tel. 
0603/95-35-65
MERCEDES 190,1991 i .  250 tys. km. 1900 ccm. diesel, kość < ę *  
słoniowa, zadbany, automatic, centralny zamek, wspomaganie 4 
kier., oryginalny hak, • 16.800 zł. Wrocław, tel. 0604/24-13-73 
O  MERCEDES 190,1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 

benzyna., tel. 0607/76-50-22 01027671 
MERCEDES 190 E, 1992 r.f 140 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
biały, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. reg. reflek
tory, beż wypadku, w kraju od 2 tygodni, • 20.500 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/725-23-78,0603/04-28-72 
MERCEDES 190,1992 r., 196 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grana
towy, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. reg. reflektory, szy
berdach, I właściciel, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, książ
ka serwisowa, stan b. dobry, • 23.500 zł lub zamienię na inny, do 
12.000zł. Międzyrzecz, tel. 095/742-0840 
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 1800 ccm, benzyna, wiśniowy 
metalic, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, szyberdach, eł. 
reg. lusterka, alum. felgi, immobilizer, - 23.500 zl lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
MERCEDES 190,1992/93 r, 220 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metalic, ABS, SRS, el. reg. szyberdach, el. reg. lusterka i reflek
tory, halogeny, sprowadzony w całości, - 25.000 zł. Pogwizdów, 
tel. 076/870-16-57
MERCEDES 190 E, 1992/93 r„ 142 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
metalic, szeroka listwa, aluminiowe felgi, el. szyberdach, ABS, 4 
poduszki powietrzne, atrakcyjny wygląd, - 23.800 zł. Trzebnica, 
tel. 0601/89-27-22
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 142 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, 125 KM, szeroka listwa, ABS, alarm, centralny zamek, 5-bie
gowy, el. szyberdach, el. reguł, lusterka, wykończenia w drew
nie, skórzana kierownica, ekonomizer, obrotomierz, el. reg. re
flektory, wspomaganie kier., pełna dokumentacja, atrakcyjny wy
gląd, - 21.500 zl. Wałbrzych, tel. 0605/36-16-39 
MERCEDES 190 A, 2000 r., 35 tys. km, 1900 ccm, benzyna, nie
bieski, bez wypadku, 4 pod. powietrzne, ESP, ABS, BAS, centr. 
zamek, alum. felgi, skórzana kierownica, serwisowany w ASO, 
el. otw. szyby, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, - 66.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/780-08-24,0501/60-38-50 
MERCEDES 200115 D, 1973 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, po 
remoncie kapitalnym blach., po lakierowaniu, stan silnika b. do
bry, nowy akumulator, opony b. dobre • 4.000 żł. Dryżyna 1$*iiL 
powiat Szlichtyngowa, tel. 065/549-25-06 
MERCEDES 200123 D, 1973 r. nadwozie z 1978 r, • 3.200 zł lub 
zamienię na mniejszy samochód. Legnica, tel. 076/866-09-16. 
0601/54-23-89
MERCEDES 200,1974 r., 2000 ccm, diesel, żółty, wspomaganie 
kier., atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, przegląd do 03.2002 r , -
4.700 zł. Wrocław, teł. 071/354-52-01 
MERCEDES 200 123 D, 1976 r. stan dobry, - 3.700 zł. Bolesła
wiec, tel. 0607/05-51-96
MERCEDES 200 115,1976 r., 20 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
techn. sprawny, -1.600 zl. Koźlice, gm. Rudna, teł. 076/84344-03 
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 2000 ccm, żółty, po remoncie, 
hak, radio, stan dobry, cena -4.900 zł, lub zamienię na mniejszy, 
na zachodnich tablicach. Chojnów, tel. 0602/68-05-61 .
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 359 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony,, składak, po remoncie kapitalnym silnika, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, szyberdach, wspomaganie, przegląd do
10.11.2001 r., stan b. dobry, - 4.300 zl. Lubsko, tel. 068/3724748 
grzecznościowy
MERCEDES 200123D, 1977 r„ 2000 ccm. diesel, piaskowy, hak. 
tylna szyba ogrzewana, drewno, techn. sprawny, - 2.500 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/771-67-00
MERCEDES 200 123,1978 r., 2200 ccm, biały, stan bardzo do
bry, - 4.7ÓÓ zł. Paczków, tel. 077/431-68-22,0602/78-15-19 
O  MERCEDES 200123 D, 1978 r., biały, siln ik po re

moncie, racłiunki, • 3.700 z ł lub zamienię. Żary, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022721

MERCEDES 200123 D, 1978 r., jasnozielony, • 2.500 z). Bogaty
nia. tel. 075/77347-99,0606/89-86-60'
MERCEDES 200123-D. 1978 r., 169 tys. km zadbany, alum. fel
gi, RO, - 6.200 zl. Kalisz, tel. 0603/19-09-71 
MERCEDES 200123 D, 1978 r., szary, II właściciel w kraju, hak, 
białe.kierunkowskazy, zadbany, stan idealny, - 4.500 zł tub za
mienię na Audi 80, coupe, diesel, w tej cenie. Polkowice, tel 
076/749-36-03,076/749-76-04 .
MERCEDES 200 123 D, 1979 r, 2000 ccm. diesel ważny prze?" 
głąd. • 15.000 zl. Chojnów, tel. 076/818-69-00 do godz. 15 
MERCEDES 200123 D, 1979 r., 321 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
jasnozielony, wspomaganie, centr. zamek, hak, - 3.500 zł. Gozd-. 
nica, tel. 068/360-16-31, woj. lubuskie 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesei, zielony, zare
jestrowany do 10.2001 r., stan dobry, szyberdach, hak, wspoma
ganie kier., centralny zamek, • 3.200 zl lub zamienię na inny, VW 
Jetta, Golf II. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
MERCEDES 200123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, żółty, I właści
ciel, wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, • 6.200 zł. Osła, 
tel. 076/817-27-20
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 170 tys. km, granatowy, orygi
nalny lakier, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., szyberdach, z 
urzędu celnego, stan b. dobry, • 8.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, 
tel 071/312-6341,071/312-5341 
MERCEDES 200123 D, 1979 r., 2000 ccm. diesel,zielony. Wspo
maganie kier., centralny zamek, hak, spoiler, radioodtwarzacz, 
zadbany, * 5.500 zl. Wrocław, tel. 071/351-24-11,0501/4745-07 
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 279 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, wspomaganie kier., szyberdach, jasna tapicerka, 
nowy akumulator, bez wypadku, stan silnika i blacharki b. dobry,
- 8.500 zl. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/81745-73 
MERCEDES 200 123,1980 r., 2000 ccm, kość słoniowa, stan b. 
dobry, • 6.7Ó0 zł. Malczyce, tel. 071/317-96-68,0606/4948-62 
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, ^rązowy. 
wspomaganie kier., szyberdach, radioodtwarzacz, bez wypadku, 
garażowany, po przeglądzie, stan b. dobry, - 5.850 zł lub zamie
nię na mniejszy. Paczków, tel. 0608/60-15-47 
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 2000 ccm. diesel, czerwonej* 
szyberdach, alum. felgi, części zapasowe. - 3.000 zł. Kuźnice, 
tel. 0602/52-52-50
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MERCEDES 200123 D. 1981 r., piaskowy, stan dobry, • 4.500 zl. 
•o lk o w .c e , tel. 076/845-32-89,0601/58-27-42

MERCEDES 200 123 D. 1981 r., 2000 ccm, diesel stan dobry, -
6.300 zl. Nowogrodziec, tel. 075/731-71-20 
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, 
centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, zadbany, ga
rażowany, stan b. dobry, • 6.700 zl lub zamienię na inny samo
chód. Wołów. tel. 071/389-48-06 
MERCEDES 200123 E, 1982 r., 2000 ccm, benzyna + gaz, biały, 
stan b. dobry, oryg. szyberdach, silnik od Mercedesa 190, po re
moncie, hak hol., RO + 4 głośniki, kwadratowe lampy, białe kie
runkowskazy, nowe łożyska i układ wydechowy, roleta, atrakc. 
wygląd, - 9.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-25-82 
MERCEDES 200123 D, 1982 r., 2000 ccm, zielony, wspomaga
nie, podłokietnik, RM, el. reg. reflektory, cena - 8.500 zl, lub za
mienię na droższy ♦ dużo nowych części, stan b. dobry. Lwówek 
Śląski, tel. 0606/23-43-58,075/782-22-70 po godz. 20 
MERCEDES 200,1982 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. gazo
wa, szyberdach, zadbany, stan b. dobry, - 6.500 zl. Opole, tel. 
077/442-01-11.0501/05-99-38,0503/85-93-87 
MERCEDES 200123 E, 1982/83 r„ 2000 ccm, czekoladowy, kom
bi, z urzędu celnego, oryg. lakier, bez wypadku, hak, RM, 5-bie
gowy, reiingi, stan b. dobry, • 8.400 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/734-57-52
MERCEDES 200 123 D, 1982/83 r., 2000 ccm, diesel, biały, ku
piony w 1983 r., szyberdach, podłokietnik przedni, stan b. dobry,
- 6.200 zl lub zamienię. Lubnów, tel. 074/819-91-32, 
0604/62-32-03
MERCEDES 200 123 D, 1983 r., 2000 ccm, diesel, ciemnozielo
ny, kombi, na białych tablicach, reiingi, szyberdach, stan idealny
- 2.200 DEM. Słubice, woj. gorzowskie, tel. 0609/26-50-96 
MERCEDES 200 123 D, 1983 r., 350 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony, wspomaganie, zadbany, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-30-37,0601/72-30-37
MERCEDES 200 124 D, 1985 r., 300 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
szary, stan techn. b. dobry, hak, centr. zamek, el. otw. szyber
dach, -15.300 zł lub zamienię na tańszy, diesel lub z inst. gazo
wą. Kłodzko, tel. 074/867-51-00,0603/30-36-49 
MERCEDES 200124 D, 1985 r., 230 tys. km, złoty metalic, szy
berdach, stan b. dobry, • 21.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-41-63
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MERCEDES 200124 E, 1985/4 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy, 
inst. gazowa, el. reg. szyberdach, el. reg. reflektory, 4 zabezpie

c z e n ia ,  • 17.500 zł. Lubań. tel. 075/646-12-74 
-MERCEDES 200 124 D, 1986 r., beżowy, składak. - 12.000 zł. 

Lubin; teł. 076/846-47-36.076/843-42-93 
MERCEDES 200 124,1986 r.. 190 lys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, c. zamek *  pilot, wspomaganie, drewno, szyberdach, 
sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, • 19.000 zl. Bralin, 
tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
MERCEDES 200124 D, 1986 r, 2000 ccm, wiśniowy - 21.500 zł. 
Lubin. teł. 076/844-47-50 po godz. 19 
MERCEDES 200 124 D. 1986 r.. 270 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
kolor groszkowy, wspomaganie, hak, garażowany, zadbany, -
18.500 zł! Wrocław, tel. 071/328-91-70,0603/31-21-86 
MERCEDES 200 124 D, 1986 u  320 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, bez wypadku, centralny zamek, aluminiowe felgi, alarm 
+ 2 piloty, garażowany, RO, używany jako TAXt, przegląd do
11.2001 r, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 351-61-53 po godz. 19. 
0502/33-77-17
MERCEDES 200124 D, 1986/87 r., 320 tys. km, 2000 ccm, die
sel, srebrny metalic, el. otw. szyberdach, centr. zamek, wspoma
ganie, drewniane dodatki, RM, garażowany, stan b. dobry -17.800 
zł lub zamienię na VW Transporter T4 bus albo inny, może być 
osobowy, tańszy lub w tej cenie. Jelenia Góra. tel. 0603/61-40-97 
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 22 tys. km, 2000 ccm, czamy, 
skóra, alum. felgi, szyberdach, - 21.000 zl. Legnica, tel. 
0607/75-67-20
MERCEDES 200124 D, 1988 r.,-155 tys. km. 2000 ccm. diesel, 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
szyberdach, podłokietniki, drewno, Mul-T-Lock, welurowa tapi
cerka, RO, alarm, sprowadzony w całości, - 21.300 zł lub zamie
nię na tańszy. Lubin, tel. 076/842-56-94,0609/40-21-22 
MERCEDES 200124 D, 1988 r., 226 tys. km. 2000 ccm, grafito
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. szyberdach, 
alarm, drewniane dodatki, alum. felgi, szeroka listwa, zadbane 
wnętrze, stan b. dobry, - 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-80-35, 
0603/51-76-18
MERCEDES 200 124,1989 r., 220 tys. km, 1997 ccm, biały, stan 
b. dobry, - 22.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-67-78.
MERCEDES 200 124 D, 1989 r . 190 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
zielony metalic. szyberdach, ABS, centr. zamek, hak, alum. felgi, 

garażowany, stan b. dobry, - 20.500 zl. Zgorzelec, tel. 
Woi/39-67-38
MERCEDES 200 124 E, 1990 r„ 209 tys. km, 2000 ccm. E+gaz, 
bordowy metalic, klimatyzacja, ABS, roczna instalacja gazowa 
(zbiornik w miejsce koła zapasowego), alarm, radioodtwarzacz, 
blokada skrzyni biegów, białe kierunkowskazy, ciemne lampy, stan 
b. dobry, -  23.900 zł lub zamienię na mniejszy. Oława, tel. 
071/313-86-58,0604/70-38-66
MERCEDES 200124 E. 1991 r.. 140 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
szary, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. szyberdach, 5-biego
wy, ABS, webasto, 4 zagłówki, hak, RM, drewniane dodatki, sze
roka listwa, el. reg. lusterka, reguł. wys. mocowania foteli i pa-' 
sów, sprowadzony w całości, bez wypadku, zadbany, stan ideal
ny, • 23.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-75-32 po godz. 20, 
0602/29-71-47
MERCEDES 200 124 D, 1991 r„ 285 tys. km, kremowy, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., centr. zamek, 
ABS, RO, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, • 19.900 zł. 
Góra. teł. 065/54473-46,0605/63-43-57 
MERCEDES 200124,1991 r., 135 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek pilot, 
książka serwisowa, I właściciel, stan idealny, - 27.000 zł. Kłodz
ko, teł. 074/865-50-58 po godz. 17,0603/86-72-00 
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 140 tys. km, czarna perła, ABS, 
alum. felgi, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. 
zamek + pilot, szeroka listwa, drewno, • 23.000 zł. Krotoszyn, teł. 
0603/96-27-02
MERCEDES 200 124 D, 1991 r„ 2000 ccm. diesel, czamy, ABS, 
wspomaganie kier., aluminiowe felgi, centralny zamek, - 28.000 
zł. Paczków, tel. 077/431-71-12,0606/13-55-80 
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r.. 200 tys. km, 2000 ccm, die
sel, kość słoniowa, automatic, w kraju od tygodnia, odóny, zare
jestrowany, bez wypadku, oryg. lakier, I właściciel, kpi. dokumen
tacja. klimatyzacja, ABS, el. otw. szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, drewniane wykończenia, szeroka listwa, 
serwisowany, - 22.800 zł. Kamienna Góra, teł. 0606/23-66-76 
MERCEDES 200124 D, 1991/92 r.. 200 tys. km. 2000 ccm. die- 
, ® '  kolor piaskowy, wspom. kierownicy, ABS, centralny zamek, 
orewno, ogrzewanie postojowe, serwisowany, szeroka listwa, kpi. 
dokumentacja, bez wypadku, w kraju od 3 mies.y, oryg. lakier, 
stan idealny, - 23.900 zł. Świdnica, teł. 074/842-65-93 
MERCEDES 200124 D, 1992/93 r.. 80 tys. km. 2000 ccm. diesel, 
biały, stan idealny, centr. zamek, poduszka pow., 5-biegowy, sze
roka listwa, RM + głośniki, ABS, alarm, ekonomiczny, szyberdach,
• 26.500 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia 
Góra, tel. 0603/61-59-50.0609/26-96-78 
MERCEDES 200124 D. 1992/93 r., 2000 ccm. diesel, kość sło
niowa, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez wypad- ' 
ku, oryg. lakier, I właściciel, kpi. dokumentacja, manualna skrzy
nia biegów, ABS, wspomaganie, centr. zamek, eł. reg. lusterka, 
RO, drewniane wykończenia, szeroka listwa, oszczędny, stan 
idealny, • 23.500 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, 
tel. 0606/23-66-76
MERCEDES 200 D. 1992/97 r.. 170 tys. km, 1997 ccm. diesel, 
kość słoniowa, atrakc. wygląd, stan b. dobry, alum. felgi, centr. 
zamek ♦ pilot, alarm, serwo, ABS, webasto, szyberdach, - 24.900 - 
zł lub zamienię na VW T4, osobowy albo inny, diesel, dopłata. 
Jelenia Góra, tel. 075/641-62-97,0608/84-90-36 
O  MERCEDES 200 C-KLASSE, 1994 r., 2000 ccm, die

sel, granatowy, ABS, ASD, wspomaganie, centr. 
zamek, skórzana tapicerka, - 39.500 z l lub zamie
n ię . Żary, u l. O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022561

MERCEDES 200124 D E-KLASSE, 1994/95 r., 220 tys. km, 2000 
ccm. diesel, kość słoniowa, w kraju od tygodnia, odony, zareje
strowany, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, 2 pod. powietrz- 
A  klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek. 
pum, oryg. RO *  głośniki, drewniane dodatki, skórzana tapicer
ka, ABS, wspomaganie kier, • 35.800 zł (możliwe raty lub zamia
na). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
MERCEDES 200 C, 1994/95 r., 96 tys. km, 2000 ccm, wtrysk,

czarny metalic, ABS, szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, aluminiowe felgi, RM, pełna dokumentacja, - 43 900 zl 
lub zamienię na tańszy, do 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-32-03 
po godz. 19,0605/65-80-69
MERCEDES 200,1995 r., 160 tys, km. 2000 ccm, diesel, grafito
wy metalic, 2 poduszki powietrzne, szyberdach, ABS, wspoma
ganie kier, • 39.900 zł. Kępno, tel. 0608/71-56*90 
MERCEDES 200 124 E, 1995 r., 190 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor - kość słoniowa, 2 pod. powietrzne, ABS, SRS, RM, szyber
dach, el. reg. lusterka, alarm.immobilizer. centr. zamek, • 37.000 
zl. Lubin. teł. 0608/20-80-72
MERCEDES 200 C, 1996 r,, 70 tys. km, 2000 ccm, antracytowy, 
klimatyzacja, automatic, tempomat, stan idealny, el. reg. luster
ka, el. reg. reflektory, RO, ABS, 2 pod. powietrzne, - 51.900 zl. 
Kalisz, tel. 062/765-36-60 po godz. 20,0602/65-59-69 
MERCEDES 200 W 210, 1997 r., 50 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, .okularnik', RM, klimatyzacja, alum.felgi, 4 pod. 
powietrzne, ABS, wszystkie el. dodatki, serwisowany, kpi. doku
mentacja, - 58.000 zl. Wschowa, tel. 065/540-97**24, 
0601/57-68-94
MERCEDES 220 115,1970 r., 2200 ccm, diesel, biały, techn. 
sprawny, zarejestrowany, stan dobry, • 3.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-19-55
MERCEDES 220115 D, 1972 r., 2200 ccm, beżowy, oryg. biała 
kierownica, dużo oryginalnych chromowanych dodatków, oryg. 
reflektory, III właściciel w Polsce, kpi. dokumentacja, niższe opłaty, 
stan b. dobry, - 3.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-36 
MERCEDES 2201150,1972 r., czerwony, stan silnika i blachar- 
k f dobry, zarejestrowany, dużo nowych części, • 1.500 zł. Krzy* 
wiń, tel. 0603/80-22-19, woj. leszczyńskie.
MERCEDES 220115 D, 1973 r., żółty, w ciągłej eksploatacji, za
rejestrowany, • 1.700 zł. Legnica, tel. 0604/97-84-05 
MERCEDES 220123 D, 1977 r., 300 tys. km, biały, po remoncie 
silnika, nowe teleskopy, nowy akumulator, szyberdach, przegląd 
do 2002 r., zadbany, - 5.500 zl lub zamienię na Poloneza Caro. 
Wrocław, tel. 322-73-96 wieczorem 
MERCEDES 220 123 D, 1979 r., 2200 ccm. diesel, biały, stan 
dobry. - 4.800 zł. Jelenia Góra. tel. 075/751-80-84 
MERCEDES 220 D, 1980 r., 413 tys. km, 2200 ccm, biały, stan 
dobry, po remoncie silnika (57 tys. km), wspomaganie kier., hak, 
zapasowe części, • 3:500 zł. Wrocław, teł. 07-1/366-37-81 do 
godz. 15
MERCEDES 220 123 D, 1981 r., 170 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
niebieski, wspomaganie kier., szyberdach, stan b. dobry, radio 
Blaupunkt, - 4.500 zl. Wrocław, teł. 071/354-27-39 
MERCEDES 220 124 KOMBł, 1990 r., 130 tys. km, 2200 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz kłimatyza- 
cji, ABS, SRS, automatic, wersja ekonomiczna, - 28.000 zł. Choj
nów, teł. 076/818-85-31,819-64-32 
MERCEDES 220 E, 1993 r., 175 tys. km, 2200 ccm, 16V, ciem- 
nowrzosowy metalik, SRS, ABS, klimatyzacja, webasto, bogate 
wyposażenie, bezwypadkowy, stan idealny, * 38.500 zi. Wałbrzych, 
tel.. 074/854-05-87
MERCEDES 220124TS KOMBI, 1993 r., 120 tys. km, 2200 ccm, 
16V, biały, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, NIVO, au
tomatic, eL reg. lusterka, wspomaganie kierownicy,: centralny 
zamek, • 42.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/58-34-68 
MERCEDES 220 E COUPE. 1993 r., 138 tys. km, 2200 ccm; 16V, 
czamy metalic, ABS, el. otwierane szyby, szyberdach,4 zagłów
ki, stan b. dobry, obniżony, - 36.000 z ł, Oleśnica, tel. 
0606/48-28-64
MERCEDES 220 E, 1993 r., bordowy, nowy model, szeroka li
stwa, bez wypadku, kpi. dokumentacja, certyfikat legalności, stan 
idealny, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00.
MERCEDES 220,1994 r., 45 tys. km, 2200 ccm, benzyna. • 52.000 
zł. Legnica, tel. 0601/78-73-69
MERCEDES 220 C, 1994 r.. 152 tys. km, czerwony, automatic, 
el. otw. szyby, szyberdach, hak, RO, stan b. dobry, sportowa syl
wetka. • 47.000 zl. Sobótka, tel. 071/316-27*25.0603/08-04-44 
MERCEDES 220,1995 r„ 90 tys. km, 2200 ccm, diesel, zielony 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alarm, - 53.000 zł. Sy
ców, tel. 062/785-32-96,0601/79-75-12 
MERCEDES 220 ELEGANCE 210W, 1997 r., 147 tys. km. 2200 
ccm, diesel, srebrny metałic, .okularnik*, 4 poduszki pow., klima
tronic, automatic 5+sport, tempomat, ASR, el. roleta, pompowa
ne siedzenia, tył - wysuwane siedzonka, pełne wyposażenie 
elektr., stan idealny, • 83.000 zl. Kalisz, tel. 0608/48-23-75 . 
MERCEDES 220 W 210,1998 r., 180 tys. km, 2200 ccm, diesel 
pełne wyposażenie oprócz skóry -  19.800 DEM + cło. Jelenia 
Góra, tel. 075/762-11-67
MERCEDES 230123 E, 1977/84 r., 280 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
brązowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, centr. za
mek, automatic, inst. gazowa, podłokietniki z przodu i z tyłu, sil- 
nikz modelu 124, noweopony i ukł. wydechowy, stanb. dobry, *-
8.500 zł lub zamienię na motocykl z silnikiem 650 ccm. Wołczyn, 
tel. 077/418-84-39,0604/24-64-95 
MERCEDES 230123 E, 1979 r., 2300 ccm, benzyna, gaz, czar
ny, alum. felgi, hak, drewniane elementy, sprawny, zarejestrowa
ny. - 2.000 zl. Wrocław, teł. 0502/26-39-32 
MERCEDES 230 CE, 1980 r., 2300 ccm, benzyna, srebrny, co- 
upe, automatic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, ciemne 
szyby, atrakc. wygląd, -11.900 zl. Zielona Góra, tel. 0601/75-66-02 
MERCEDES 230 123 E, 1982/91 r., 2300 ccm, srebrny metalic, 
automatic, inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyberdach, ciemne szyby, alum. felgi, sportowa kierownica, pod
łokietnik, stan b.. dobry, • 8.500 zl. Wrocław, tel. 346-25-09 
MERCEDES230 124,1986 r., 220 tys. km. 2300 ccm, szary me
talic, -14.000 zl. Radwanice, tel. 071/311-71-34 
MERCEDES 230124 E, 1987 r., 2300 ccm, benzyna, zloty meta
lic, stan b. dobry, - 20.000 zł. Legnica, tel. 0601/77*68-11 
MERCEDES 230124 E. 1987/96 r., 210 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, biały, garażowany, zadbany, oszczędny, szeroka listwa, el. 
reg. szyberdach, RO, podłokietnik przedni i tylny, hak, reguł. wys. 
mocowania pasów, uchylne el. zagłówki, atrakc. wygląd, alum. 
felgi, dużo nowych części, po remoncie tylnego i przedniego za
wieszenia. Lubin, tel. 076/847-22-26 
MERCEDES 230124 E. 1988 r., 210 tys. km, 2300 ccm. benzy
na, szary metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, 
radio, podgrzewane lusterka, Immobilizer, el. otw. szyberdach, 
eł. otw. szyby przednie, el. reg. lusterka i zagłówki tylne, nie skła
dak, bez wypadku, kpi. dokumentacja celna, - 20.500 zł. Opole, 
tel. 0605/08-03-29
MERCEDES 230124 E. 1988 r.. 1% tys. km, 2300 ccm, benzy
na, brązowy metalic, centralny zamek, szyberdach, el. reguł, lu
sterka, aluminiowe felgi, hak, - 18.500 zl. Zgorzelec, tel. 
075/771-66-36 .
MERCEDES 230124 E, 1989/90 r., 140 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, nowa inst gazowa, ABS, szyberdach,, 
alum. felgi, alarm, centr. zamek, - 22.900 zł lub zamienię inny, 
może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
MERCEDES 230124 E, 1989/90 r.. 244 tys. km, 2300 ccm. ben
zyna, grafitowy metaljc, alarm, centralny zamek, szyberdach, 
szeroka listwa, RM, - 25.500 zł lub zamienię na terenowy w po
dobnej cenie. Wrocław, teł. 0503/33-95-95 
MERCEDES 230 124 E, 1990 r., 152 tys. km, perłowy metalic, 
serwisowany, szerokie listwy, szyberdach, automatic, stan ideal
ny, - 22.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-03-31 
MERCEDES 230123 E, 1990 r., 160 tys. km, 2300 ccm, czerwo
ny, wspomaganie kier., centr. zamek, drewniane dodatki, ABS, 
szyberdach, automatic, inst. gazowa, zimowe opony, • 24.000 zł 
lub zamienię na inny. Rawicz, tel. 0601/59-12-26 
MERCEDES 230124 TE. KOMBI, 1990 r., 240 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, biały, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, 
ABS, podłokietnik, szeroka listwa, - 21.000 zl lub zamienię na 
mniejszy, diesel. Wrocław, tel. 322-42-48 po godz. 21 
MERCEDES 230 E, 1991 r., 175 tys. km, 2300 ccm biały. ABS. 
szyberdach el. otwierany, RO, bez wypadku, pełna dokumenta
cja, stan b. dobry, - 27.000 zł lub zamienię na inny samochód. 
Gryfów Śl.. lei. 075/781-25-70,781-24-99,0601/73-81-39 
MERCEDES 230 124,1991 r.. 2300 ccm, benzyna automat, kli
matyzacja, el. otw. szyby, RO, aluminiowe felgi 17", - 26.000 zł: 
Lubań, tel. 0608/83-70-93
MERCEDES 230 E-KLASSE, 1992 r., 180 tys. km, srebrny meta
lic, oryg. inst. gazowa, klimatyzacja, alum. felgi, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, ABS, drewniane dodatki, 2 poduszki pow., sprowa
dzony z Belgii, • 31.000 zł. Więcmierzyce, woj. opolskie, tel. 
0601/18-89-26
MERCEDES 230 C, 1996/97 r., 82 tys. km, 2300 ccm, srebrny 
metalic, kombi, I właściciel, automatic, 5-biegowy, alarm, bez 
wypadku, ABS, ASD, tempomat, klimatyzacja, 2 poduszki po
wietrzne, - 56.000 zł. Księginice, tel. 071/317*00-90, 
0602/79-40-47

MERCEDES 240 1230, 1976 r., 8 tys. km, 2400 cćm, diesel, 
zielony metalic, wspomaganie, alum. felgi, pokrowce, RM, hak, 
tylna szyba ogrzewana, po remoncie kapitalnym blacharki i silni
ka, kpi. dokumentacja, stan idealny, - 6.200 zł. tfhojnów, tel. 
076/818-68-57
MERCEDES 240123 D, 1977 r., 2400 ccm, diesel po remoncie,^
5.000 zl. Opole, tel. 0501/83-84*39 
MERCEDES 240123,1977 r., 2400 ccm, diesel, piaskowy, silnik 
w dobrym stanie, zarejestrowany do 2002 r., ubezpieczony, w 
ciągłej eksploatacji, blacharka częściowo do remontu, - 2.500 zł. 
Polanica Zdrój, teł. 0607/83-50-99 
MERCEDES 240123,1977 r., 2400 ccm, diesel, beżowy, techn. 
sprawny, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, wspomaganie, 
prostokątne reflektory, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0600/31 -39-36 
MERCEDES 240123 D, 1978 r. wspomaganie kier., stan b. do
bry, • 5.800 zł. Iłowa, tel. 068/377-46-38 
MERCEDES 240123 D, 1978 r., 320 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
jasny, stan dobry, radio, szyberdach, • 5.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-54-29
MERCEDES 240 123 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
nowe końcówki, drążki, sworznie, amortyzatory, nowy akumula
tor (gwarancja), po remoncie kapitalnym rozrusznika i alternato
ra, centr. zamek, wspomaganie, hak, zapłon w stacyjce, zadba
ny, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 5.600 zł lub zamienię na Audi, '

AUTO CZĘŚCI
D W O R Z E C  P S IE  P O LE  
Wrocław, ul. Dobroszycka 2 

tel/fax. 071/369-27-99 OPM612

Passata, Toyotę, Opla, Poloneza, z inst. gazową, Wrocław, tel. 
071/787-28-38
MERCEDES 240 123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, granatowy, 
wspomaganie kler., centr. zamek, eł. otwierany szyberdach, alum. ~ 
felgi, hak, RO, stan techn. b. dobry, - 5.800 zł. Sobótka, tel. 
0603/30-26-89,071/346-11-15
MERCEDES 240 123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, • 1.500 zl.
Zielona Góra, tel. 0603/36-72-85
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., brązowy, bez wypadku, stań b.
dobry, • 6.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,
0606/74-86-04
MERCEDES 240 123 D, 1981/82 r., biały, po remoncie kapital
nym blacharki, nowy lakier, silnik w stanie b. dobrym, koła 15”, 
chromowane nadkola, hak, wspomaganie, zapłon w stacyjce, Uf- 
picerka ciemnoniebieska, ? 7.100 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73
MERCEDES 240123 D, 1982 r., 160 tys. km, biały, nowe opony.
4-drzwiowy, wspomaganie kier., bez korozji, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach - 2.400 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53 
MERCEDES 240123,1982 r., 2400 ccm, diesel, ciemny metalic, 
po remoncie blacharki i silnika, zadbany, stan idealny ♦ 2. Mer
cedes 240123 z 1983 r, • 12.800 zl. Wrocław, tel. 0605/11-43-10 
MERCEDES 240123D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, zielony, wspo
maganie, alum. felgi, centr. zamek, pokrowce, stan b. dobry, •
9.500 zł. Wrocław, tel. 071/789-96-79.0502/33-79-06 
MERCEDES 240 123 D. 1982 r.. biały, centralny zamek, wspo
maganie kier., na białych tablicach -1.700 DEM. Zgorzelec, teł. 
0604/70-68-11
MERCEDES 240 123D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, beżowy, po 
remoncie silnika, hak, RO, szyberdach, stan b. dobry, • 8.500 zl.’ 
Wrocław, teł. 071/357-01-68,0502/41-18-03 
MERCEDES 240 E 210,1998 r., 12 tys. km, czamy, pełne wypo
sażenie el., drewno, I właściciel, na białych tablicach, • 60.000 zł. 
Strzelce Opolskie, tel. 077/463-25-95 
MERCEDES 240 E, 1998 r., 2400 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, .okularnik', klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., automa
tic, -  75.000 zł. Wrocław, teł. 0605/33-09-00 
MERCEDES 250 115 COUPE, 1976 r., 209 tys. km, 2500 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, eł. otw. 
szyby, drewniane wykończenia, stan b. dobry, • 18.000 zl. Wro
cław, tel. 0603/27-03-75 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internacie pod numerem • AC0186 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 250 COUPE, 1976 r., 2500 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 4 elektrycznie opuszczane szyby, drewniane wykończe
nia, unikalny, stąn b. dobry, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/27-03-75
MERCEDES 250 123-E, 1977 r., 27 tys/km. 2500 ccm. benzyna, 
grafitowy metalic, inst. gazowa, jasne wnętrze, stan b. dobry, •
7.000 zł. Dobra, tel. 0604/87-71 -62, woj. opolskie 
MERCEDES 250 123 E, 1980 r., 2500 ccm, benzyna, zielony 
metalic, z urzędu celnego, inst. gazowa, centr. zamek, wspoma
ganie, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 7.200 zł. Świdnica, tel. 
0604/05-79-65
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 230 tys. km. 2500 ccm, die
sel, ciemny metalic, sprowadzony w całości, ospoilerowany, sze
rokie zderzaki, oszczędny 71/100 km, stan techn. b. dobry, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, nowe opo- 

. ny, • 19.800 zł (możliwe raty). Wrocław, teł. 071/372-47-88 
MERCEDES 250124 D. 1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, bogate 
wyposażenie, - 24.000 żł. Milicz, tel. 071/384*27*52, 
0605/68*81-65
MERCEDES 250124 D, 1989/90 r., 200 tys. km, 2500 ccm, die
sel, śliwkowy metalic, wspomaganie kier., szeroka listwa, ABS, 
eł. reguł, lusterka, centralny zamek, białe migacze, oclony w ca
łości, 5-biegowy, stan b- dobry, możliwe raty, - 23.800 zł lub za
mienię ńa tańszy. Bralin, tel. 062/781-25-19,0602/26-90-03 
MERCEDES 250 124,1991 r., 250Ó ccm, diesel, kolor grafitowy 
metalic, stan b. dobry, - 37.900 żł. Wrocław, tel. 071/350-76-92 
po godz. 20,0603/13-91-01
MERCEDES 250124 D, 1992 r., 171 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebrny metalic, el. szyberdach, automatic, ABS, - 27.000 zł. Mię
dzybórz, teł. 0606/13-50-93
MERCEDES 250124 D, E-KLASSE. 1992 r.. 230 tys. km. 1500 
ccm, diesel klimatyzacja, automatic, w kraju od 6 miesięcy, stan 
b. dobry, • 33.000 zł. Nowa Sól, tel. 0607/26-77-67 
MERCEDES 250 124 D, 1992/93 r.. 174 tys. km, 2500 ccm, die
sel, fioletowy metalic, ABS, ASD, el. szyberdach, centralny ża- 
mek, wspomaganie kier., nie używany w kraju, bez wypadku, -
34.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-91-10,0601/40-91*00 
MERCEDES 250124.D, 1993 r., 174 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, ABS, hak', alarm, klimatyzacja, wykoń
czenia w drewnie, podłokietnik, alum, felgi + stalowe, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, w kraju od 2 lat, stan b. dobry, garażowany, -
35.500 zł. Polkowice, teł. 076/845-96-30,0606/69-00-27 
MERCEDES 250124 D E-KLASSE, 1993/94 r., 247 tys. km. 2500 
ccm, 20V, diesel, kremowy, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, 
silnik nowej generacji, pod. powietrzna, ABS, szyberdach, centr,. 
zamek, wspomaganie, RO, el. reg. lusterka, czarna tapicerka, 
zagłówki, książka serwisowa, zarejestrowany, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, - 34.500 zi (możliwe raty lub zamiana). Kamien
na Góra, tel. 0605/55-48-22
MERCEDES 250 C, 1994 r., 210 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy metalic, bez wypadku, pełne wyposażenie, skórzana tapi
cerka, klimatyzacja, el. otw. szyby, automatic, • 52.000 zł lub za
mienię na Audi A4 albo A6 avant. Lubin, tel. 0601/05-59-50 
MERCEDES 250 124 D, E-KLASSE, 1994/95 r., 137 tys. km, 2500 
ccm, diesel, 20V, ciemnoczerwony, model 95,1 rejestracja 1995 
r., ABS, SRS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, klimatyzacja, hak (odczepiany), drewno, bez wypad
ku, stan idealny, kpi. dokumentacja, * 46.500 zł. Lubsko, teł. 
068/371-81-86
MERCEDES 250 DTE KOMBI, 19951, 144 tys. km; 2500 ccm, 
diesel 20V, srebrny metalic, ABS, ASD, 2 poduszki powietrzne, 
el. otwierane szyby, el: reguł, lusterka, el. szyberdach, radio + 
CD, reiingi dachowe, roleta', siatka, centralny zamek + piloL wy
cieraczki reflektorów, stan b. dobry, pełna dokumentacja, • 43.500. 
zl lub zamienię. Kępno, woj: kaliskie, tei. 0608/81-48-82 
MERCEDES 250.124 E, 1995 r., 60 tys. km. 2500 ccm, D 20V, 
perłowóczarny. przyciemniane szyby, klimatyzacja, ABS, radio
odtwarzacz, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, manualna I 
skrzynia, el. reg. lusterka, stan idealny, • 55.000 zł łub zamiana z 
dopłatą na Mercedesa do 1990 r. Raszków, teł. 062/734-21*71, 
062/739-13-27,0605/51-46-73
MERCEDES 250124E, 1996 r., 200 tys. km, 2500 ccm, TDI, czar- 
nymetalic, centr. zamek, poduszka, ABS, wspomaganie, szyber

dach, el. reg. lusterka, stan b. dobry, • 45.000 zł. Krapkowice, tel. 
077/466-31-80
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, klimatyzacja,
4 poduszki pow., I właściciel, ABS, EPS, ASR, ksenonowe reflek
tory, reiingi dachowe, niveau, - 129.000 zł., tel. .0603/66-56-69, 
0603/66-56-55 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internę- 
cie pod numerem - AG0197 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 260 124 E. 1986 r.. 2600 ccm, benzyna, srebrny, 
obniżony, el. otw. szyby i szyberdach, hak, alarm, centr. zamek, 
kpi. dokumentacja, do poprawek lakierniczych, -13.000 zł. Bole
sławiec, tei. 075/736-32-60,0502/26-20-73 
MERCEDES 260124 E, 1987/88 r., 2600 ccm, benzyna stan do
bry, inst. gazowa, ABS, ASD, centr. zamek, alarm, odcięcie za
płonu, el. otw. szyberdach, - 18.000 zi. 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, automatic, nowa inst. 
gazowa (na gwarancji), el. reguł, lusterka, szyberdach, aluminio
we felgi, zadbane wnętrze, -16.000 zł lub zamienię na VW Golfa
III. Wrocław, tel. 071/781-89-78,0501/94-29-07 
MERCEDES 260124 E, 1988 r., 330 tys. kmr 2600 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, alum. felgi, alarm, szyberdach, wspo
maganie, atrakcyjny wygląd, stan dobry,« 16.500 zł. Byczyna, 
te l 077/413-45-58,0601/82-89-19 
MERCEDES 260124 E, 198ftr., 2600 ccm, benzyna automatic, 
ABS, RDS, skóra, kpi. dokumentacja, • 17.400 zl. Wrocław, tel. 
071/372-42-66 w godz. 9-16,0604/77-86-05 
MERCEDES 260124 E, 1993 r., 107 tys. km, 2600 ccm, benzy
na, khaki metalic, oclony w całości, bez wypadku, 2 poduszki 
pow., pełne wyposażenie, stan b. dobry, • 37.000 zł lub zamienię 
na tańszy osobowy. Wałbrzych, tel. 074/844-16-41,0606/35-85-06 
MERCEDES 260 C203,2000 r., 20 tys. km, 2600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 4 pod. powietrzne, ESP, ABS, RM, el. reg. i 
podgrzewane lusterka, klimatyzacja, automatic i inne, bez wy
padku, nowy model, • 120.000 zi. Wrocław, tel. 0501/60-38-50 
MERCEDES 280116 S, 1977 r., 190 tys. km, 2800 ccm, benzyna 
♦ gaz, zielony metalic, centr. zamek, alum. felgi, el. szyberdach, 
webasto, inst. gazowa, hak, nowy ukł. hamulcowy, - 7.900 zł. Ole
śnica, tel. .071/398-44-63,0605/94-75-00 . _
MERCEDES 280107 CABRIO, 1980 r., 180 tys. km, 2800 ccm, 
czarny, ei .szyby, automat, podgrzewane fotele, na białych tabli
cach, -15.000 zł lub zamienię.., tel. 0502/98-72-12 
MERCEDES 280124,1992 r., 2800 ccm, wtrysk, niebieski meta
lic, klasa E, pełna dokumentacja, bogate wyposażenie, aluminio- '  
we felgi, automatic, stan b. dobry, • 31.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/10-13-64
MERCEDES 280 124 E, 1992 r., 2800 ccm, niebieski metalic, 
ABS, centralny zamek, szyberdach, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, aluminiowe felgi, stan b. dobry, *30.000 zi. Wal- ■ 
brzych, tel. 074/815-17-42 wieczorem, 0601/05-51-28 
MERCEDES 280 124 E, 1995 r., 122 tys. km. 2800 ccm, V6. sta
lowy metalic. czarna skóra, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki po
wietrzne, automatic, radio, drewno, alarm, el. otwierane szyby, 
aluminiowe felgi, centralny zamek, • 44.000 zł. Wrociaw, teł. 
0602/45-57-36
MERCEDES 300 123 D, 1974 r., 3000 ccm, diesel, zielony meta
lic, wspomaganie, hak, szyberdach, stan dobry, • 5.000 zl. Kieł- 
czów, tel. 071/398-85-61
MERCEDES 300116,1974 r., granatowy, do remontu (w trakcie 
remontu), - 2.200 zł. Legnica, teł: 0605/23-85-32 
MERCEDES 300 116 SD, 1978 r., 3000 ccm. diesel, biały, po 
remoncie silnika, silnik od 124, skóra, alum. felgi 18*. atrakc. 
wygląd, 6-ósobowy, alarm, stan idealny, * 16.300 zł lub zamienię 
na terenowy. Bolesławiec, tel. 0502/09-98-06 
MERCEDES 300 123 D, 1978 r(, 173 tys. km, 3000 ccm. diesel, 
bordowy metalic, hak, szyberdach, garażowany, bez wypadku, 
czarna skórzana tapicerka z modelu B4, podłokietniki, wspoma
ganie kier., RO, zapłon w stacyjce, 2 zabezpieczenia, nowe wtry
ski, świece, amortyzatory, nowe tablice, nie wymaga napraw, stan 
techn. b. dobry, - 8.000 zł lub zamienię na busa albo inny osobo
wy (D, E + gaz). Bolesławiec, teł. 0602/34-50-94 
MERCEDES 300 D, 1978/83 r., 320 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
biały, centr. zamek, hak, szyberdach, lusterko jedno elektr., wspo
maganie, serwo, stan b. dobry, • 5.700 zl. Łomnica, teł. 
075/713-11-70 .
MERCEDES 300123,1979 r., 3000 ccm, diesel, biały, wspoma
ganie kierownicy, szyberdach, centralny zamek, aluminiowe fel
gi, hak holowniczy • 5.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0608/71-65-03
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., diesel, srebrny, hak. szyber
dach, wspomaganie, kwadratowe lampy, zapłon w stacyjce, kpi. 
dokumentacja, po remoncie zawieszenia, stan silnika dobry, RM, 
zadbany, faktura VAT, stan techn. dobry, blacharka do remontu, •
6.000 zi. Bogatynia, tel. 075/773-83-08,0607/10-65-49 
MERCEDES 300123 D, 1980 r., 3000 ćcm, zielony metalic, kom
bi, szyberdach, hak, stan techn. dobry, • 6.900 zł. Leśna, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0602/58-90-32 
MERCEDES 300123 D, 1980 r., zielony, • 5.800 zl. Zielona Góra, 
teł. 0603/13-91-70
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., 3000 ccm, diesel, piaskowy, 
szyberdach, wspomaganie, hak, centr. zamek, -6.500 zl. Kępno, 
tel. 062/782-10-72
MERCEDES 300 123,1981 r., 3000 ccm, diesel, srebrny metalic, 
garażowany, po remoncie kapitalnym w 1999 r., aluminiowe felgi 
15*, 4 nowe opony, roleta, wspomaganie kier., centralny zamek, 
RO, podłokietnik, szyberdach, hak, zadbany, 4 zagłówki, atrak
cyjny wygląd, komplet kół zimowych, stan idealny, • 7.400 zł łub 
zamienię na inny samochód. Złoty Stok, tel. 0604/9343-1.1 
O  MERCEDES 300 124 D, 1986 r., m orski metalic, 

ABS, ASD, klimatyzacja, wspomaganie, 5-biego
wy, centr. zamek, szyberdach, • 22.900 z llu b  za
m ienię. Żary, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 

' 87022231
■ MERCEDES 300 124 D, 1986 r., 187 tys. km, 3000 ccm, diesel, 

wrzosowy, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, gara
żowany, stan b. dobry, • 20.500 zł. Przesieczany, gm. Zgorzelec, 
tel. 075/771-68-08
MERCEDES 300 124 D, 1986/87 r., 250 tys. km, 3000 ccm, die
sel, groszkowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
serwisowany w ASO, po wymianie oleju, filtry, paski, klocki, ta r -. 
cze, stan b. dobry, • 23.000 zł lub zamienię. Sobótka, tel. 
0603/43-76-24,0502/53-18-56
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 200 tys. km, 3000 ccm. diesel, 
wiśniowy metalic, ABS, 5-biegowy, centr. zamek, pełne wyp. 
elektr., ei. otw. szyberdach, obrotomierz, el. reg. zagłówków, tyl
ne zagłówki przewracane, alum. felgi, - 22.500 zł. Kępno, teł. 
062/782-81-01,0601/71-95-63
MERCEDES 300124,1987 r., 165 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
popielaty, automatic, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, szeroka 
listwa, białe zegary, alum. felgi, autoalarm, zadbany, atrakc. wy
gląd, - 15.0q0 zł. Lubań, teł. 075/721-69-69,0604/72-63-07 . 
MERCEDES 300 124 D, 1987 r„ 195 tys. km, srebrny metalic, 
wspomaganie, centr. zamek z pilotem, el. reg. lusterka, alarm, 
immobilizer, Mul-T-Lock, alum. felgi, szyberdach, RO, hak, gara
żowany, • 21.000 zl. Lubin, tel. 076/835*51*78,0600/42-52-93 
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 147 tys, km, 3000 ccm, szary, 
składak, przerobiony na klasę E, centr. zamek, el. otw. szyby + 
szyberdach, stan b. dobry, - 2.200 zł. Porajów, gm. Bogatynia,, 
tel. 075/773-81-40
MERCEDES 300124,1987 r., 3000 ccm, diesel, granatowy, centr. 
zamek, szyberdach, wspomaganie kier., el. reg. lusterko, - 22.000 
zł lub zamienię na VW Passata kombi, diesel. Wijewo, tel. 
065/549-45-11 wieczorem, 0603/82-04-07 
MERCEDES 300 124 D, 1987 r.. 230 tys. km, ciemnozielony 
metalic, webasto, klimatyzacja, el. otw. szyby, alum. felgi, szero
ka listwa, oryginalny hak, • 24.000 zł. Wrocław, tel. 0604/37*71*22 
MERCEDES 300 E KOMBI. 1987 r.. 240 tys. km, 3000 dcm, ben
zyna, biały, automatic, ABS, ASD, el. otw. szyby, alarm, centr. 
zamek, zadbany, stan b. dobry, garażowany, • 23.000 zł. Wro
cław, tel. 071/367-19-66,0602/57-15-12 
MERCEDES 300 126E, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebrny 
metałic, automatic, el. lusterka, eł. szyby, wspomaganie, central
ny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, kolą letnie i 
zimowe, -18.000 zl. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
MERCEDES 300 124 D, 1988 r., 209 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
granatowy, bez wypadku, zadbany, - 23.500 zi. Góra, tel. 
0605/60-62-62
MERCEDES 300 124 D. 1988 r., 218 tys. km, 3000 ccm. diesel, 
kolor śliwkowy metalic, alarm, ABS, wspomaganie, centr. zamek,

* 17.900 zł lub zamienię na inny. Paczków, tel. 077/431*61-91, 
0606/39*29-31
MERCEDES 300 1 24 D, 1988 r.. 3000 ccm, turbo D, zielony me
talic, stan b. dobry, - 23.700 zł. Świebodzice, tel. 074/854-03-69, 
0601/68-79-27 •
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 300124 D, 1988/89 r, 235 tys. km, 3000 ccm, die
sel, srebrny metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
5-biegowy, eł. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyberdach, drewniane wykończenia, duży grill, 
RO z RDS, garażowany, oszczędny, bez korozji, stan b. dobry, •
22.800 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 
0606/23-66-76
MERCEDES 300 124 E, 1988/95 r., 200 ty«. km, 3000 ccm, ben
zyna, perłowoczarny, skórzana tapicerka, klimatyzacja, centr. 
zamek, ABS, ASR, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, zagłówki, wspo
maganie, szeroka listwa, alum. felgi, tempomat, stan b. dobry, *
22.000 zł. Wrocław, teł. 071/339-26-17
MERCEDES 300124 D, 1988/98 r., 260 tys. km; 3000 ccm, die
sel, szary metalic, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, szyber* 
dach, el. reg. lusterka, ABS, alum. felgi, radioodtwarzacz, - 23.000 
zł. Sieradz, teł. 043/827-65-09,0605/63-41-64 
MERCEDES 300 124 D, 1989 r„ jasnoniebieski metalic, wspo-. 
maganie kier., centr. zamek, el. otw. szyberdach, alum. felgi, Ro, 
5-biegowy, -  24.500 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/734-72-65,0604/67-86-93
MERCEDES 300124 D, 1989 r., 170 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
biały, ABS, ASD, ASR, hydrauliczne zawieszenie, szyberdach, hak, 
RM, alarm, centr. zamek, wspomaganie, zadbany, kpi. dokumen
tacja, bez wypadku, • 28.000 zł. Legnica, tel. 076/851-26-56, 
0608/45-82-31
MERCEDES 300124 D, 1989 r., 3000 ccm, diesel, jasny metalic, 
ABS, radio, wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, - 29.500 
zł. Nowa Sól, tel. 0601/76-90-57 
MERCEDES 300124 E, 1991 r„ 215 tys. km,'3000 ccm, turbo D, 
złoty metalic, ABS, alarm, alum. felgi, webasto, drewniane wy- 
itóńczenia.pizeróbióny ńa E-Klasse, szeroka listwa, termometr 
zewnętrzny, blokada skrzyni biegów, pokrowce, RO, stan ideal
ny, szyberdach, el. reg. lusterka, • 34.000 zl. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-29-97,0604/25-71-95 
MERCEDES 300 124 E KOMBI, 1991 r., 200 tys. km, 3000 ccm, 
benzyna, 24V, bordowy metalic, skórzana tapicerka, klimatyza
cja, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, 2 alarmy, RO Pio
neer, alum. felgi Borbet, telefon, stan b. dobry, - 33.000 zl lub 
zamienię na mniejszy. Zgorzelec, tel. 075/775-50-09 
MERCEDES 300 124 D, 1991 r., 180 tys. km, 3000 ccm. grafito
wy metalic, oclony w całości, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
klimatyzacja, ABS, ASD, stan b: dobry, - 35.000 zi lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 075/732-67-68,0606/74-86-04 
MERCEDES 300124 E, 1991 r., 215 tys: km, 300Ó cćm, diesel, 
złoty metałic, alum. felgi, ABS, alarm, pokrowce, szyberdach, 
szyberdach, eł. reg. lusterka, wykończenia w drewnie, blokada 
skrzyni biegów, przerobiony na E-Klasse, - 34.000 zł. Szklarska 
Poręba, tel. 075/717-29-97,0604/27-71-95 
MERCEDES 300 124 D, 1991/92 r.,.240.tys. km, biały, książka 
serwisowa, bez wypadku,'klimatyzacja, 3  zabezpieczenia, RM, 
centr. zamek *  pilot, alum. felgi, • 39.000 zł. Zary, tel. 
068/470-39-67,0601/87-73-20. - . - ^
MERCEDES 300 124 D, 1992 r., 177 tys. km, 3000 ccm, srebrny 
metalic, ABS, alum. felgi, alarm, wspomag. kierów., podłokietniki, 
szerokie listwy, hak, miesiąc w kraju, - 30.000 zł. Lubin, tel. 
0601/05-58-33
0  MERCEDES 300,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 

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

MERCEDES 300124,1992 r„ 225 tys. km, 3000 ccm, TD, szary 
metałic, automatic, klimatyzacja, ABS, alarm, centr. zamek + pi- ■ 
lot, wykończenia w drewnie, 4 el. otw. szyby, podświetlane progi, 
przód od E-klasy, - 39.000 zł. Malanów k. Turku, tel. 
063/288-31-1770503/67-36-71
MERCEDES 300124 E, 1992 r., 123 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, szary metalic, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, wspomaga
nie, stan b. dobry, - 34.000 zł. Nowa Sól, tel. 0601/76-90-57 
MERCEDES 300124 D, 1992 r., 186 tys. km, diesel, czamy me
talic, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + zabezpieczenie, 
ABS, 5-biegowy, el. otw. szyby, klimatyzacja, hak odpinany, pod
grzewane lusterka, spoiler, blenda tylnych świateł, kpi. kół zimo
wych i letnich, termometr, • 30.000 zl. Radków, tei. 074/871-22-74 
MERCEDES 300 E, 1992 r., 3000 ccm, Czamy, skóra, aluminio
we felgi, klimatyzacja, el. otwierane szyby, centralny zamek, -
60.000 zl. Wrocław, tel. 0601/41-69-52 *
MERCEDES 300 124,1992/98 r., 3000 ccm, turbo D, zielony 
metalic, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, el. otwierane 
szyby i szyberdach, radio, bez wypadku, z salonu, serwisowany, 
stan techn. b. dobry, • 38.500 zl. Brzeg, tel. 0601/84-73-90. - 
MERCEDES 300124,1993 r., 3000 ccm, benzyna, cierńnófiole- 
towy, szeroka listwa, skóra, podgrzewane siedzenia, klimatyza
cja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, RO, do sprowa
dzenia z Niemiec • 16.000 DEM + cło. Żary, tel. 0602/24-82-21 
wieczorem
MERCEDES 300, 1994 r., 120 tys. km. 3000 ccm, 24V diesel, 
zielony metalić, klasy E, pełna dokumentacja, pełne wyposaże
nie oprócz-skóry i klimatyzacji, stan idealny, - 46.500 zł lub za
mienię na tańszy. Kłodzko, teł. 074/868-73-73,0502/40-91-08 
MERCEDES 300 210 E-KLASSE, 1996 r., 75 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, 24V, fioletowy metalic, wersja Avantgarde, ksenonowe' 
reflektory, szyberdach, hak, składane lusterka, spryskiwacze lamp
1 inne dodatki, • 82.000 zł lub zamienię na tańszego Mercedesa. 
Lubań. tel. 0604/69-28-77
MERCEDES 300 E, 1996/97 r., 85 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
24V, perłowogranatowy, wersja Awangardę, pełne wyposażenie 
cena - 95.000 zł, łub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/311-17-90
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 zl. Wro- - 
claw, tel. 071/311-52-97, 0602/48-10-55 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • AG0196 www.au- 
togielda.com.pl)
MERCEDES 320124 E, 1993/94 r., 200 tys. km, 3200 ccm, 24V, 
śliwka metalic, ABS, ASD, alum. felgi, el. otw. szyby i dach, el. 
reg. lusterka, 2 poduszki pow., klimatyzacja, automatic, 5 przeło
żeń, radio Alpina + CD, • 33.000 zl. Złotoryja, tel. 076/878-41-56, 
0608/71-15-75 .
MERCEDES 320124 E, 1994 r., 190 tys. km. 3200 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, ; 
poduszka pow., el. otw. szyby, - 38.000 zł. Żary, tel 068/374-26-24, 
0603/57-38-56
MERCEDES 380 126 SE, 1982 r„ 250 tys. km. 3800 ccm, V8. 
czarny metalic, inst. gazowa, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
szyberdach, el. reg.. reflektory, wycieraczki reflektorów, biała ta
picerka (pluszowa), 4 zagłówki, RO + 4 głośniki, alum. felgi 
245x16, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 17.000 zł. Opole, tel. 
0604/35-45-53
MERCEDES 420124 E, 1994 r., 92 tys. km, 4200 ccm. benzyna, 
wrzosowy metalic, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 55.000 zl lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 
0607/19-33-83
MERCEDES 420 124 E, 1995 r„ 4200 ccm, benzyna, perłowo* 
czamy, pełne wyposażenie, alum. felgi, przód .Lorinsef, • 56.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-65, 0607/56-92-76 
MERCEDES 500 SEC. 1984 r., czamy, coupe, automatic, el. otw. 
szyby, el. reg. fotele, klimatyzacja, alum. felgi, • 22.950 zl. Zielo
na Góra, tel. 0603/29-39-91
MERCEDES 500126 SEL, 1987 r., 200 tys. km, 5000 ccm, złoty 
metalic, pełne wyposażenie, • 20.000 zL Kościan, tel. 
065/512-95-14
MERCEDES 560126 COUPE, 1986 r., 131 tys. km, 5600 ccm, 
złoty metalic, klimatyzacja, skóra, pełne wyposażenie elektrycz
ne, zadbany, * 18.500 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel.
364-45-83,0602/29-44-35
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M ITSUBISHI
0  MITSUBISHI 3000 GT V Z 4 ,1991/92 r., czerwony,

. czarna skóra, Twin Turbo, 320 KM, 4x4, ty lna  oś
skrętna, aktywne spollery, el. reg. lusterka, fote
le, szyby i anteny, 2 klim atyzacje, RM Pioneer (4 
x  35 W), poduszka pow., ABS, • 43.000 zł. Wro
cław, tel. 0608/33-89-68 80009011

MITSUBISHI CARISMA 1995 r., 155 tvs. km. 1600 ccm, 
perłowogranatowy, kupiony w salonie, ABS, 2x poduszka 
pow., alarm, centralny żamek, - 27.000 zl. Kalisz, tel. 
0603/59-16-97
MITSUBISHI CARISMA, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, RO, - 28.000 z l. ., tel. 
0601/05-43-93
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 80 tys.'km, 1600 ccm, 16V, 
zielony, peina dokumentacja, klimatyzacja, ABS, wspoma
ganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 27.900 zł. Wro
cław, tel. 0717310-71-38
MITSUBISHI CARISMA GDI, 1998r., 150 tys. km, 1800ccm, 
benzyna, ciemnozielony metalic, ABS, klimatyzacja, 4 pod. 
powietrzne, RO, centr. zamek ♦ pilot, bez wypadku, alum. 
felgi, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, stan b. dobry, -
40.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-31-14,0602/66-27-23 
MITSUBISHI CARISMA GDI, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 4 po
duszki powietrzne, pełne wyposażenie el., klimatyzacja, •
40.000 z ł«. Brzeg Dolny. tel. 0502/26-45-73 .
MITSUBISHI CARISMA GDI SEDAN. 1999 r., 60 tys. km, 
1800 ccm, granatowy metalic, najbogatsza wersja .LS”, •
48.000 zl. Nowa Sól. tel. 068/356-29-36,0603/50-89-77 
MITSUBISHI CARISMA GDT, 1999 r.. 30 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, bordowy, wersja Elegance, hatchback, pełne wy
posażenie, • 55.000 zl lub zamienię na tańszy samochód. 
Oława, tel. 0602/77-40-76
MITSUBISHI COLT, 1982 r.r 1200 cćm, biały, stan dobry, 
radioodtwarzacz, po naprawie zawieszenia, blacharki i ma
lowaniu, - 2.000 zł lub zamienię. Grodków, tel. 077/415-57-99 
MITSUBISHI COLT, 1983 r., 1400 ccm, turbo E, czamy, RO. 
stan dobry, - 1.500 zl. Zielona Góra, tel. 0607/56-96-24 
MITSUBISHI COLT GLX. GS1, 1984 r., 195 tys, km, 1400 
ccm, 12V, czerwony, ocynkowany, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 
obrotomierz, el. reg. lusterka, dzielona tylna kanapa, ater
miczne szyby, tylne uchylne, skórzana kierownica, RM ♦ 
kolektor + 6 głośników, hak, nowy docisk; halogeny soczew
kowe i inne, - 3.400 zł. Jarocin, tel. 0600/67-59-36 
MITSUBISHI COLT, 1990 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, biały, stan dobry, nowa pompa paliwowa, regulowana kie
rownica, mało eksploatowany, • 8.600 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-28-97
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1500 ccm, 12V, srebrny, 90 KM, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, dzielona 
tylna kanapa, Mul-T-Lock, radio, stan b. dobry, • 9.800 zł. 
Księginice, tel. 071/311-89-89 
MITSUBISHI COLT GLXI, 1991 r., 145 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna, biały, stan b. dobry, katalizator, el. reg. lusterka, 
reg. kierownica, wspomaganie kier., RO, przegląd do 12.2001 
r. - 13.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/647-47-50 
MITSUBISHI COLT. 1994 r.. 127 tys. km, 1300 ccm. 12V, 
czamy metalic, wspomaganie, alum. felgi, katalizator, sze
rokie opony, alarm + pilot, immobilizer, ważny przegląd, I 
właściciel, • 16.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/322-75-27 
MITSUBISHI COLT,. 1995 r., 79 tys. km, 1300 ccm, 12V, 
granatowy metalic, 75 PS, dzielona i składana tylna kanapa, 
obrotomierz, serwo, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
immobilizer, alarm + pilot, pełna dokumentacja, stan b. do
bry, - 17.900 zł. Mirsk, tel. 075/783-45-96 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1996/97 r., 85 tys. km. 2000 ccm, 
16V, czerwony, alum. felgi, zimowe opony, RM, klimatyza-. 
cja, centr. zamek, -43.000 zł. Leszno, tel. 065/520-91-13 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 1800 ccm. turbo D, grafito
wy metalic, wspomaganie kier., welurowa tapicerkat stan b. 
dobry, atrakcyjny wygląd, brak przeglądu, - 4,500 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
MITSUBISHI GALANT, 1985/86 r ,  1800 ccm. diesel, beżo
wy metalic, po remoncie silnika, nowe wtryski, amortyzatory
1 hamulce, stan blacharki dobry, stan techniczny dobry, za
dbany, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 071/783-44-57 wieczorem 
MITSUBISHI GALANT GLX, 1986 r., 15 tys. km, 1798 ccm. 
czerwony, alarm, centr. zamek, wspomaganie, RO, po re
moncie silnika, stan dobry, • 8.000 zł. Chocianów, tel. 
0604/37-18-83
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 138 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, 
na zachodnich tab licach - 3.750 zł. Legnica, tel. 
0601/75-76-39
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 200 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, srebrny metalic, wspomaganie kier., welurowa tapi
cerka, stan dobTy, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0602/83-18-16 
MITSUBISHI GALANT, 1988 r., 2300 ccm. turbo D, jasno
zielony, po remoncie kapitalnym silnika, blacharka do ma
łych poprawek, alum. felgi, kpi. kół zimowych, dodatkowe 
części, - 6.000 zł. Wrocław, teł. 071/346-43-73, 
0603/37-56-23
O  MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 1800 ccm, z ie lony 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, • 7 .900 z ł lu b  z a m ie n ię . Ż a ry , te l.  
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022211

MITSUBISHI GALANT GLSI, 1989 r., biały, automat, immo
bilizer, katalizator, ABS, wspomaganie kierownicy, regulo
wana kierownica, centralny zamek, el. otw. szyby, szyber
dach, szeroka listwa, zderzaki w kolorze nadwozia, - 9.500 
zł. Gubin, tel. 0608/01-32-04
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 192 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, czamy metalic, stan idealny, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji, 71/100 km, RO, przegląd do 12.2001 r, -
10.500 zł lub zamienię na inny. Trzebnica, tel. 071/387-06-67, 
0603/99-80-62
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, zie
lony metalic, katalizator, wspomaganie, centr. zamek, RO, 
el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, kpi. doku
mentacja, kpi. dokumentacja, zadbany, - 11.200 zł. Lubin, 
tel. 076/844-35-22
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1100 ccm, 4-suw, V6, szary 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
reg. szyberdach, hak, welurowa tapicerka, radio, zadbany, •
11.600.zl. Lubin, tel. 0601/78-34-22 
MITSUBISHI GALANT, 1991/97 r., 138 tys. km, 1800 ccm. 
szary metalic, wspomaganie, reg. kierownica, reguł. wys. 
mocowania pasów, tylna szyba ogrzewana, RM, spoiler, do
datkowe światło .stop*, • 12.500 zł. Głogów, tel. 
076/833-49-42
MITSUBISHI GALANT KOMBI, 1997 r., 60 tys. km, 2000 
ccm, zielony metalic, 2xSRS, el. otw. szyby, centr. zamek, 
kpi. dokumentacja, - 43.000 zł lub zamienię. Wołów, tel. 
071/389-31-20
MITSUBISHI LANCER SEDAN. 1980 r.. 46 tys. km, 1570 
ccm, benzyna, czerwony, 5-biegowy, hak, szyberdach, reg. 
kierownica, oryg. RO Philips, tarcze hamulcowe na 4 ko
łach, nowe tablice rejestr., przegląd do 2002 r, • 1.600 z ł . 
Wrocław, tel. 0503/94-33-46
MITSUBISHI LANCER, 1985 r., 160 tys. km, 1800 ccm, die
sel, złoty metalic, 4-drzwiowy, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
367-00-41
MITSUBISHI LANCER, 1987 r., 166 tys. km, 1800 ccm, die
sel, niebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, 
przegląd do 05. 2002 r ,  stan dobry, • 5.200 zł. Piława Gór
na, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/53-50-17 po 15 '

MITSUBISHI LANCER SKŁADAK, 1987/94 r., 15Q0 ccm, 
benzyna, złoty metalic, inst. gazowa, - 5700 zl. Wrocław, 
tel. 0503/51-85-74
MITSUBISHI LANCER, 1990 r., 170 tys. km. 1500 ccm, 
wtrysk, brązowy metalic, pełna dokumentacja, RO, central
ny zamek, bez wypadku, zadbany, - 9.900 zł. Wałbrzych, tel. 
0601/78-48-31
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 147 tys. km, 1800 ccm, nie
bieski metalic, el.szyby i lusterka, centr. zamek, hak, wspo
maganie, reg. kierownica, nowy lakier, zadbany, możliwa za
miana na motocykl, - 12.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-30-55 
MITSUBISHI LANCER GLXI, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 
16V, 113 KM, czerwony metalic, el. otw. szyby, ęl. reg. lu
sterka, wspomaganie, RO, lakierowane zderzaki, • 13.500 
zł. Lubań, tel. 075/722-40-06,075/721-36-11 s 
MITSUBISHI LANCER. 1995 r., 90 tys. km automatic. kli
matyzacja, - 20.000 zf. Władysławowo, tel. 058/674-17-61 
MITSUBISHI SPACE GEAR, 1997 r., 30 tys. km, 2000 ccm, 
morski metalic, 8-osobowy van, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, reg. kierownica, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 
hak.-RO, ciemne szyby, stan idealny, • 53.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/725-45-71
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1987/97 r., 135 tys. km, 1800 
ccm, TD, fioletowy, hak, kpi. dokumentacja, wspomaganie,
7-osobowy, I właścicie l, • 11.500 zł. Rychnów, tel. 
077/410-49-68
MITSUBISHI SPACE WAGON. 1993 r., 150 tys. km. 2000 
ccm, benzyna, bordowy metalic, ins i gazowa, 7-osobowy, 
klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, centr. za
mek, • 21.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0607/10-60-69

MOSKWICZ
MOSKWICZ ALEKO, 1990 r., 60 tys. km, 1500 ccm. benzy
na, granatowy, 5-drzwiowy, kolumny MćPhersona, napęd 
przedni, w ciągłej eksploatacji, - 1.900 zl. świętoszów, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0605/83-18-08 
MOSKWICZ ALEKO. 1992 r.. 84 tys. km, biały, - 1.800 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-18-83

NISSAN
NISSAN 200 SX GAZELLE SPORT, 1,986 r., 156 tys. km, 
1600 ccm, wtrysk, bordowy, ażurowe alum. felgi, klimaty
zacja, deska digital, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, spro
wadzony z USA, • 7.500 zł. Nowa Sól. tel. 068/387-28-01, 
0603/24-84-42
NISSAN 200 SX, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny me
talic, po remoncie silnika, nowa turbina, pełne wyposaże
nie, skóra, I właściciel w kraju, - 15.800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/722-65-10,0602/87-22-35 
NISSAN 200 SX, 1989/90 r., 115 tys. km. 1800 ccm. 16V. 
turbo, 180 KM, czarny, ABS, wspomaganie kier., sportowy 
ukł. wydechowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. za
mek + alarm + pilot obniżony, ospoilerowany, nowe amor
tyzatory, na gwarancji, stan b. dobry, • 16.400 zl. Brzeżnik, 
tel. 0602/75-40-39
NISSAN 200 SX, 1990 r., 1800 ccm, 16V, turbo, czerwony 
metalic, alarm *  pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
centr. zamek, intercooler, 169 KM, - 14.000 zl. Prochowi
ce, tel. 076/858-40-91
NISSAN 200 SX, 1990 r., 200 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
turbo, bordowy metalic, alum. felgi, nowe turbo, sprzęgło, 
świece, klocki, akumulator, zawieszenie, nowy lakier, -
14.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-11-71, 0601/88-51-11 
NISSAN 200 SX SPORT, 1991 r. obniżony, sport. ukł. wy
dechowy, - 18.000 zł lub zamienię na diesla (VW Vento 
albo Passata). Wrocław, tel. 0605/06-90-68,071/398-18-86 
po godz. 17
NISSAN 200 SX SKŁADAK, 1994 r., 123 tys. km. 1800 
ccm, 16V, granatowy, 169 KM, pełne wyposażenie elektr., 
garażowany, - 15.500 zl lub zamienię na Hondę Civic. Wo
łów, tel. 071/389-06-35
NISSAN ALMERA 1996 r., 98 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czarny, 3-drzwiowy, ABS, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka i reflektory, wspomaganie kier., welurowa ta
picerka, centralny zamek, immobilizer, sprowadzony w ca
łości, zadbany, • 23.500 zł. Poznań, tel. 061/816-05-55, 
0601/71-56-41
NISSAN ALMERA, 1996/97 r., 56 tys. km, 2000 ccm, die
sel, biały, 5-drzwiowy, lusterka i zderzaki w kolorze nadwo
zia, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, serwo, reg. kierow
nica, spoiler, • 28.000 zł. Mąkoszyce, tel. 062/731-60-02 
po godz. 16
NISSAN ALMERA, 1997 r., 30 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
czamy, poduszki pow., wspomaganie, otwierany dach, e l 
reg. lusterka, immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierow
nica, obrotomierz, ciemne szyby, • 27.900 zł (możliwe raty). 
Legnica, tel. 076/862-77-03
NISSAN ALMERA. 1997 r., 51 tys. km. 1400 ccm, 16V, 
seledynowy metalic, alarm, immobilizer, centr. zamek, el. 
reg. reflektory, el. reg. lusterka, wspomaganie, - 24.500 zł. 
Wrocław, teł. 0604/37-03-31
NISSAN ALMERA SEDAN, 1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm. 
16V, niebieski metalic, poduszka pow., wspomaganie, el. 
reg. lusterka, immobilizer, welurowa tapicerka, reg. kierow
nica, obrotomierz, ciemne szyby, • 29.500 zł (możliwe raty). 
Legnica, tel. 076/862-77-03
NISSAN BLUEBIRD, 1989 r., 2000 ccm, srebrny metalic, 
w szystkie  e l. dodatki, • 6.500 zł. Legnica, tel. 
076/852-39-07,0603/91-07-22 
NISSAN CHERRY DATSUN, 1981 r., 74 tys. km, 1163 ccm, 
kolor wiśniowy, nowy akumulator (gwarancja), RO *  gło
śniki, przegląd do 03.2002 r., ubezpieczony, 5-drzwiowy, 
szyberdach, wersja sportowa, stan dobry, - 1.600 zł lub 
zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 0604/27-73-46 
NISSAN CHERRY, 1983 r., 19 tys.' km, 1300 ccm, benzy
na, biały, po lakierowaniu, po remoncie rozrusznika i alter
natora, 5-biegowy, 5-drzwiowy, • 3.200 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-51
NISSAN CHERRY, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, • 1.900 zł. Wieruszów, 
tel. 062/784-20-87
NISSAN CHERRY, 1985 r., 240 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, turkusowy metalic, RO, składane tylne siedzenia, szy
berdach, obrotomierz, 5-drzwiowy, 5-biegowy, przegląd do
05.2002 r, - 4.000 zł lub zamienię na młodszy, z dopłata do
10.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-80-27 po godz. 17 
NISSAN MAXIMA, 1991 r., 166 tys. km, 2960 ccm, benzy
na, bordowy metalic, kpi. dokumentacja, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
alum. felgi, tempomat, • 13.800 zł lub zamienię na tańszy 
lub droższy. Legnica, tel. 076/854-97-60,0601/17-06-01 
NISSAN MAXIMA, 1994 r.. 3000 ccm, granatowy, pełne 
wyposażenie, klimatyzacja, skóra, e l otwierane szyby, e l 
reguł lusterka i fotele, tempomat, aluminiowe felgi, serwi
sowany, • 29.900 zł. Wrocław, tel. 071/339-89-94 do 
godz. 16,0605/35-71-99
NISSAN MICRA 1989 r., 171 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, biały, II właściciel, udokum. pochodzenie, welur, nowe 
hamulce, przegląd do maja 2002 r., techn. sprawny, - 7.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-33-48 
NISSAN MICRA, 1995 r., 73 tys. km, 1000 ccm, zielony, 
alarm, immobilizer, bagażnik, RO, kpi. opon zimowych, II 
właściciel, • 18.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-58-55 wie
czorem
NISSAN MICRA. 1995/96 r., 92 tys. km, błękitny metalic. I 
rej. 1996 r., z salonu, serwisowany, pełna dokumentacja, 
alarm, immobilizer, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 16.800 z l 
Brzeg, tel. 077/416-60-98, 0608/52-84-9.1

NISSAN MICRA, 1996 r., 60 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, pod; powietrzna, e l reg. reflektory, alarm, -15.900 
zl. Syców, te l 062/785-32-96. 0601/79-75-12 
NISSAN MICRA. 1997 r ,  28 tys. km, 1000 ccm, błękitny 
metalic, wspomaganie kierownicy, radio, pod. powietrzna, 
hak, • 18.000 zł. Legnica, tel. 076/851-20-97 
NISSAN MICRA. 1998 r.. 19 tys. km. 1000 ccm, 16V, czer
wony, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., immobi
lizer, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, •
21.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-39-95, 0607/24*57-07 
NISSAN MICRA, 1998 r., 22 tys. km, 1000 ccm, zielony 
metalic, immobiliźer, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., 
kp i dokumentacja, zimowe opony, garażowany, zderzaki 
w kolorze nadwozia, RO Sony + CD, - 20.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/93-78-96
NISSAN MICRA, 1999 r., 16V, czerwony, 5-drzwlowy, ku
piony w 2000 r. w salonie, serwisowany, I właściciel, po- 

.duszka pow. kierowcy, • 22.700 zł. Legnica, tel. 
0601/33-38-04
NISSAN MICRA, 1999 r., 1000 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, kupiony w salonie, - 21.900 zł. Wrocław, tel. 
0606/05-33-05 .
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, 16V, kolor 
morski metalic, bez wypadku, wspomaganie, eł. reg. re
flektory, 5-biegowy, spoiler, RO, stan b. dobry, - 12.500 zł 
(m ożliwe ra ty lub zam iana). Kamienna Góra, tel. 
0605/55-48-22
NISSAN PRIMERA SLX, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, bia
ły, ABS, RM Pioneer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, centr. zamek ♦ pilot, alarm, - 15.000 zł. Wrocław, 
tel. 787-37-90, 0601/74-93-43 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 2000 ccm, diesel, kolor grafi
towy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
5-drzwiowy, RO Nissan, stan b. dobry, -16.900 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/744-41-22
NISSAN PRIMERA, 1991/92 r., 164 tys. km. 2000 ccm, 
16V, grafitowy metalic. alum. felgi, el. otw. szyby, e l reg. 
lusterka, RO, hak, szyberdach, • 12.000 zł. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/316-77-93, 0609/47-98-33 
NISSAN PRIMERA GT, 1991/92 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 
16V, DOHC, 150 kM, czamy, pełne wyposażenie oprócz 
skóry i klimatyzacji, alum. felgi, stan idealny, • 16.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-93-28
NISSAN PRIMERA GT, 1992 r., 2000 ccm. - 18.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/14-51-34

0  NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, n ieb ieski 
metalic, k lim atyzacja, ABS, wspom aganie, peł
ne wyposażenie el., szyberdach, • 13.800 z ł lub 
zamienię. Żary, u l. Okrzei 9, tel. 068/374*27-97, 
0602/79*49*88 87022601

NISSAN PRIMERA, 1992 r.. 162 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
popielaty metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, el. reg. lusterka, - 14.300 zł. Bojanowo, tel. 
0603/39-34-47
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 1600 ccm. 16V. granatowy 
metalic, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, • 13.800 zł. 
Gostyń, tel. 0602/79-95-88
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 54 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, granatowy, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, wspo
maganie, benzyna bezołowiowa, serwisowany, immobilizer, 
RO, el. reg. lusterka, stan b. dobry, - 15.700 zł. Legnica, 
tel. 0601/77-62-76
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, lekko wgnieciony błotnik lewy, -12.500 
zł lub zamienię na tańszy. Ostrów Wlkp., tel. 0502/14-52-75 
NISSAN PRIMERA SLX, 1992 r„  167 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, grafitowy metalic, I właściciel, w kraju od 7 lat, el. 
reguł lusterka, el. otwierane szyby, szyberdach, aluminio
we felgi, kp i kół zimowych, hak, bagażnik dachowy, alarm, 
radioodtwarzacz Panasonic, garażowany, zadbany, -16.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/840-60-17 wieczorem 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992 r.. 140 tys. km, 1600 
ccm, 16V, czarny, centr. zamek + alarm, inst. gazowa, -
13.000 zł. Wrocław, tel. 0603/85-13-81
NISSAN PRIMERA, 1992/93 r., 151 tys. km, 1600 ccm, 
SLX, granatowy metalic, sprowadzony w całości w 94 r., 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. za
mek, opony zimowe, - 15.500 z(. Wrocław, tel. 
071/783-50-76,0607/23-81-48 
NISSAN PRIMERA KOMBI. 1993>., 168 tys. km, 2000 ccm. 
dipsel, żonkilowy, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka - 19.500 zl. Jarocin, tel. 062/740-90-12 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 1600 ccm, 16V, bordowy me
talic, centr. zamek, wspomaganie, w kraju od tygodnia, •
16.500 zł. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
NISSAN PRIMERA GT SEDAN, 1993 r., 80 tys. km, 2000 
ćcm, wtrysk 16V, czerwony, 150 KM. wspomaganie, centr. 
zamek, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia, weiury, halogeny, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny, -14.500 
zł z cłem. Lubin, tel. 076/847-30-39,0604/75-06-57 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 125 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, instalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, • 16.800 zł. 
Sobótka k. Ostrowa Wielkopolskiego, tel. 062/734*13-65 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 40 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
biały, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, 
• 15.000 zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75 
NISSAN PRIMERA SLX, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, podgrzewane i el. reg. lu
sterka, ei. otw. szyby, alarm, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, -19.000 zł. Wrocław, tel. 352-46-08.0601/17-30-96 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1994 r.. 77 tys. km, 1600 ccm. 
16V, szary, 4-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, im
mobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, •
17.000 zl. Legnica, tel. 076/722-85-18
NISSAN PRIMERA, 1994 r.. 94 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, srebrny metalic, automatic, I właściciel, w kraju od 1996 
r., garażowany, stan techn. b. dobry, nowe opony, ,  20.500 
zł. Wrocław, tel. 071/321-74-90, 0502/30-09-40 
NISSAN PRIMERA 1994 r., 180 tys. km. 2000 ccm, die
sel, biały, szyberdach, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, 
stan b. dobry, - 22.000 zł lub zamienię. Legnica, tel. 

- 076/722-34-90,0603/48-48-88 '
NISSAN PRIMERA 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, die
sel, srebrny metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, hak, welurowa tapicerka, • 19.500 zł. Lubań, tel. 
0606/23-29-81
NISSAN PRIMERA SLX, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 
16V, bordowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapicerka, el. antena,
1 właściciel, reg. kierownica, - 21.100 zł. Oleśnica, tel. 
071/798-19-49,0606/35-57-41
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, 16V, błękitny metalic, wspomaganie, 2 poduszki 
pow., centr. zamek, 4 zagłówki, halogeny, welurowa tapi
cerka, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, stan 
techn. b. dobry, • 18.500 zł z cłem. Lubin, tel. 
0604/75-06-57,076/847-30-39 
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 60 tys. km, 1600"ccm, 16V, 
czerwony metalic, wspomaganie kierownicy, regulowana 
kierownica, immobilizer, centralny zamek z pilotem, podusz
ka powietrzna, el. reg. reflektory, spoiler, halogeny, welu
rowa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, - 19.800 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 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. szy
by, szyberdach, poduszka powietrzna, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 28.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-11-86 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1996 r., 88 tys. km, 2000 ccm, 
16V, błękitny metalic, ABS, klimatyzacja, elektryka, centr. 
zamek + pilot, immobilizer, zderzaki i lusterka, oryg. spo

iler zę światłem .Stop* w kol, nadwozia, zadbany, RM JVC 
+ 6 głośników, atrakc. wygiąd - 25.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-28-17,0600/24-96-94 
NISSAN PRIMERA SLX, 1996 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, 16V, kolor grafitowy metalic, 102 KM, hatchback, 
welurowa tapicerka, el. o.tw. szyby, szyberdach, podgrze
wane i el. reg. lusterka, wspomaganie kier., poduszka po
wietrzna, spoiler, I właściciel w kraju, - 25.000 zł. Kościan, 
tel. 065/512-47-80,0600/60-20,15 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1996 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, ciemnozielony metalic, AfeS, SRS, reg. kierownica, 
relingi dachowe, roleta, alum. felgi, kpi. kół zimowych, •
31.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-67-89 
NISSAN PRIMERA 1996 r., 81 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czerwony, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, alum. felgi, reg. kierow
nica i pasy, stań b. dobry, • 28.000 zł lub zamienię na inny 
D, z podobnym wyposażeniem. Wałbrzych, tel. 
074/842-49-68
NISSAN PRIMERA 1996 r.. 103 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, klimatyzacja, b. dobre wyposaże
nie, elem. drewna, RO, dodatkowe światło .stop*, komplet
na dokumentacja, stan b. dobry, spoiler, - 28.500 zl. Wro
cław, tel. 783-80-77,0608/37-05-75- 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1998 r., 63 tys. km, 2000 ccm, 
16V, bordowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alu
miniowe felgi, - 36.500 zł lub zamienię na Renaulta Mega- 
ne Coupe, Audi A4, TDi. Gubin, tel. 0602/48-92-94 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1998 r., 62 tys. km, 1600 ccm, 
16V, morski metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, welur, centr. zamek, 
radioodtwarzacz Panasonic, możliwość sprzedaży na raty,
- 38.000 zl lub zamiana na tańszy. Syców, tel. 
062/785-44-46,062/785-35-03
NISSAN PRIMERA 1999 r., 60 tys. km, 1800 ccm, grana
towy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, e l reg. lusterka, komputer, podgrzewane fotele, ra
dio *  6 głośników, welurowa tapicerka, alarm, centr. za
mek, halogeny, kupiony w salonie, serwisowany, - 49.500 
zł (możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
NISSAN PRIMERA SLX, 1999 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, ABS, wspomaganie kier., 2 po
duszki powietrzne, centralny zamek, RO Blaupunkt + 6 gło
śników, gwarancja, kupiony w salonie, - 40.000 zl. Oleśni
ca, tel. 0601/74-00-95
NISSAN PRIMERA 1999 r., 2000 ccm, TD, biały, ABS, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek + 
pilot, alarm, alum. felgi, radioodtwarzacz, welur, chromo
wane klamki, stan idealny, 4 elementy do lakierowania, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 34.500 zl. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0607/58-17-17 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 2000/01 r., 1800 ccm, 16V, 
czarny, najnowszy model, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, sprowadzony z Niemiec, stan b. dobry, - 44.900 zł. Kę- 
dzierzyn-Kożle, tel. Q77/482-44-80, 0602/61-26-44 
NISSAN SERENA CARGO, 1998 r., 53 tys. km. 2300 ccm, 
diesel, wiśniowy metalic, poduszka powietrzna, klimatyza
cja, c. zamek + pilot, wspomaganie, podgrzewane fotele, 
bez wypadku, obustronnie rozsuwane boczne drzwi, spro
wadzony na nowych warunkach, - 32.000 zl. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/738-36-25,0606/2M1-47 
NISSAN SUNNY, 1983/84 r., 1700 ccm, diesel, niebieski, 
po remoncie silnika, konserwacja, blacharka po popraw
kach, - 3.200 zl lub zamienię na busa, w tej cenie. Nowa 
Ruda, tel. 074/873-32-22
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1700 ćcm, niebieski metalic, ga
rażowany, stan b. dobry, • 5.000 zł. Bojanowo, tel. 
0603/89-23-00
NISSAN SUNNY B-12 KOMBI, 1986 r., 230 tys. km. 1600 
ccm, benzyna, czerwony, - 4.200 zł. Brzeg, tel. 
077/416-87-33
NISSAN SUNNY DX, 1986 r., 167 tys. km, 1681 ccm, die
sel, niebieski metalic, nowy akumulator, przeguby, amorty
zatory, po wymianie opon, zadbany, stan techn. b. dobry, •
6.500 z l Świdnica, te l 074/853-08-09 
NISSAN SUNNY GTI, 1987 r„  163 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 16V, seledynowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie 
kier., reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, sprowadzony 
w całości, kompletna dokumentacja, przegląd do 02.2002 
r., blokada zapłonu, stan b. dobry, - 7.800 zl. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-33-75 po godz. 17 
NISSAN SUNNY, 1987 r., 1600 ccm. czerwony, stan b. do
bry, sportowe siedzenia, • 2.000 zł. Szczecin, tel. 
0501/60-43-47
NISSAN SUNNY SEDAN N-13,1987 r.. 135 tys. km, 1600 
ccm, czerwony, garażowany, stan silnika b. dobry, regulo
wana kierownica, - 6.200 zł. Wałbrzych, tel. 0600/81-05-33 
NISSAN SUNNY SEDAN N-13,1988 r., 1600 ccm, benzy
na, biały akrylowy, - 8.700 zł. Nysa, tel. 077/433-16-58 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1989 r., 106 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, szary metalic, reg. kierownica, nowe amortyza
tory, nowe opony, nowy akumulator, przeguby, hak i RO, 
przegląd do listopada, • 7.500 zł. Wrocław, teł. 
0603/13-87-65
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1600 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, na białych tablicach, 1400 DM. Zielona Góra, te l 
0503/65-06-56
NISSAN SUNNY GTI. 1990/95 r.. 1800 ccm. czerwony,
3-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, e l reg. lusterka, 
alarm, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-31-56 
O  NISSAN SUNNY SEDAN, 1991 r., 141 tys . km, 

1700 ccm, diesel, srebrny m etalic, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, szyberdach, nowe opony, serw iso
wany, stan idealny, • 12.900 zł. W rocław, te l. 
0603/39-55-24 01026631

NISSAN SUNNY KOMBI N-14,'1991 r., 160 tys. km, 1600 
ccm, 16V, granatowy metalic, relingi dachowe, roleta, RM, 
aluminiowe felgi, szyberdach, pełna dokumentacja, wspo
maganie kier, - 9.700 zł. Wrocław, tel. 071/354-22-03 po 
godz. 20,0605/65-80-69
NISSAN SUNNY, 1991/92 r., 121 tys. km, 1400 ccm. 16V, 
srebrny metalic, welurowa tapicerka, nowy model, oryg. la
kier, RM + 4 głośniki, 4-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. doku
mentacja, • 11.900 zł lub zamienię, możliwe raty, (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Legnica, tel. 0605/28-37-83 
NISSAN SUNNY N-14,1991/92 r., 137 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, granatowy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, RO, 
el. reg. reflektory, kpi. dokumentacja, - 13.500 zl. Lubin, 
te l 076/847-24-75 /
NISSAN SUNNY, 1993 r., 84 tys. km, 1400 ccm. 16V. TWIN- 
CUM, biały, garażowany, stan techn. idealny, stan wizual
ny b. dobry, garażowany, wspomaganie, reg. reflektory, RO 
Clarion z CD, - 12.300 zł. Wrocław, tel. 071/782-85-60, 
0607/54-18-91
NISSAN SUNNY, 1993 r., 119 ty£  km, szary metalic, hetch- 
back, 5-drzwiowy, komplet opon zimowych, stan b. dobry,
- 14.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-44-46
NISSAN SUNNY, 1994 r., 112 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, reg. kierownica, wspomaga
nie *  opony zimowe, zabezp. przed kradzieżą, I właściciel, 
w kraju od 97 rn kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 16.600 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-90-49, 0602/63-30-41 
NISSAN SUNNY S U  SEDAN, 1994 r., 110 tys. km. 1600 
ccm, 16V, grafitowy, 4-drzwiowy, klimatyzacja, el. otwiera
ne szyby, centralny zamek + pilot, katalizator, wspomaga
nie kier., immobilizer, alarm, welurowa tapicerka, RM Pio
neer, dzielona, tylna kanapa, książka seiwisowa, -17.900 
zł. Wrocław, tel. 343-88-01.353-51-49 
NISSAN SUNNY. 1995 r.. 130 tys. km, 1400 ccm. 16V, per- 
łowoniebieski. el. reg. szyberdach 2-stopniowy, centr. za
mek, immobilizer, RO Philips, garażowany, tylna lotka, do
datkowe światło .stop*, stan b. dobry + kpi. opon zimo
wych, • 17.800 zł. Polkowice, tel. 0502/29-15-90

OLDSMOBILEf
OLDSMOBILE CUTLASS, 1997 r., 3100 ccm pełne wypo
sażenie, stan idealny, - 56.000 zł. Wrocław, te l 0601/77-44-90

OLTCIT
OLTCIT CLUB, 1991 r„ 79 tys. km, 1129 ccm, benzyna, 
szary metalic, stan b. dobry, oryg. lakier, I właściciel, po
krowce, - 2.050 zł. Syców, tel. 0602/18-21-53 - 
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 48 tys. km, 1100 ccm, srebr
ny metalic, pokrowce .miś’ , RO, 2 nowe opony, garażowa
ny, zadbany, stan b. dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/354-22-13
OLTCIT CLUB 11R, 1992 r., 78 tys. km, 1100 ccm, boxer, 
srebrny metalic, po remoncie silnika i ukl. hamulcowego i 
wydechowego, obrotomierz, tylna szyba ogrzewana, RM, 
zadbany, *  drugi uszkodzony, naczęści, - 2.250 zł. Lubo
mierz, te l 0607/19-60-08
OLTCIT CLUB, 1992 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
srebrno-szary, stan dobry. - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/348-59-80
oLTCIT CLUB. 1992 r. stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, 
teł. 071/357-89-67
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992/93 r., 50 tys. km. 110Ć ćcm, 
benzyna, biały, 3-drzwiowy, atrakc. wygląd, akcesoria Citro
ena, serwisowany, tylna wycieraczka, nowy akumulator, stan 
techn. b. dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0604/84-15-86

OPEL
O  OPEL • AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszko

dzone samochody • na nowych zasadach. Ofe^-» 
ta  (ok. 800 aut) i zdjęcia w internecie: www.a 
ton.pl. Co tydzień wyjazd do Belgii. Kilka tysięcy 
aut do  obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. 
W roc ław , te l. 071/353*26*37, 0601/70*67*46 
01026911

OPEL AGILA 2000 r„ 26 tys. km. 1200 ccm 75 KM, wszyst
kie el. dodatki, - 32.000 zł. Rawicz, tel. 0601/54-32-51 
OPELASCONA 1979 r., czerwony, sprawny, po remoncie 
skrzyni biegów, drugi silnik, do remontu błotników i przed
nich nadkoli, • 1.000 zł. Kępno, tel. 062/782-01-66 
OPELASCONA 1981 r., 80 tys. km, 1600ccm, ciemnozie
lony, instalacja gazowa, stan dobry, atrakcyjny wygląd, hak, 
radioodtwarzacz, • 1.900 zl. Oleśnica, tel. 0603/75^55-31 
OPEL ASCONA SEDAN, 1981 r., 1600 ccm, diesel, złoty 
metalic, szyberdach, alum. felgi, hak, 4-drzwiowy, 5-biego
wy, kpi. dokumentacja, do wymiany częściowo blacharka, 
stan dobry, - 3.200 zł. Raciborowice Górne, tel. 
076/818-97-37
OPEL ASCONA 1982 r., 1600 ccm, diesel, szaiy metalic, 
po remoncie silnika, alternator *  drugi silnik, pompa wtry
skowa, pompa hamulcowa, - 4.600 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/645-83-55
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, alum. felgi, serwisowany, atrakc. wygląd, bez 
korozji, stan b. dobry, • 4.800 zi lub zamienię na droższy lub 
uszkodzony. Gromadka, te l 0608/25-26-89,076/817-29-56 
OPEL ASCONA 1982 r., 1600 ccm, OHC, zielony, alum. 
felgi, hak, zadbany, ubezpieczony, - 2.500 zl lub zamienię. 
Korfantów, te l 077/431-28-42 
OPELASCONA 1982 r., 155tys. km, 1600ccm, brązowy, 
5-biegowy, oryginalny lakier, - 3.500 zł. Lubań, tel. 
075/722-33-79
OPELASCONA 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, hak, 
5-drzwiowy, z urzędu .celnego, • 3.000 zł. Wądroże Wielkie, 
te l 076/887-44-83
OPEL ASCONA C. 1982 r., 119 tys. km, 1600 ccm. bef3&  
na, wiśniowy, bez wypadku, stan b. dobry, na białych ra d 
cach - 1300 DEM. Wrocław, tel. 354-14-78 
OPEL ASCONA 1982 r., 1300 ccm, benzyna, ziełony, in
stalacja gazowa, 2-drzwiowy, stan silnika b. dobry, stan do
bry, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 0603/58-98-49 
OPEL ASCONA C, 1982 r.. 1600 ccm. OHC. szafy, stan : 
silnika i blacharki dobry, 4-drzwiowy, w ciągłej eksploatacji, 
peina dokumentacja, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/353-76-34, 
0609/16-96-85
OPELASCONA 1983 r., 1600 cćm, biały, oryginalny, oszklo
ny szyberdach z roletą, welurowa-łapicerka, hak, wspoma
ganie, stan b. dobry, cena • 4.300 zł, lub zamienię na busa, 
Tarpana, diesel. Polkowice, tel. 076/847-92-17, 
0605/34-19-21
OPELASCONA 1983 r., 1600 ccm, diesel, brązowy meta
lic, 5-drZwiowy, 5-biegowy, - 4.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-32-93,0501/22-39-40 •
OPEL ASCONA 1983 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, • 4.600 zł. Opole, tel. 
077/442-19-47,
OPELASCONA 1983 r„ 70 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, nowy akumulator, 5-biegowy, pokrowce, 
silnik OHC, halogeny, zadbany; RM, garażowany, pełna do
kumentacja, • 3.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-09-39, 
0606/27-97-38
OPELASCONA 1983 r., zielony, .na chodzie*, po remon
cie, zadbany, - 2.200 zł. Zielona Góra, te l 0503/05-58-67 
OPELASCONA 1983/84 r., 120tys. km, 1600ccm. zielo
ny, oryg. lakier, bez wypadku, koła zimowe, 5-drzwiowy, za
dbany, stan dobry, - 2.600 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/732-59-61,0502/37-84-36 
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1300 ccm, OHC, srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny, oryginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek^- 
2.150 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34$>"? 
0601/77-61-54
OPELASCONA SEDAN, 1984 r., 1800 ccm, benzyna ♦ gaz, 
czerwony, pełny wtrysk, inst. gazowa, hak hol, 2 nowe opo
ny, • 4.700 zł. Bolków, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/17-95-67 
OPELASCONA, 1984 r., 1600 ccm, diesel, zielony metalic,
- 3.700 zł. Lisowice, gm. Prochowice, tel. 076/858-46-56 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, noWy akumulator, po remoncie 
silnika, stan techniczny b. dobry, w kraju od 1992 r, - 4.000 
zł lub zamienię na diesla. Żary, tel. 0602/11-44-86 
OPEL ASCONA SEDAN. 1984 r.. 20 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, inst gazowa, 4-drzwiowy, po re
moncie silnika, kpi. dokumentacja, - 4.700 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/734-41-72.0605/64-87-09 
OPEL ASCONA SEDAN. 1984 r., 165 tys. km, 1600 ccm, 
SOHC, 90 KM, zielony metalic. insL gazowa Lovato (atest 
do 2009 r.), alarm + pilot, alum. felgi 14* (z BMW), nowe 
opony, 4-drzwiowy, oznakowany, zadbane wnętrze (w kolo
rze nadw.), RO z CD Pioneer, atrakc. wygląd, stan b. dobry, 
kpi. dokum., dodatki, koszt przejazdu 100 km -10 zł, - 5.300 
zl. Drezdenko k. Gorzowa Wlkp., te l 0603/31-10-21 
OPELASCONAC, 1985 r., 187tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 90 kM, srebrny metalic, 5-drzwiowy, po remoncie bla
charki, I właściciel w kraju, przegląd do 11.2001 r., stan do
bry, - 4.800 zl. Lubin, tel. 076/844-68-15 
OPEL ASCONA GSI, 1985/86 r., 2000 ccm, wtryskr biały, 
sportowe zawieszenie Jamex, tłumik, fotele Recaro, el. otw. 
szyby, dogital, komputer, alum. felgi 205, 50,15. ospittB^r 
wany irmscher, dyfuzory, poszerzony, mocno obniżony, spro
wadzony w całości, po tuningu, dodatki, - 6.200 zł lub za
mienię. Ścinawa, tel. 076/843-67-04
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,^ )P E L  ASCONA, 1986 r., '150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
' W zary metaiic, 5-biegówy; 5-drzwiowy, szyberdach, alum. 

felgi, nowy akumulator, I właściciel, - 4.700 zł. Bielawa, tel. 
074/833-35-24 ,
OPEL ASCONA, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metaiic, po wymianie amortyzatorów, nowy aku
mulator, PO, hak, - 3.500 zł. Głogów, tel. 076/834-91-28 
OPEL ASCONA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
insi gazowa, 5-biegowy, 5-drzwiowy, po remoncie silnika, 
nowe amortyzatory, szyberdach, deska digrtal, - 6.100 zł. 
Kamienna Góra, tel. 0604/24-09-72 '
OPEL'ASCONA, 1986 r;, 1800 ccm, biały, 5-biegowy,
4-drzwiowy, stan techn. dobry, na zachodnich tablicach, •
1.000 zł. Nowa Sól. tel. 068/352-44-21
OPEL ASCONA, 1987 r., 97 tys. km, 1600 ccm, granatowy,
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, RO Blaupunkt + 6 gło
śników, instalacja gazowa, nowy akumulator (gwarancji), 
welurowa tapicerka, po wymianie pasków, wiele nowych czę
ści, stań dobry, pilne, - 6.400 zł. Opole, tel. 0,605/10-68-87 
OPEL ASCONA, 1987 r ,  1800 ccm, benzyna, srebrny, bez 
rdzy, po wymianie zawieszenia, oryg. lakier, - 3.900 zl. Wro
cław, tel. 0501/43-03-23
OPELĄSCONA, 1988 r., 1600 ccm, OHĆ, brązowy metaiic, 
alum. felgi, szyberdach, przegląd do 04.2002 r., 5-biegowy, 
RO, - 5.000 zł. Wrocław, tel, 071/345-42-00 
OPEL ASCONA C, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk 5-biegowy, 
obniżony, spoilery, aluminiowe felgi, na białych tablicach - 
2.400. zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, czerwony, 
alarm, stan dobry, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 

O  OPEL ASTRA KOMBI, 118 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
biały, wspom aganie, 2 poduszki pow., szyber* 
dach, oryg. RM, re ling i dachowe, roleta, dodat
kowe św ia tło  „s to p ", el. reg. reflektory, sprowa
dzony i oclony w  ca łości (w 5.2001 r.), bez wy* 
padku, po przeglądzietech., zarejestrowany, stan 
id e a ln y , • 18.900 z ł. N o w o g ro d z ie c , te l.  
075/731-69-57,0609/29-02-07 84015741

OPEL ASTRA KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, perło- 
^/oniebieski metaiic, do sprowadzenia z Niemiec - 2.500 OEM 

■ t& lo , - 10.000 zł na gotowo. Kłodzko, tel. 074/868-75-94, 
1)605/46-42-63 

OPEL ASTRA, 1991 r., 143 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, hak, RM, 
el. antena, welurowa tapicerka, alum. felgi, obrotomierz, zde
rzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, garażowany, po tu- 
ningu, I właściciel, • 13.000 zł. Płóczki Dolne, gm. Lwówek 
Śląski, tel. 075/784-60-87
OPEL ASTRA KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metaiic, wspomaganie, roleta, oryginalne ra
dio, 3 dni w kraju, zarejestrowany, • 13.200 zł. Świeradów 
Zdrój, tel. 075/781-62-87,0605/03-23-79 
OPELASTRA, 1991 r.,. 1400 ccm, bordowy metaiic, 5-drzwio- 
wy, hak, radio, zadbany, w kraju od 07.05.2001 r, -.11.800 zł. 
Żary, tel. 0608/35-00-89
OPELASTRA, 1991/92 r., 140 tys, km, 1600 ccm, benzyna, 
pertowoniebieski metaiic, sprowadzony w całości, 3-drzwio
wy, RM ♦ głośniki, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, stan 
idealny, - 11.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-36-91, 
0601/70-56-89
OPELASTRA GLS, 1991/92 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metaiic, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, centr. za
mek, halogeny, radio, w kraju od kilku dni, -12.900 zł. Kłodz
ko, tel. 0608/08-07-65
OPELASTRA, 1991/92 r., 126 tys. km, 1400 ccm, ciemno
niebieski, zadbany, garażowany, elektryczna regulacja świa
teł, RO. - 12.000 zl. Lwówek śląski, tel. 075/782-41-80 
OPELASTRA KOMBI, 1991/92 r„ 102 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony, bez wypadku, centr. zamek, relingi da
chowe, welurowa tapicerka, RM, stan b. dobry, • 12.800 zł 
(kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tej. 0604/97-38-95 
OPEL ASTRA KOMBI, 1991/92 r., 147 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, srebrnymetalic, wspomaganie, roleta, RM, bez wy
padku, w kraju od tygodnia, - 13.400 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-62-87,0605/03-23-79 
OPELASTRA, 1991/92 r., 1400 ccm, czerwony, szyberdach, 
zabszp. przed kradzieżą, RM, oclony w całości, • 11.500 zi.

tel. 068/363-80-27 
OPEL ASTRA SKŁADAK, 1991/94 r., 176 tys. km, 1400 ccm, 
bęnzyna, perłowobordowy metaiic, szyberdach, 5-drzwiowy, 
nowy lakier, ukł. wydechowy-i tarcze hamulcowe, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, - 12.700 zł. Głogów, teł. 
0606/55-02-60, .. |  .

O  OPELASTRA, 1992r., 133tys. km, 1600ccm, gra
natow y metaiic, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, 
wspom aganie , - 14.500 zł. Z ie lona  Góra, te l. 
068/320-00-93 87022801

OPELASTRA, 1992 r.; 15.tys..kńi, 1400 cćm, bordowy me- 
talic, stan b. dobry, szyberdach, 4 zapasowe koła zimowe, 
sprow. z Niemiec w Polsce I właściciel - 13.500 zł. Bieiawa, 
tel. 074/833-19-57
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czeiwo
ny, wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, zadbany, -
13.600 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy metaiic, relingi dachowe, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, stoi w Dreźnie, 
cena - 3.100 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08, 
0604/46-34-26
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 158 tys. km, 1700 ccm, die
sel, biały, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku, wspo
maganie, ABS, hak, kpi. opon zimowych, przyciemnione tyl
ne szyby - 4.200 DEM lub na gotowo • 13.500 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0602/63-10-69,0607/06-07-44 
OPELASTRA, 1992 r., 93 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, immobilizer, 
RO + RDS, w kraju od 6 mies;, zadbany, - 14.000 zł. środa 
Śląska, tel. 0602/32-16-99
OPELASTRA GSI, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, alum. fel- 
aŁSzyberdach. ABS, komputer pokładowy, - 16.400 zł (do 
ła d n ie n ia ) . Wrocław, tel. 071/346-19-38.0606/16-50-75 
OPELASTRA KOMBI, 1992 r., 1400 ccm karawan, szyber
dach, centr. zamek, wspomaganie, do sprowadzenia z Nie
miec - 3.000 DEM ♦ cło. Bogatynia, tel. 075/773-2240 
OPELASTRA GL, 1992 r., 118 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości,. 
bez wypadku, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, -
14.800 zł lub zśm iśnię. Góra, tel. 065/543-28-78, 
0606/44-28-11
OPELASTRA, 1992 r., 1600ccm, ciemnowiśniowy, hatch- 
back, 5-drzwiowy, na białych tablicach - 3.500 DEM. Gubin, 
tel. 0600/59-13-33
OPELASTRA KOMBI, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metaiic, wspomaganie, RO, relingi dachowe, nowy ukl. wy
dechowy i akumulator, - 15.500 zł lub zamienię na dostaw
czy skrzyniowy z dopłatą. Herby, woj. częstochowskie, tel. 
0608/01-90-87
OPELASTRA GLS, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, bordowy me- 
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, oryginalny la
kier, I właściciel, stan b. dobry, • 14.700 zł lub zamienię. 
Kobierzyce, tel. 071/311-83-86 
OPELASTRA, 1992 r., 170 tys. km, 1600 ccm, wtrysk inst 
gazowa, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, wspomaganie, im
mobilizer, szyberdach, alum. felgi 15”, kpi. kół zimowych, •
14.500 zł. Kożuchów, tel. 068/355-26-92,0502/55-12-45 
OPEL ASTRA GT, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
Jęfljor wiśniowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RM, 
^ ‘‘wypadku, • 11.600 zl. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
OPELASTRA KOMBI. 1992 r.. 170 tys. km. 1700 ccm. die

sel, biały, składak, relingi dachowe, do wymiany amortyza
tory i tarcze, w ciągłej eksploatacji, niemiecki silnik, • 13.500 
zł. Lubin, tel. 0603/55-08-99
OPELASTRA, 1992 r., 115 tys. km, 1800 ccm, biały, serwo, 
RM, centr. zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, wspo
maganie i reg. kierownicy, do sprowadzenia z Niemiec • 3.000 
DEM lub „na gotowo*, w kraju • 12.300 zl. Lubin, tel.. 
076/842-83-43
OPEL A S TM , 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, srebrny me- 
talic, 5-drzwiowy, halogeny, wspomaganie, otwierany dach, 
centr. zamek, RM, welurowa tapicerka, bez uszkodzeń, stan 
idealny, -3.200 DEM. Lwówek śląski, tel. 0608/65-76-25 
OPEL ASTRA, 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, RO, wspomaganie, stan techn. b. dobry, -14.000 
zł. Milicz, tel. 071/383-00-78
OPEL ASTRA, 1992 r.. 130 tys. km, 1400 ccm, kolor wiśnio
wy, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, - 12.500 zł. Ple
szew, tel. 062/742-17-78
OPELASTRA, 1992 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metaiic, wspomaganie kie;., el. reg. reflektory, oryginalny 
RO, dzielona kanapa, sprowadzony na kołach, bez wypad
ku, kompletna dokumentacja, stan idealny, - 12.900 zł lub 
zarhienię na Cinquecento. Rawicz, tel. 065/546-27-99, 
0502/68-02-14
OPEL ASTRĄ, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy metaiic, wspomaganie kier., szyberdach, ABS, w kraju 
Od 5 dni, - 13.900 zł. Rawicz, te l. 065/546-47*49, 
0606/51-38-01
OPEL AŚTRA KOMBI, 1992 r., 99 tys, km, 1600 ccm, wtrysk 
bez wypadku, ceritr. zamek, wspomaganie, welurowa tapi

cerka, relingi dachowe, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, -
12.800 zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 
0604/97-38-95
OPEL ASTRA GT SPORT, 1992 r., 116 tys. km, 1600ocm, 
kolor morski metaiic, wspomaganie, centr. zamek, alarm + 
pilot szyberdach, el. reg. reflektory, kubełkowe fotele, kom
puter, dzielona tylna kanapa, serwo, 3-drzwiowy, alum. fel
gi, el. otw. szyby, sport. ukł. wydechowy, obrotomierz, wzmoc
niony silnik, welurowa tapicerka, kpi, -13.100 zl. Syców, tel. 
062/785-37-09
OPEL ASTRA, 1992 r., 150 tys. km, 1700 ccm, TDI, wiśnio
wy metaiic, silnik Isuzu, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyber
dach, wspomaganie, elekr. antena, alum. felgi, RM, weluro
wa tapicerka, dodatkowe światło .stop’  + koła zimowe i ze
staw głośno-mówiący, -14.900 zł. Syców, tel. 062/582-01-91 
OPELASTRA, 1992 r., 132 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny 
metaiic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RM, wspo
maganie, welurowa tapicerka, alum. felgi, - 12.900 zł. Sy
ców, tel. 0605/38-05-59
OPEL ASTRA, 1992 r., 128 tys. km, 1400 ccm, biały, 
5-drzwiowy, ospoilerowany, garażowany, sportowy wygląd, 
zadbany, dwa komplety felg aluminiowych i blaszanych, -
10.800 zł. Świdnica, tel. 074/853-20-29 
OPELASTRA SEDAN,^1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wi
śniowy, bez wypadku, do sprowadzenia, • 12.200 zł. Uniko- 
wice, tel. 077/431-63-78
OPEL ASTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, niebieski, centr. zamek, alarm, 5-drzwiowy, immobi
lizer, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, atrakcyjny 
wygląd, stan techn. b. dobry, sprowadzony w całości, -13.300 
zł. Wałbrzych, tel. 0607/74-06-53 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy, relingi 
dachowe, alum. felgi, RM, szyberdach, alarm + pilot, centr. 
zamek, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-88-28, 
0600/16-74-14
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
relingi dachowe, wspomaganie kier., centralny zamek, RM, 
welurowa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, - 13.300 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
OPEL ASTRA, 1992 r., 100 tys. km, 1600 ccm, bordowy, -
11.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-29-03. 0502/65-69-21 
OPEL ASTRA, 1992 r., 87 tys. km, 1600 ccm, morski meta
iic, katalizator, 5-drzwiowy, centr. zamek, hak, nowe opony, 
książka serwisowa, radio, bez wypadku, sprowadzony z Nie
miec, po lakierowaniu, sprowadzony w całości, - 12.900 zł 
załatwię formalności. Żary, tel. 068/374-88-94,0604/98-65-56 
OPELASTRA, 1992 r., 145 tys. km, 1700ccm, TDi,grana
towy metalio, bez wypadku, ABS, szyberdach, welurowa ta
picerka, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie i reg. 
kierownicy, 5-drzwiowy, oryg. hak (odpinany), bez wypadku, 
w kraju od tygodnia, oclony, zadbany, - 16.200 zl. Żary, tel. 
068/470-59-20,0602/39*35-22 - ’ *
OPELASTRA, 1992/93 r., 9 2 tys. km, 1400 cbm, benzyna, 
perłowy metaiic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ser
wisowany, sprowadzony z Niemiec, Oryg. lakier i przebieg, 
książka serwisowa, RM, nowy akumulator i olej, atom; felgi 
(gwiazdy) + koła zimowe, - 14.300 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-65-66,0608/35*62-25 . />  - .  • •
OPEL ASTRA GL, 1992/93r., 96 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
fioletowy, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, bez 
wypadku, oryg. lakier i przebieg, książka serwisowa, kpi. do
kumentacja. 5-drzwiowy, 5-biegowy, immobilizer, oryg. RO 
+ głośniki, centr. zamek, bez k.orozji, oszczędny, stan ideal
ny, - 13.800.zł (możliwe raty łub zamiana). Kamienna.Góra, 
tel. 0606/23-66-76
OPELASTRA, 1992/93 t., 130 tyś." km, 1600 ccm, wtrysk, 
grafitowy metaiic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny 
zamek, szyberdach, radio, - 13.900 zMub zamienię na tań
szy samochód. Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 140 tyś.km/1700'ccm, 
TDI, niebieski, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, relingi dachowe, roleta, kpi. dokumentacja, spro
wadzony na nowych warunkach, - 16.500 zł. Leszno, tel. 
065/537-03-52
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
niebieski metaiic, szyberdach, relingi, centr. zamek, wspo
maganie, el. reg. lusterka, roleta, sprowadzony w całości, 
siedzenia kubełkowe, RO, - 14.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0606/67-80-75
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 106 tys. km, 1600 ccm; wtrysk, 
bordowy metaiic, sprowadzony w całości, w kraju ód 2 dni, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, szyber
dach, RO, atermiczne szyby, el. reg. reflektory,-  14.300 zł. 

i  Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 80 tys. km, 1400 ćcm, wtrysk, 
bordowy metaiic, 5-drzwiowy, w kraju od 1 dnia, bez wypad
ku, po przeglądzie w Polsce oraz w Niemczech, oryginalne 
radio, atermiczne szyby, el. reg. reflektory, stan idealny, •
14.600 zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-04,
OPELASTRA GLS, 1992/93 r., 91 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy metaiic, bez wypadku, alum. felgi, centr.-za
mek, wspomaganie, szyberdach, obniżony, sportowa kierow
nica i tłumik; stan idealny, • 14.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76,0605/40-95-94 . 
OPELASTRA, 1992/93 r., 109 tys. km, 1600ccm, benzyna, 
bordowy metaiic, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, RM, książka serwisowa, stan idealny, -
13.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-33-22,0606/30-78.-94 
OPELASTRAGSi, 1992/93 r., 150tys. km, 2000ccm, 16V. 
DOHC, czamy metaiic, aluminiowe felgi, sportowy tłumik i 
zawieszenie, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. re
guł. reflektory, komputer, ABS, ETC, RM, wspomaganie kier., 
centralny zamek, stan b. dobry, • 19.500 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0603/57-94-47
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 92 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, bordowy, szyberdach, roleta, RO Kenwood, kpi. 
dokumentacja, zadbany, - 14.800 zł (możliwe raty przez ko
mis) lub zamienię na Opla Corsę. Wrocław, tel. 367-06-39, 
0501/29-92-63

OPELASTRA SEDAN, 1992/93 r., 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy metaiic, sprowadzony w całości, wspomaganie kier., 
centralny zamek, zadbany, welurowa tapicerka, • 15.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-77*19
OPELASTRA KOMBI, 1992/93 r., 138 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, niebieski metaiic, alarm, centr. zamek, zderzaki w 
kolorze nadwozia, kubełkowe fotele, relingi dachowe, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, RO, roleta bagażni
ka, zadbany, • 15.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-48-74 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 155 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
GLX, stalowy metaiic, bez wypadku, 5-drzwiowy, centr. za
mek, welurowa tapicerka, RM, wspomaganie, szyberdach, 
4 kola zapasowe, do sprowadzenia, • 7.000 zł + cło ok. 3.800 
zł. Wschowa, tel. 065/540-66-43 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 112 tys. km, 2000 ccm, 
wtryski 115 KM, niebieski metaiic, ABS, wspomaganie, szy
berdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, alarm, haloge
ny, sprowadzony w całości, • 16.400 zł. Lubin, tel. 
076/749-76-97,0605/45-58-48 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 114 tys. km* 1500 ćcm, bor
dowy metaiic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, dodatko
we zabezp., reg- fotel kierowcy, szyberdach oryg., światła 
przeciwmgielne. welurowa tapicerka, stan b, dobry *16.500 
zl. Strzelin, tel. 071/392-25-30,.0502/15-17-85 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 90 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy, 4-drzwiowy, szyberdach, radio, stan idealny, 
w kraju od tygodnia, • 15.300 zł. Syców, tel. 062/785-35-30, 
0606/37-88-48
OPELASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia (GSI), welurowe

pokrowce, dzielona tylna, kanapa, 6 głośników, zadbany, -
17.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-85-66,0609/47-10-70 
OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1400 ccm, bor
dowy, • 11.900 zi. Zielona Góra, tel. 068/320-23-98 

O  OPEL ASTRA CD SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, sza
ry metaiic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szy
berdach, bez wypadku, -15.900 zl lub zamienię. 
Ża ry , u l. O k rze i 9, te l.  068/374*27*97, 
0602/79-49*88 87022581

OPELASTRA KOMBI, 1993 r., 160 tys. km, 1700 ccm, die
sel, czerwony, kombi, wspomaganie kier., el. reg. reflektory,
- 16.800 zł. Brzeg, tel. 0^7/469-70-89 
OPELASTRA, 1993 r., 136tys. km, 1600ccm, wtrysk, nie
bieski, wspomaganie kier., ABS, szyberdach, radioodtwa
rzacz, bez wypadku, sprowadzony w całości, stan b. dobry, 
pełna dokumentacja, - 14.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-19-76
OPELASTRA, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk wspomaganie, szy
berdach, alum. felgi, kubełkowe fotele, skórzana kierowni
ca, w kraju 3 dni, • 16.500 zł. Chojnów, tel. 076/819-62-27, 
0602/66-79-96, .0604/08-56-65 
OPEL ASTRA. 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
bez wypadku, sprowadzony w całości, - 14.200 zł. Dobro
szyce, tel. 071/311-41-83
OPEL ASTRA, 1993 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy, szyberdach, dzielona tylna kanapa, 
relingi dachowe, RO, • 15.000 zł. Głogów, tel. 076/834-28-58 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 1600 ccm, Si, kolor śliwko
wy, 100 KM, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, re
lingi dachowe, kubełkowe fotele, - 16.000 zł. Gostyń, tel. 
0608/37-37-20
OPELASTRA, 1993 r., turbo D, metaiic, - 12.500 zł. Góra, 
tel. 0601/05-81r98.065/544-46-25 
OPEL ASTRA, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, bor
dowy metaiic, kombi, RO, relingi dachowe, centralny zamek, 
el. reg. reflektory, kubełkowe fotele, w kraju od 2 miesięcy, -
14.300 zł. Kłodzko, tel. 0603/53-75-30 
OPELASTRA, 1993 r., 132 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, - 14.900 zł. Legnica, tel. 0601/71-51-45 
OPEL ASTRA, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, ciemno-nie- 
bieski metaiic, 3-drzwiowy, obniżony, ospoilerowany, szyber
dach. alum. felgi. ABS, centr. zamek, wspomaganie, el.lu- 
sterka, komputer, el.szyby, kubełkowe fotele, stan b. dobry,
- 15.000 zł. Lubań, tel. 075/721-35-26 
OPELASTRA GLS, 1993 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metaiic, do sprowadzenia z Niemiec, bez 
wypadku, 5-drzwiowy, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
książka serwisowa, halogeny, RM, koła zimowe, stan b. do
bry - 3.800 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-75, 
0607/30-64-13
OPELASTRA, 1993 n, 1-11 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metaiic, komputer, ABS, centr. zamek, kubełkowe fotele, 
ospoilerowany, wspomaganie kier., alarm, RO, stan b. do
bry, - 18.200 zł lub zamienię na inny, do 10.000 zł* możli
wość rat. Paczków, tel. 0606/64-79-72 
OPEL ASTRA, 1993 r ,  97 tys. km, 1600 ccm. czerwony, 
wspomaganie kier., szyberdach, aluminiowe felgi, radio + 
głośniki/garażowany, serwisowany, stan b. dobry, -13.700 
zi. Pustków Żurawski, tel. 071/390-85-30,06.05/85-47.-09 
OPEL ASTRA, 1993 r.; .112 tys, km, 1600 ccm; benzyna, 
bordowy metaiic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
welurowa tapicerka,,- 15.000 zł. Sępów, tel. 076/878-13-04 
OPELASTRA SEDAN, 1993,r., 114 tys. km, 1600 ecm, bor
dowy metaiic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, reguJ. fo
tel kierowcy, szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. dobry,
- 16.500 zł. Strzelin, teL 071/392r25-30, 0602/15-17-25 
OPELASTRA, 1993 r., ;100 tys. km, 16O0cćm, wtrysk, czer
wony, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, - 
15.000zł.Sulechów,tel.0604/59-98-75 . . .
OPEL ASTRA, 1993 r., 98 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
insi gazowa, radio, 5-drzwiowy, centr.zamek, alarm; -15.500 
zł. Syców, tel. 062/785-25-37
OPEL ASTRA, 1993 r., 1600 ccm, granatowy metaiic, 105 
KM, radio, centr. zamek, Immobilizer, wspomaganie, podusz
ka pow., szyberdach, -14.500 zł. Świdnica, teL 0602/45-36-68 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, wtrysk, ciemnoniebieski, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, pneum. otwierany bagażnik, alarm + 
pilot, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, centr. zamek, 
RO Blaupunkt, reguł, pasy, roleta, • 15.000 zł. Tomaszów 
Bolesławiecki, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-91-74 
OPEL ASTRA GT, 1993 r., 1800 ccm, benzyna, biały, el. 
otw. szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka, ABS, szyberdach, 
wspomaganie, RM, - 14.300 zł. Twardogóra, tel. 
0601/76-12-77
OPELASTRA i, 1993 r., 115 tys. km, 1389 ccm, wtrysk za
płon iskrowy, 3-drzwioyvy, katalizator, el. reg. reflektory, dzie- 
ione i rozkładane tylne siedzenia, RO ♦ 6 głośników, hak, 
alarm, garażowany, stan dobry, przegląd do 01.2002 r ,  wy
mienione amortyzatory i sprężyny zawieszeń, • 13.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-65-22 .
OPELASTRA CD KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny 
Zamek z pilotem, alarm z pilotem, RM Blaupunkt, el. reg. 
lusterka, podgrzewane lusterka, ei. reg. reflektory, szyber
dach, reg. pasy, roleta bagażnika, relingi dachowe, siatka, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, -. 16.500 zł. Zawidów, 
te). 075/777-60-00,0607/45-43-17 
OPELASTRA, 1993 r., 92 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metaiic, stan b. dobry, szyberdach, kubełkowe fotele, 
welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, RM, nowe 
opony, - 14.300 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0607/79-39-31 
OPELASTRA, 1993 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, • 12.000 zł. Żary, tel. 068/374-26-24, 
0603/57-38-56
OPEL ASTRA KOMBI, 1993/94 r., 170 tys. km. 1700 ccm, 
TDI, niebieski metaiic, centr. zamek, RM, szyberdach, relin

gi dachowe, reguł, fotel kierowcy, serwo/lusterka w kolorze 
nadwozia, 82 Km, I właściciel, książka serwisowa, oclony, 
po przeglądzie spr.-05.01 r, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 17.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 
0608/10-08-32
OPEL ASTRA KOMBI, 1993/94 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metaiic, alum. felgi, poduszka pow., 
kubełkowe fotele, roleta, relingi dachowe, I właściciel, -
17.900 zł. Legnica, tel. 076/862-04*34
OPEL ASTRA GLS SEDAN, 1993/94 r., 108 tys. km, 1600 
ccm, wtrysk, bordowy metaiic, bez wypadku, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, ABS, welurowa tapicerka, RM, 
el. reg. reflektory, sprowadzony w całości, stan idealny, -
16.300 zl (zwolnienie.z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0604/26-53-15 
OPELASTRA, 1993/94 r., 98 tys. km, 1400ccm, benzyna, 
bordowy metaiic, stan idealny, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, kpL dokumentacja, książka serwisowa, 5-biego- 
wy, oszczędny, el. reg. reflektory, szyberdach, centr. zamek, 
- 14.500 zi (możliwe raty). Wrocław, tel. 0603/372-47-88 
OPEL ASTRA GL, 1993/94 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metaiic, bez wypadku, centr. zamek, szyber
dach, 5-drzwiowy, 5-biegówy el. reg. reflektory, RM, napf- 
nacze pasów, stan tech. idealny, nie eksploatowany w kraju, 
oclony, n 14.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Żary, tel. 
068/470-18-02,0503/03-40-92 

O  OPEL ASTRA GSI, 1994 r., n ieb iesk i m eta lić , 
wspomaganie, centr. zamek, • 16.700 żł lub  za
m ien ię . Żary, ul. Okrzei 9, te l. 068/374*27*97, 
0602/79*49*88 87022441

OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony,
3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, stan b. dobry, *
13.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-3^-83
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy, -
15.000 zł. Łąkociny, tel. 062/734-84-69 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 110 tys. km, 1700 ccm, fiole
towy metaiic, silnik Isuzu, poduszka pow., wspomaganie kie
rownicy, centralny zamek, szyberdach, relingi, RO, roleta, 
sprowadzony w całości, opłata skarbowa w cenie, - 20.000 
zł lub zamienię. Olesno, tel. 034/358-39-41,0602/82-28-21 
OPELASTRA, 1994 r., 95 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metaiic, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, RO, po
duszka pow., welurowa tapicerka; el. reg. reflektory, skóra, 
lusterka i zderzaki w kolorze' nadwozia, centr. zamek, obro
tomierz, zadbany, garażowany, 5-drzwiowy, - 17.200 zł. 
Ostrzeszów, tel. 0604/10-49-33 
OPELASTRA, 1994 r., 88tys. km, 1400 ccm, ciemnozielo
ny metaiic, poduszka pow., szyberdach, RM + głośniki i ko
rektor, dzielona kanapa, alarm ♦ pilot, światło .Stop*, koń
cówki wydechu, napinacze pasów, podnoszony fotel na korb
kę, stan b. dobry • 16.900 zł. Wrocław, tel. 0501/84-81-52 
OPEL ASTRA SEDAN, 1994 r., 102 tys. km. 1400 ccm, GL, 
czerwony, Muł-T-Lock, oznakowany, kupiony w salonie w 
Polsce, immobilizer, centr. zamek, alarm + pilot stan ideal
ny, oszczędny, zadbany, • 19.500 zł lub zamienię. Żary, tel. 
0608/59-65-31
OPELASTRA KOMBI. 1994 r., 110 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, wspomaganie, relingi dachowe, radio, • 12.700 
zł. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0604/89-54-95 
OPEL ASTRA CABRIO, 1994 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 120 
KM, turkusowy metaiic, 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 KOMBI, 1994 r., 73 tys. km. 1600 ccm, 16V. 
Ecotec, czerwony, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrz
ne, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, centralny zamek, immobilizer, kubełkowe fotele, roleta, 
relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, stan 
dobry, peina dokumentacja, • 20.000 zł. Kępno, tel. 
062/781-95-27
OPELASTRA SEDAN, 1994 r., 72 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, kupiony w salonie, pod. powietrzna, blokada skrzyni 
biegów, RM, opony letnie i zimowe, stan idealny, -18.500 zł. 
Legnica, tel. 076/722-66*72
OPEL ASTRA, 1994 r., 78 tys. km, 1700 ccm, diesel, 68 
KM, bordowy, 3-drzwiowy, hak, RO + 4 głośniki, dzielona 
tylna kanapa, dynamiczny, oszczędny, stan b. dobry + kpi. 
kół zimowych, • 18.500 zł lub zamienię na droższego, die
sla. Legnica, tel. 076/856-15-68 
OPEL ASTRA, 1994 r., 138 tys. km, 1700 ccm, TDi, atra
mentowy metaiic, do sprowadzenia z Niemiec, 5-drzwiowy, 
pełne wyposażenie, książka serwisowa, bez wypadku, stan 
idealny - 6.600 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-75, 
0607/30-64-13
OPELASTRA, 1994 r., 65 tys. km, 1400 ccm, niebiesko-zie- 
lony meL, 3-drzwiowy, otwierany dach, lusterka w kolorze 
nadwozia, białe kierunkowskazy, stan b^dobry, - 16.200 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0605/15-35-06 
OPELASTRA, 1994 r., 110 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, Mul-T-Lock, oznakowany, - 16.200 zł. 
Nysa, tel. 0604/85-84-37-
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 135 tys. km, 1700 ccm, die
sel, perłowogranatowy, garażowany, I właściciel, alarm, cen
tralny zamek, RO Philips + 6 głośników, relingi dachowe, 
nowe opony i amortyzatory, zarejestrowany do 03.2002 r., 
stan techn. b. dobry, - 16.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-03-52 
po godz. 15,0604/14-16-85
OPELASTRA, 1994 fi, 91 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drawio- 
wy, szyberdach, zadbane wnętrze, miesiąc w kraju, kupują
cy zwolniony z opłaty, bez wypadku, - 16.000 Zł. Świdnica, 
teł.-074/851-63-87,0604/93-87-75 
OPEL ASTRA, 1994 r., 139 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
czerwony, bez wypadku, ABS, poduszka pow; wspomaga
nie kier., szyberdach, el. reguł, lusterka, immobilizer, halo
geny, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, -17.200 zł. Unikowi- 
ce, tel. 077/431-63-78' \
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, błękit
ny, ABS, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, szyberdach, 
a[um. felgi, el. reg.i podgrzewane lusterka, kpi. dokumenta
cja, sprowadzony w całości z Niemiec, zarejestrowany, -
12.900 zł. Wrocław, tel. 0603/48-51-94
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 90 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
Czierwony, wspomaganie, RO, centr. zamek, alarm, szyber
dach, poduszka, lakierowane zderzaki i lusterka, lotnicze sie
dzenia, silnik Isuzu, • 22.500 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-89 
OPEL ASTRA, 1994 r., 118 tys. km, 1600 ccm, fioletowy, 
klimatyzacja, pełne wyposażenie elektryczne, centralny za
mek, stan b. dobry, - 17.800 zł. Zielona Góra! tel. 
068/363-64-17,0602/75-27-17 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 120' tys. km, 1400 ccm, bia
ły, el. reg; reflektory, napinacze pasów, radio, zderzaki w 
kolorze nadwozia, garażowany, stan b. dobry, - 17.000 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-26-63
OPELASTRA SEDAN GL, 1994 r„ 102 tys. lyn, 1400 ccm. 
czeiwony, oznakowany, Mul-T-Lock, kupiony w salonie w kra
ju, immobilizer, centralny zamek, alarm + pilot, stan idealny, 
zadbany, * 19.500 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
OPELASTRA, 1994 r., 118 tys. km, 1600 ccm. Si. 110 KM, 
fioletowy metaiic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ei. reg. lu
sterka, poduszka pow., RM + 6 głośników, kubeikowe fotele, 
ukł. wydechowy Remus, 4 zagłówki, stan idealny, • 17.800 
zł. Żary, tel. 068/363-64-17,0602/75-27-17 
OPELASTRA, 1994/95 r.. 121 tys, km, 1700ccm. turbo D. 
biały, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie kier., im
mobilizer, oryg. RO, książka serwisowa, I właściciel, spro
wadzony z Niemiec w całości 09.2000 r., garażowany, •
20.500 zł lub zamienię na VW Golfa III diesla, z dopłatą. 
Bogatynia, tel. 075/774-14-54 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95?., 103 tys. km, 1700 ccm. 
turbo D, biały, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, wspoma
ganie kier., sprowadzony w całości, - 20.000 zł. Bralin, tel. 
062/781-27-56
OPELASTRA, 1994/95 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metaiic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier.,

szyberdach, 3-drzwiowy, stan b. dobry, -14.300 zł. Legnica, 
teK.076/722-70-48,0601/72-33-19 
OPEL AStRA KOMBI, 1 9 9 4 /9 5 1 0 6  tys. km, 1700 ccm, 
turbo D, atramentowy, 2 poduszki powietrzne, wspomaga
nie kier., relingi dachowe, radioodtwarzaoz, bez wypadku, 
sprowadzony w całości, nie używany w kraju, stan b. dobry, 
pełna dokumentacja, -18.500 zl. Sobótka, tet. 071/316-21-83, 
0602/50-64-80
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r., 116 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, granatowonieb. metaiic, wspomaganie, alarm, 2 
pod. powietrzne, centr.. zamek, szyberdach, relingi dacho
we, RO Blaupunkt reguł, fotel kierowcy, II właściciel, stan 
idealny, -19.500 zł lub zamienię na Audi 80, BMW 316, Opla 
Corsę. Wrocław, te l. 071/362-52*80 po godz! 21, 
071/780-00-35
OPELASTRA, 1994/95 r., 150tys. km, 1700ccm, turboD, 
szary, metaiic, 5-drzwiowy, szyberdach,-ABS, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. wysu
wana antena, radio, welurowa tapicerka, w kraju od tygo
dnia, I właściciel w Niemczech, stan b. dobry, - 18.900 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/321-31-64 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/96 t ,  130 tys. km, 1700 ccm, 
turbo D, biały, immobilizer, 2 pod. powietrzne, relingi dacho
we, wspomaganie, radio, alarm, -19.700 zł lub zamienię na 
inny, w cenie do 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-86-77 . 
OPELASTRA, 1995 r., 129 tys. km, 170Ó cćm, TDi, biały, 
centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, -17.000zł. 
Góra, tel. 065/543-33-02
OPEL ASTRA, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, srebrny metaiic, 
wspomaganie, centr. zamek, 2 poduszki pow., szyberdacł>, 
podłokietnik, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 6 gło
śników, RM CD JVC, alum. felgi 195x50x15, garażowany, 
bez wypadku, stan idealny, - 22.900 zł. Kąty Wrocławskie, 
teł. 071/316-62-15,0606/27-86-96 
OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r., 105 tys. km, 1600. cem, 
wtrysk, fioletowy metaiic, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, szyberdach, radio, serwisowany, stan b. dobry, 
stoi w Dreźnie, cena • 6.500 DEM lub 17.400 zł (po ocleniu). 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08,0604/46-34-26 
OPELASTRA, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 16V, ecotec, 
morski metaiic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, wspoma
ganie kier., centr. zamek + alarm (synchro), elektr. wysuwa- 
na antena, garażowany, I właściciel w kraju, stan b. dobry, 
serwisowany, 5-drzwiowy, kompl. dokumentacja, - 21.500 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/843-62-91,0601/18-14-99 
OPELASTRA, 1995 r„ 62 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, poduszki, reg. reflektory, radio, w kraju od 4 miesięcy, -
16.800 zł. Grodków, tel. 077/415-90-17 
OPEL ASTRĄ 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
iic, I właściciel, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, po
duszka pow., immobilizer, stan idealny, - ‘17.400 zl. Kamien
nik, tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, nie
bieski metaiic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, relingi dachowe, el. otw. szyby, • 18.300 zł. Legnica, 
tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, wtrysk, beżowy metaiic, ABS, szyberdach, wspoma
ganie, RO, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, roleta, el. reg. 
reflektory, opony zimowe + 2 sztuki letnich, I właściciel, w 
kraju od 4 lat, - 19.500 zl. Leszno, tel. 065/529-15-19. 
0605/40-49-94
OPEL ASTRA CABRIO. 1995 r., 60 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
perlowopomarańczowy. el. otw. dach (czamy), ABS, el. otw. 
szyby, alum. felgi, RM, halogeny, zderzaki w kolorze nadwo
zia, - 28.700 zł. Lwówek Śląski, tel. 0605/15-35-06 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r„ 150 tys. km, 1700 ccm, TD, 
biały, silnik Isuzu, relingi dachowe, 2 pod. powietrzne, RO, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, zadbany, - 22.000 
zł. Niechlów, tei. 065/543-57-59 
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 136 tys. km, 1700 ccm, tur
bo D, biały, 82 KM, silnik isuzu, 2 poduszki powietrzne, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek, relingi dachowe, bez 
wypadku, sprowadzony w całości, w kraju od roku, serwiso
wany, stan idealny, - 20.800 zł lub zamienię na inny samo
chód. Nysa, tel. 077/431-00-85,0606/34-90-54 
OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r ,  75 tys. km, 1400 ccm. wi
śniowy metaiic, faktura zakupu, książka serwisowa, central
ny zamek, poduszka pow., alarm, blokada skrzyni biegów, 
RO, stan b. dobry, -17.600 zł. Paczków, tel. 077/431-73-47, 
0604/94-51-32
OPEL ASTRA, 1995 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, sedan, automatic, ABS, wspomaganie kierownicy, cen
tralny zamek, immobilizer, alarm, dzielona tylna kanapa, RO 
z RDS-em, napinacze pasów, system kontroli poślizgu, książ
ka serwisowa - 18.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-74-1.4, 
0605/34-01-89
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
niebieski metaiic, poduszka pow., wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, relingi dachower roleta; r 21.500 zł. Sy
ców, teL 062/785-94-95,0604/27-78-6.1,
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 112 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
biały, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., szy
berdach, reliogi dachowe,, roleta, radioodtwarzacz Grundig, 
w kraju od tygodnia, oclony, po przeglądzie, bez wypadku, 
stan idealny. - 2.1.500 zł. Wrocław, tel; 071/351-83-43 
OPEL ASTRA, 1995/96 r., 66 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metaiic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
5-drzwiowy, RO Blaupunkt, alum. felgi, szyberdach. weluro
wa tapicerka, 2 pod. powietrzne, kpi. dokumentacja, spro
wadzony w całości, I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 22.000 
zł. Leszno, tel. 065/527-12-46 po godz. 15 
OPELASTRA, 1995/96 r., 120 tys. km, 1700 ćcm, turbo D, 
fioletowy metaiic, wspomaganie kier., centralny zamek, szy
berdach, 2 poduszki powietrzne, Odrzwiowy, w  kraju od ty
godnia, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 20.500 zł. So
bótka, tel. 0602/55-43-77.
OPELASTRA II, 1995/96 r., 57 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metaiic, 2 pod. powietrzne, szyberdach, RO, centr. zamek, 
wspomaganie, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-38-45, 
349-11-27
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, 16V, Ecotec, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, re
lingi dachowe, - 21.500 zi. Leszno, tel. 0609/45-99-56 

O  OPEL ASTRA, 1996 r., 75 tys . km, 1400 ccm, MPi, 
bordow y metaiic, 5-drzwiowy, immobilizer, po- 
duszka pow., blokada skrzyni biegów, kupiony 
w  salonie, bez wypadku, garażowany, stan b. 
dobry, • 21.500 zł. Legnica, te l. 0606/95*08*98 
84015731

OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 1400 ccm, Eco. 90 KM, bia
ły, I właściciel, bryg. RO, alum. felgi, wspomaganie kier., we
lurowa tapicerka, garażowany, niepalący kierowca, dodatki 
czarne, stan ogóiny b. dobry, - 27.000 zi. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/817-33-84 do godz. 15 
OPELASTRA SEDAN, 1996 r., 86 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
grafitowy metaiic, centr. zamek, poduszka pow., immobili
zer, Mul-T-Lock, RO, CD, bez wypadku, kupiony w salonie, I 
w łaścicie l, garażowany, - 21.000 zi. 'Poznań, teł. 
061/291-42-34 .
OPELASTRA, 1996 r., 79 tys. km, 1700ccm, turbo D, bor
dowy, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, welurowa ta
picerka, sprowadzony w całości, oclony w całości, nie reje
strowany w kraju, - 22.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-48-68, 
0608/09-35-59
OPELASTRA, 1996 r., 68 tys. km, 1600ccm, benzyna, fio
letowy metaiic, klimatyzacja, alum, felgi, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, halogeny, RO z RDS, obrotomierz, 
alarm, centralny zamek, wspom. kierownicy, I właściciel, w 
kraju od 1998 r., stan idealny, - 20.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-12-93,0604/52-69-35 
OPEL ASTRA, 1996 r., 56 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, zielony metaiic, lusterka i zderzaki w kolorze nadwo
zia, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio Philips, 6 głośników, el. 
antena, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. zamek, ciem
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ne szyby, kierowca niepalący, wersja limitowana, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 071/353-67-40 
OPEL ASTRA SEOAN, 1996 r., 106 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, 82 KM, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, 
ABS, poduszka pow., centr. zamek na pilota, alarm, blokada 
skrzyni biegów, 3 ostatnie lata eksploatowany w Niemczech, 
- 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-32-20 
OPEL ASTRA, 1996 r., 72 tys. km, 1400 ccm, MPi, biały, 
5-drzwiowy, poduszka pow., ABS, immobilizer, alarm, cen
tralny zamek + pilot, aluminiowe felgi, radio + CD, kupiony u 
dilera w Polsce, blokada skrzyni biegów, - 19.500 zł. Wro
cław, tel. 071/352-20-05,0601/17-87-73 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/96 r., 1600 ccm, zielony meta
lic, pod. powietrzna, centr. zamek, elektr. otw. szyby, wspo
maganie, reiingi dachowe, hak, - 21.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0608/88-5144
OPEL ASTRA, 1996/97 r., 98 tys. km. 1700 ccm. TDS, czer
wony, 2 poduszki powietrzne, ABS, eł. szyberdach, weluro
wa tapicerka, skórzana kierownica, w kraju od 4 tygodni, za
rejestrowany, stan b. dobry, - 22.300 zł. Borów, tel. 
071/393-30-40
OPEL ASTRA KOMBI. 1996/97 r., 65 tys. km, 1400 ccm, 
16V, granatowy metalic, poduszka pow., centr. zamek, relin- 
gi dachowe, roleta, centr. zamek, stan idealny, sprowadzo
ny w całości, • 19.500 zł. Leszno, tel. 0604/72-45-88 
OPEL ASTRA DIAMOND. 1996/97 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
pasy pirotechniczne, ciemne, atermiczne szyby, welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, centr. zamek, 
alarm ♦ 2 piloty + .antynapad”, wspomaganie, obrotomierz, 
lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, halogeny, RM Sony + 6 
głośników • 29.800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-53-53, 
854-31-40
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r.r 45 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, czeiwony, 2 pod. powietrzne, ABS, napinacze pa
sów, reiingi dachowe, roleta, wspomaganie, szyberdach, 
dzielona tylna kanapa, lusterka i zderzaki w kolorze nadwo
zia, halogeny, centr. zamek, stan b. dobry, - 23.900 zł. Zielo
na Góra, tel. .068/359-49-62
OPEL ASTRA, 1997 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy 
metalic, 5-biegowy, inst. gazowa, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alarm, poduszka pow., i właściciel, kpi. dokumenta
cja, kupiony w salonie, bez wypadku, 4 zagłówki, koła zimo
we i letnie, termometr-zewn, - 23.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0603/58-25-35,0604/21-41-62 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0191 www.auto- 
gielda.com.pl)
OPEL A§TRA GLS, 1997 n, 70 tys. km, 1600 ccm, jasny 
metalic, centr. zamek, ABS, wspomaganie, szyberdach, RM, 
welurowa tapicerka, poduszki pow., stan b. dobry, nie eks
ploatowany w kraju, • 23.900 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-27-13 po godz. 21,0604/46-34-26 
OPEL ASTRA KOMBI. 1997 r.. 64 tys. km. 1600 ccm. zielo
ny metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, el. 
reg. reflektory, reiingi dachowe, hak, - 23.800 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/738-36-79
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 43 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 poduszki 
powietrzne, klimatyzacja, hak, radioodtwarzacz, welur, re- 
lingi, roleta, - 29.000 zł. Baranów k. Kępna, tel. 062/781-82-04 
OPEL ASTRA, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, sedan, pełna dokumentacja, ABS, wspomaganie, 2 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, automatic, halogeny, welu
rowa tapicerka, oryginalne radio i głośniki, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, immobilizer, dodatkowy komplet opon 
zimowych, I właściciel, - 24.000 zł. Bolesławiec, teł. 
075/734-26-98 po godz. 21,0502/33-73-36,0602/57-08-48 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 130 tys. km, 1700 ccm, TDI, 
periowogranatowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, im
mobilizer, reiingi + roleta, pompowane amortyzatory, hak, 
radio z CD, garażowany, - 26.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-53-61
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 54 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny metalic, klimatyzacja, ABS, halogeny, welurowa tapicer
ka, oryg. radio *  głośniki, zderzaki w kolorze nadwozia, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, dodatkowe światło 
.stop', spoiler tylny, obrotomierz, centr. zamek, - 27.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/722-00-13 po godz. 17 
OPEL ASTRA, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, książka serwisowa, - 24.300 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Legnica, tel. 0601/55-24-52 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 120 tys. km, 1700 ccm, tur
bo D, granatowy, centr. zamek, wspomaganie, cena - 8.000 
DEM + cło. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
OPEL ASTRA SEDAN, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, niebieski metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyza
cja, halogeny, centr. zamek, immobilizer, RO, serwisowany 
w ASO, kpi. dokumentacja, • 26.500 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/647-82-78,0602/63-51-91 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 78 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, ABS, 2 poduszki powietrzne, reg. świateł, centr. za
mek + pilot ks. serwisowa, radioodtwarzacz + RDS, - 24.600 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-92-21,0602/82-16-02 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 553 tys. km, 1400 ccm, 16V 
ecotec ABS, poduszka pow., centralny zamek, alarm + 2 pi
loty, wspomaganie kier., reiingi dachowe, hak, welurowa ta
picerka, dzielona tylna kanapa, zadbany, - 24.800 zł lub za
mienię na inny, tańszy. Paczków, tel. 0606/50-82-16 
OPEL ASTRA TDS, 1997 r., 40 tys. km, 1700 ccm, beżowy 
metalic, garażowany, poduszka pow., el. otwierane szyby, 
aluminiowe felgi 15*. napinacze pasów, wspomaganie kier., 
stan b. dobry, - 26.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-33-23 po 
godz. 20
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 80 tys. km. 1600 ccm wspo
maganie, centr. zamek, poduszka, reiingi, nie eksploatowa
ny w kraju, faktura Vat, cena 20.500 zł. Świdnica, tel. 
074/853-36-01.0601/79-66-78 
OPEL ASTRA, 1997 r., 62 tys. km, 1400 ccm, 16V, biały, 
ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, wspoma
ganie, halogeny, alarm, oznakowany, koła zimowe, kupiony 
w salonie, - 24.500 zł lub zamienię na mniejszy. Wołów, tel. 
071/389-40-06 wieczorem, 0604/12-48-71 
OPEL ASTRA, 1997 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtiysk, biały, 
5-drzwiowy, pełne wyposażenie el, - 20.000 zł. Żarów, tel. 
074/857-04-71
OPEL ASTRA, 1997/98 r., 64 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, 2 pod. 
powietrzne, szyberdach, klimatyzacja, ABS, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, 4 zagłówki, RM, stan b. dobry, • 25.800 zł. 
Lubin, tel. 076/843-63-97,0607/34-19-29 
OPEL ASTRA, 1997/98 r., 94 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
biały, intercooler, 2 pod. powietrzne, wspomaganie kier., ABS, 
el. otw. szyberdach, stan b. dobry, • 27.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/41-11-91
OPEL ASTRA, 1997/98 r., 37 tys. km, 1600 ccm, fioletowy, 
5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach, 
immobilizer, alarm, halogeny, radio, zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, stan b. dobry, • 23.000 zł. Żary, tel. 
068/374-26^61,0604/33-78-59 
OPEL ASTRA 11,1998 r„ 25 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, ABS, wspomaganie, RDS, radio CAR 300, kpi. do
kumentacja, książka serwisowa, 3-drzwiowy, • 30.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 0604/97-06-97
OPEL ASTRA SEDAN, 1998 r., 63 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, poduszka pow., za
dbany, el. reg. reflektory, - 24.000 zł. Gostyń, tel. 
0607/22-43-49
OPEL ASTRA Ił, 1998 r., 91 tys. km, 2000 ccm, czamogra- 
fitowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, reiingi dacho
we, el. otw. szyby, 4 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, kli
matyzacja, stan b. dobry, - 46.000 zi. Lwówek śląski, tel. 
075/647-72-74,0604/05-8837 
OPEL ASTRA, 1998 r., 47 tys. km, 1400 ccm, czeiwony,

kupiony w salonie, serwisowany, I właściciel, RO Panaso
nic, - 25.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-25-04, 0602/70-12-88 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 35 tys. km, 1600 ccm. 
czarny metalic, klimatyzacja, ABS, • 32.000 zl. Długołęka, 
tel. 071/315-39-72
OPEL ASTRA SEDAN, 1998 r., 63 tys. km, 1400 ccm, srebr
ny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, poduszka pow., zadbany, el. reg. 
reflektory, - 24.000 zł. Gostyń, tel. 0607/22-43-49 
OPEL ASTRA II, KOMBI, 1998 r., 20 tys. km, 2000 ccm, 
TDI, 16V, biały, 4 poduszki pow., 4 el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka,-ABS, klimatyzacja, wspomaganie, reiingi dachowe, 
centr. zamek + pilot, radio + RDS, pirotechn. napinacze pa
sów, -42.500 zł. Lubin, tel. 076/847-55-06 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, ciemnozielony, ABS, RO, Centr. zamek + pilot, im
mobilizer, 4 pod. powietrzne, roleta, reiingi, wspomaganie, 
alum. felgi, el. reg. reflektory, kpi. kół zimowych, stan b. do
bry, - 33.500 zł. Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 
0602/39-39-98
OPEL ASTRA SEDAN, 1998 r., 63 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy metalic, autoalarm, centr. zamek, pilot, 
zimowe opony, • 24.000 zł lub zamienię na Seata Toledo, 
1994/93 r., lub inny. Oława, tel. 071/313-00-60, 
0604/13-95-99
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwie
rane szyby (4), ABS, wspomaganie kier., centralny zamek + 
pilot, drewno, siatka, roleta, welurowa tapicerka, radio, re- 
lingi dachowe, - 34.500 zł. Trzebnica, tel. 0603/27-67-17 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 26 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, ABS, szyberdach, RM, - 31.000 zł 
lub zamienię, chętnie inny diesel. Wąsosz, tel. 065/543-72-65, 
0603/51-75-61
OPEL ASTRA II KOMBI. 1998 r.. 26 tys. km, 1200 ccm, 
16V, biały, reiingi dachowe, 2 podłokietniki, 4 poduszki po
wietrzne, ABS, wspomaganie elektryczne, RO CD, 8 głośni
ków, książka serwisowa, pełna dokumentacja, pojazd z le
asingu, model .Edition 2000”, alarm, immobilizer w kluczu, 
regulowany fotel kierowcy, oznakowany, • 36.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/10-46-61,0605/61-15-22 
OPEL ASTRA, 1998/99 r., 63 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, sedan, zde
rzaki i lusterka w kol. nadwozia, poduszka pow., zadbany, 
el. ustawianie świateł - 24.000 zł. Gostyń, tel. 0607/22-43-49 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1996/99 r., 31 tys. km, bordowy, I 
właściciel, el. otwierane szyby, blokada skrzyni biegów, -
28.000 zł. Wrocław, tel. 0600/45-00-95
OPEL ASTRA, 1998/99 r., 48 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, serwisowany, pod. powietrzna, stan 
b. dobry, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 0603/25-21-02 
OPEL ASTRA II COUPE, 1998/99 r., 1600 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, el. otwierane szyty, el. reguł, lusterka, aluminiowe 
felgi, kupiony w salonie, stan b. dobry, • 31.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 0602/88-89-68
OPEL ASTRA II, 1999 r., 34 tys. km, czerwony, wersja spor- 
tive, 4 pod. powietrzne, RM + CD, alum. felgi, spoiler, pełne 
wyposażenie, 116 KM - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-77-75,0601/73-36-35 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 6 tys. km, 1200 ccm, 16V ABS, 
wspomaganie kier., książka serwisowa, 4 poduszki pow., 
5-drzwiowy, stan idealny, • 35.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-36-36,0602/53-17-02 
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, 16V (100 Edi
tion), granatowy, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapi- 
cerki, - 39.000 zł. Męcinka, woj. legnickie, tel. 0608/23-76-74 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 
zielony metalic, kupiony w salonie, 2 poduszki powietrzne, 
radio, bez wypadku, garażowany, pełna dokumentacja, alu
miniowe felgi, blokada skrzyni biegów, alarm, • 27.500 zł. 
Milicz, tel. 071/384-03-34.0601/40-44-90 
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, 16V, granatowy, 
100 EDITION, pełne wyposażenie oprócz skóry, zadbany, •
39.000 zł. Piotrowice, tel. 0608/23-76-74,0503/58-27-07 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 47 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, welur, ABS, 2 podr powietrzne, wspomaganie, kli
matyzacja, RO + głośniki, 3 światło .stop’ , alum. felgi, el. 
reg. reflektory, udokum. pochodzenie, - 36.600 zł. Porajów, 
tel. 0604/59-94-64
OPEL ASTRA II, 1999 r., 34 tys. km, czerwień meksykań
ska, wersja Sportive, 4 poduszki powietrzne, RO z CD, alu
miniowe felgi, spoiler, pełne wyposażenie, 116 KM, - 36.000 
zł. Wrocław, tel. 071/311-77-75,0601/73-36-35 
OPEL ASTRA i, 1999 r„ 25 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
śliwkowy metalic. 2 pod. powietrzne, reguł, fotel kierowcy, 
blokada skrzyni biegów, centr. zamek, zderzaki w kolorze 
nadwozia, spoiler przedni, halogeny, radio, głośniki, roleta, 
dodatkowe światło .stop’ , zadbany, kupiony w salonie, ser
wisowany, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-48-16 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 20 tys. km, 1400 ccm, 
biały, 60 KM, kupiony w salonie, przeglądu, garażowany, I 
właściciel, 2 poduszki pow, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-73-57
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 22 tys. km, 1600 ccm. 
16V, granatowy, I właściciel, kupiony w salonie, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, wspomaganie, reguł, fotel kierowcy, 
obrotomierz, blokada skrzyni biegów, ciemne szyby, RO, bez 
wypadku, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-15-88 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 24 tys. km, 1800 ccm, 16V ecotec, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, 4 poduszki pow., klimatyzacja, 
ABS, TC, pełne wyposażenie el., napinacze pasów, skórza
na tapicerka, aluminiowe felgi 16”, alarm, stan idealny, -
42.500 zł. Wrocław, tel. 071/392-64-25,0607/24-98-24 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 12 tys. km, 1600 ccm, 16V, Eco
tec, perłowoczamy, kombi, ABS, klimatyzacja, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, 2 pod. powietrzne, 
alum. felgi, • 35.000 zl lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel.
324-25-97
OPEL ASTRA II KOMBI. 1999/00 r., 60 tys. km, 2000 ccm, 
TDi, 16V, ECOTEC książka serwisowa, klimatyzacja, pod. 
powietrzna, centr. zamek + pilot, alarm, reiingi dachowe, ABS, 
roleta, komputer, wspomaganie, immobilizer, el. reg. reflek
tory i lusterka, welurowa tapicerka, dzielona kanapa, kpi. do
kumentacja, zadbany, stan idealny, - 39.900 zł wolny od po
datku. Bralin, tel. 062/781-20-77,0608/33-56-17 
OPEL ASTRA II, 1999/00 r., 8 tys. km, 1600ccm, 16V, srebr
ny, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie, - 44.000 zł. Wrocław, 
tel. 0503/91-7347
OPEL ASTRAXLASSIC, 1999/00 r.. 7 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony metanc, 2 poduszki powietizne, wspomaganie kier., 
centralny zamek, hatchback, I właściciel, bez wypadku, z 
salonu, stan idealny, książka serwisowa, RM z CD + pilot, -
29.300 zi. Wrocław, tel. 0607/36-28-29 
OPEL ASTRA KOMBI, 1999/00 r., 63 tys. km, 1400 ccm, 
granatowy, zadbany, I właściciel, serwisowany, 2 poduszki 
pow., welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 26.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/54-36-34
OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r.. 14 tys. km, 1800 ccm, 
16V, biały, Elegance, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki powietrz
ne, radioodtwarzacz CD, RDS, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, aluminiowe felgi, • 46.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/481-32-48
OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r., 18 tys. km, srebrny meta
lic, wspomaganie, reg. kierownica, 4 poduszki powietrzne, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, klimatyzacja, 
ABS, alum. felgi, radioodtwarzacz, - 51.200 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/736-63-17,0604/45-1940 
OPEL ASTRA II, KOMBI, 2000 r., 2000 ccm, biały, klimaty
zacja, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, el. otw. szy

by, el. reg. lusterka, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, 
fotel kierowcy, alum. felgi, - 49.000 zł lub zamienię na tań
szy, osobowy lub dostawczy. Wrocław, tel. 0503/92-70-37 
OPEL CALIBRA 1990/91 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, I właściciel, sprowadzony w całości, alum. felgi, 
ABS. radio, el. reg. szyberdach, pl. reg. lusterka, serwiso
wany, książka przebiegu, - 13.900 zł. Żagań, tel. 
0602/17-14-43,068/478-14-30 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 128 tys. km, 2000 ccm. 16V, ben
zyna, granatowy metalic, stan b. dobry, obniżony, ABS, alum. 
felgi kpi., opony zimowe + felgi kpi., pełne wyposaż, elek
tryczne, bez wypadku, II właściciel, ukl. wydechowy sporto
wy, komputer, zarejestrowany w Niemczech, - 9.500 zł + cło. 
Głogów, tel. 076/833-59-10, Niemęy, 0049/17-05-36-64-30 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 125 tys. km, 2000 ccm, czamy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, •
14.100 zł. Nowa Ruda, tel. 074/87243-28 
OPEL CALIBRA, 1991 r.. 145 tys. km, 2000 ccm, biały, ABS, 
wspomaganie, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, filtry, 
białe zegary, konserwacja, zabezp. przed kradzieżą, • 17.000 
zł. Olesno, tel. 034/358-34-95 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
natowy metalic, 150 KM, alum. felgi, RM, alarm, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, stan idealny, • 13.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/64-78-23
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, gra
natowy metalic, wspomaganie, ABS, szyberdach, el. reg. lu
sterka i podgrzewane, el. reg. reflektory, alum. felgi, RO, po 
przeglądzie, - 15.900 zł. Złoty Stok, teł. 074/817-58-38 
OPEL CALIBRA, 1991 r.. 2000 ccm, wtrysk, granatowy, 
centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, atrakc. wygląd, alum. 
felgi, kpi. opon zimowych i letnich, - 17.000 zł faktura VAT. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-25-37 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 98 tys. km, 2000 ccm, 8V, czer
wony, w kraju od 5 mies., udokumentowany przebieg, kpi. 
dokumentacja, ABS, alum. felgi, el. otw. szyberdach, dodat
kowe światło .stop1’ w lotce, ważny przegląd, zadbany, -
17.500 zł. Wrocław, tel. 0603/03-60-16 
OPEL CALIBRA. 1991/92 r., 149 tys. km, 20Ó0 ccm. wtrysk, 
czarny metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, radio, el. 
reg. lusterka, alum. felgi, bez wypadku, w kraju od miesiąca, 
stan b. dobry, • 16.500 zł. Jasień, tel. 068/371-10-30 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, ABS, wspomaganie, szyberdach, el. reg. luster
ka, alum. felgi 17*, w kraju od tygodnia, - 15.500 zł. Choj
nów, tel. 0606/33-12-45
OPEL CALIBRA, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
DOHC, granatowy metalic, ABS, centr. zamek, immobilizer, 
alarm, oznakowany, ukł. wydechowy Remus, filtr pow. stoż
kowy, alum. pedały, el. reg. lusterka, alum. felgi 15”, -17.500 
zł. Gostyń, tel. 0607/2243-49 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, komputer, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, alum. felgi, nowa sportowa kierow
nica, obniżony, sportowy wydech, immobilizer, • 15.000 zł 
(po ocleniu lub 5.000 DEM). Lwówek śląski, tel. 
075/782-54-08,0604/46-34-26 
OPEL CALIBRA 1992 r., 176 tys. km, 2000 ccm, 16V, tur
bo, czamy metalic, 4x4, 6-biegowy, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, komputer, alum. felgi, 
RO, wspomaganie, ABS, alarm, kpi. dokumentacja, • 23.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-62,0601/79-98-15 
OPEL CALIBRA 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyza
cja, alum. felgi 16", wspomaganie, - 16.500 zł lub zamienię 
na tańszy. Wrocław, tel. 071/327-90-99 
OPEL CALIBRA 1992/96 r., 103 tys. km, 2000 ccm. srebr
ny, ABS, aluminiowe felgi, klimatyzacja, immobilizer, el. re
guł. lusterka i reflektory, - 18.500 zł. Rawicz, tel. 
065/546-21-56,0601/77-81-57 
OPEL CALIBRA 1993 r., 132 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alum. felgi 17*, sportowy układ wydechowy, 
stan idealny, kpi. dokumentacja - 21.700 zł lub zamienię. 
Bolesławiec, tel. 0602/19-56-92 
OPEL CALIBRA 1993 r., 132 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, alarm, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alum. felgi 17*, sportowy ukł. wydecho
wy, stan b. dobry, - 20.700 zł lub zamienię na tańszy. Bole
sławiec, tel. 0602/19-56-92
OPEL CALIBRA 1993 r., 157 tys. km, 1998 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, ABS, SRS, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, klimatyzacja, automatic, wspomaganie kier, -18.900 
zł lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 
077/431 -712,0604/61-02-42 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 106 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czamy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, spo- 
iler, ABS, alum. fe lg i, • 19.500 zl. Polkowice, teł. 
0608/66-51-05
OPEL CALIBRA 1993 r., 98 tys. km, 2000 ccm, śliwkowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., napinacze pa
sów, el. otwierane szyby i szyberdach, el. reguł, oraz pod
grzewane lusterka, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, blokada skrzyni biegów, aluminiowe felgi, sportowy 
wydech, spoiler, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 325-83-53, 
0607/63-28-10-
OPEL CALIBRA 1994 r., 105 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie kierownicy, RO, ABS, klimatyzacja, aluminiowe felgi, -
24.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/59-58-28 
OPEL CALIBRA 1994 r., 117 tys. km, 2500 ccm, V6, kolor 
śliwkowy metalic, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, RO, el. otw. 
szyby, el. reg. i podg. lusterka, ospoilerowany, - 23.500 zł. 
Syców, tel. 0604/79-30-50
OPEL CALIBRA 1995 r., 98 tys. km, 2000 ccm, El, czamy 
metalic, 115 KM, dużo wyposażenia, alum. felgi, • 26.000 zł. 
Głogów, tel. 076/83142-72,0600/21-50-37 
OPEL CALIBRA, 1995 r., 122 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czamy metalic, pełne wyposażenie, - 27.000 zł. Leszno, tel. 
0601/57-13-91
OPEL CALIBRA 1995 r., 143 tys. km, 2000 ccm. srebrny 
metalic, 136 PS, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. 
felgi, nowe opony, spoiler tylny, el. reg. i podgrzewane lu
sterka, sportowy układ wydechowy, kubełkowe fotele, RM, 
garażowany, atrakc. wygląd, - 25.000 zł. Wołczyn, tel. 
077/418-92-30
OPEL CALIBRA, 1997 r., 130 tys. km, 2000 ccm. Ecotec, 
perłowoniebieski, ostatni model, • 38.000 zł. Leszno, tel. 
0603/78-64-46
OPEL CORSA, 1984 r., 1200 ccm, OHC, biały, 3-drzwiowy, 
halogeny, blokada zapłonu, radio Panasonic, nowy akumu
lator, dodatkowe światło .stop*, nowe opony, zadbany, gara
żowany, stan techn. b. dobry, - 4.900 zł. Mierczyce, tel. 
076/88742-74 wieczorem
OPEL CORSA, 1985 r., 1000 ccm, benzyna, zielony meta
lic, stan b. dobry, nowe klocki, nowe amortyzatory, po wy
mianie progów, reperaturek, pełna dokumentacja, tylna szy
ba ogrzewana, garażowany, zadbany, nie wymaga żadnych 
napraw, - 4.900 zł. Nysa, tel. 0603/99-51-84 
OPEL CORSA 1985/86 r., 1200 ccm, OHC, ciemnozielony 
metalic, stan b. dobry, po remoncie blacharki i lakierowaniu,
4-drzwiowy, szyberdach, alarm, • 5.700 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94,0607/48-86-73 
OPEL CORSA SKŁADAK, SEDAN, 1985/93 r., srebrny me- 
talic, 5-biegowy, - 4.500 zł. Księginice, tel. 076/840-83-88 
OPEL CORSA, 1986 r.. 1300 ccm, benzyna, niebieski, 5-bie- 
gowy, alum. felgi, atrakc. wygląd, stan b. dobry, bardzo 
oszczędny, - 6.300 zl. Głogów, tel. 076/834-53-05 
OPEL CORSA 1986 r., 125 tys. km, 1200 ccm, benzyna,

biały, 3-drzwiowy, instalacja gazowa, hak, po remoncie bla
charki, 5-biegowy, • 6.700 zł. Zachowice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/789-11-74
OPEL CORSA LS, 1987 r., 109 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, niebieski metalic, sedan, zadbany, 4-drzwiowy, 4-biego
wy, RO i 2 głośniki, 3 .stop", tylna szyba ogrzewana, odcię
cie zapłonu, konserwacja, w Polsce od 94 r, - 6.800 zł. Dzier
żoniów, tel. 0605/68-95-99
OPEL CORSA, 1987 r., 980 ccm, granatowy, I właściciel, 
pełna dokumentacja, bez wypadku, stan silnika i blacharki 
b. dobry, kołpaki, zadbany, - 5.100 zł lub zamienię. Kłodzko, 
tel; 074/867-06-28,0608/49-74-01 
OPEL CORSA, 1988 r., 1200 ccm, bordowy metalic, I wła
ściciel w kraju, RM, garażowany, przegląd do 02.2002 r, -
6.200 zł. Legnica, tel. 076/855-09-11
OPEL CORSA, 1988 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, po remoncie, • 6.000 zl. Odolanów, tel. 
062/733-10-64
OPEL CORSA 1988 r., 1300 ccm, czerwony, aluminiowe 
felgi, kubełkowe fotele, nowe amortyzatory, serwisowany, 
stan b. dobry, pełna dokumentacja, - 7.000 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-79-54, 0608/08-85-77 
OPEL CORSA A, 1988/89 r., 52 tys. km, 1200 ccm, biały, 
karoseria biała - 2.850 zł. Wrocław, tel. 0049/17-36-59-28-32 
OPEL CORSA, 1988/89 r., 1300 ccm, biały, 5-biegowy, stan 
idealny, na białych tablicach • 600 DEM. zary, tel. 
0602/67-33-28
OPEL CORSA 1989 r., 137 tys. km, 1500 ccm, diesel centr. 
zamek, alarm + pilot, bez wypadku, serwisowany, 5-biego
wy, garażowany, właściciel niepalący, zadbane wnętrze, -
7.500 zł. Wrocław, tel. 0604/8147-82
OPEL CORSA 1989 r., 115 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, oryg. lakier, 3-drzwiowy, zadbany, po przeglądzie, -
6.200 zł. Wrocław, tel. 363-15-02
OPEL CORSA 1990 r., 1500 ccm, diesel, bordowy, radio, 
immobilizer, 3-drzwiowy, - 8.900 zł. Kalisz, tel. 062/767-03-56, 
0604/45-00-75
OPEL CORSA 1990 r., 1400 ccm, biały, 3-drzwiowy, katali
za to r udokum. pochodzenie, stan b. dobry, - 7.500 zł lub 
zamienię na Fiata. Bojanowo, tel. 065/545-73-57 
OPEL CORSA 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, stalowy, 3-drzwio
wy, stan b. dobry, • 7.600 zł. Legnica, tel. 076/856-01-86 
OPEL CORSA 1990 r., 120 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, stan dobry, 3-drzwiowy, RO, bez wypadku, • 7.500 
zł. Wrocław, tel. 071/345-12-38 
OPEL CORSA 1990 r„ 95 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, szyberdach, hak, RM, Mul-T-Lock, zadbany, nowe opo
ny, stan b. dobry, pełna dokumentacja, - 7.300 zł. Wrocław, 
tel. 359-5142
OPEL CORSA 1990 r., 120 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
wiśniowy, nowe opony, 3-drzwiowy, bez korozji, stan b. do
bry, na zachodnich tablicach - 650 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/89-53-53
OPEL CORSA 1990 r., 150 tys. km, 1400 ccm, bordowy, na 
białych tablicach, 1250 DM. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
O  OPEL CORSA, 1991 r., 1400 ccm , czerwony, 

5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, • 10.800 zł 
lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022611

OPEL CORSA 1991 r., 1400 ccm, czerwony, 5-biegowy, el. 
reg. reflektory, stan b. dobry, RM, na zachodnich tablicach •
2.000 zł. Chojnów, tel. 0600/57-31-65 
OPEL CORSA, 1991 r., 150 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, RM, stan b. dobry, - 8.900 zł. Legnica, tel. 0601/55-24-52 
OPEL CORSA SEDAN, 1991 r., 160 tys. km, 1500 ccm, die
sel, szary wiśniowy, alarm, szyberdach, garażowany, RM, 
hak, 5-drzwiowy, pełna dokumentacja, - 8.800 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-92-81
OPEL CORSA .1991 r., 85 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, kubełkowe fotele, obrotomierz, 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 8.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0501/55-6848 
OPEL CORSA 1991 r.. 96 tys. km, 1200 ccm. wtrysk, czar
ny, I właściciel w kraju, zadbany, 3-drzwiowy, stan b. dobry, 
- 7.800 zł. Wrocław, tel. 354-57-62 
OPEL CORSA 1991 r., 993 ccm, czerwony, bez wypadku, 
3-drzwiowy, zadbany, RO, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/97-00-79
OPEL CORSA SEDAN, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 
srebrny, 3-drzwiowy, stan dobry, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 
0501/34-68-86 .
OPEL CORSA 1991/92 r., 72 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, możliwe raty, -
10.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-6341
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O P E L  CORSA, 1993'r., 92 tyś. fen, 1200 ccm, niebieski me
talic, kupiony w salonie, I właściciel, Mul-T-Lock, RM, bez 
wypadku, • 13.000 zl. Wrocław, tel. 0606/14-35-99 
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 78 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, zareje
strowany, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, książka ser
wisowa, 3-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, I właściciel, 
oryg.RO *  głośniki, immobilizer, bez rdzy, serwisowany, 
oszczędny, stan b. dobry, - 14.700 zł (możliwe raty lub za
miana). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 92 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
turkusowy, 5-biegowy, 3-drzwiowy, nowe opony, amortyza
tory, oryginalne radio Blaupunkt, el. reg. światła, reg. wys. 
pasów, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, -13.600 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-28-35, 
0503/65-89-31
OPEL CORSA 1994 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, poduszka pow., szyberdach, alum. felgi, 
radio, welurowa tapicerka, - 16.500 zł. Syców, tei. 
062/785-29-23
OPEL CORSA 1994 r., 1400 ccm, wtrysk, szary metalic, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, klimatyzacja, poduszka pow., 
wspomaganie kier, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
tylny spoiler, centr. zamek, obrotomierz, garażowany, atrakc. 
wygląd, - 16.300 zł. Legnica, tel. 076/866-10-03, 
0606/30-35-85
OPEL CORSA 1994 r., 120 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
fioletowy, blokada skrzyni biegów, ciemne szyby i lampy, skrę
cane progi, roleta, nowe pokrowce, szerokie opony, stan b. 
dobry, -15.000 zł. Lubin, tel. 076/842-22-10,0607/42-00-45 
OPEL CORSA B, 1994 r., 98 tys. km, 1400 ccm, biały, 
3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, immobilizer, w kraju od 2 
mies., możliwe raty, - 14.900 zl lub zamienię. Trzebnica, tel. 
071/312-18-87,0607/40-20-17 
OPEL CORSA, 1994/95 r., 67 tys. km, 1400 ccm, turkusowy 
metalic, centr. zamek + pilot zderzaki w kolorze nadwozia, -
15.500 zł. Kotowiecka tęl. 062/76240-38 
OPEL CORSA 1994/95 r., 99 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
turkusowy metalic, katalizator, 5-drzwiowy, kupiony w salo
nie w Polsce, alarm, blokada skrzyni biegów, radioodtwa--vv 
rzacz Grundig, możliwość sprzedaży na raty, - 16.900 żl. 
Syców, tel. 062/786-90-05,062/785-35-03 
OPEL CORSA, 1995 r., 80 tys. km, 1500 ccm, diesel, czar
ny, 5-drzwiowy, RO, stan tech. b. dobry, - 18.500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/738-61-61,0605/13-31-04 
OPEL CORSA, 1995 r., 90 tys. km, 1200 ccm, jasnozielony, 
5-biegowy, termometr zewn., el. reg. reflektory, blokada 
skrzyni biegów, zadbany, kupiony w kraju, możliwość sprze
daży przez komis, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-27-95, 
0601/57-34-85
OPEL CORSA 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, wspomaganie, szyberdach, RO, stan dobry, - 18.600 zł. 
Wrocław, tel. 0601/84-67-82
OPEL CORSA 1995/96 r... 1200 ccm, benzyna poduszka 
pow., bez wypadku, -16.500 zł. Legnica, teł, 0503/58-27-07, 
0608/23-76-74
OPEL CORSA, 1995/96 r., 50 tys. km, 1500 ccm, turbo D, 
czerwony, silnik Isuzu, wersja sportowa, el. otw. szyby, wspo
maganie, alum. felgi, sportowe fotele, RO + 6 głośników, 
spoiler, centr. zamek, I właściciel w kraju, kpi. dokumenta
cja, zużycie paliwa 5 1/100 km, - 21.900 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0605/22-47-20
OPEL CORSA, 1996 r., 68 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, pod. powietrz
na, elektr. otw. szyby, 3-drzwiowy, dodatki w kolorze srebr
nym, sportowy układ wydechowy, stan b. dobry, • 19.200 zł. 
Czarny Bór, gm. Wałbrzych, tel. 074/666-10-53, 
0608/13-59-77
OPEL CORSA 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, Ecotec, 
kolor wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspoma
ganie, immobilizer, poduszka pow., RO z RDS, welurowa 
tapicerka, z pełną dokumentacją, I właściciel, • 20.000 zł. 
Głogów, tel. 076/834-91-90
OPEL CORSA, 1996 r., 47 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, 
dzielone tylne siedzenia, reguł, fotel kierowcy, RO, I właści
ciel w kraju, - 18.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-35-20 
OPEL CORSA 1996 r., 60 tys. km, 1200 ccm, czerwonfr 
3-drzwiowy, RO, alum. felgi, obrotomierz, zabezp. przed kra
dzieżą, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 16.950 zł. Wrocław, 
tel. 071/34645-14

O  OPEL CORSA, 1996 r., 80 tyś . km, 1200 ccm, 
ciem noniebieski, 3-drzwiowy, alarm, lakierowa
nie zderzaki, RM, serwisowany, stan b. dobry, •
19.000 z ł. W roc ław , te l.  071/368-11-16, 
0602/39-10-53 80008221

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, 1991/92 r., 1000 ccm, czeiwony, RM, immo
bilizer, przegląd do 02.2002 r., kupiony w salonie, welurowa 
tapicerka, stan techn. b. dobry, - 8.700 zł. Wołów, tel. 
071/389-30-36,0605/91-96-78 

O  OPEL CORSA, 1992 r., 1400 ccm, niebieski, bez 
wypadku, • 10.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87022621

OPEL CORSA SWING, 1992 r., 87 tys. km. 1200 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, do sprowadzenia z Niemiec, stan ide
alny, 5-drzwiowy, • 9.500 zł. Lwówek śląski, tel. 
0602/63-01-69,0607/06-0744 
OPEL CORSA 1992 r., 98 tys. km, 1500 ccm, diesel, czer
wony, w kraju od 6 mies., sprowadzony bez wypadku, RM, 
silnik isuzu, - 12.300 zł. Wschowa, tel. 0601/56-70-21, 
065/540-21-64
OPEL CORSA A, 1992 r„ 58 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
popielaty metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, ważny przegląd, 
radio, stan dobry, - 10.300 zi. Góra, tel. 065/543-26-95, 
0603/70-95-52
OPEL CORSA 1992 r., 42 tys. km, 1400 ccm, biały, 4-drzwio
wy, radio, el. reg. reflektory, szyberdach, • 9.600 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.). Krobia, tel. 065/571-12-33, 
0601/07-14-82
OPEL CORSA 1992 r., 80 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czer
wony metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, radio, stan idealny, na 
białych tablicach - 2.700 zł. Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91 
OPEL CORSA CITY. 1992/93 r.. 70 tys. km, 1000 ccm, El, « 
czamy metalic, immobilizer, bez rdzy, regulacja pasów, udo
kum. pochodzenie, dzielona kanapa, z salonu w Niemczech, 
do sprowadzenia, możliwa pomoc, zdjęcia, - 9.500 ń . Bole
sławiec, tei. 0608/36-56-73
OPEL CORSA A. 1992/93 r., 12 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
szary metalic, w kraju od 2 miesięcy, zarejestrowany, za
dbany, katalizator, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania 
pasów, nie wymaga napraw, stan b. dobry, - 10.800 zł. Wro
cław, teł. 071/362-19-38,0608/89-80-67 
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. 0602/63-01-69,0607/06-0744 
OPEL CORSA SWING, 1993 r., 1200 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, hak, garażowany, dzielona tylna kanapa, 
stan b. dobry, • 12.500 zł lub zamienię na inny (podobna 
pojemność i cena). Kłodzko, tel. 074/867-5547 .
OPEL CORSA A, 1993 r., 70 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czamy, serwisowany, welurowa tapicerka, RO, 5-biegowy, 
nowe opony, stan idealny, - 10.000 zl. Kożuchów, tek 
068/355-34-94
OPEL CORSA 1993 r., 36 tys. km, 1000 ccm, Ecotec, nie
bieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby. •
19.800 zL Nysa. tel. 077/435-76-16 .
OPEL CORSA B, 1993 r., 84 tys. km, 1200 ccm, biały, stan 
b. dobry, garażowany, bez wypadku, nie składany, RO Sony,

OPEL CORSA 1996 r., 49 tys. km, 1400 ccm, perłowy me
talic, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, 2 poduszki 
powietrzne, welurowa tapicerka, - 19.500 zl. Rawicz, tel. 
065/545-12-57
OPEL CORSA 1996 r., 24 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
perłowoczamy, I rejestracja 01.1997 r„ I właściciel w kraju, 
oryg. szyberdach, alum. felgi, alarm ♦ 2 dodatkowe zabez
pieczenia, stan b. dobry, • 17.500 zł lub zamienię na Renault 
Laguna. 1994/95. z dopłatą. Wrocław, tel. 321-61-02, 
0602/48-15-09
OPEL CORSA B, 1996/97 r., 1400 ccm, benzyna, szampań
ski metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, aluminiowe felgi, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kier., atrakcyjny wygląd, -
19.300 zł. Sobótka, tel. 0606/85-31-76 

O  OPEL CORSA, 1997 r., 28 tys . km, 1200 ccm, 
ciemnoniebieski, kupiony w  Polsce, I w łaścicie l, 
bez wypadku, immobilizer, blokada skrzyni bie
gów, RM P hilips, nadkola, pokrowce, bardzo za
dbany, 5-drzwiowy, • 18.750 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80,0607/83-71-95 84016011

OPEL CORSA, 1997 r., 52 tys. km, 1400 ccm. 16V, 90 KM, 
biały, 3-drzwiowy, pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr. zamek, oiyg. RM + 6 głośników, alarm + pilot, I 
właściciel w kraju, • 19.900 zi. Brzeg, tel. 077/41646-60, 
0609/35-24-14
OPEL CORSA 1997 r.. 41 tys. km, 1200 ccm, zielony, ku
piony w salonie, I właściciel, centr. zamek, reguł, fotel kie
rowcy, dodatkowe światło .stop*, immobilizer, rsdio Sony z 
RDS, dzielona tylna kanapa, 3-drzwiowy, przegląd do 09.2002 
r, - 18.500 zł. Głogów, tel. 076/834-50-60 
OPEL CORSA, 1997 r., 24 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 
3-drzwiowy, centr. zamek, RM, el. reg. reflektory, nie zareje
strowany, •  18.400 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Gostyń, 
tel. 065/572-29-84
OPEL CORSA 1997 r., 40 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, z salonu, serwisowany, 3-drzwiowy, opony zimowe, stan 
idealny, - 20.500 zł.,Kłodzko, tel. 074/647-16-36 
OPEL CORSA 1997 r., 70 tys. km, 1200 ccm, cytrynowy, 
3-drzwiowy, I właściciel, w kraju od 2 lat, stan b. dobry, -
18.000 zł lub zamienię na Opla Corsę 200Q r. Legnica, tel. 
076/866-08-10,0601/05-80-04 
OPEL CORSA CITY, 1997 r., 80 tys. km. 1200 ccm, benzy
na, czamy, 3-drzwiowy, immobilizer, radio z wyświetlaczem, 
obrotomierz, dodatkowe światło stop, właściciel niepalący, 
kpi. dokumentacja. • 17.900 zł. Leszno, tel. 0607/11-53-38 
OPEL CORSA 1997 r., 90 tys. km, 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skav 
bowej, - 19.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-5 ra ? *  
godz. 9-17,0603/60-78-74
OPEL CORSA, 1997 r., 62 tys. km, 1200 ccm. benzyna, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, kupiony1 w kraju, sprowadzony
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w całości, • 21.900 zl iub zamienię, (możliwe raty). Pacz
ków, tel. 077/431-78-88.431-75-08 
OPEL CORSA, 1997 r., 28 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, ABS, wspomaganie. RO, ospoilerowany, 2 pod. 
powietrzne, szyberdach, możl. raty, • 17.600 zł. trzebnica, 
tel. 071/387-08-91,0605/20-86-12 
OPEL CORSA CITY, 1997/98 r„ 36 tys. km. 1200 ccm. zie
lony metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, alarm, immobi
lizer, pirotechniczne napinacze pasów, tylne zagłówki, zde
rzaki w kolorze nadwozia, zimowe opony, • 20.500 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-46-92

iOPEL CORSA, 1998 r.. 39 tys. km. 1000 ccm, 12 V, niebie- 
ski, immobilizer, centr. zamek + pilot, zderzaki w kol. nad
wozia, reg. wys. fotela kierowcy, RM + CD, blok. dopływu 
paliwa, garażowany, 3-drzwiowy - 20.500 zł. Osiek k. Wielu
nia, powiat Galewice, tel. 0600/20-92-33 
OPEL CORSA 1998 r., 100 tys. km, 1700 ccm, diesel, zie
lony metalic, Odrzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, 
nierejestrowany, kpi. dokumentacja, zadbany, - 24.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/593-07-33 
OPEL CORSA 1998 r., 33 tys. km, 14Ó0 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, automatic, 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, radio, otwierany dach, alum. fel
gi, - 16.500 zł. Zielona Góra. tel. 068/321-12-31 
OPEL CORSA, 1998 r., 21 tys. km, 1000 ccm, pomarańczo
wy, szyberdach, radioodtwarzacz Grundig, 5-biegowy, książ
ka serwisowa, pełna dokumentacja, stan idealny, - 20.500 zł 
lub zamienię na tańszy. Dzierżoniów, tel. 0603/22-55-40 
OPEL CORSA 1998 r., 29 tys. km, 1200 ccm, Ecotec, 16V, 
granatowy metalic. 3-drzwiowy, centr. zamek, eł. otw. szy
by. szyberdach, RO. - 23.200 zł. Leszno, tel. 065/529-56-00 
OPEL CORSA, 1998 r., 26 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, poduszki pow., RO, immobilizer, I właściciel, za
dbany, - 20.500 zł. Lubin, tel. (*76/846-96-17 
OPEL CORSA, 1998 r., 100 tys. km, 1700 ccm, diesel, zie
lony metaiic, 5-drzwiowy, wspomaganie, regulacja świateł, 
nie zarejestrowany, udokum. pochodzenie, - 24.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/59.3-07-33 
OPEL CORSA, 1998 r ,  40 tys. km, 1000 ccm. 12V, ecotec, 
czarny, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
szyberdach, ABS, EPS, 2 poduszki powietrzne, oryginalny 
RO z RDS-em, - 21.000 zł. Sławęcin, tel. 0602/66-49-89 
OPEL CORSA, 1998 r., 22 tys. km, 1000 ccm, 12V, jasno
zielony, 3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, RM, 2 po
duszki pow., nie eksploatowany w kraju, kpi. dokumentacja 
celna, - 21.800 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-32-60, 
0502/26-20-73

„OPEL CORSA 1999 r.,'12 tys. km, 1200 ccm. 16V, Ecotec, 
'internatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. re
a k to ry ,  klimatyzacja, poduszka pow., dodatkowe światło 

.stop', klimatyzacja, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, 
- 27.500 zł. Bralin, tel. 062/781-26-11, 062/781-29-26, 
0608/32-37-46
OPEL CORSA 1999 r., 9 tys. km, 1000 ccm, 12V, wiśniowy 
metalic, poduszka powietrzna, centr. zamek, pełne wyp. 
elektr., 3-drzwiowy, - 20.400 zł łub zamiana na Opla Corsę 
lub Astrę 5-drzwiową (diesel). Masanów, tel. 062/739-02-92 
wieczorem
OPEL CORSA, 1999 r., 13 tys. km, 1000 ccm, 12V, biały, 
5-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, central
ny zamek, poduszka pow., EPS, wspomaganie kier., immo
bilizer, welurowa tapicerka, książka serwisowa, - 25.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-21-56,0601/77-81-57 
OPEL CORSA, 1999/00 r., 12 tys. km, 1000 ccm. 12V, ECO
TEC, czamy, 5-drzwiowy, EPS, wspomaganie, centr. zamek 
+ pilot, poduszka pow., napinacze pasów, zderzaki i lusterka 
w kol. nadwozia, termometr zewn., dodatkowe światło .stop’ , 
RM, • 25.800 zł lub zamienię na większy, diesel, uszkodzo
ny. Sośnie, tel. 062/739-16-00 
OPEL CORSA, 2000 r.. 18 tys. km, 1000 ccm klimatyzaqa, 
RM, ABS, 4 poduszki pow., ASR, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, alarm + pilot, stan b. dobry, pełna dokumenta
cja, - 24.900 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
OPEL CORSA B, 2000 r., 13 tys. km, 1000 ccm, 12V, czar
ny, 2  pod. powietrzne, wspomaganie, obrotomierz, 3-drzwio
wy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, radio, w kraju 2 
miesiące, kpi. dokumentacja, - 25.000 zl. Oleśnica, tel. 
0605/11-26-18
OPEL CORSA, 2000 r., 27 tys. km, 1000 ccm, 12V, ecotec. 
ezarny, 4 pod. powietrzne, ABS, EPS, ałum. felgi, szyber
dach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welurowa ta

ncerka, wszystkie el. dodatki, oryginalne RM z RDS, eko
n om iczny , wersja Edition 2000, stan b. dobry, - 26.900 zł. 
^y c ó w , tel. 062/785-47-78,0608/46-79-42 

OPEL KADETT, 1976 r.. 68 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
żółty, techn. sprawny, nowy akumulator, w ciągłej eksploata
cji, dużo części zamiennych, - 1.300 zł. Chojnów, tel. 
076/818-77-04
OPEL KADETT C, 1978 r., 70 tys. km, 1200 ccm, kanarko
wy, stan dobry, techn. sprawny, przegląd do 07.2001 r, • 1.600 
zł. Zielona Góra, tel. 068/320-54-92 
OPEL KADETT, 1980 r., 60 tys. km, 1300 ccm, niebieski, 
5-drzwiowy, gażnik po regeneracji, po remoncie silnika w 
1999 r., przegląd do 06.2001 r, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/333-97-47 po godz. 18,0607/81-57-67 
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r., 1200 ccm, S, brązowy. 
5-biegowy, centr. zamek, alarm, szyberdach, stan dobry, -
2.200 zł. Legnica, tel. 0607/40-45-91
OPEL KADETT. 1980 r.. 1300 ccm. diesel. OHC. 75 kM. 
żółty, 3-drzwiowy, sport kierownica, alum. felgi, obrotomierz, 
RO, po remoncie blacharki i lakierowaniu w 98 r., konserwa
cja, dużo nowych części, aktualny przegląd, • 3.000 zł lub 
zamienię na motorower Simson, lub motocykl chopper. Na
mysłów, tel. 0604/38-27-66
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm, czerwony, aktualny prze
gląd, 3-drzwiowy, stan dobry, do poprawek blacharskich, -
1.200 zł. Nowa Ruda. tel. 074/872-84-63
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, zielony metalic, insL 
gazowa, stan dobry, • 4.200 zł lub zamienię na droższy. Wro

cław, tel. 071/793-48-89
EL KADETT, 1980 r „  1300 ccm sHnik od modelu .łezka’ , 

nowe opony, po przeglądzie, • 1.400 zł. Żary, tel. 
068/470-26-75,0600/14-15-66 
OPEL KADETT, 1981 r„ 1300 ccm, benzyna, OHC, czerwo

ny, ciemne szyby i światła, sportowy układ wydechowy, w 
ciągłej eksploatacji, przegląd do 03.2002 r., stan dobry, -
1.200 zł. Grodziec Drugi, gm. Niemodlin, tel. 077/460-73-24, 
0604/10-83-42
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1300 ccm, OHC, brązowy 
metalic, nowy układ ham., alum. felgi, welurowa tapicerka, 
po wymianie silnika, mały przebieg, aktualny przegląd tech,
- 2.600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-03-87
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, po re
moncie silnika, nowy układ wydechowy, szyberdach, hak, sze
rokie koła, zadbany, ważny przegląd i OC, stan dobry, - 3.500 
zł lub zamienię na busa, kombi, terenowy, diesel, E *  gaz. 
Nowa Ruda, tel. 074/873-37-00 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, OHC, żółty, ospoilero
wany, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, fotele Recaro, 
2 x opony w stanie dobrym, zarejestrowany, opłacony, stan 
dobry, - 1.950 zł. Przydroże, woj. opolskie, gm. Korfantów, 
tel. 0600/52-44-80
OPEL KADETT, 19.81 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, po remoncie blacharki, po regeneracji gażnik i diagno
styce silnika, po wymianie pompy wodnej i paska rozrządu, 
3-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wro
cław, tel. 071/352-90-53,0501/75-96-36 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm. diesel, czerwo
ny, stan b. dobry, nowy akumulator (gwarancja), po remon
cie ukł. hamulcowego, aktualny przegląd, • 3.300 zł. Bole
sławiec, tel. 075/735-14-73
OPEL KADETT, 1982 r., 180 tys. km, 1300 ccm, bordowy, 
na białych tablicach, stan dobry, - 500 zł lub zamienię na 
telefon komórkowy. Żarów, tel. 074/858-06-09 
OPEL KADETT. 1982 r., 1300 ccm. OHC, żółty, 3-drzwiowy, 
szyberdach, przegląd do 02.2002 r., w ciągłej eksploatacji, -
2.800 zł. Góra Śląska, tel. 065/544-11-88
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, alum. felgi, szyberdach, hak, fotele Recaro, - 2.500 zł. 
Legnica, tel. 076/856-39-02
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, za
dbany, atrakc. wygląd, kołpaki, pokrowce .miś*, stan dobry,
- 2.800 zl. Skoroszyce, woj. opolskie, tel. 0600/39-71-94 
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, OHC, czerwony, kombi, 
5-drzwiowy, - 2.800 zł. Ubocze, tel. 075/781-11-14 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm. OHC, niebieski, 
3-drzwiowy, nowy akumulator, nowe opony, przegląd, pokrow
ce, OC, - 2.250 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 
782-85-30
OPEL KADETT, 1982/83 r., 1600 ccm, diesel po remoncie 
silnika, stan blacharki b. dobry, garażowany, 5-drzwiowy, •
3.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-69-41
OPEL KADETT SKŁADAK, 1982/83 r., 76 tys. km, 1200 ccm, 
diesel, czarny, 5-drzwiowy, • 3.800 zł. Świdnica, tel. 
074/852-40-62
OPEL KADETT, 1982/92 r., 1300 ccm, OHC. srebrny meta
lic, 4-drzwiowy, po lakierowaniu, szyberdach, ekonomiczny, 
stan ogólny dobry, - 3.000 zł. Międzyrzecz, woj. gorzowskie, 
tel. 0604/72-35-13
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, zielony, do małych po
prawek lakierniczych, - 1.200 zł. Lubin, tel. 0609/62-89-77 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, jasnoniebie
ski, 4 zagłówki, opłacony, nie wymaga napraw, RM, stan 
dobry, - 2.900 zł lub zamienię na Fiata 126p, możliwa dopła
ta do 2.000 zł. Twardogóra, tel. 071/399-89-63 
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, hak, szyberdach, - 2.500 zł lub zamienię na Fia
ta 126p. Wąsosz, tel. 065/543-79-17 
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, - 3.700 zł. Wro
cław, tel. 0605/69-34-91
OPEL KADETT, 1983/86 r.. diesel, srebrny, zadbany, hak, •
2.900 z\. Wschowa, tel. 065/540-97-42,0606/71-03-97 
OPEL KADETT GTI, 1984 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, oryg. lakier, 
5-biegowy, 110 KM, wersja sportowa, - 4.400 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 071/784-34-11
OPEL KADETT. 1984 r., 1600 ccm, diesel, grafitowy, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, z urzędu celnego, - 4.000 zł. Gostyń, teł. 
065/572-52-79
OPEL KADETT GTE, 1984 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, alum. felgi, - 5.300 zł.'Prusice, tel. 
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, OHC, czerwony, stan b. 
dobry, szyberdach, - 3.700 zł. Siedlce, tel: 071/302-90-10 . 
OPEL KADETT, 1984/91 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, OHC, morski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. fel
gi, nowe amortyzatory (4 szt.) i pompa hamulcowa, po wy
mianie układu wydechowego, pokrowce, RM Sony, korektor 
graficzny + głośniki 300 W, oszczędny, zadbany, stan tech
niczny i.silnika, b. dobry, do małych poprawek blacharki, •
4.500 zł lub zamienię na diesla, do 1600 ccm, prod. nie
mieckiej. Głuchołazy, tel. 0606/48-64-89 
OPEL KADETT, 1985 r., 146 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
bordowy, • 5.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-62-99 po 19 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, diesel, wiśnio
wy, stan b. dobry, zderzaki w kolorze nadwozia, przegląd do
12.2001 r., kpi. dokumentacja, nie składak, po wymianie fi- 
trów i oleju, hak, blokada zapłonu, - 6.100 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-26-51,0604/89-58-64 
OPEL KADETT, 1985 r„ 100 tys. km, 1300 ccm, biały, szy
berdach, alum. felgi, udokum. pochodzenie, stan dobry, •
5.900 zł lub zamienię na uszkodzony. Legnica, tel. 
0604/72-40-44
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 
.łezka*, zarejestrowany, przegląd, ubezpieczenie, 3-drzwio
wy, do remontu kapitalnego, w ciągłej eksploatacji, .na cho- 
dzie', • 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/84-03-44 
OPEL KADETT, 1985 r., 30 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebr
ny metalic. .łezka*, stan dobry, - 6.500 zł. Kamienna Góra, 
teL 075/744-56-67
OPEL KADETT, 1985 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, .łezka*, 5-drzwiowy, pokrowce, ekonomiczny, po re
moncie blacharki, stan dobry, - 4.900 zł lub zamienię, może 
być bus. Kowary, tel. 0603/61-40-97'
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, kremowy, 
5-drzwiowy, szyberdach, pełna dokumentacja, zadbany, •
5.300 zł lub zamienię. Krotoszyn, tel. 0602/80:65-32

OPEL KADETT, 1985 r. szyberdach, stan dobry, - 5.000 zł. 
Lubań, tel. 075/646-08-11 po godz. 16,0604/80-89-73 
OPEL KADETT GSI, 1985 r., 1800 ccm el. otw. szyby, alum. 
felgi, - 7.000 zł. Oleśnica, tel. 0605/62-44-64 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan dobry, - 5.400 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 
065/548-25-37
OPEL KADETT KOMBI. 1985 r., 1300 ccm, benzyna, czar
ny metalic, 5-drzwiowy, po remoncie silnika, garażowany, -
5.600 zl. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, - 5.600 zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 
076/818-91-19
OPEL KADETT GSi, 1985 r., 98 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny, 3-drzwiowy, zadbany, I właściciel, na białych tabli
cach, • 2.600 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 75 tys. km, 1300 ccm, OHC, 
szary metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, reg. wysokość pa
sów, obrotomierz, RM panel, silnik wymieniony w 1998 r., 
wymienione sprzęgło, łożyska kół, nowy akumulator, prze
gląd do 30.04.2002 r, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-07 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm. diesel stan do
bry, - 5-000 zł. Wschowa, tel. 065/540-50-36 
OPEL KADETT KOMBI, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, nie
bieski, roleta bagażnika, centralny zamek, RO, 5-drzwiowy, 
stan b. dobry, - 6.200 zł. Nysa, tel. 0604/08-58-29, 
0608/23-73-03
OPEL KADETT, 1985/86 r., 1200 ccm, benzyna, srebrny me
talic, stan b. dobry, garażowany, .łezka*, 3-drzwiowy, zadba
ny, • 5.100 zł. Prochowice, tel. 076/858-40-18 
OPEL KADETT GSI, 1985/86 r„ 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, garażowany, stan b. dobry, - 6.990 zł. 
Świdnica, tel. 0605/35-26-21 .
OPEL KADETT, 1985/93 r., 1200 ccm, biały, .łezka*, po wy
mianie pasków, klocków i tarcz hamulcowych, po lakierowa
niu, stan b. dobry, przegląd do 05.2002 r. *  drugi silnik z 
dokumentacją, - 5.500 z ł , e-mail:son@2com.pl. Oleśnica, 
tel. 0608/77-80-41

O  OPEL KADETT, 1986 r., 1200 ccm, srebrny meta
lic , 5-drzwiowy, szyberdach, • 6.700 z ł lub zamie- 
n ię. Ż a ry , u l. O krze i 9, te l.  068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022551

OPEL KADETT, 1986 r.. 146 tys. km, 1600 ccm, diesel, nie
bieski, 3-drzwiowy, szyberdach, kpi. kół z oponami zimowy
mi, stan b. dobry, - 8.200 zł. Głogów, tel. 0606/92-12-62 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwio
wy, 4-biegowy, na białych tablicach, - 2.000 zł. Godaszyn, 
tel. 0607/65-59-61
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 cćm, diesel, zielony, po re
moncie silnika, zadbany, stan b. dobry, - 7.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-83-14,0606/27-60-41 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic, 
stan b. dobry, nowy akumulator, ospilerowany, insL gazowa,
- 6.300 zł. Namysłów, tel. 0605/69-47-96
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, szary metalik, .łezka*, 
stan dobry, - 6.500 zł. Niemcza, tel. 074/837-63-65 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1300 ccm. benzyna, srebr
ny metalic, 4-drzwiowy, inst gazową obrotomierz, hak, prze
gląd do 01.2002 r., kpi. dokumentacja, - 6.800 zł lub zamie
nię. Bolesławiec, tel. 075/734-48-16 
OPEL KADETT, 1986 r., 135 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 4-drzwiowy, zadbany, i właściciel w kraju,
- 6.200 zł. Brzeg, tel. 077/416-18-05
OPEL KADETT GSi, 1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, szary 
metalic, przegląd do 03.05.2002 r., hak, szyberdach, ospo
ilerowany, kubełkowe fotele, stan dobry, • 6.800 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-54-90,0604/31-72-76 
OPEL KADETT, 1986 r ,  1300 ccm, benzyna, biały, zadba
ny, stan b. dobry, zderzaki w kolorze nadwozia, radioodtwa
rzacz + głośniki, 3-drzwiowy, nowe filtry, płyny, gażnik, amor
tyzatory, łożyska, - 7.000 zł lub zamienię na diesla, E + gaz, 
bus, kombi, z dopłatą. Nowa Ruda, tel. 074/873-37-00* 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, 
garażowany, 5-biegowy, .łezka*, 4-drzwiowy, RO + 4 głośni
ki, nowe przednie amortyzatory, nowe blachy, stan b. dobry,
- 7.000 zł. Nysa, tel. 077/433-20-19
OPEL KADETT, 1986 r., 1 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, techn. sprawny, nowy rozrusznik, pasek rozrządu, do 
małych poprawek lakiem, stan tech. idealny, - 4.800 zł. Po
lkowice, teł. 076/847-48-29
OPEL KADETT, 1986 r. 5-drzwiowy, techn. sprawny, na bia
łych tablicach - 1800 zł. Przeworno, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/90-65-08
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1300 ccm, OHC 4-drzwio
wy, stan b. dobry, na białych tablicach -1.600. Racibórz, tel. 
0608/37-12-84
OPEL KADETT, 1986 r., 138 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
czerwony, szyberdach, kubełkowe fotele, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, alarm + pilot alum. felgi, obniżony, ospoilero
wany, stan b. dobry, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 95 tys. km, 1300 ccm. ben
zyna, czerwony, 4-drzwiowy, radioodtwarzacz, stan b. do
bry, • 6.800 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0603/12-38-68 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1300 ccm, benzyna na bia
łych tablicach • 1.300 zł.. Zgorzelec, tel. 0609/64-41-34 
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, czamy, 
wspomaganie, kubełkowe fotele, deska digital, sportowe za
wieszenie i wydech, szyberdach, el.lusterka, stan b. dobry, 
silnik wzmacniany 136 KM, - 6.300 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-04-98,0607/74-59-93 
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r., 140 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, grafitowy metalic, stan dobry, - 5.200 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-78-88,077/431-75-08 
OPEL KADETT, 1986/87 r., 1600 ccm, zielony, kpi, doku
mentacja, serwisowany, garażowany, stan b. dobry, - 5.900 
zł. Szklary, tel. 077/431-24-20 
OPEL KADETT, 1986/95 r., 110 tys. km, 1300 ccm, szary 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, alarm + pilot centralny za
mek + pilot, relingi dachowe, RM + 4 głośniki, po naprawie 
głowicy, -6.800 zł. Wrocław, tel. 362-26-37 

O  OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, szy
berdach, • 7.500 z l lub zamienię. Żary, u l. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87022711

OPEL KADETT, 1987 r., 170 tys. km, 1600 ccm, metalic. 
5-biegowy, podgrzewane kubełkowe fotele, szyberdach, spo- 
ilery, alum. felgi, atrakc. wygląd, • 6.400 zł. Bolków, tel. 
075/741-48-65
OPEL KADETT KOMBI. 1987 r., 1300 ccm, kremowy, 
5-drzwiowy, szyberdach, katalizator, hak, roleta bagażnika, 
na zachodnich tablicach -  700 DEM. Jawor, tel. 
0501/61-84-34
OPEL KADETT, 1987 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, atrakc. wygląd, zadbany, garażowany, alarm, spo
iler. przód GSI, • 7.800 zł. Wrocław, tel. 0601/72-55-89, 
071/36446-16 po godz. 17
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r.. 1300 ccm. czerwony, stan 
dobry, na białych tablicach • 700 DEM. Bolków, tel. 
0605/20-67-71
OPEL KADETT, 1987 r., 150 tys. km, >3300 ccm, czamy, 
3-drzwiowy, alum. felgi, kubełkowe fotele, tylny spoiler, stan 
silnika b. dobry, - 6.300 zł lub zamienię na diesla. Głogówek, 
tel. 077/437-25-97,0608/77-52-97 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 188 tys. km, 2000 ccm, grafi
towy metalic, 3-drzwiowy, alum. felgi, el. otw. szyby, etJeg. 
lusterka, zadbany, szyberdach, garażowany, - 8.500 zl. Je
lenia Góra, tel. 075/755-87-22 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk RM. 
alum. felgi, 5-biegowy, ospoilerowany, • 7.200 zL Kamienna 
Góra, tel. 075/746-24-60,0604/5646-30 
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 120 tys. km. 2000 ccm. nie
bieski, deska digital, alum. felgi, welurowa tapicerka, kubeł

kowe fotele, ospoilerowany, atrakc. wygląd, - 8.500 zł. La
sowice Małe, teL077/414-82-84 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
spoilery, kubełkowe fotele, tłumik sportowy, • 5.600 zl. Le
gnica, tel. 0604/05-94-52
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r.^czamy, 5-drzwiowy, RO, 
szyberdach, relingi dachowe, alarm, • 6.200 zł. Miejska Gór
ka, tel. 0602/8142-11
OPEL KADETT GSi. 1987 r., 153 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
czerwony, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, 5-drzwio- 
wy, centr. zamek, zielone szyby, deska digital, kubełkowe 
fotele, 136 KM, sportowe zawiesz., układ wydechowy, wloty 
na masce, lotka z tyłu, po remoncie kapitalnym, zadbany, 
stan i|b. dobry - 8.300 zł lub zamienię. Nowa Ruda, tel. 
074/872-52-96
OPEL KADETT, 1987 r., żółty, stan b. dobry, 5-biegowy, pełna 
dokumentacja, garażowany, atrakcyjny wygląd. - 5.800 zł. 
Paczków, tel. 077/431-73-46.0604/90-21-21 
OPEL KADETT KOMBI. 1987 r., 153 tys. km, 1300 ccm, 
OHC, biały, zadbany, stan b. dobry, - 5.900 zł. Piława Dolna, 
tel. 074/837-00-14,0605/93-97-36 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1300 ccm, zloty metalic, 
szyberdach, I właściciel, w kraju od 3 la t garażowany, lu
sterka 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., 1600 ccm, diesel sprowadzony w 
całości, 5-biegowy, szyberdach, • 6.800 zł, Strzelin, tel. 
0604/21-09-81
OPEL KADETT SEDAN. 1987 r., 151 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, czerwony, po przeglądzie, nowy układ wydecho
wy, szyberdach, 5-biegowy, kubełkowe fotele, pełna doku
mentacja, - 7.200 zł łub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0603/10-86-36
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 112 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, niebieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tabli
cach - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, • 6.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/316-96-46,0601/73-20-98 
OPEL KADETT, 1987 r.,'1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy, na 
białych tablicach, - 1.350 zl. Zgorzelec, teł. 0603/03-67-60 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, biały, zadbany, 5-drzwio
wy, I właściciel, pełna dokumentacja, szyberdach, nowe opo
ny, przegląd, kołpaki, pokrowce, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, - 6.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Złoty Stok, tel. 
074/817-50-82,0603/76-55-88 
OPEL KADETT SEDAN, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel, bor
dowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, -
6.900 zł lub zamienię. Opole, tel. 077/457-68-87, 
0604/23-38-95
OPEL KADETT, 1987/88 r.. 112 tys. km, 1300 ccm. biały, z 
urzędu celnego, podgrzewane fotele, halogeny, nowe amor
tyzatory i lakier, garażowany, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
329-6540
OPEL KADETT, 1987/88 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, instalacja gazowa, stan b. dobry, • 6.800 zł lub za
mienię. Zgorzelec, tel. 075/775-38-30,0603/22-50-23 
OPEL KADETT, 1987/97 r., 50 tys. km, 1300 ccm. benzyna. 
OHC, czerwony, po remoncie silnika i nadwozia, nowe amor
tyzatory i łożyska, szyberdach, RO, alum. felgi + komplet 
felg stalowych, 3-drzwiowy. stan b. dobry, • 5.600 zł. Kro- 
snowice, tel. 074/868-51-37
OPEL KADETT, 1987/97 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, zadbany, garażowany, przegląd ważny^12.2001 r. - 6.000 
zł. Żary, tel. 0606/8745-22
OPEL KADETT GSI, 1988 r„ 150 tys. km, 2000 ccm. czar
ny, spoilery, szyberdach, stan dobry, - 5.600 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-63-76
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biały, 
hak, lotka, wymieniono dużo części, - 8.800 zł lub zamienię 
na Audi 100 D. 1986 r. Lubin, tel. 076/847-05-09, 
0607/53-82-55
OPEL KADETT, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, czamy, alum. 
felgi, szyberdach, sportowe zawieszenie, - 6.500 z ł , w roz
liczeniu może być Fiat 126p. ścinawka Średnia, tel. 
074/871-56-20
OPEL KADETT, 1988 r.. 64 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czamy metalic, instal. gazowa, drzwiowy, alum. felgi, alarm, 
przegląd do listopada, relingi,- 6.000 zL Bielawa, Wrocław, 
tel. 074/833-90-82,071/311-81-53 
OPEL KADETT, 1988 r., 193 tys. km. 1300 ccm, OHC, bia
ły, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, nowy akumulator, stan techn. 
dobry, I właściciel w kraju, • 6.500 zł. Bolesławiec, teł. 
075/732-59-15
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, żółty, II właści
ciel, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, szyberdach 2-stopnio- 
wy, tylne zagłówki, tylne rolety, oznakowany, reguL wys. mo
cowania pasów, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 8.200 zł. 
Brzeg Opolski, tel. 077/411-34-15.0604/38-16-52 
OPEL KADETT, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dobry stan silnika, na białych ta
blicach • 950 DEM lub 1.700 zł. Gubin, tel. 0502/16-94-74 
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, szary metalic, 
wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, welurowa tapicerka,
- 6.300 zł. Lubin, tel. 076/849-10-92 po godz. 18
OPEL KADETT GSi, 1988 r., 2000 ccm, 16V, biały, 5-drzwio- 
wy, deska digital, sportowy wydech, kubełkowe fotele, cen
tralny zamek, szyberdach, atrakcyjny wygląd, na białych ta
blicach - 4.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-43-93, 
0607/71-19-55
OPEL KADETT, 1988 r., 1800 ccm, OHC, niebieski metalic, 
śedan, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, reguł. wys. 
mocowania pasów, aluminiowe felgi, RO, stan b. dobry, -
10.800 zł. Szalejów Dolny, tel. 074/868-73-37 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
stan b. dobry, garażowany, I właściciel, • 8.300 zł. Świdnica, 
tel. 0601/67-21-85
OPEL KADETT, 1988 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna + 
gaz, czerwony, ceńtr. zamek, el. reg. lusterka, oryg. (akier, 
5-drzwiowy, ekonomiczny, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 
071/787-37-86
OPEL KADETT, 1988 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, szyberdach, fotele Recaro, 5-drzwiowy, przegląd do
05.2002 r, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0604/07-98-69
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, biały,
- 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/32549-58
OPEL KADETT COMBI, 1988 r., 1800 ccm, niebieski, ra
dioodtwarzacz, relingi dachowe, poobijany, sprawny technicz
nie, -  5.600 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
OPEL KADETT, 1988 r.. 130 tys. km, 1300 ccm, OHC, srebr
ny, 2-drzwiowy, 4-biegowy, kubełkowe fotele, RM, przegląd 
do 9.2001 r ,  do remontu blacharki, w ciągłej eksploatacji, -
5.500 zh Wrocław, tel. 0604/85-86-77 
OPEL KADETT GT, 1988 r., 80 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, niebieski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, ospoilerowa
ny, obniżony, sportowy wygląd, kubełkowe fotele, stan techn. 
b. dobry, - 7.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-35-39, 
0605/85-58-00
OPEL KADETT, 1988/89 r., 140 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
czeiwony, stan b. dobry, nowy akumulator i tłumiki (gwaran
cja), - 9.500 zl lub zamienię na VW Passata, Opla Astrę die
sel z dopłatą. Biała, woj. legnickie, tel. 0604/38-64-39 
OPEL KADETT, 1988/89 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy, 
po remoncie silnika, nowe opony, RM, stan dobry, - 7.400 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-33-16
OPEL KADETT, 1988/94 r.. 120 tys. km. 1300 ccm, OHC. 
szary metalic, alum. felgi ATS, spoiler ze światłem .stop*, 
szyberdach, kubełkowe fotele, nowe opony Pirelli, welurowa 
tapicerka, stan dobry, - 6.800 zł. Namysłów, tel. 
0501/3749-29
OPEL KADETT SEDAN, 1988/95 r., 140 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, hak, RM, nowe progi, przegląd do
03.2002 r., alarm, oryg. spoiler, dużo nowych części, dodat

kowy kpi. kół zimowych, zadbany, • 7.000 zł. Radogoszcz, 
gm. Lubań, tel. 075/722-22-22 .
OPEL KADETT SKŁADAK, 1988/95 r., 190 tys. km. 1600 
ccm, wtiysk, czerwony, Jezka*,1 właściciel, 5-drzwiowy, szy
berdach, hak holowniczy, stan dobry, • 6.500 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-5142
OPEL KADETT SKŁADAK, 1988/97 r., srebrny metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, - 6.200 zł. Lwówek 
Śląski, tel: 075/782-25-60
OPEL KADETT E-CC. 1988/97 r.. 158 tys. km. 1300 ćcm, 
biały, oryg. szyberdach, *  2 tylne lampy i 2 felgi, stan ideal
ny, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0501/94-11-69, 071/357-6243 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - A00365 www.autogielda.com.pl) - 
OPEL KADETT, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski, RO, centralny zamek, welur, 5-drzwiowy, • 7.500 
zł. Gubin. teł. 068/359-33-24
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, wtrysk, szary metalic, 
5-drzwiowy, kubełkowe fotele, szyberdach, kpi. dokumenta
cja, - 7.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68, 
0603/20-63-54
OPEL KADETT, 1989 r., 119 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtiysk, granatowy metalic, spoiler, szyberdach, RO, hak, 
alum. felgi, • 8.800 zł. Głogów, tel. 076/834-79-16 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, ciemnoszary 
metalic, Jezka*. 5-drzwiowy, sygnał włączonych świateł, RM, 
plastikowe nadkola, alarm *  pilot garażowany, - 6.000 zł. 
Idzików. gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-01-51 
OPEL KADETT, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, kolor grafi
towy metalic, katalizator, hak, szyberdach, RO, garażowa
ny, I właściciel w kraju, stan b. dobry, 5-drzwiowy, - 8.500 zi. 
Męcinka, tel. 076/870-84-14
OPEL KADETT, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
inst gazowa, szyberdach, garażowany, kubełkowe fotele, 
dwa kpi. kół, dużo nowych części, stan b. dobry, - 8.700 zł. 
Milicz, tel. 071/384-1643 po godz. 20 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, granatowy metalic, centr. 
zamek + pilot alarm, alum. felgi, szyberdach, radioodtwa
rzacz, - 8.000 zl lub zamiana. Pleszew, tel. 062/742-6343 
OPEL KADETT. 1989 r., 170 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
radioodtwarzacz, szyberdach, stan techniczny dobry, - 8.500 
z l lub zamiana na samochód (d ies la ). Pleszew, tel. 
062/741-99-22 po godz. 19
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, pełna dokumentacja, relingi dachowe, •
8.400 zł, Rawicz, tel. 065/546-12-95,0606/10-06-50 
OPEL KADETT. 1989 r.. 1700 ccm. diesel, biały, Jezka*. 
3-drzwiowy, stan dobry, • 10.500 zl. Wrocław, tel. 
071/362-25-68,0607/04-00-50 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, niebiesko-gra- 
fitowy, 2-drzwiowy, alum. felgi, kubełkowe fotele -1.000 DEM. 
Wrocław, tel. 0607/55-33-23
OPEL KADETT. 1989 r., 122 tys. km. 1700 ccm, diesel, bia
ły, RM, Mul-T-Lock, centr. zamek, - 8.000 zl. Wrocław, tel. 
0606/14-35-99
OPEL KADETT, 1989 r.. 138 tys. km. 1300 ccm. czerwony, 
serwisowany, 5-biegowy, insi gazowa, I właściciel, zadba
ny, stan b. dobry, - 6.700 zł. Zielona Góra, tel. 0607/324943 
OPEL KADETT, 1989/93 r ,  71 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, stan b. dobry, ABS, alarm, immobilizer, ga
rażowany, pełna dokumentacja, katalizator, kubełkowe fote
le, nowe opony i klocki hamulcowe, - 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 349-42-00,0606/38-63-01 
OPEL KADETT KOMBI, 1989/96 r., 1700 ccm, diesel, biały, 
po remoncie silnika, dużo nowych części, RO, relingi dacho
we, nowe opony zimowe, oszczędny, - 8.500 zł. Brzeg, tel. 
0608/35-53-94
OPEL KADETT SEDAN, 1989/96 r.. 102 tys. km, 1300 ccm. 
LS. czerwony, stan idealny, szyberdach, dodatkowe światło 
.stop*, przegląd do 04.2002 r., RO, - 8.500 zł. B. Muzyka, 
59-145 Chocianowiec 116, gm. Chocianów 
OPEL KADETT HATCHBACK. 1989/96 r., 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, inst gazowa, 
RM, szyberdach, wspomaganie, immobilizer, relingi dacho
we, katalizator, kpL dokumentacja, • 9.000 zł. Lubań, tel. 
075/721-57-41
OPEL KADETT. 1989/97 r„ 137 tys. km. 1300 ccm. benzy
na, biały, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO .kie
szeń*, oryg. szyberdach, nowe opony (2), nowy wydech, 
zadbany, 5-drzwiowy. - 7.500 zł. Lubin. tel. 076/749-36-53 
OPEL KADETT, 1989/97 r., 125 tys. km, 1300 ccm, biały, 
bez wypadku, po remoncie blacharki, kubełkowe fotele, spo
iler, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, 
oszczędny, stan b. dobry, - 6.600 zł. Zebrzydowa 135, gm. 
Nowogrodziec, tel. 0609/0642-27 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 130 tys. km. 1400 ccm, 
bordowy metalic, stan b. dobry, zadbany, lusterka w kolorze 
nadwozia, dużo nowych części, - 9.300 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 0608/45-10-46
OPEL KADETT SEDAN. 1990 r.. 140 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, OHC. granatowy metalic, katalizator, alarm, immo
bilizer, centr. zamek, kubełkowe fotele, białe kierunkowska
zy, spoiler tylny, dod. światło .stop*, sport tłumik, rolety, 
atrakę. wygląd, - 9.000 zł. Bogatynia, tel. 075/774-18-79, 
0603/23-19-54
OPEL KADETT, 1990 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, stan dobry, szyberdach, hak, udokumen
towane pochodzenie, RM, - 7.900 zl lub zamienię na VW 
Transporter, lub Ford Transit (dopłata). Brzeg Opolski, tel. 
077/411-36-07
OPEL KADETT, 1990 /., 1600 ccm, benzyna, wtrysk
2-drzwiowy, 5-biegowy. szyberdach. stan idealny, na zachod
nich tablicach - 2.100 zl. Chojnów, tel. 0600/16-48-26 
OPEL KADETT, 1990 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, katalizator, alum. felgi, centr. zamek, szy
berdach, alarm, immobilizer, stan b. dobry, -10.000 zł. Gło
gów, tel. ,0504/93-95-09
OPEL KADETT SEDAN, 19^0 r., 1600 ccm. siwy. szyber
dach, wspomaganie, ABS • 900 DEM. Jawor, tel. 
0608/08-81-17
OPEL KADETT, 1990 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
szary, RO, szyberdach, el. reg. reflektory, opony zimowe, 
nowy ukl wydechowy, klocki i tarcze, - 7.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/642-74-21,0608/40-85-12 
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r. składak 97 r, - 8.500 zł. 
Kalisz, teł. 0502/67-14-20
OPEL KADETT BEAUTY. 1990 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna + gaz, złoty metalic, wtrysk, szyberdach, wspoma
ganie, alarm ♦ centr. zamek, blokada skrzyni biegów, ozna
kowany, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, składana tylna 
kanapa, halogeny, atrakc. wygląd, zadbany, • 11.500 zł. Ko
żuchów, tel. 0604/99-3243
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm. benzyna, biały, 3-drzwR>- 
wy, stan dobry, do odbioru w .Niemczech, na zachodnich ta
blicach -1.000 DEM. Lubin, tel. 0601/78-34-22 
OPEL KADETT. 1990 r., 120 tys. km. 1400 ccm, i, biały, 
RM, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, • 10.500 zł. Namy
słów, tel. 0606/75-24-73
OPEL KADETT, 1990 r., 170 tys. km, 1400 ccm 3-drzwiowy, 
sportowe zawieszenie, oznakowany, alarm z  pilotem, kom
puter, szyberdach, atrakc. wygląd, - 8.600 zł. Nowa Wieś 
Grodziska, tel. 076/877-59-78 
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 140 tys. knt granatowy 
metalic, stan b. dobry, alum. felgi, sportowe fotele i zawie
szenie, -12.500 zL Ostrów Wlkp., tel. 0607/17-87-39 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, •
9.500 zł lub zamienię na inny, o mniejszej pojemności. Pa- 
zurowice, tel. 071/317-62-08
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, nowe 
opony, zadbany, możliwe raty. - 8.900 zł lub zamienię. Pru
sice k. Trzebnicy, tel. 071/312-5341.071/312-63-41 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, obrotomierz, kubełko
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we fotele, stan*b. dobry, - 9.600 zł lub zamienię. Rawicz, teL 
065/548-25-37
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r ,  1600 ccm, benzyna, złoty 
metaiic, zadbany, szyberdach, 5-biegowy, obrotomierz, •
8.600 zł. Rawicz, tel. 065/545-16-42,0602/79-04-72 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r.. 176 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi, hak, • 6,500 zł. 
Syców, tel. 0605/38-05-59
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r„ 138 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, wersja Frisco, ABS, szyberdach, relingi 
dachowe, obrotomierz, RO, bez wypadku, stan b. dobry + 
zimowe opony, • 9.200 zł. Ścinawa, tel. 076/843-65-86 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, czarny metaiic, sedan, 
aluminiowe felgi, alarm + pilot, spoiler, listwy boczne, za
dbany, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 6.800 zł lub za
mienię na inny samochód. Wołów, tel. 071/389-48-06 
OPEL KADETT. 1990 r., 102 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
RO, ekonomizer, roczny akumulator, szyberdach, stan b. do
bry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-25-38. 0604/33-73-42 
OPEL KADETT, 1990 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, szyberdach, centralny zamek; alarm + pilot obroto
mierz, nowe opony, amortyzatory, zadbany, • 7.900 zł. Wro
cław, tel. 071/353-37-20,0605/10-40-32 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, roleta, relingi dacho
we, el. reg. reflektory, reguł, pasy, centr. zamek, kubełkowe 
fotele. - 8.300 zł. Wrocław, tel. 071/350-92-92,0601/15^72-00 
OPEL KADETT, 1990 r., 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bia
ły, 3-drzwiowy, stan idealny, na białych tablicach - 1.700 zł. 
Zgorzelec, tel. 0603/11-16-91
OPEL KADETT, 1990 r., 75 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bia
ły, katalizator, stan dobry, niemiecka dokumentacja -1.400 
DEM. Zielona Góra, tel. 0606/25-36-47 
OPEL KADETT. 1990 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, alarm, RO, tylna szyba ogrzewana, szyberdach, 
stan dobry, garażowany, • 9.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-27-45
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, w kraju od roku, I właściciel, sprowadzo
ny w całości, bez wypadku, szyberdach, ABS, RO, spoiler, 
stan idealny, - 8.700 zl. Lubin, tel. 0604/95-47-18 
OPEL KADETT, 1990/91 r., 125 tys. km, 1600 ccm, perło
woczarny, alarm, centralny zamek, radio, szyberdach, auto
matic, • 8.800 zł (możliwość rat przez komis). Wrocław, tel. 
372-18-17
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, bordowy metaiic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 
bez wypadku, - 9.900 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78, 
0603/84-64-66
OPEL KADETT, 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, relingi dachowe, welurowa tapicerka, kubełkowe fote
le, nowe amortyzatory, • 9.700 zł lub zamienię na TD, TDi, 
D, Opel. VW. Leszno, tel. 0603/37-35-55 
OPEL KADETT. 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
benzyna, miodowy, szyberdach 2-stopniowy, nowe opony, 
RO, dodatkowe światło .stop", oszczędny, 4-drzwiowy, 5-bie
gowy, nie składak, I właściciel, w  kraju od 6 mies., stan ide
alny, - 12.800 zł. Zielona Góra, tel. 0502/53-72-71 
OPEL KADETT, 1991 r., 127 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metaiic, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, welurowa ta
picerka, RM, Immobilizer, centr. zamek, obrotomierz, fabrycz
ny szyberdach, dzielona kanapa, reguł, wysokość pasów i 
fotela kierowca, przegląd do 03.2002 r, - 9.500 zł. Dębno, 
woj. wrocławskie, tel. 0602/42-50-06 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 86 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, bordowy metaiic, wspomaganie, szyberdach, - 9.500 
zl. Góra, tel. 065/543-33-02
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 112 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony, radioodtwarzacz, 5-biegowy, bez wypad
ku, stan b. dobry, sprowadzony w całości, I właściciel w Pol
sce, możliwość sprzedaży na raty, - 10.600 zł. Jarocin, tel. 
062/747-64-06,0502/54-74-94 
OPEL KADETT, 1991 r., 113 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy, 3-drzwiowy, serwo, szyberdach, do sprowadze
nia - 1.400 DEM + cło. Jawor, tel. 0604/07-98-31 
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, RM, ABS, 5-biegowy, kubełkowe fotele, bez wy
padku, bez korozji, stan b. dobry, w kraju od 6 dni, - 9.900 zł. 
Kłodzko, teł. 0605/74-22-02
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, srebrny metaiic, 5-drzwio- 
wy, szyberdach, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, cen
tralny zamek, wspomaganie kier, - 9.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-82-78,0608/50-70-19 
OPEL KADETT, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metaiic, książka serwisowa, alum. felgi. 5-biegowy, 
bez wypadku, w kraju od miesiąca, • 8.300 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, immobiłizer, szy
berdach, kpi. dokumentacja, I właściciel, - 6.900 zł (możliwe 
raty). Lubin, tel. 0602/83-67-93 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 106 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, wtrysk, perłowy metaiic, 5-biegowy, el. reg. reflek
tory, szyberdach, kubełkowe fotele, welurowa tapicehca, dzie
lone tylne siedzenia, RM, atrakc. wygląd, -10.000 zł. Lubin, 
tel. 076/844-29-27
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r., 159 tys. km, 1800 ccm, 
granatowy metaiic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyber
dach, hak, centr. zamek, immobilizer, • 9.500 zł. Lubomierz, 
tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, grafitowy meta
iic, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, RM, sprowadzony w 2001 
r, 4 zagłówki, ospoilerowany, stan techn. b. dobry, -10.500 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-13-24,0608/20-72-89 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, czamy metaiic, 
szyberdach, hak, obrotomierz, kubełkowe fotele, sportowy 
wydech, alarm, centralny zamek, halogeny, lakierowane zde
rzaki i lusterka, zadbany, stan b. dobry, - 9.500 zł. Namy
słów. tel. 0602/51-70-03
OPEL KADETT, 1991 r., 102 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
benzyna, granatowy metaiic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyber
dach, bez wypadku, garażowany, kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 11.500 zl. Nowa Ruda. tel. 074/872-80-77 
OPEL KADETT LIFE, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk stan ideal
ny, pełna dokumentacja, 5-drzwiowy, RM, odcięcie zapłonu, 
nowe opony, - 8.600 zł. Nysa, teł. 077/433-67-24. 
0604/08-58-29,0608/23-73-03 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm. benzyna, srebr
nymetalic, sprowadzony w całości, relingi dachowe, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, -U400 zł. Osieczna, tel. 065/535-02-70 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 127 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, biały, 1 w łaściciel, • 10.500 zl. Paczków, tel. 
077/431-61-65
OPEL KADETT, 1991 r., 97 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, OHC. 
wiśniowy, el. reg. reflektory, elektr. antena, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, bez wypadku, atrakc. wygląd, - 7.800 zl. Pro
chowice, tel. 076/858-43-13,0603/34-43-73 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, eko
nomiczny, stan b. dobry, - 8.500 zł. Strzegom, tel. 
074/855-82-53,0602/494-94-20 
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r.. 80 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, czerwony, bez wypadku, 3-drzwiowy, sprowadzony w 
całości, I właściciel w kraju, 4-biegowy, RO, zadbany, stan 
techn. dobry, - 8.400 zł. Strzegom, teł. 074/855-53-53, 
0609/42-37-49
OPEL KADETT FUN, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, szary me- 
talic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, obrotomierz, RM, 
po wymianie pasków, nowy akumulator, opony, przegląd do
5.2002 r., ekonomiczny, zadbany, - 9.300 zł. Strzelin, tel. 
071/392-15-45
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 106 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, biały, stan b. dobry, - 11.000 zł. Tułowice, tel. 
077/460-06-38
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy meta

iic, I właściciel w Polsce od 96 r., udokum. pochodzenie cel
ne, - 8.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-16-43 po 16 
OPEL KADETT KOMBI, 1994.*, 1800-ccm, wtrysk silnik 
Opla Vectry, centralny zamek, kładzione tylne oparcie, koł
paki, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
OPEL KADETT, 1991 r., 85 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metaiic, 3-drzwiowy, RO, 5-biegowy, zadbany, nie
miecka dokumentacja, • 10.000,zl. Wrocław, tel. 
071/340-06-10 ,
OPEL KADETT, 1991 r.. 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metaiic, 5-biegowy, szyberdach, 4-drzwiowy, RM", zadbany,
- 10.600 zł. Wrocław, tel. 325-88-17
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, kolor grafi
towy, .łezka", nowe opony, ABS, centr. zamek, Mul-T-Lock, 
el. otw. szyby, ef. reg. lusterka, kubełkowe fotele, szyber
dach, hak, halogeny, - 8.700 zl. Wrocław, tel. 0609/38-97-33 
OPEL KADETT, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk bez 
wypadku, w kraju od tygodnia, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0600/37-40-75 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 11 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, czerwony, b. mało eksploatowany w kraju, • 9.800 zł. 
Żary, tel. 068/470-39-31 •
OPEL KADETT CLUB KOMBI, 1991/92 r., 120 tys. km, 1800 
ccm, wtrysk, perłowogranatowy metaiic, 5-drzwiowy, kubeł
kowe fotele, ciemne, atermiczne szyby, welurowa tapicerka, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, centr. zamek, alarm, obro
tomierz, oryg. szyberdach, relingi dachowe, roleta, żaluzja, 
bez wypadku* sprowadzony w całości (na kolach), oryg. la
kier, książka serwisowa - 13.800 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-53-53
OPEL KADETT LSI, 1991/95 r., 130 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, perłowy metaiic, 5-drzwiowy, alarm, immobilizer, cen
tralny zamek, szyberdach fabryczny, antena dachowa, RO z 
autorewersem, regulacja wysokości reflektora, komplet do
kumentów, sprowadzony w całości, -10.500 zl. Chocianów, 
tel. 0604/68-82-51
OPEL KADETT SKŁADAK, 1991/95 r., 90 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, kolor grafitowy metaiic, 3-drzwiowy, 4-biegowy, wer
sja live, RO Yamaha, do drobnych napraw blacharskich, •
6.800 zł. Wrocław, tel. 071/347-68-56 
OPEL KADETT CABRIO. 1991/96 r., 85 tys. km, 1600 ccm, 
niebieski, sprowadzony w całości, na kołach, .- 13.800 zł. 
Leszno, tel. 0607/09-85-14 Niemcy, 0049/160-99-55-01-00 
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 65 tyś. km, 1600 ccm, 
fioletowy metaiic, welurowa tapicerka, wspomaganie, zadba
ny, - 14.500 zł. Męcinka, woj. legnickie, tel. 0608/23-76-74, 
0503/66-18-92
OPEL KADETT, 1992 r., 65 tys. km, 1600 ccm, fioletowy 
metaiic, welurowa tapicerka, wspomaganie, zadbany, -
13.000 zl. Piotrowice, tel. 0608/23-76-74,0503/58-27-07 
OPEL KADETT SKŁADAK, 19.96 r., 1300 ccm, czerwony, 
inst gazowa, szyberdach, Mul-T-Lock, alarm, 3-drzwiowy, 
RM, stan b. dobry, hak. - 8.800 zł. Wrocław, tel. 351-30-82 
do godz. 18
OPEL MANTA, 1979 r., 2000 ccm, granatowy, * 3.000 zł lub 
zamiana. Kalisz, tel. 0502/36-07-76 
OPEL MANTA, 1980 r., 2000 ccm, czerwony, alum. felgi, 
fotele Recaro, sportowa, kierownica, po remoncie silnika, 
nowy akumulator, atrakc. wygląd, stan dobry, • 2.800 zł. 
Świdnica, tel. 0606/98-20-70
OPEL MANTA, 1982 r., 1300 ccm, czamy, szyberdach, alum. 
felgi, fotele Recaro,_r 3.000 zł. Bąkowice, tel. 077/419-62-15 
OPEL MANTA, 1982 r., 2000 ccm, benzyna, grafitowy me- 
talic, inst. gazowa, alarm, centralny zamek, immobilizer, alu
miniowe felgi, fotele Recaro, • 4.900 zł. Kargowa, tel. 
068/352-55-85
OPEL MANTA, 1982 r., 110 tys. km, 1956 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, centr. zamek, alarm, immobilizer, alum. fel
gi, fotele Recaro, inst. gazowa z 99 r., pilne, - 4.900 zł. Ko
żuchów. tel. 068/352-55-85
OPEL MONZA GSE, 1985 r., 150 tys. km, 3000 ccm, benzy
na. brązowy metaiic, instalacja gazowa, ABS, wspomaganie 
kier, deska digital, szyberdach, welurowa tapicerka, RM, ze
staw głośno mówiący ♦ telefon GSM, pełna dokumentacja, 
sprowadzony w całości, zadbany, stan b. dobry, -  9.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/17-87-20
OPEL OMEGA 1986 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
złoty metaiic, alum. felgi, przegląd do 12.2001 r., nowe amor
tyzatory i tłumiki, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, t
5.000 zł. Oława, tel. 0609/15-60-18
OPEL OMEGA, 1987 r., 2300 ccm, diesel, niebieski metaiic, 
stan b. dobry, -9.100 zł. środa śląska, tel. 0607/22-63-49 
OPEL OMEGA, 1987 r ,  1800 ccm, szary metaiic, silnik, 
skrzynia biegów i zawieszenie po remoncie kapitalnym, alum. 
felgi 16/225 z rantem, alarm, stan techn. i wizualny b. dobry, 
zadbany, - 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-81-21, 
0602/81-92-94
OPEL OMEGA 1987 r., 162 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, alarm, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, -
7.000 zł. Wrocław, tel. 336-00-19
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski me- 
talie, automatic, szyberdach, komputer, welurowa tapicerka, 
centr. zamek + pilot, na białych tablicach, - 2.600 zł. Zgorze
lec, tel. 0605/31-14-11
OPEL OMEGA, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, stan 
b. dobry, instalacja gazowa, szyberdach, nowe opony, nowy 
akumulator, zadbany, radioodtwarzacz, - 9.800 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-19-17
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty metaiic, automatic, 
welurowa tapicerka, wspomaganie, hak, el. reg. lusterka, la
kier do poprawek, stan dobry, - 6.000 zł. Lubin, tel. 
0601/05-58-28
OPEL OMEGA, 1987 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metaiic, szyberdach, nowe opony, stoper, termo
metr, el. reg. i podgrzewane lusterka, centr. zamek, 4-drzwio- 
wy, stan b. dobry, • 8.500 zł lub zamienię na Forda Mondeo 
kombi, z pełnym wyposażeniem. Milicz, tei. 071/384-15-97 
po godz. 18,0607/56-71-24 do godz. 18 :
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 2300 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, do wymiany prawy błotnik, składane tylne siedzenia 
(niesymetrycznie), regulacja mocowania pasów, 5-biegowy, 
el. reguł, lusterka, kołpaki, - 4.990 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
OPEL OMEGA 1987 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, stan b. dobry, wspomaganie kier., hak, nowe 
opony Goodyear, ekonomizer, - 6.600 zl. Wrocław, tel. 
0503/83-75-63
OPEL OMEGA SEDAN, 1987/88 r.. 177 tys. km. 2300 ccm. 
turbo D. czerwony metaiic, garażowany, w kraju od 96 r, szy
berdach, el. reg. i podgrzewanelusterka, welurowa tapicer
ka, zadbany, oszczędny, stan b. dobry, cena - 10.800 zł, lub 
zamienię na diesel, benzyna *  instalacja gazowa, może być 
kombi, z dopłatą. Przemków, tel. 0600/60-79-46 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987/89 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, platynowy metaiic, wspomaganie, el. reg. luster
ka, szyberdach, relingi dachowe, hak, RO Kenwood, centr. 
zamek, alarm, nowy akumulator, świece, filtry, oleje, silnik z 
1991 r, - 8.000 zł. Oława, tel. 071/303-38-50,0502/31-64-68 
OPEL OMEGA, 1987/97 r., 215 tys. km. 2000 ccm, złoty 
metaiic, bez wypadku, automatic, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, szyberdach, aluminiowe felgi, komputer, ABS,
- 9.300 zł. Bożków, tel. 074/871-41-46
OPEL OMEGA, 1988 r, 172 tys. km, 2000 ccm, i, OHC, 
benzyna, biały, inst gazowa, ABS, wspomaganie kier., szy
berdach, hak, Mul-T-Lock, RO Sony + 6 głośników, - 9.500 
zł. Wrocław, tel. 367-92-99 po godz. 17,0602/17-08-63 
OPEL OMEGA A KOMBI, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, stan idealny, na białych tablicach - 2.100 
DEM. Chojnów, tel. 0602/88-08-99 
OPEL OMEGA, 1988 r„ 15Ó tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
OHC, kolor stalowy, wspomaganie, ABS, automatic, na bia
łych tablicach, - 2.000 zł. Lubin, tei. 076/842-27-64 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 320 tys. km, 2300 ccm, die
sel, niebieski, relingł dachowe; szyberdach, wspomaganie

kier., centralny zamek, alarm, białe zegary, .na chodzie", do 
niew ielkich poprawek, - 5.700 zł. Oleśnica, te l/  
071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA, 1988 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny metaiic, inst. gazowa, centralny zamek, aluminiowe felgi, 
szyberdach, el. reguł, lusterka, hak, przegląd do 2002 r; -
8.300 zł. Perzów, woj. kaliskie, tel. 0603/23-50-65
OPEL OMEGA 1988 r., 2000 ccm, srebrny metaiic, wspo
maganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, centralny zamek, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/321-73-33 po godz. 16
OPEL OMEGA GL, 1988 r„ 163 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, platynowy, wspomaganie kier., centralny zamek, RO, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, hak, stan b. dobry, - 9.700 
zi lub zamienię na Mercedesa 123, VW Golfa I, II, Passata. 
Złotoryja, tel. 076/878-47-82
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ćcm, Wtrysk, 
kolor grafitowy metaiic, automatic, ABS, wspomaganie, kom
puter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, spro^ 
wadzony w całości, zadbane wnętrze, • 6.500 z ł , okazja. 
Wrocław, tel. 0601/77-61-54. 071/348-34-78 
OPEL OMEGA SEDAN, 1989 r., 160 tys. km, 2000 ccm. 
wtrysk, czamy, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, wspo
maganie kier., szyberdach, halogeny, welurowa tapicera, 
centr. zamek, bez korozji, tan b: dobry, ha zachodnich tabli
cach - 1.250 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
OPEL OMEGA 1989 r., 230 tys. km, 2300 ccm, diesel, srebr
ny, stan b. dobry, alarm + pilot, RO, sedan, - 9.500 zł. Na
mysłów, tel. 077/410-09-28 lub 0604/66-22-34 
OPEL OMEGA, 1989 r., 159 tys. km, 2000 ccm, Pb/, czer
wony, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, zadbany, - 9.700 
zi lub zamienię na osobowy, powyżej 1996 r., z dopłatą. Bie
lawa, tel. 074/833-90-48
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, czamy 
metaiic, stan b. dobry, szyberdach, aluminiowe felgi 225 x 
15, hak, nowe opony, el. reguł, lusterka, 5-biegowy, zderza
ki w kolorze nadwozia, • 9.300 zł. Cieszków, tel. 
071/384-82-34,0607/30-22-32 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r ,  158 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czerwony, szyberdach, wspomaganie, stan dobry, -
7.900 zł. Legnica, tel. 0605/85-58-00 /
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, E+gaz, złoty metaiic, ei. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm ♦ pilot centralny 
zamek, oznakowany, przegląd do 04.2002 r., konserwacja, 
stan b. dobry, - 10:700 zł. Sobótka, tel. 0606/20-57-10 
OPEL OMEGA, 1989 r., 120 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
czerwony, centr. zamek, hak, RM, welurowa tapicerka, •
10.200 zł. Syców, tel. 062/785-31-64 
OPEL.OMEGA, 1989 r., 212 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, stan b. dobry, centralny zamek, alarm, hak, blokada, 
radio, - 10.400 zł lub zamienię na Forda Escorta, VW Pas
sata, z dopłatą. Wrocław, tel. 0600/66-00-75 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 110 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, wtrysk, biały, amortyzatory gazowe, reguł, fotel kie
rowcy, szyberdach, el. reg. lusterka i podgrzewane, • 9.000 
zł. Lubań. tel. 075/722-29-84 w godz. 10-18 

O  OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, ko lor 
w rzosow y m etaiic, szyberdach, ro le ta, re ling i 
dachowe, wspomaganie, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, -12.500 zi lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, te l. 068/374-27-97 87022341

OPEL OMEGA, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy, aluminiowe felgi, katalizator, RM, stan dobry, •
10.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/644-92-44
OPEL OMEGA, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony, ABS, wspomaganie kier., wszystkie el. dodatki, au
tomatic, zadbany, 1 właściciel w kraju, garażowany, - 11.000 
zł. Przemków, teł. 076/831-04-76 
OPEL OMEGA, 1990 r., 144 tys. km, 2300 ccm, diesel, kość 
słoniowa, alarm, wspomaganie kier., centralny zamek, RM 
Sony, nowe opony, nowe amortyzatory, - 11.800 zł lub za
mienię. Wałbrzych, tel. 074/843-38-11 po godz. 15, 
0606/69-87-60
OPEL OMEGA, 1990/96 r., 210 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, granatowy metaiic. instalacja gazowa, wspoma
ganie, el. reg. i podgrzewane lusterka, RO Blaupunkt + 6 
głośników, zadbany, stan techn. b. dobry, - 10.500 zL Lubin, 
tel. 0601/40-56-74
OPEL OMEGA KOMBI, 1990/96 r., 170 tys. km. 2400 ccm, 
benzyna, srebrny metaiic, relingi dachowe, reg. reflektory, 
fotel, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., szyberdach, RO, 
hak, stan b. dobry, - 11.500 zł lub zamienię na Escorta, Vec- 
trę w tej cenie, 1600-1800 ccm. Świdnica, tel. 0607/48-43-49 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 156 tys. km, 2000 ccm. 
wtrysk, czerwony, w kraju od tygodnia, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, roleta, przegląd, stan b. dobry, •
11.300 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, teł. 
0602/58-37-06
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, czerwony, alum. 
felgi, szyberdach, wspomaganie, zadbany, • 11.000 zł lub 
zamienię na Poloneza, z inst. gazową. Szymanów, tel. 
071/387-81-79
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, złoty metaiic, pełne wy
posażenie, oclony w całości, -10.500 zl. Burkatów, gm. Świd
nica, tel. 074/853-56-13,0603/97-01-34 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, wiśnio
wy, sprowadzony w 1995 r., ABS, alarm, immobilizer, 2 pilo
ty, RO stereo, I właściciel, kpi. dokumentacja, • 12.200 zl. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-34-84 
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy, 
ABS, wspomaganie kier., alarm, oznakowany, centralny za
mek, el. reguł, lusterka i reflektory, szyberdach, • 12.000 zł. 
Kowary, tel. 075/643-91-95,0605/61-08-17 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r ,  2000 ccm, i, granatowy me- 
talie, automatic, bogate wyposażenie, stan b. dobry, -13.000 
zł lub zamienię na konie do rekreacji. Legnica, tel. 
0605/42-36-74
OPEL OMEGA GL, 1991 r., 143 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, beżowy metaiic, wspomaganie, ABS, RO, szyberdach, 
el. reg. reflektory i lusterka, alarm, centr. zamek, bez wy
padku, wymienione zawieszenie, - 13.700 zł. Lubań, tel. 
075/722-42-71,0604/31-29-52 
OPEL OMEGĄ KOMBI, 1991 r., 125 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk ABS, wspomaganie, szyberdach, alarm, oznakowa
ny, RM, kpi. dokumentacja, I właściciel, - 11.000 zł. Lubin, 
tel. 071/783-86-51,842-19-35,0608/21-76-88 
OPEL OMEGA, 1991 r., 140 tys. km, 2600 ccm, benzyna, 
bordowy metaiic, klimatyzacja, ABS, EDS, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, kompu
ter, alum. felgi, halogeny, welurowa tapicerka, automatic. •
10.500 zł. Lubin, tel. 0603/99-65-89
OPEL OMEGA, 1991 r., 172 tys. km,"2300 ccm, diesel, bor
dowy, szyberdach, alarm, centr. zamek + pilot, hak, spoiler, 
stan b. dobry, • 15.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-36 
po godz. 19
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, biały, 
relingi dachowe, ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
immobilizer, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, hak, komplet opon zimowych, zderzaki w kolorze nadwo
zia, roleta, • 12.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-82-26, 
0602/48-43-30
OPEL OMEGA, 1991 r., 2600 ccm, benzyna inst gazowa, 
sprowadzony w całości, komputer, klimatyzacja, el. reg. lu
sterka, el. otw szyby (atermiczne), ABS, ARS, • 15.000 zł 
lub zamienię na Mercedesa 123, 124. Wrocław, tel. 
0602/78-76-27
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r„  2300 ccm, diesel, piasko
wy, stan b. dobry, wspomaganie kier., relingi dachowe, cen- 
trainy zamek + p ilot alarm (2x), koła 15", welurowa tapicer
ka, radioodtwarzacz Sony ♦ 6 głośników, szyberdach, skła
dane tylne siedzenia (niesymetryczne), reg. mocowania pa
sów, 5-biegowy, kołpaki, - 13.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-8740
OPEL OMEGA KOMBI, T991 r., 136 tys. km, 2600 ccm, ben

zyna *  gaz, ciemnogranatowy metaiic, pompowane amorty
zatory, el. otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, lusterka, 
ABS, centralny zamek, alaim, Mul-T-Lock, welurowa tapi-r 
cerka, wspomaganie kier, - 8.700 zł lub zamienię. Wrocław, 
łel. 071/324-13-34 po godz. 18 
OPEL OMEGA DIAMOND CD, 1991/96 r., 167 tys. km' 2600 
ccm, benzyna, kolor grafitowy, wspomaganie kier., ABS, 
alum. felgi, weiurowa tapicerka, el. otw. szyby i lusterka, el. 
otwierany szyberdach, komputer, centr. zamek, • 11.000 zł. 
Leszno, teł. 065/520-02-33
OPEL OMEGA, 1991/97 r., 23 tys. km, 3000 ccm, 24V, czar
ny metaiic, skóra, klimatyzacja, el. otwierane szyby; el. szy
berdach, aluminiowe felgi, podgrz. fotele,.- 16.000 Zł. Wro
cław, tel. 0601/22-84-22,0606/97-43-77 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r„ 176 tys. km, 2300 ccm, TDi, 
bordowy metaiic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, halogeny, cena - 5.000 
DEM ♦ cło i transport Góra, tel. 065/543-32-41 
OPEL OMEGA, 1992 r., 167 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, stan techn. b. dobry, kpi. dokumentacja, centr. zamek, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, szyberdach, el. reg. lu
sterka, 5-biegowy, -11.600 z ł , możliwe raty lub zamienię na 
tańszy. Tomisław, tel. 075/731-20-53,0605/46-15-91 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy me- 
talic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw. szy
berdach, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, dzielona tylna 
kanapa, stan techn. b. dobry, - 14.800 zi. Zielona Góra, tel. 
0607/17-62-54
OPEL OMEGA CD DIAMOND, 1992 r., 145 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, złoty metaiic, 4-drzwiowy, ABS, DSA, kom
puter pokł., el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka (pod
grz.), centr. zamek, fabr. RM + 6 głośników, halogeny, nowe 
opony, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, oryg. hak, kpi. 
dokumentacja, serwisowany, - 15.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/64-58-99
OPEL OMEGA 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
beżowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm + p ilot el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, hak, bez wypadku, 
RM, stan b. dobry, - 12.900 zł. Legnica, tel. 076/857-57-16, 
0601/71-02-84
OPEL OMEGA 1992 r., 2600 ccm bogata wersja, stan b. 
dobry, - 12.500 zł lub zamienię na tańszy. Małachowó, woj. 
poznańskie, gm. Dolsk, tel. 0607/04-56-67 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, 
stan idealny, na białych tablicach - 3.000 DEMrOborniki Ślą
skie, tel. 0503/89-92-39
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 185 tys. km, 2400 ccm. ben
zyna, wiśniowy, klimatyzacja, ABS, instalacja gazowa, centr. 
zamek, elektryka, wspomaganie, radioodtwarzacz, -16.000 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-36-26,0601/85-74-73 
OPEL OMEGA 1992 r., 179 tys. km, 2300 ccm, TDi, biały, 
w kraju od pół roku, i właściciel, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, - 17.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0600/36-70-76 
OPEL OMEGA 1992/93 r., 145 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
czerwony, stan b. dobry, szyberdach, el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., nowe opony, - 14.600 zi. 
Wisznia Mała, tel. 071/312-40-26 
OPEL OMEGA KOMBI. 1992/96 r., 3000 ccm, 24V, perło- 
wośliwkowy metaiic, Dual Ram, roleta, siatka, relingi dacho
we, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, hak od
pinany, halogeny, szyberdach, alarm, centr. zamek + pilot, -
15.500 zł. Praszka, tel. 034/359-27-97 
OPEL OMEGA 1993 r., 250 tys. km, 2300 ccm, TDi, grana
towy, wspomaganie,_ABS, RM, szyberdach, relingi, weluro
wa tapicerka, - 16.500 zł. Grodków, tel. 077/415-33-34 
OPEL OMEGA 1993 r., 96 tys. km, 2000 ccm, szary meta
iic, limuzyna, ABS, el. reg. lusterka, wspomaganie, szyber
dach, • 13.000 z ł , kupujący nie płaci podatku. Rawicz, tel. 
065/545-16-90

O  OPEL OMEGA KOMBI CD DIAMOND, 1993 r., 176 
tys. km inst. gazowa, • 12.000 zi. Wrocław, tel. 
071/343-08-04 02022871

OPEL OMEGA 1993 r., 73 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, srebrny metaiic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, zdejmowany hak, komputer, wersja z niklami, 
RO Grundig, stan idealny, książka seiwisowa, - 21.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-14-84 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, szary metaiic, relingi dachowe, roleta, ABS, centralny 
zamek, wspomaganie kier., nie eksploatowany w kraju, -
15.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-42
OPEL OMEGA 1993 r., 120 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, bor
dowy metaiic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, ABS, wspomaganie kier., hak, szyberdach, radio, bez 
wypadku, -19.100 zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75

0  OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, z ie lony me- 
talię, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, 
2 pod. powietrzne, alum. fe lg i, stan idealny, -
31.600 z ł lub  zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tei. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022681

OPEL OMEGA B, 1994 r., 104 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wiśniowy metaiic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, -
27.000 zi lub zamienię. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-45-77
OPEL OMEGA B, 1994 r., 119 tys. km. 2000 ccm, 16V, zie
lony metaiic, welurowa, ABS, drewniane dodatki, 2 poduszki 
pow., klimatyzacja, el. otw. szyby i reg. lusterka, komputer, 
centr. zamek, wspomaganie kier., roleta tylnej szyby, radio 
♦ CD, garażowany, - 32.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-59-34
OPEL OMEGA B, 1994 r., 120 tys. km,-2000 ccm, 16V, bor
dowy, kombi, relingi dachowe, klimatyzacja, ABS, welurowa 
tapicerka, pełne wyposażenie elektr., bez wypadku, stan b. 
dobry, nie eksploatowany w kraju, - 28.900 zł. Lwówek ślą
ski, tel. 075/782-27-13 po godz. 21,0604/46-34-26 
OPEL OMEGA MV6 SEDAN, 1994 r., 3000.ccm, 24V, bor
dowy, pełne wyposażenie, bez wypadku, - 35.800 zł. Wro
cław, tel. 071/349-37-85.0605/33-94-33 
OPEL OMEGA B 4 ,1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metaiic, RO, 5-biegowy, 4WD, wspomaganie kier., alum. fel
gi, el. reg. lusterka, alarm, el. reg. lusterka, poduszka pow.,
1 właściciel, kpi. dokumentacja, kupiony w salonie, • 29.000 
zł. Żary, tei. 068/374-68-03, 0606/52-46-88 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0207 
www.autogielda.com.pl)
O  OPEL OMEGA B CD, 1994 r., 130 tys . km, 2500 

ccm, TDS, szary metaiic, 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 SEDAN, 1994 r., 2500 ccm, V6, granato
wy metaiic, pełne wyposażenie, - 29.500 zl. Dobroszyce, tel. 
071/314-11-83
OPEL OMEGA 1994 r., 132 tys. km, 2000 ccm, 16V, eco
tec, kolor grafitowy metaiic, pełne wyposażenie, książka ser
wisowa, I właściciel, stan b. dobry, • 28.000 zł. Góra śląska, 
tel. 065/543-41-65,0603/94-44-40 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 140 tys. km. 2000 ccm, kolor wi
śniowy metaiic, garażowany, el. reg. lusterka i fotel kierow
cy, 2 pod. powietrzne, dzielona tylna kanapa, RO, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, • 29.500 
zł. Małomice, tel. 068/376-90-81 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, benzyna 2 
pod. powietrzne, klimatyzacja, el. reg. fotele, el. reg. luster
ka, ABS, wspomaganie, zadbany, biały welur, I właściciel w 
Polsce, - 32.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86, 
0601/72-56-81
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 145 tys. km, 2500 ccm, V6, 
perlowozielony, 2 pod. powietrzne, ABS, TC, klimatyzacja, 
el. otw. szyby i szyberdach, RM, tempomat, zestaw głośno 
mówiący, halogeny, roleta bagażnika, siatka, bez wypadku,

w kra ju  od 3 tygodni, - 28.500 zl. Polkowice, tel. 
0603/21-53-19 ^
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
benzyna, srebrny metaiic, RM, ABS, hak, wspomaganie, szy
berdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, immobilizer, alum., 
felgi, 2 pod. powietrzne, kpi, dokumentacja, - 25.500 zł. Po
lkowice, tel. 076/749-67-87,0604/88-64-03 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., TDi pełne wyposażenie, 
bez wypadku, - 35,500 zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15,0601/79-30-54
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r.,-122 tys. km, 2000 ccm,
16V, zielony metaiic, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, el. reg. fotele, szyberdach, ABS, centralny zamek, 
alarm, RM z RDS-em, 2 poduszki powietrzne, el. reg. reflek
tory, garażowany, stan b. dobry, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-26-69,071/346-55-32 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 145 tys. km, 2500 ccm, V6 24V, 
zielony metaiic, 2 poduszki powietrzne, ABS, 176 KM, track 
Controls, komputer, aluminiowe felgi 16" Borbet, el. reguł, 
lusterka, fotele, el. roleta tylnej szyby, immobilizer, pełna do
kumentacja, zadbany, - 30.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/363-70-36,0607/27-89-30 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 95 tys. km, 2000 ccm, 
zielony metaiic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., cen
tralny zamek, alarm, immobilizer, 5 zagłówków, dzielona 
kanapa, radioodtwarzacz, roleta, siatka, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, stan idealny, I właściciel, - 31.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-21-93

OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r„ 97 tys. km, 2000 ccm,
16V, zielony metaiic, welurowa tapicerka, serwo, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg: lusterka, ABS, 2 pod. powietrz
ne, przegląd do 2002 r., stan b. dobry, - 31.000 zł lub zamie
nię na tańszy. Wrocław, tel. 0604/62-91-01 
OI^EL OMEGA KOMBI, 1994 r ,  140 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, granatowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, nowa inst. 
gazowa, - 26.000 zl. Zgorzelec, tel. 075/771-77-87 po 
godz. 18 ^
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994/95 r., 97 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, ABS, poduszka powietrzna, el. szyberdach, el. 
reguł, lusterka, centralny zamek, roleta, relingi dachowe, ser
wo, radioodtwarzacz, nie składak, stan b. dobry, raty, - 22.900 
zł iub zamienię na mniejszy. Oława, tel. 071/313-86-58, 
0604/70-38-66

OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r„ 160 tys. km, 2500 ccm, TD, 
zielony metaiic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 36.500 
zł. Nowogrodziec, tel. 0603/97-56-96 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 1 6 tt&  
granatowy metaiic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, A B S ^  
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach,. RM, welurowa tapicerka, relingi dachowe, ha
logeny, serwisowany, - 31.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27

OPEL OMEGA 1995 r.* 190 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ko
lor grafitowy metaiic, bez wypadku, kombi, pełna dokumen
tacja, bogate wyposażenie, • 36.000 zł lub zamienię na kombi, 
diesel. Oleśnica, tel. 071/314-23-77 po 20 
OPEL OMEGA CARAVAN CD, 1995 r., 150 tys. km, 2501 
ccm; TDi, ciemnografitowy metaiic, pełne wyposażenie, kli
matyzacja, skórzana tapicerka, bez wypadku, • 38.000 zł lub 
zamienię na VW Golfa IV, Opel Astra II, diesel. Oława, tel. 
071/313-43-08,0503/02-19-44

OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, tds, biały, k!j&v 
matyzacja, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, po 
moncie kapitalnym silnika, centr. zamek, el. otw. szyby, eł. 
reg. lusterka, reflektory i fotele, blokada skrzyni biegów,

OPEL OMEGA B, 1994 r, 154 tys. km, 2000 ccm, 16V, bia
ły, w kraju od tygpdnia, ważny przegląd, bez wypadku, ABS, 
serwo, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, reguL 
fotel kierowcy, el. reg. lusterka, żaluzja tylnej szyby. RO, im
mobilizer, książka serwisowa, - 28.000 zł. Wrocław, tel.
327-96-98

OPEL OMEGA B KOMBI, 1994/95 r., 112 tys. km, 2500 ccm. 
turbo D, zielony metaiic, CD, 130 KM, ABS, klimatyzacja, 
wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka i fotele, hak, halogeny, tempomat, automatic, centr. 
zamek, 2 pod. powietrzne, roleta bagażnika, radio + CD, -
32.000 zl. Otmuchów, tel. 0608/76-66-07 
OPEL OMEGA B SEDAN, 1994/95 r.. 131 tys. km, 2000 
ccm, wtrysk, granatowy, centralny zamek, wspomaganie kier., 
klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. otwierany szyberdach, 
RM, aluminiowe felgi, stan b. dobry, sprowadzony w całości, 
- 28.900 ?ł lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-63-31,0604/36-35-85 
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 81 tys. km, 2500 ccm, Ecotec, 
turkusowy metaiic, wersja CD,.klimatyzacja, ABS, TCS, peł
ne wyposażenie, aluminiowe felgi, 3 lata nie eksploatowany, 
garażowany, książka-serwisowa, pełna dokumentacja, stan 
idealny, • 34.000 zł lub Zamienię na inny samochód. Wro
cław, tel. 372-63-34, 0604/77-05-39 
OPEL OMEGA 1995 r., 98 tys. km, 2000 ccm, 16V, perło- 
woszary metaiic, b. ekonomiczny, inst gazowa, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, el. reguł, fotel kierowcy, ABS, centr. 
zamek, alarm ♦ pilot, Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, RM, 
zadbany, stan b. dobry, - 33.000 zł. „  tel. 0502/11-86-90 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, TDS, kawowy 
metaiic, do sprowadzenia z Niemiec, nie uszkodzony, kpi. 
dokumentacja, pełne wyposażenie, cena -13.000 DEM. Choj
nów, tel. 076/819-15-99,0602/58-06-18

OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 97 tys. km, 2000 ccm. 
wtiysk, granatowy, klimatyzacja, poduszki pow., ABS, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, immobilizer, RO, stan idealny, -
33.000 zł lub zamienię na tańszy, do 10.000 zł. Chojnów, tet. 
076/818-60-37 .
OPEL OMEGA CD KOMBI, .1995 r.. 108 tys. km. 2500 ccm. 
V6. benzyna, kolor grafitowy, pełne wyposażenie oprócz skó
rzanej tapicerki, klimatyzacja, ABS, alarm, - 31.000 zl lub 
zamienię na VW Passata B5 albo Audi A4. Jelenia Góra, tel. 
075/752-44-07
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r„ 170 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
bordowy metaiic, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, ABS, -
25.000 zł. Lubin, tel. 0503/93-24-85
OPEL OMEGA B CD KOMBI. 1995 r., 110 tys. km, 2000 
ccm, 16V, srebrny metaiic, klimatyzacja, ABS, hak (odpina
ny), alum. felgi, roleta, relingi dachowe, halogeny, radio z 
CD, - 31.500 zl. Lwówek Śląski, tel. 0605/15-35-06 
OPEL OMEGA B, 1995 r., 160 tys. km, 3000 ccm, MV6, 
kolor grafitowy metaiic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
roleta, fotele i lusterka, tempomat komputer, ABS + TC, ASR, 
2 poduszki pow., RM + zmieniacz na 6 płyt fabr. telefon, 
obniżony, alum. felgi Borbet 17", kubełkowe fotele (podgrze
wane), klimatyzacja, alarm, spoiler immobilizer, stan idealny 
- 39.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-56-66, 
0606/30-66-86

OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r„ 2000 ccm. 16V. granatowy, 
bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, pełna dokumentacja, 2 
poduszki pow., klimatyzacja, ABS, centralny zamek, relingi 
dachowe, roleta, stan idealny, - 27.500 zł. Piława Górna, tel. 
074/837-23-43,0604/94-06-88 
OPEL OMEGA A, 1995 r., 104 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielono-granatowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, 
ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i roleta 
tylna, skórzana kierownica, el. reg. siedzenia, - 33.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-98-64
OPEL OMEGA B, 1995 r., 95 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
zielony metaiic, I rejestracja w 1997 r., bez wypadku, I wła
ściciel, książka serwisowa, ABS, 2 poduszki powietrzne, alu
miniowe felgi 15/215, klimatyzacja, el. reguł, i podgrzewane 
lusterka, dzielona tylna kanapa, el. otwierane szyby. el. szy
berdach, el. roieta, RM, • 32.800 zl. Wrocław, tel. 344-64-30. 
0501/10-96-02
OPEL OMEGA KOMBI, 1995/96 r., 94 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, zielony, radio, roleta, bez wypadku, ABS, serwo, 
klimatyzacja, el. reg. lusterka, el.‘ reg. szyberdach, el. reg. 
fotela, poduszki pow., kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, w 
kraju od roku, -.30,900 zl. Legnica, tei. 076/854-18-41, 
0606/61-21-36
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•welurowa tapicerka, reiingi dachowe, stan idealny, • 38.500 
żl. Strzelin, tel. 0604/89-08-67, 0607/60-84-00 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w  intemecie pod numerem - 
AC0217 www.autogielda.com.pl)

O  OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., bordowy, k lim a
tyzacja, instalacja do radia, el. otw. szyby, el. re
guł. fote le, alarm, stan b. dobry, - 36.000 zl. Wro
c ła w , 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 KOMBI. 1996 r., 150 tys. km. 2000 ccm. 
16V ecotec, grafitowy metalic, 2 x SRS, ABS, ASR, TC, kli
matyzacja, pełne wyposażenie el., szyberdach, centralny za
mek, reiingi dachowe, welurowa tapicerka, immobilizer, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, garażowany, stan 
b. dobry, - 29.900 zł lub zamienię na tańszy. Kamienica, tel. 
077/431-79-56
OPEL OMEGA B. 1996 r., 90 tys. km. 2000 ccm. 16V, srebr
ny metalic, serwisowany zgodnie z zaleceniami producenta, 
komputer pokładowy, ABS, poduszka pow., przyciemniane 
szyby, radio CAR 400, pełna elektryka, podgrzewane sie
dzenia, welur, felgi aluminiowe + komplet felg stalowych z 
oponami zimowymi, hak oryginalny, • 39.900 zł. Legnica, tel. 
076/856-41-23.0604/20-55-67 
OPEL OMEGA KOMBI. 1996 r.. 95 tys. km, 2500 ccm. turbo 
D, biały, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, automatic, 
eL reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, reguł, fotel 
kierowcy, reiingi dachowe, RM ♦ 6 głośników, centr. zamek, 
w kraju od tygodnia, - 37.800 zł. Legnica, tel. 076/721-66-07 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 100 tys. km. 2000 ccm. 
16V. ECOTEC, zielony metalic, wersja CD. ‘pełne wyposa
żenie oprócz skóry i nawigacji, - 38.000 zl. Lubin, tel. 
0607/67-01-44
OPEL OMEGA B. 1996 r., 72 tys. km. 2500 ccm. TDS. zie
lony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum felgi, - 
radio CD Sony, I właściciel, kpi. dokumentacja, garażowany, 
stan b. dobry, - 42.000 zL Polkowice, tel. 076/845-40-24 
OPEL OMEGA DIAMOND, 1996 r., 9 tys. km, 2000 ccm,

— benzyna, kolor grafitowy metalic, klimatronic, ABS, 2 pod. 
w  powietrzne, pełne wyposażenie elektr., RO + CD zmieniacz, 

kupiony w Polsce. - 39.900 zL Świdnica, tel. 0608/55-22-66 
OPEL OMEGA, 1996 r., 205 tys. km, 2500 ccm, tds, czamy, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, skóra. ABS, ASR, auto
matic. - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0606/24-96-98 
OPEL OMEGA CD. 1996 r.. 68 tys. km. 2000 ccm. 16V. srebr
ny metalic, automatic, ABS, klimatronic, komputer, szyber
dach, pełna elektryka, alum. felgi 17’ , stan idealny, - 41.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/48-40-55 
OPEL OMEGA B. 1997 r., 56 tys. km. 2500 ccm, srebrny 
metalic, TDS, klimatyzacja elektr., reiingi dachowe, roleta, 
el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, halogeny, el. reg. 
reflektory, reguł, fotel kierowcy, szyberdach, - 45.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 075/764-93-16. 
0605/96-27-15
OPEL OMEGA, 1997 r., 95 tys. km, 2500 ccm, turbo D, siwy 
metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, elektryka, welurowa 
tapicerka, ABS, I właściciel w kraju, - 44.000 zł lub zamienię 
na tańszy. Legnica, tel. 076/850-11-69,0607/35-47-05

OPEL OMEGA B KOMBI. 1997 r., 2500 ccm, turbo D pełne 
wyposażenie, kupiony w salonie, • 44.900 zl. Wrocław, tel. 
071/338-02-01,0601/55-35-64 
OPEL OMEGA B, 1997 r., 80 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, szyby, 
roleta i fotele, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, klima
tyzacja, atrakc. wygląd, stan idealny, - 42.500 zł. Zgorzelec, 
tel. 0604/75-27-70
OPEL OMEGA SEDAN, 1997/98 r., 49 tys. km. 2600 ccm, 
TDS, srebrny, klimatyzacja, drewno, pełne wyposażenie el., 
szyberdach. spoiler, aluminiowe felgi, tempomat, RM Phi
lips, roleta, podgrz. fotele, - 48.000 zl. Oleśnica, tel. 

£0/314-33-73.0603/23-45-49 
OPEL OMEGA KOMBI, 1998 r., 68 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czarno-grafitowy. kupiony w salonie, homologacja, bogata 
wersja CD, stan b. dobry, okazja cenowa do końca maja, • 
49.999 ŻŁ Wrocław, tel. 071/373-67-27,0605/21-17-60 
OPEL REKORD COUPE. 1973 r., 180 tys. km, 1700 ccm. 
benzyna, czerwony, ramy w drzwiach, nowy układ hamulco
wy, - 900 zł. Niemodlin, tel. 077/460-61-20,0608/62-96-04 
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm, złoty metalic, automa
tic, welurowa tapicerka, eL reg. lusterka, el. otw. szyby i szy
berdach, RO Pioneer, alum felgi, zadbany, garażowany, stan 
b. dobry, - 1.700 zl. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
OPEL REKORD, 1979 r., 63 tys. km, 2000 ccm, granatowy, 
automatic. centr. zamek, hak, wymienione szczęki i bębny, 
po remoncie silnika w 1999 r., w ciągłej eksploatacji, prze
gląd do 10.05.2002 r., stan idealny, - 1.500 zł lub zamienię 
na Skodę 120 L. Wrocław, tel. 071/341-18-86 
OPEL REKORD, 1980 r.. 128 tys. km, 1800 ccm, seledyno
wy, stan dobry, - 1.500 zł. Lubin, tej. 076/843-96-25, 
0603/55-19-27
OPEL REKORD KOMBI, 1980 r., 2000 ccm. - 850 zł. Choj
nów, tel. 0600/57-31-65
OPEL REKORD, 1981 r., 1900 ccm. benzyna, żółty, inst 
gazowa, stan dobry, techn. sprawny, dużo części, - 3.000 zł. 
Borzygniew, gm. Mietków, tel. 071/316-90-38 
OPEL REKORD, 1981 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, waż
ny przegląd, stan-silnika b. dobry, - 1.450 zł. Jasień, tel. 
068/371-02-13
OPEL REKORD, 1981 r., 80 tys. km, 2000 ccm, zielony me
talic, instalacja gazowa, oryg. lakier, stan blacharki bardzo 
dobry, garażowany, 4-drzwiowy, automatic, centr.. zamek, 
hak, welurowa tapicerka, przegląd do 03.2002r, stan ideal
ny. - 2.600 zł. Lubawka, tel. 075/746-73-12 
O PE i REKORD SEDAN. 1981 r.. 2300 ccm. diesel, szary, 

i£>ntr. zamek, stan blach, średni + dokum., brak przeglądu r 
OC - 1.200 zł lub zamienię. Nowa Sól, tel. 068/384-62-89 
OPEL REKORD, 1982 r., 2000 ccm, benzyna + gaz, żółty, 
inst. gazowa, stan dobry, - 3.200 zł. Lubań, tel. 
0607/65-83-39.0606/53-11-98 
OPEL REKORD KOMBI. 1983 r .  2100 ccm, diesel, czerwo
ny, RO, po remoncie blacharki i silnika, ważny przegląd, stan 
dobry, - 3.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-80-61 
OPEL REKORD KOMBI. 1983 r., 2100 ccm, diesel, czerwo
ny, RO, ważny przegląd, po remoncie silnika i blacharki, stan 
dobry, - 3.500 zł. Gorzanów, tel. 074/811-80-61 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, diesel, ciemnozielony, 
nowy model Long, po wymianie silnika, stan blachariu bar
dzo dobry, RO, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/355-61-19 wie
czorem, 0608/84-46-03
OPEL REKORD, 1984 r.. 115 tys. km. 1800 ccm. OHC. bia
ły, inst gazowa, centralny zamek, hak. aluminiowe felgi, el. 
otwierane szyby, RO, halogeny, 5-biegowy, welurowa tapi
cerka, atrakcyjny wygląd, zadbany, • 5.800 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-07-57
OPEL REKORD. 1984 r., 170 tys. km. 2300 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, stan b. dobry, • 4.000 zl lub zamie
nię. Zielona Góra, tel. 068/324-53-93 
O  OPEL REKORD, 1985 r., 2200 ccm, w trysk  tanio., 

te l. 071/348-91-69 80008981 
OPEL REKORD, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
5-biegowy, stan b. dobry, z urzędu celnego, • 5.000 zł lub 

^ im ie n ię .  Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-41, 
^W /312-53-41 

OPEL REKORD, 1987 r., 168 tys. km, 2000 ccm, brązowy 
metalic, łnsL gazowa, welurowa tapicerka, 5-biegowy, RO,

ospoilerowany, atrakcyjny wygląd, • 6.700 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0604/46-67-64

O  OPEL SENATOR, REKORD, MONZA, COMMODO- 
RE, skup i sprzedaż, wszystkie  części, wymiana 
siln ików , zniszczone samochody z polską  doku
mentacją, w  sprzedaży piękne samochody mar
k i O pe l S e n a to r, ta n io .  D z ie rż o n ió w , te l.  
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02020211

OPEL SENATOR. 1981 r., 40 tys. km. 3000 ccm. benzyna, 
czamy, automatic, stan b. dobry, na białych tablicach • 700 
DEM. Iłowa. tel. 068/377-45-29 
OPEL SENATOR, 1981/86 r., 2800 ccm, benzyna, granato
wy, inst gazowa, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, wspo
maganie, komputer, ąlum. felgi, szyberdach, halogeny, stan 
b. dobry, - 6.500 zł lub zamienię na inny. Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56 
OPEL SENATOR B, 1987 r., 170 tys. km, 3000 ccm, 12V, 
zielony, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, pełne wypo
saż. elektr., szyberdach, wspomaganie, aktywne zawiesze
nie, alum. felgi, insL gazowa, roleta, stan idealny, -15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/368-77-55.0602/74-84-24 
OPEL SENATOR. 1988/97 r.. 170 tys. km. 3000 ccm. 24V. 
bordowy metalic. insL gazowa. ABS, klimatyzacja, skóra, peł
ne wyposażenie elektryczne, szyberdach, deska digital, -
12.500 zł. Wrocław, tel. 0501/71-41-55 
OPEL SENATOR. 1990 r.. 196 tys. km, 2969 ccm, benzyna, 
granatowy metalic. automatic, ABS, klimatyzacja, eL reg. re
flektory, el. reg. i podg. lusterka, wspomaganie kier., alarm + 
pilot centr. zamek, chromowane nadkola, welurowa tapicer
ka, garażowany, dzielona i rozkł. tylna kanapa, podlokietni- 
ki. przegląd do 21.09.2001 r  dużo części, 177 KM, cena •
10.000 zł lubzam. na terenowy. Wrocław, tel. 071/347-60-04, 
0607/47-96-02 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
temecie pod numerem • AC0221 www.autogielda.com.pl) 
OPEL SENATOR, 1991 r.. 172 tys. km. 3000 ccm. benzyna, 
grafitowy metalic. pełne wyposażenie, zadbany, - 13.000 zL 
Dzierżoniów, tel. 0604/46-67-64,0606/10-16-21
OPEL SENATOR, 1991 r., 160 tys. km, 3000 ccm. 24V, 
bordowy, automatic, elektr. fotele, ABS, alum. felgi, -18.000 
zł. Lubin. teL 0503/93-24-85
OPEL SENATOR, 1993/94 r.. 80 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, perłowozielony metalic, wspomaganie, ABS. immobili
zer, el. otw. szyby przednie, szyberdach, zderzaki w kolorze 
nadwozia, sprowadzony w całości, w kraju od roku, ciemne 
szyby, dod. światło .step’ , atrakc. wygląd, stan b. dobry, -
17.000 zJ. Dłużyna Dolna, gm. Pieńsk, teL 075/771-84-13, 
0607/30-91-12
OPEL SINTRA, 1997 r.. 23 tys. km. 2200 ccm. 16V, srebrny 
metalic, 7-osobowy, klimatyzacja, aluminiowe felgi, wspoma
ganie kier., centralny zamek + pilot el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, el. reguł, reflektory, ABS, RM, obrotowe fo
te le. stan b. dobry, - 48.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/732-00-58,0609/28-92-48 
OPEL TIGRA, 1995 r.. 82 tys. km. 1600 ccm. 16V. niebie
ski, pełne wyposażenie oprócz skóry, -  22.500 zL Wrocław, 
tel. 0603/51-13-06
OPEL TIGRA, 1996 r., 56 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar

ny, alum. felgi, centr. zamek, eL otw. szyby, ABS, wspoma
ganie. • 25.900 zł. Bralin, tel. 062/781-20-97,0607/35-01-35 
OPEL TIGRA, 1996 r., 75 tys. km, 1600 ccm klimatyzacja, 
el. otw. szyby, ABS, centr. zamek, - 28.000 zł. Milicz, teL 
0605/13-34-79
OPEL TIGRA, 1996 r., 130 tys. km. 1400 ccm. 16V. cegla- 
sty. pełne wyposażenie, serwisowany, stan idealny, - 25.700 
zł. Wrocław, teL 071/333-87-84 po godz. 20 
OPEL UGRA, 1997 r., 20 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metałic, ABS, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, I rejestracja w 1998 r, - 26.000 zł. Leszno, tel. 
0607/28-31-31.0609/28-19-42 
OPEL TIGRA. 1997 r., 50 tys. km, 1400 ccm, 16V wtrysk, 
czamy, 5-biegowy, katalizator, ABS, wspomaganie kier., im
mobilizer, aluminiowe felgi, 2 poduszki powietrzne, klimaty
zacja, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, alarm, haloge
ny, spoiler, sportowy tłumik, radioodtwarzacz, stan b. dobry, 
- 28.000 zł. Zielona Góra, teL 0602/82-71-64 
OPEL TIGRA, 1997/98 r„ 52 tys. km. 1400 ccm. 16V. Eco
tec, czamy, wspomaganie kier., centralny zamek, klimaty
zacja, el. otwierane szyby, skóra, poduszka pow., podgrze
wane siedzenia, aluminiowe felgi, - 30.000 zł. Opole, tel. 
0609/26-43-75
OPEL TIGRA, 1999 r ,  14 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebie
ski, alum. felgi 15’ , RM + CD, szybeidach, oryginalny prze
bieg, książka serwisowa, alarm, atrakc. wygląd, - 38.000 zł 
lub zamienię na VW Passata B5. Jelenia Góra, tel. 
075/752-44-07,0604/68-50-39 
OPEL VECTRA SEDAN, 1988/89 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, grafitowoczamy metalic, I właściciel, szyberdach, 
wspomaganie kier., stan b. dobry, - 10.500 zł lub zamienię 
na droższy. Kłodzko, tel. 074/867-76-42 
OPEL VECTRA, 1989 r., 1800 ccm, granatowy, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, stan b. dobry, zadbany, -  8.900 zi 
(możliwe raty) lub zamienię. Legnica, teL 0605/28-37-83 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r„ 189 tys. km, 1600 ccm. 
srebrny metalic, centr. zamek, RM, katalizator, szyberdach, 
welurowa tapicerka, hak, el. reg. reflektory, kpi. dokumenta
cja, • 9.200 zł. Lubin, tel. 0606/83-01-05 
OPEL VECTRACD, 1989 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, szary metalic, ABS, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. 
felgi, RO, automatic, - 9.500 zł. Opole, teL 077/442-55-92 
OPEL VECTRA SEDAN. 1989 r.. 137 tys. km, 1800 ccm. 
złoty metalic, wspomaganie kier., RO 1 6 głośników, centr. 
zamek, nowe hamulce, rozkł. tylne siedzenia, stan b. dobry, 
kpi. dokumentacja, • 8.200 zl. Wrocław, tel. 071/343-74-54, 
0606/1646-30
OPEL VECTRA, 1989 r., 2000 ccm. szary metalic, centralny 
zamek, alarm, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., szyber
dach. dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, • 10.500 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0609/47-98-51 
OPEL VECTRA GLS, 1989 r., 1600 ccm. benzyna, biały, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, alarm, hak, nowe opony 
195/65/14, centr. zamek, - 11.200 żł. Legnica, tel. 
0601/16-87-69
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm 
5-biegowy, sprowadzony w całości, garażowany, - 9.800 zl. 
Namysłów, teL 077/410-44-83 
OPEL VECTRA, 1989 r., 1700 ccm, diesel, granatowy, centr. 
zamek, wspomaganie, -10.900 zł lub zamienię. Wschowa, 
tel. 065/540-24-76,0601/75-14-17 
OPEL YECTRA, 1989/90 r., 1700 ccm, diesel, złoty metalic, 
5-drzwiowy. centr. zamek, spoiler z tyłu. RM, obrotomierz, 
przegląd do 3.2002 r., atrakc. wygląd, stan b. dobry, -10.900 
zl. Nysa. teL 077/435-46-23,0603/56-37-67 
OPEL VECTRA CD. 1989/96 r ,  15t tys. km, 2000 ccm. gra
fitowy metalic. pełne wyposażenie, centralny zamek, wspo
maganie kier.. ABS. klimatyzacja, aluminiowe felgi, hak, we
lurowa tapicerka, pełna dokumentacja, - 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 359-36-88,0604/28-42-19 
OPEL YECTRA, 1990 r., 90 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
bordowy, pełne wyposażenie, stan b. dobry, -13.000 zl. Gło
gów. tel. 076/834-13-73.0608/27-92-91 
OPEL VECTRA SEDAN. 1990 r , 190 tys. km, 2000 ccm, 
GLS el. otw. szyby, wspomaganie, alarm ♦ pilot centr. za
mek, RO Sony, elektroniczne sterowanie, -11.200 zL Jawo
rzyna Śl., teł. 074/858-73-42
OPEL YECTRA SEDAN, 1990 r., 1600 ccm. wtrysk, bordo

wy. stan b. dobry, - 8.900 zł. Jelenia Góra, teL 075/752-32-41, 
0601/55-40-97
OPEL VECTRA, 1990 r.. 135 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, centr. zamek, welurowa tapicerka, wspo
maganie, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektoiy, 
reguł, fotel kierowcy, RO, 6 głośników, dzielona tylna kana
pa, nowe amortyzatory, sprowadzony w całości, zadbany, -
12.000 zł. Leszno, tel. 0601/54-26-92 
OPEL YECTRA, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm. kolor wi
śniowy metalic, automatic, alarm, centr. zamek, nowy układ 
wydechowy, - 9.500 zl. Lubin, te l. 076/844-31-85, 
0602/61-62-93
OPEL VECTRA CD. 1990 r., 169 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, niebieski metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, obrotomierz, zderzaki w kolorze nadwozia, halo
geny, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, podłokietnik, spo
iler tylny ze światłem .stop", RO z panelem + 6 głośników, 
dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki sprowadzony w całości, 
stan b. dobry -11.500 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-23-57, 
0604/05-62-85
OPEL YECTRA, 1990 r., 165 tys. km, 2000 ccm, 16V, ben
zyna, biały, eL otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, szyber
dach, wspomaganie, komputer, centr. zamek, katalizator, 
spoilery, - 12.000 zl. Ocice 53 B, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-10-88
OPEL YECTRA SEDAN, 1990 r., 135 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, biały, inst gazowa, RM ♦ 6 głośników, kpi. doku
mentacja, welurowa tapicerka, - 11.500 zł. Poznań, tel. 
061/825-65-95 po godz. 20,0502/56-73-17 
OPEL YECTRA SEDAN GL, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, grafitowy metałic, bez wypadku, wspomaganie kier., 
RM Opel + 6 głośników, welurowa tapicerka, oclony w cało
ści, stan idealny, • 9.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 
0602/44-78-77
OPEL VECTRA, 1990 r., 1600 ccm, czerwony metalic, stan 
b. dobry, • 11.800 zł lub zamienię na inny, chętnie bus. Świd
nica, te l 074/640-45-68
OPEL YECTRA, 1990 r., 153 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
szary metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, bez 
wypadku, sprowadzony w całości, -12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-45-21,0601/83-59-30 
OPEL YECTRA SEDAN, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, aluminiowe felgi, alarm, cen
tralny zamek, RM, hak, automatic, • 8.500 zł. Wrocław/, tel. 
0601/58-81-35
OPEL VECTRA, 1990 r.. 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
bez korozji, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.600 
DEM. Zgorzelec, tel. 06CM/89-53-53 
OPEL YECTRA, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafito
wy, welurowa tapicerka, szyberdach, na białych tablicach, -
3.400 zL Zgorzelec, te l 0603/03-67-60 
OPEL YECTRA, 1990 r., 190 tys. km. 1600 ccm. kolor gra
fitowy metalic, alum. felgi BBS, drewniane wykończenia, -
10.800 zl. Zielona Góra, tel. 068/325-61-67,0607/42-85-72 
OPEL YECTRA, 1990/91 r., 1700 ccm, diesel, piaskowy, stan 
b. dobry, centralny zamek, garażowany, oznakowany, zadba
ny, • 12.100 zł lub zamienię. Lubnów, tel. 074/819-90-74, 
0604/62-32-03
OPEL YECTRA SEDAN. 1990/94 r.. 170 tys. km, 2000 ccm.

bordowy metalic, 4x4. komputer, pełne wyposażenie elek
tryczne, szyberdach, podgrzewane lusterka, zielona szyba, 
dzielona kanapa, RM ♦ 6 głośników, stan b. dobry, • 10.500 
zL Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-24-72,0502/28-32-99 
O  OPEL VECTRA CD, 1991 r., 2000 ccm, z ło ty me

ta lic , ABS, 4x4, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, kubełkowe fote le, • 12.900 z l lub  zamie
n ię . Ż a ry , u l.  O krze i 9, te l.  068/374-27-97 , 
0602/79-49-88 87022451

OPEL VECTRA, 1991 r.. 150 tys. km. 1800 ccm. benzyna, 
złoty metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyber
dach, welurowa tapicerka, - 13.900 zł. Jawor, tel. 
076/870-41-32
OPEL YECTRA GT, 1991 r.. 250 tys. km. 2000 ccm. biały, 
elektr. otw. szyby, alarm, centralny zamek, blokada skrzyni 
biegów, wspomaganie, welurowa tapicerka. kubełkowe fote
le. sprowadzony w całości, • 10.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/77-80-82
OPEL VECTRA. 1991 r.. 164 tys. km. 1700 ccm, diesel, bia
ły, stan dobry, -12.500 zł. Kowary, tel. 075/761-33-91 
OPEL YECTRA SEDAN, 1991 r.. 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, w kraju od roku, sprowadzony w całości, wspomaga
nie, szyberdach 2-stopniowy, RM Opel, -12.900 zł (możliwe 
raty) lub zamienię. Legnica, te l. .076/866-33-33, 
0602/71-07-00
OPELVECTRA, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, katalizator, 
niebieski metalic. serwo, centr. zamek, nie rej. w kraju, -
12.000 zł. Lubań, tel. 075/646-31-92 
OPEL YECTRA GL, 1991 r., 102 tys. km, 1600 ccm. srebrny 
metalic, szyberdach, wspomaganie, -12.300 zŁ Lwówek Ślą
ski. teL 0605/15-35-06
OPEL VECTRA, 1991 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypad
ku, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, 
alum. felgi BBS, ABS, - 10.500 zł. Lwówek śląski, tel. 
0602/63-01-69,0607/06-07-44 
OPEL YECTRA SEDAN, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, perłowy, szyberdach, RM, dzielona tylna kanapa, 
welurowa tapicerka, zadbany - 11.900 zł. Radków Kłodzki, 
teL 074/871-22-02
OPEL YECTRA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, 16V, grafitowy 
metalic, 150 KM, stan dobry, pełne wyposażenie elektr., 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, ABS, alum. felgi, 
komputer, kubełkowe fotele, ospoilerowany oryginalnie, ob
niżony, sportowy ukł. wydechowy, - 14.000 zł. Wrocław, te l 
366-15-80,0501/60-80-64
OPEL VECTRA, 1991 r., 158 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, szyberdach, radio panel, 6 głośników, wspomaga
nie, centr. zamek, welurowa tapicerka, zabezp. przed kra
dzieżą, dzielone tylne siedzenia, el. reg. reflektory, kpi. do
kumentacja, -12.900 zł. Bolesławiec, tel. 0606/94-82-90 
OPEL YECTRA SEDAN. 1991 r., 140 tys. km. 1800 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, centr. zamek, szyberdach, na za
chodnich tablicach - 2.200 DEM. Bolków, tel. 0604/07-98-31 
OPEL VECTRAGT. 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, bordo
wy metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, radio, serwi
sowany, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości, stan 
idealny, - 13.200 zł. Leszno, te l. 065/520-74-90, 
0608/22-25-46
OPEL YECTRA, 1991 r„  116 tys. km, 1600 ccm, czeiwony, 
immobilizer, eL reg. reflektory, radio, atermiczne szyby, spro
wadzony z Niemiec, tłumaczony przegląd, bez wypadku, za
dbany, - 11.700 z ł , kup. zwoln. z  opł. skarbowej. Leszno, 
tel. 065/546-21-42,0604/40-58-34 
OPELVECTRACD, 1991 r., 103 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
zloty metalic, centr. zamek, alarm, wspomaganie, podgrze
wane fotele, RO ♦ 6 głośników, el. regf. reflektory, dzielona 
tylna kanapa, stan b. dobry, - 12.500 zł. Lubin, tel. 
076/818-41-80,0604/47-45-81 
OPEL YECTRA. 1991 r., 170 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
bordowy metalic, inst gazowa, szyberdach, hak, radio, bez 
korozji, aluminiowe felgi, w dobrym stanie, -10.900 zł. Ol
szyna, teL 075/646-38-01
OPEL YECTRA, 1991 r., 80 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, sedan. alarm, szyberdach, ei. reg. reflektory, spoiler, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, garażowany, zadba
ny, -16.100 zL Opole, tel. 0600/19-91-25 
OPEL YECTRA SEDAN, 1991 r., 170 tys. km, 1600 ccm,
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benzyna, bordowy metalic, centralny zamek + pilot, stan b. 
dobry, -12.800 zł. Paczków, tel. 077/431-61-68 
OPEL YECTRA, 1991 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, sprowadzony z  Niemiec, oclony, nie zare
jestrowany w kraju, stan b. dobry, - 12.500 zł. Prochowice, 
tel. 076/858-40-55
OPEL VECTRA, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy, szyberdach, halogeny, radio, 4-drzwiowy, • 11.800 
zł. Rawicz, tel. 065/546-47-49,0606/51-38-01 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, 
czamy metalic, sprowadzony w całości z Niemiec, bez wy
padku, szyberdach, nowe opony, wspomaganie, RO, • 12.500 
zł. Ścinawa, tel. 0604/95-47-18 
OPEL VECTRA, 1991 r., czeiwony metalic, szyberdach, hak, 
RM, stan b. dobry, • 12.000 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 
074/853-08-56,074/640-45-68 
OPEL VECTRA, 1991 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, GT, wtrysk, 
biały, komputer, el. otw. szyby, szyberdach, welurowa tapi
cerka, wspomaganie kier., halogeny, alum. felgi, reg. kie
rownica, centr. zamek, garażowany, zadbany, wysuwana 
antena, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, atrakc. wy
gląd, - 14.000 zl. Trzeboszowice, teł. 077/431-30-66 po 
godz. 15,0606/49-53-69
OPEL VECTRA SEDAN. 1991 r., 2000 ccm. biały, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, el. reguł, luster
ka. welurowa tapicerka, radioodtwarzacz Opel + 6 głośni
ków, aluminiowe felgi, szyberdach, - 12.000 zl lub zamienię 
na Fiata Cinquecento. Wrocław, tel. 071/352-82-91, 
0600/82-26-36 '
OPEL VECTRA, 1991 r.. 165 tys. km, 1700 ccm, diesel, zie
lony metalic, kupiony w salonie w kraju, hak, alarm, immobi
lizer, pełna dokumentacja, amortyzatory i akumulator na gwa
rancji, nowa pompa wodna, stan dobry, - 13.500 zł lub za
mienię, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/365-16-54 
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna doku
mentacja, szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwa

rzacz ♦ 6 głośników, opony zimowe, welurowa tapicerka, •
12.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-61-37 po godz. 20, 
0603/84-99-70
OPEL VECTRA, 1991 r.. 135 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
granatowy metalic, sedan, el. reguł, lusterka, szyberdach, 
welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, wspoma
ganie kier., stan b. dobry, • 12.700 zł. Wschowa, tel. 
065/540-13-46,0603/25-31-02 
OPEL VECTRA SEDAN. 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, bordowy metalic. • 10.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-29-03,0502/65-69-21 
OPEL VECTRA SEDAN. 1991 r.. 125 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, zloty metalic, zadbany, centr. zamek, wspomaganie 
kier., szyberdach, welurowa tapicerka, RO + 6 głośników, 
spoiler, udokum. pochodzenie, atrakc. wygląd, - 12.600 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-25-94,0602/31-28-77 
OPEL VECTRA, 1991 r.. 87 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, katalizator, alum. felgi, dzielo
na tylna kanapa, szyberdach. RO, w kraju od 9 mies., gara
żowany, mało eksploatowany, - 13.000 zł. Żagań, tel. 
068/478-28-16,0606/15-93-87 
OPEL VECTRA CD, 1991 r., 2000 ccm, złoty metalic, ABS. 
wspomaganie kier., el. reguł, lusterka i szyberdach, spoiler, 
radio, halogeny, centralny zamek, el. reg. reflektory, kom-, 
piet opon zimowych, - 12.700 zł. Żary, tel. 068/374-97-42, 
0604/60-38-82
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 14 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
ciemnobordowy, centr. zamek, wspomaganie kier., szyber
dach, pełne ospoilerowanie (Camei) z Vectry 16V, w kraju 
od 3 mies., atrakcyjny wygląd, - 12.700 zł. Bolesławiec, tel. 
0503/36-46-39
OPEL VECTRA SEDAN. 1991/92 r.. 130 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna* granatowy, w kraju 3 miesiące, zarejestrowany, kpi. 
dokumentacja, 1 właściciel, centr. zamek, ABS, wspomaga
nie, szyberdach, el. reg. reflektory, immobilizer, alarm, RO, 
alum. felgi, stan b. dobry, - 13.500 zł lub zamienię na Opla 
Kadetta, Poloneza albo inny diesel. Leszno, tel. 
065/529-23-21
OPEL VECTRA, 1991/92 r.. 120 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
czerwony, alum. felgi, wspomaganie, RO, -12.000 zł (zwoi: 
nienie z opłaty skait>.). Leszno tel. 0607/09-85-14; Niemcy, 
tel. 0049/160-99-55-01-00
OPEL VECTRA, 1991/92 r.. 142 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, automatic, szyber
dach, ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, stan b. dobry, na 
białych tablicach - 2.300 DEM. Lubin, tel. 076/846-08-63, 
0502/36-19-81
OPEL VECTRA. 1991/92 r., 162 tys. km, 1600 ccm. benzy
na. niebieski, 5-drzwiowy, wspomaganie, garażowany, w kraju 
od 1992 r., I właściciel, katalizator, • 11.500 zł. Opole, tel. 
07(7456-91-99,077/455-57-58 
OPEL VECTRA, 1991/92/., 170 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy metalic, szyberdach, alarm, radioodtwarzacz, 
po przeglądzie, centralny zamek, atrakcyjny wygląd, I wła
ściciel w kraju, stan b. dobry, - 12.800 zł. Paczków, te l 
077/431-61-68
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 1800 ccm, wtiysk, OHC, grana
towy, inst. gazowa BRC, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. za
mek, alarm Prestige, welurowa tapiceika, reguł, fotel kie
rowcy. dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, bez wypad
ku, kpi. kół zimowych, garażowany, zadbany, stan b. dobry, 
• 13.500 zł. Przemków, tel. 076/831-03-67,0601/82-36-49 
OPEL YECTRA SEDAN. 1991/92 r., 135 tys. km. 1700 ccm, 
diesel, granatowy metalic, ABS, wspomaganie kier., central
ny zamek, szyberdach, hak, radio, w kraju od miesiąca, atrak
cyjny wygląd, -14.100 zL Rawicz, tel. 0604/58-81-81 
OPEL YECTRA GT, 1991/92 r., 2000 ccm, 16V, czarny me
talic, sprowadzony w całości, bez wypadku, klimatyzacja, 
wszystkie el. dodatki, alarm, ABS, białe zegary, - 17.000 zł 
lub zamienię na inny, może być bus. Trzebieszowice, gm. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-76-76 wieczorem 
OPEL VECTRA, 1991/96 r.. 127 tys. km, 2000 cem, ciem
nozielony, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. reflek
tory, radio, - 11.000 zł. Leszno, tel. 0607/60-53-43 
O  OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, 

wspomaganie, c e n tr zamek, • 12.900 zł lub  za
m ien ię . Zary, u l. O krzei 9, te ł: 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022461

OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 132 tys. km, 1800 ccm, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie.kierownicy, centralny 
zamek, szyberdach, RO, spoiler, dodatkowe światło stop, 
sprowadzony w całości, pełna dokumentacja *  książka ser
wisowa, stan b. dobry, - 13.900 zł lub zamienię. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/482-20-58,0604/68-33-44 
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 2000 ccm, granatowy, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, ABS, welurowa tapicerka, • 12.900 zł (możliwe raty) 
lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL VECTRA, 1992 r„ 126 tys. km, 1800 ccm, złoty me
talic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie - 3.500 DEM 
♦ cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
OPEL VECTRA, 1992 r., 118 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
szyberdach, centr. zamek *  pilot, wspomaganie, stan b. do
bry, w kraju od 11.99 r., kpi. dokumentacja, -13.500 zl. Miej
ska Górka, tel. 065/547-46-79,0605/64-72-20 
OPEL VECTRA, 1992 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, ospoilerowany, alarm, felgi, alarm, centr. 
zamek, oryg. szyberdach, szerokie opony, el. reg. lusterka, 
stan b. dobry, zadbany, stan b. dobry, pilne, -12.500 zł. Po
lkowice, tel. 076/845-00-08
OPEL VECTRA, 1992 r., 165 tys. km, 1700 ccm, diesel bez 
wypadku, I właściciel w kraju, stan techn. i optyczny b. do
bry, oszczędny, RO + 6 głośników, po lakierowaniu, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, dużo nowych podzespołów, 
amortyzatory, łożyska, filtry, paski, - 15.900 zł. Wschowa, 
tel. 065/540-27-92
OPEL VECTRA, 1992 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, do sprowadzenia 
z Niemiec • 3.000 DEM + cło. Bogatynia, tel. 075/773-22-40 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 1600 ccm. wtrysk, grana
towy metalic, wspomaganie, szyberdach, książka serwiso
wa, RM, bez wypadku, w kraju 3 tygodnie, - 12.000 zl. Le
gnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
OPEL VECTRA, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
I właściciel, pełna dokumentacja, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby (4), ABS, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry, -12.400 zl. Lubin, tel. 076/846-74-66 
OPEL VECTRA, 1992 r., 124 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, sedan, centralny zamek, szyberdach, RO, dzielona 
tylna kanapa, podłokietnik, fotele kubełkowe, aluminiowe fel
gi, nowe opony, serwisowany, garażowany, I właściciel, w 
kraju od 2 lat, stan b. dobry, - 14.800 zł. Milicz, tel. 
071/384-25-93
OPEL VECTRA GT, 1992 r„ 88 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
benzyna, grafitowy metalic, bez wypadku, w kraju od 2 tygo
dni, I właściciel, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby i szyber
dach, centr. zamek, welurowa tapicerka, dzielone kanapy, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, zadbany, stan ideal
ny, -14.800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-91-31,0501/37-12-15 
OPEL VECTRA, 1992 r.. 1800 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy metalic, obrotomierz, wspomaganie kier., przód nowego 
typu, nowe opony przednie, - 14.500 zl. Sieroszewice, tel. 
062/739-65-53
OPEL VECTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, alarm, centr. zamek, wspomaganie, reg. 
reflektoiy, elektrycznie wysuwana antena, garażowany, za

dbany, • 14.800 zł. Szyszkowa, woj. jeleniogórskie, tel. 
0604/12-21-31 po godz. 13
OPEL YECTRA, 1992 r ,  ¥45 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, szyberdach, alarm + pilot centr. zamek, 
wspomaganie, • 11.500 zł. Unisław Śl., tel. 074/845-15-50 
OPEL VECTRA, 1992 r., 170, tys. km, 2000 ccm, szary me
talic, alum. felgi, szyberdach, wspomaganie, alarm, RO, zde
rzaki w kolorze nadwozia, spoiler, zadbany, stan b. dobry, •
10.600 zl. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-90-66 - 
OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, czeiwony, se
dan, sprowadzony w całości, centralny zamek, wspomaga
nie kier., alarm, welurowa tapicerka, aluminiowe felgi, RO 
Blaupunkt - 11.800 zł. Wrocław, tel. 315-13-47 
OPEL VECTRA, 1992 r. sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, klimatyzacja, alarm, centr. zamek, ABS, automa
tic, sportowa skrzynia biegów, - 13.500 zł. Wschowa, tel. 
065/540-09-52
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 102 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, eL otw. 
szyby, el. reg. lusterka, ABS, hak, welurowa tapicerka, RM 
+ 6 głośników, białe zegary, model przejściowy, I właściciel, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 13.800 zl. Złotoryja, 
tel. 0601/16-90-27
OPEL VECTRA, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, automatic, stan b. dobry, immobilizer, centr. zamek, 
ABS, wspomaganie, SKŁADAK 1996 r, - 13.000 zł. Żagań, 
tel. 0607/19-95-58
OPEL VECTRA, 1992/93 r.. 140 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, biały, spoiler, szyberdach, alarm, centr. zamek, RO Opel, 
dużo nowych części, amortyzatory, łożyska, pasek klinowy, 
po wymianie oleju, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 15.500 
zł. Głogów, tel. 0608/52-40-72 
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 107 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, jasnoniebieski metalic, 75 KM, welurowa tapicerka, alarm, 
5-drzwiowy, RO, - 11.000 zł. Lubań, teł. 075/722-57-86, 
0602/87-09-40
OPELVECTRACD, 1992/93 r., 130 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy metalic, do sprowadzenia z Niemiec, 
bez wypadku, wszystkie el. dodatki, welurowa tapicerka, ABS, 
centr. zamek, szyberdach, RM, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, stan idealny • 3.800 DEM. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-75,0607/30-64-13 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r.. 121 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, kolor śliwkowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, 
wspomaganie, szybeidach, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, • 13.900 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0605/40-95-94 
OPEL VECTRA, 1992/95 r .  2000 ccm eL otw. szyby. el. 
reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, ABS, 
el. otw. szyberdach, -11.000 z l Wrocław, teł. 071/352-31-17, 
0503/35-71-97

O  OPEL VĘCTRA, 1993 r., 2500 ccm, V6, b łękitny 
metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, • 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87022391

OPEL VECTRA, 1993 r.. 140 tys. km. 1700 ccm, turbo D. 
bordowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, - 17.200 zl. Bolesławiec, tel. 0604/41-15-39 
OPEL YECTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, granatowy me
talic, - 15.300 zł. Leszno, teł. 065/527-12-86 w godz 9-17 
OPEL VECTRĄ 1993 r., 16 tys. km, 2000 ccm, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, kpi; 
zimowych opon, alum. felgi, stan idealny, RM, zmieniarka •
16.500 zl. Wrocław, tel. 0603/52-05-56 
OPEL VECTRA, 1993 r., 130 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
śliwkowy metalic, ABS. wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, szyberdach, RM t  6 głośników, aluminiowe felgi, im
mobilizer, el. reg. reflektory, reguł, fotel kierowcy, napinacze 
pasów, stan b. dobry, zadbany, • J7.000 zł. Kłodzko, tel. 
0502/17-58-77
OPEL VECTRA, 1993 r.. 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
śliwkowy metalic, pół roku w kraju, bez wypadku, sprowa
dzony w całości, wspomaganie, poduszka, ABS, napinacze 
pasów, el.szyby, szyberdach, lusterka, reflektoiy, komputer, 
lakierowane zderzaki, halogeny, RO Grundig, alum. felgi (fr
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sztuk), pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 18.000 zł. Mię- kumentacja, I właściciel, • 26.500 zł.Kużnica Trzcińska, tel.
dzylesie, woj. wajbrzy^kie.lel. 0607/06-09^2? 5 g £ |j j( 062/781-53-36

OPEL YECTRA 8  SEDAN,'1996 r., 81 tys. km, 1600'ccm,OPEL VECTRA, 1993 r., 135 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, instalacja gazowa, centr. zamek, alarm, ABS, wspo
maganie, automatic, cena • 15.800 zł, lub zamienię na Polo
neza do 5.000 zł. Polkowice, tel. 076/749-65-91 LSaf 
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 94 tys. km, 160© ccm, 
wtrysk centr. zamek, Immobilizer, wspomagań^, szyberdach, 
ABS, RM, stan b. dobry, - 15-000 zl. Rawicz, tel. 
065/546-36-21.0600/52-57-22 
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 170 tys. km, 1700 ccm, 
turbo D, srebrny metalic, centralny zamek, szyberdach, ABS, 
wspomaganie kier., hak, - 17.000 zł. Sulechów, tel. 
0604/59-98-75
OPEL VECTRA. 1993/94 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
perłowozielony, 5-drzwiowy, tuning Aimcher, centr. zamek, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, immobili
zer, ABS, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, dzielona tyl
na kanapa, - 18.200 zł. Miękinia, tel. 071/317-81-23, 
0604/96-69-11
OPEL YECTRA, 1994 r., 2000 ccm, bordowy, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, immobilizer, 2 pod. po
wietrzne. - 17.500 zł. Dłoń, tel. 065/547-77-36 
OPEL VECTRA, 1994 r., 95 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, ciemnozielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie kier., el. reg. lusterka, alarm + pilot, centr. zamek,'  
kubełkowe fotele, 5-drzwiowy, nowe przeguby, amortyzato
ry, łożyska, zadbany, stan techn. b. dobry, • 20.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-93-11
OPEL VECTRA, 1994 r, 103 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby i szyberdach, radio, stan b. dobry, -14.900 
zł. Legnica, tel. 076/722-70-48,0601/72-33-19 
OPEL VECTRA, 1994 r., 2500 ccm, V6, granatowy metalic, 
ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, wykoń
czenia w drewnie, wspomaganie, reg. kierownica, immobili
zer, stan idealny, - 17.500 zł. Wiązów, gm. Strzelin, tel. 
0604/23-81-68
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 133 tys. km, 1600 ccm, 
fioletowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
szyberdach, centr. zamek, alarm, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 
071/789-96-22,0501/43-42-28 
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 98 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, ins i gazowa na gwarancji, wszyst
kie el. dodatki, ABS, wspomaganie, centr. zamek, immobili
zer, alarm, halogeny, oznakowany, szyberdach, alum. felgi, 
drewniane dodatki, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, 
garażowany, zadbany, właściciel niepalący, stan, - 23.500 
zł. Wrocław, tel. 071/392-29-70,0601/28-50-59 
OPEL VECTRA GL, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, ciemno
zielony metalic, I właściciel, garażowany, alarm + pilot, blo
kada RO. - 16.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-63-58, 
0604/49-41-72
OPEL VECTRA, 1994 r.. 92 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zie
lony, 2-poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, przyciemniane szyby, • 20.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/363-64-17,0602/75-27-17 
OPEL VECTRA CDX, 1994/95 r„ 134 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, kolor butelkowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, RM, 
immobilizer, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i 
szyberdach, wspomaganie, drewniane dodatki, 4 zagłówki, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, bez wypadku, szyba pano
ramiczna, • 22.500 zł. Bolesławiec, tel. 0_75/732-22-80, 
0605/35-72-10
OPEL VECTRA CDX, 1994/95 r., 2000 ccm, zielony, ABS, 2 
poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka i reflektory, 
szyberdach, garażowany, alum. felgi, - 20.900 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-79-36,0502/16-68-37 
O  OPEL VECTRA GT SEDAN, 1995 r., 2000 ccm  

ABS, wspom aganie , autom atic , centr. zamek, 
a lum. fe ig i, • 19.800 zł lub  zamienię. Żary, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022251

OPEL VEQTRA, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, biały, el. 
reg. lusterka, szyberdach, alarm, odcięcie paliwa, alum. fel
gi, RO, - 21.000 zl. Borek Wlkp., tel. 065/571-67-94, 
0607/80-76-86
OPEL VECTRA, 1995 r., 1800 ccm, zielony metalic. auto
matic. 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaga- 

- nie, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, -17.900 
zł. Leszno, tel. 0605/44-7347 
OPEL VECTRA, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ben
zyna, biały, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, centr. zamek, immobilizer, Mul-T-Lock, napinacze pa
sów, halogeny, zegarek, termometr zewnętrzny, wełurowe 
siedzenia, szyberdach, atermiczne szyby, kpi. dokumenta
cja, książka serwisowa, I właściciel, - 22.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-0242,0501/85-25-16 
OPEL VECTRA A SEDAN, 1995 r„ 150 tys. km, 1600 ccm. 
szary metalic, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, szyberdach, sprowadzony w ca
łości 10.2000 r., bez wypadku, kpi. dokumentacja, kpi. kół z 
oponami zimowymi, stan b. dobry, - 18.500 zl lub zamienię 
na inny. Głogów, teł. 0603/95-86-32 
OPEL VECTRA CDX, 1995 r., 75 tys. km, turkusowy meta
lic, wszystkie el. dodatki, 2 pod. powietrzne, ABS, książka 
serwisowa, - 22.500 zł. Grodków, tel. 077/415-45-99, 
0607/12-70-85
OPEL VECTRA, 1995 r., 160 tys. km, 2000 cęm, benzyna, 
zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie 
kier., centralny zamek, el. reguł, lusterka, automatic, -19.500 
zł. Kępno, tel. 062/782-81-64,060^/71-56-90 
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 89 tys. km. 1800 ccm. ko
lor wiśniowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, ABS,^poduszka pow., alarm, immobilizer, 
hak, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, - 22.000 zł lub 
zamienię na Poloneza Trucka albo Daewoo Matiz. Lubin, tel. 
0601/59-5543
OPEL VECTRA, 1995 r., 66 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
szary metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. szy
berdach, RO, welurowa tapicerka, bez wypadku, książka ser
wisowa, w kraju od tygodnia, 2 poduszki pow., atrakc. wy
gląd, stan idealny, • 19.300 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-54-84,0606/11-38-66 
OPEL VECTRA, 1995 r., 109 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, poduszka pow., napinacze pasów, wspomaganie, RO, 
welurowa tapicerka, ABS, halogeny, centr. zamek, sprowa
dzony w całości, - 24.900 zł. Ryszard Bonio, Wrocław, uh 
Krynicka 118/10
OPEL VECTRA, 1995 r., 150 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
zielony metalic, ABS, centralny zamek, immobilizer, alarm ♦ 
p ilot 2 poduszki powietrzne, 5-drzwiowy, el. reguł, lusterka, 
- 24.300 zł. Wrocław, tel. 071/373-7443,071/349-12-01 po 
gqdz. 19
OPEL VECTRA SEDAN. 1995 r.. 92 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony metalic, sprowadzony w całości, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, ABS, welurowa japicerka, wspo
maganie, - 19:500^zł. Żary, tel. 068/375-03-63 
Of>EL VECTRA B ECOTEC, 1995/96 r., 80 tys. km, 1600 
cćm, 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 
Of>EL VECTRA B COMPACT, 1996 r., 110 tys. km, 1700 
ccm, turbo D, fioletowy metalic, klimatyzacja, alum. felgi, 
alarm, • 28.000 z ł. ., tel. 0606/65-16-32 
O h l  VECTRA B, 1996 r., 50 tys. km, 1600 ccm, pertowo- 
bordowy metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, klimaty
zacja, RO, welurowa tapicerka, halogeny, spoiler, podlokiet
nik, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, ABS, centr. za
mek, stan b. dobry, - 31.500 zł. Kępno, tel. 062/782-39-83. 
0600/34-00-47 . * .
OPEL VECTRA B, 1996 r.. 62 tys. km, 1800 ccm, 16V Eco
tec, atramentowy metalik, elektr. otw. szyby, reg. lusterka, 
sźyberdach, wspomaganie kierownicy, ABS, centralny za
mek, oryginalne radio z rds, welurowa tapicerka, pełna do-

16V, kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, immobili
zer. alarm, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, szyberdach, 
RO, reg. kierownica, bez wypadku, garażowany, alum. feigi,

-  30.900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-21-60,0602/75-36-90 
OPEL VECTRA CD EXCLUSIV, 1996 r., 100 tys. km, 2500 
ccm, V6, ECOTEC, czarny metalic, klimatronic, poszerzo
ny, obniżony, skórzana tapicerka, drewniane wykończenia, 
pełne wyposażenie, alum. felgi 16* AEZ, zawieszenie po tif- 
ningu Irmcher, opony 225/45/ZR16, kompletna dokumenta
cja, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, - 41.000 zł. 
Topola 68, tel. 074/81740-18
O  OPEL VECTRA B, 1996 r., 200 tys. km, 1600 ccm 

poduszka pow., ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek, im mobilizer, RM Sony, odpinany hak ho
lowniczy, dodatki, kupiony w salonie, I w łaści
c ie l, serwisowany. Wrocław, tel. 0501/17-23-29, 
071/366-15-65 01026711

OPEL VECTRA, 1996 r., 49 tys. km, 1700 ccm, fioletowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, pod. powietrzna, •
35.000 zł. Dąbrowa,jgm. Bolesławiec, tel. 075/736-96-28 
OPEL VECTRA B SEDAN, 1996 r., 88 tys. km, 1600 ccm, 
czamy metalic, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, ABS, podusz
ka pow., wspomaganie, ceńtr. zamek, immobilizer, alarm + 
pilot RO, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, dodatkowe światło 
.stop”, garażowany, stan idealny, • 32.500 zł lub zamienię. 
Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-9348 
OPEL VECTRA B SEDAN. 1996 r., 77 tys. km, 1600 ccm. 
16V, kolor wiśniowy metalic, ABS, el. otw. szyby, wspoma
ganie, poduszka pow., centr. zamek, RO, zadbany, stan b. 
dobry, - 28.800 zł. Lubin, tel, 076/846-98-16,0604/97-67-04 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 127 tys. km, 1600 ccm. ECO
TEC, 16V, srebrny, wersja CD, klimatyzacja, wspomaganie, 
centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane 
lusterka, 2 poduszki pow., pilot w kierownicy, podlokietnik, 
dzielone tylne siedzenia, 3 tylne zagłówki, RM, welurowa 
tapicerka, • 30.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-74, 
0602/69-91-25
OPEL VECTRA B, 1996 r., 91 tys. km, 1800 ccm, 16V, czar
ny metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, centr. zamek 
+ pilot immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, weluro
wa tapicerka, wersja CD, RM, kpi. dokumentacja, - 30.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-20,0609/17-18-37 
OPEL VECTRA GL, 1996 r.. 1600 ccm, wtrysk, Ecotec, nie
bieski metalic, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie 
kier., 2 poduszki powietrzne, RO, ABS, el. otwierane szyby, 
el. reguł, i podgrzewane lusterka, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, - 32.400 zł. Paczków, tel. 077/431-77-62, 
0602/67-58-35
OPEL VECTRA B, 1996 r., 1700 ccm, turbo D, srebrny me
talic, pełne wyposażenie oprócz skóiy i klimatyzacji, silnik 
Isuzu, RO, alum. felgi, alarm, immobilizer, zadbany, ekono
miczny, spoiler, - 32.900 zl. Świdnica, tel. 074/853-31-10 
OPEL VECTRA DTI, 1996 r., 111 tys. km, 1700 ccm. diesel, 
kolor grafitowy metalic, reguł, fotel kierowcy, centr. zamek, 
ABS, RM, poduszka pow., bez wypadku, nie eksploatowany 
w kraju, stan idealny, • 34.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/848-66-13,0601/79-66-69 
OPEL VECJRA B SEDAN, 1996 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 
zielony, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, klimatyza
cja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, 
wspomaganie kier., immobilizer, kupiony w salonie, - 28.500 
z l Wrocław, tel. 071/339-77-68 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, śliw
kowy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, ABS, wspo
maganie kier., centralny zamek + pilot, 2 poduszki powietrz
ne, szyberdach, immobilizer, alanm, aluminiowe felgi, radio
odtwarzacz, serwisowany w ASO Opel, stan b. dobry, kom
plet kól zimowych, - 28.800 zł. Wrocław, tel. 071/352-36-55, 
0602/62-42-79
OPEL VECTRA B, 1996 r., 74 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnowiśniowy, kupiony w salonie, alarm, ABS, radio, po
duszka powietrzna, centralny zamek, wspomaganie kier., 
immobilizer, - 27.700 zl. Wrocław, tel. 0503/03-0042 
OPEL YECTRA, 1996/97 r., 39 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, 16V, tytanowy metalic, wersja CD, 2 poduszki pow., ABS, 
centr. zamek, centr. zamek ♦ pilot wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, welurowa tapicerka, 5 
zagłówków, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, • 29.700 
zł. Bolesławiec, tel. 0606/30-49-25 
OPEL VECTRA B, 1996/97 r., 140 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
zielony metalic, bez wypadku, centr. zamek + pilot, ABS, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, welurowa ta
picerka, sprowadzony na nowych zasadach, książka serwi
sowa, halogeny, - 34.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
0602/76-82-98,0603/74-73-17 
OPEL VECTRA B, 1996/97 r.. 156 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, biało-niebieski, ABS, poduszka pow., wspomaganie, 
alarm, centr. zamek, I właściciel, serwisowany, - 21.500 zł. 
Wrocław/teł. 071/3634 2 42,0601/59-59-31 
OPEL VECTRA B, 1996/97 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
pertowosrebmy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, alum. felgi, RM, nowe opony, podłokietniki, kpi. 
dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, • 28.800 zł lub 
zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-63-77,0604/83-2646 
OPEL VECTRA, 1997 r., 85 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
perłowofioletowy metalic, wersja CD. alum. felgi 15*. klima
tyzacja, pełne wyposażenie, 2 pod. powietrzne, stan ideal- 
ny, - 36.500 zł. Gostyń, tel. 0603/46-6045 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 56 tys. km, 1800 ccm, 16V 
pełne wyposażenie, - 39.500 zł. Górki, tel. 077/474-84-21 
OPEL VECTRA CD, 1997 r.. 53 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
ECOTEC, zielony metalic, pełne wyposażenie, ABS, klima
tyzacja, TC, alum. felgi, 2 poduszki pow., oryg. RM, zadba
ny, kpi. dokumentacja, - 35.000 zł. Bierzów, tel. 
077/415-61-10,0601/98-54-07 
OPEL VECTRA, 1997 r., 2000 ccm, kolor śliwkowy metalic, 
klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka i szyby, RO, 2 pod. po
wietrzne, seiwisowany, stan b. dobry, - 34.000 zł. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 0604/9849-33,077/481-07-93 
OPEL YECTRA, 1997 r̂ , 98 tys. km. 1800 ccm, 16V, grana
towy, jdimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., centralny za
mek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, • 28.000 zl. Nowa 
Ruda, tel. 0601/47-73-67
OPEL VECTRA B, 1997 r„ 1600 ccm, 16V, szafirowy meta
lic, wspomaganie kier., poduszka powietrzna, klimatyzacja, 
el. reg. reflektory, el, otwierane szyby, aluminiowe felgi, cen
tralny zamek, radioodtwarzacz, ABS, immobilizer, - 31.500 
zł. Oława, tel. 071/31346-46 po godz. 17 
OPEL VECTRA SEDAN, 1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
kolor śliwkowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szy
by, podgrzewane, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspoma
ganie, RO, alum. felgi, kpi. opon zimowych, reg. kierownica 
i fotel, kupiony w salonie w Polsce, garażowany, stan ideal
ny, - 36.000 zł, Świeradów Zdrój, tel. 075/784-55-77 po 
godz. 20
OPELVECTRAB, 1997 r.,71 tys. km, 1600 ccm, 16V, czaF- 
ny metalic, ABS, 4 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, RM, 
szyberdach, relingi dachowe, I właściciel, rok w kraju, stan 
b. dobry ♦ zimowe opony, - 34.400 zł. Wrocław, tel. 

, 071/349-47-92,0604/56-95-73 
OPEL VECTRA. 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny 
zamek, alarm, kupiona w salonie, I właściciel, - 31.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-90-89,0503/84-39-17 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 62 tys. km, 1800 ccm, per- 
lowobordowy, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, ra
dioodtwarzacz, aluminiowe fergi, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, relingi dachowe, roleta, atrakcyjny wygląd, •
37.000 zł. Wrocław, tel. 0501/48-28-69 
OPEL VECTRA SEDAN, 1997 r., 48 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
złoty metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie, centr. za

mek, komputer, alarm, immobilizer, alum. felgi, RM Kenwo- 
od, kupiony w salonie, I właściciel, stan b. dobry, garażowa
ny, serwisowany, bez wypadku, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/25-89-91
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 2000 ccm, TDI, 16V, 
atramentowy, 4 pod. powietrzne, relingi dachowe, klimaty
zacja, ABS, centr. zamek + pilot podgrzewane fotele, alum. 
felgi, el. reg. reflektory, książka serwisowa, roleta, - 37.800 
zl. Leszno, tel. 065/549-60-40,0603/33-92-68 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
TDi, 16V, czerwony, 4 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby
(4), el. reg. ►podgrzewane lusterka, tempomat klimatronic, 
wspomaganie, reg. kierownica, komputer, hak, centr. zamek 
+ pilot, RO Car 400, - 411500 zł. Żagań, tel. 0502/34-79-15, 
068/360-65-51 po godz. 20
OPEL VECTRA, 1998 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, - 32.600 zł. Brzeg, 
tel. 077/469-70-99 po godz. 18,0608/28-69-30 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1998 r., 74 tys. km, 2000 ccm, 
srebrny metalik, wersja CD, klimatyzacja, - 44.000 zl. Lubin, 
tel. 0601/77-70-90
OPEL VECTRA B, 1998 r., 32 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciem- 
nografitowy, ABS,wspomaganie, centr. zamek *  pilot, pełne 
wyposażenie elektryczne, halogeny, reg. kierownica, 4 pod. 
powietrzne, alum. felgi, welurowa tapicerka, klimatyzacja, •
36.800 zł (kupujący nie płaci podatku). Ostrzeszów, tel. 
062/730-07-41
OPEL YECTRA KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, 
alum. felgi, el. reg. lusterka i szyby, roleta, przyciemnione 
szyby, alarm, immobilizer, Mul-T-Lock, atrakc. wygląd, -
39.000 zł., tel. 071/385-34-64,0602/71-26-64
OPEL VECTRA, 1998 r., 47 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
piaskowy, ABS, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, szyberdach, 
RM, alum. felgi, reg. kierownica, - 34.300 zł. Jelcz-Laskowi- 
ce, tel. 0601/87-66-63
OPEL VECTRA B KOMBI, 1998 r., 32 tys. km, 1800 ccm, 
16V Ecotec, czamy metalic, wersja CD, 4 poduszki powietrz
ne, ABS, wspomaganie kier., regulowana kierownica (skó
rzana), sterowanie radiem w kierownicy, el. otwierane szyby 
i szyberdach, el. reg. lusterka z podgrzewaniem, centralny 
zamek, welurowa tapicerka, reg. fotel kierowcy, - 34.500 zł. 
Legnica, tel. 0604/40-56-33
OPEL VECTRA B, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk I rej. w 1998 r., 
z salonu, aluminiowe felgi, immobilizer, centralny zamek, 
ABS, komputer, limuzyna, - 30.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/31547-81
OPEL VECTRA, 1998 r., 101 tys. km, 2000 ccm, czamy me
talic, 105 KM, bez wypadku, ABS,. klimatyzacja, centr. za
mek + pilot, RM, el. otw. szyby, stan idealny, • 38.000 z i 
Wartowice, tel. 076/818-99-70,0601/56-40-04 
OPEL VECTRA B, 1998 r., 85 tys. km. 1800 ccm, 16V, gra
natowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, klimatyzacja, komputer pokładowy, alum. 
felgi 16’ , 4 pod. powietrzne, alarm, reg. kierownica, blokada 
Tytan Lock, - 38.000 zł lub zamienię na tańszy (do 10.000 
zł). Wrocław, tel. 071/355-61-19 wieczorem, 0608/8446-03 
OPEL VECTRA, 1998/99 r„ 2000 ccm, 16V, TDi, Ecotec I 
właściciel w kraju, ABS, alum. felgi, komputer, 4 poduszki 
pow., pełne wyposażenie el., klimatyzacja, - 48.000 zł lub 
zamienię na diesla do 25.000 zł. Brzeg, tel. 077/433-77-16, 
435-73-15
OPEL VECTRA KOMBI, 1998/99 r., 17 tys. km, 1600 ccm, 
niebieski metalik, 4x poduszka pow., klimatyzacja, • 37.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-52-23, po godz. 16 
OPEL VECTRA, 1999 r., 73 tys. km. 2000 ccm, turbo D, 
16V, srebrny metalic, 101 KM, klimatronic, ABS, 4 pod. po
wietrzne, skórzna tapicerka, komputer, drewniane wykończe
nia, oryg. RO z CD ze sterowaniem przy kierownicy, tempo
m at pełne wyposażenie elektr., alum. felgi, alarm, immobili
zer, serwisowany, garażowany, I właściciel, - 49.900 zL Kro
toszyn, tel. 0605/08-11-99,062/722-92-27 
OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
benzyna, zielony metalic, kupiony w salonie, serwisowany, I 
właściciel, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, welurowa tapi
cerka, halogeny, alarm, blokada, alum. felgi, faktura VAT, -
51.000 zł. Ujazd, woj. opolskie, tel. 0609/29-25-68 
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. dokumenta
cja, kupiony w salonie w Polsce, książka serwisowa, - 48.000' 
zł lub zamienię na mniejszy. Legnica, tel. 076/862-15-72, 
0604/78-91-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem -AG0189 www.autogielda.com.pl) 
OPEL VECTRA B CDX, 1999/00 r., 18 tys. km, 1800 ccm, 
16V, srebrny, klimatyzacja, komputer, lampy ksenonowe, alu
miniowe felgi, • 48.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/17-40-68 
OPEL VECTRA SEDAN, 1999/00 r., 18 tys. km, 2000 ccm, 
16V, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, RM, alum. felgi, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, I właściciel, -
43.000 zł. Wartowice, tel. 076/818-98-25
OPEL VECTRA KOMBI, 2000 r., 36 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 4 po
duszki pow. (całe) - 13.000 DEM + cło i transport. Góra, tel. 
065/543-33-02
OPEL ZAFIRA, 1999 r., 1600 ccm klimatyzacja, ABS, stan 
idealny, i właściciel, • 54.000 zł możliwy leasing lub kredyt 
Opole, tel. 0603/58-88-52,0605/60-63-75 
OPEL ZAFIRA ELEGANCE, 2000 r., 7 tys. km, 2000 ccm, 
Di, srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, reg. 
kierownica, centr. zamek z pilotem, 4  poduszki pow., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, alarm, immobilizer, alum. felgi, RO, 
bez wypadku, I właściciel, garażowany, - 66.000 zł lub za
mienię na tańszy. Poznań, tel. 061/436-45-13

PEUGEOT
0  PEUGEOT • AUTON • sprowadzamy całe i lekko 

uszkodzone samochody • na nowych zasadach. 
Oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w internecie: www.au- 
ton.pl. Co tydzień wyjazd do Belgii. K ilka tysięcy 
aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. 
W roc ław , te l.  071/353-26-37, 0601/70-67-46 
01026921

PEUGEOT 106,1991 r., 98 tys. km, 953 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, - 9.200 zł. Legnica, tel. 076/722-64-77, 
0604/08-92-15
PEUGEOT 106,1992 r.f 1000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
stan b. dobry, oszczędny, Mul-T-Lock, szyberdach, RO, 
drzwiowy, zadbany, -10.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-54-97, 
0502/26-27-31
PEUGEOT 106 XT, 1993/94 r., 50 tys. km, 1124 ccm. benzy
na, zielony metalic, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, el. otw. 
szyby, tylne szyby uchylne, wzmocniony silnik, garażowany, 
stan b. dobry, I właściciel od 1994 r., konserwowany, • 12.000 
zł. Wrocław, tel. 071/361-15-76 
PEUGEOT 106, 1995 r.. 45 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
centralny zamek + pilot, alarm, szyberdach, tylne szyby uchyl
ne, • 13.900 zł lub zamienię. Opole, tel. 0601/55-07-32 
PEUGEOT 106,1995 r„ 83 tys. km, 1100 ccm. niebieski me
talic, zdeizaki w kolorze nadwozia, RO, autoalarm, immobili
zer, centr. zamek, -13.500 zł. Wrocław, tel. 071/35741-67 
PEUGEOT 106,1996 r.. 55 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, tylne szyby uchy
lane, dzielona tylna kanapa, radio, książka serwisowa, nowe 
opony, I właściciel, garażowany, stan techn. b. dobry, -17.800 
zł. Lubią tel. 076/846-73-50,0601/27-11-31 
PEUGEOT 106 LONG BEACH, 1996 r., 73 tys. km, 1100 ccm,
1 wtrysk, czerwony, poduszka powietrzna, e l reg. reflektory, 
szyberdach, RO, 3-drzwiowy, - 15.500 zi. Rawicz,'tal. 
0501/44-92-56

PEUGEOT 106,1996 r., 48 tys. km, 1100 ccm. biały, central
ny zamek, el. otwierane szyby, blokada zapłonu, klimatyza
cja, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 071/339-10-02,0604/07-57-59 
PEUGEOT 106,1997 r., 37 tys. km, 1100 ccm, biały, kataliza
tor, nowy model KID, 5-drzwiowy, radio, stan b. dobry, -18.000 
zł. Żmigród, tel. 071/385-30-76,0503/01-7043,0604/22-19-42 
PEUGEOT 106 D, 1997/98 r., 41 tys. km, 1500 ccm, diesel, 
biały, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, pirotechnicz
ne napinacze pasów, el. reg. reflektory, w kraju od lutego, pełna 
dokumentacja, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/793-53-14, 
0609/28-28-26
PEUGEOT 106,1998 r., 44 tys. km, 1500 ccm, diesel, perło- 
wowiśniowy, 5-drzwiowy, wspomaganie; ćentr. zamek, el. otw. 
szyby, immobilizer, el. reg. reflektory, I właściciel, • 23.200 zł. 
Orpiszew, tel. 062/721-28-36,0600/34-30-59'
PEUGEOT 106,1998 r., 7 tys. km, 1100 ccm,wiśniowy meta
lic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, radioodtwa
rzacz, 3-drzwiowy, • 19.000 zł. Sieradz, tel. 043/827-65-09, 
0605/6341-64
PEUGEOT 106,1998 r., 50 tys. km, 950 ccm, biały, 3-drzwk>- 
wy, zderzaki w kolorze nadwozia, atermiczne szyby, stan b. 
dobry, kupiony w salonie, bez wypadku, możliwe raty przez 
komis, - 19.700 zł. Wrocław, tel. 071/357-50-70 
PEUGEOT 106, 1999 r„ 7 tys. km, 954 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, szyberdach, immobilizer, książ
ka serwisowa, • 20.500 zł. Legnica, tel. 076/856-35-11 
PEUGEOT 205,1984 r., 147 tys. km, 1600 ccm, GTi, czerwo
ny, ospoilerowany, stan silnika i blacharki dobry, kubełkowe. 
fotele, świece Brisk, RM, dzielona tylna kanapa, dużo nowych 
części, - 4.900 zł. Nysa, tel. 0603/46-84-94 
PEUGEOT 205,1984 r., 1100 ccm, biały, sprowadzony w ca
łości (dokumentacja), 5-drzwiowy, zadbany, garażowany, nowe 
części, bez wypadku, kierowca niepalący, II właściciel, po na
prawach bieżąpych, stan b. dobry, - 3.800 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, inny, tańszy, do remontu. Paczków, tel. 
0606/50-82-16
PEUGEOT 205 GT, 1984 r., 1400 ccm,* czerwony, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, - 3.300 zl. Polkowice, tel. 
076/845-05-31
PEUGEOT 205 GRD, 1985 r., 1800 ccm, diesel, biały, po re
moncie kapitalnym nadwozia i lakierowaniu, nowe amortyza
tory, łożyska, pompa vacum i opony, centr. zamek, el. otw. 
szyby, panoramiczny szyberdach, hak, tylna szyba ogrzewa
na, RO Pioneer, 5-drzwiowy, 5-biegowy, atrakc. wygląd, za
dbany, - 5.900 zł lub zamienię. Zgorzelec, tel. 075/778-70-26 
PEUGEOT 205,1986 r., 190 tys. km, 1800 ccm, diesel, ja
snozielony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dodatkowe światło .stop’ , 
stan dobry, oszczędny, • 4.600 zł. Sławęcice 5b, gm. Góra, 
tel. 065/54446-93 .
PEUGEOT 205,1986 r., 181 tys. km, 1757 ccm. diesel, zielo
ny metalic, szyberdach, 5-drzwiowy, RO, hak, nowy akumula
tor, garażowany, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 357-98-52, 
0502/50-3848
PEUGEOT 205,1987 r., 1400 ccm, biały, pełne wyposażenie, 
stan dobry. - 5.000 zł. Psary, tel. 065/544-73-80,0607/29-53-09 
PEUGEOT 205 GTI, 1987 r., 1900 ccm, biały, po remoncie 
przedniego zawieszenia i układu kierowniczego, • 5.500 zl. 
Jelenia Góra, tel. 075/754-32-61 do godz 19,075/641-27-79 
po godz. 20
PEUGEOT 205,1987 r., 1400 ccm, szary, 4-drzwiowy, stan b. 
dobry,* 6.100 d  lub zamienię na Fiata Cinquecento, z dopła
tą. Polanica Zdrój, tel. 0603/52-32-04 
PEUGEOT 205,1987 r., 1400 ccm. benzyna, biały, pełne wy
posażenie, stan b. dobry, • 5.000 zł. Psary, tel. 065/544-73-80 
PEUGEOT 205,1988 r., 10 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, centr. zamek, szyberdach, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, fotele kubełkowe, dzielona tylna kanapa, wersja 
sportowa, - 6.800 zł.. Rawicz, teL 065/545-12-05 
PEUGEOT 205,1988 r., 160 tys. km, 1400 ccm, biały, el. otw. 
szyby, 5-drzwiowy, RO, szyberdach, ciemne szyby, -6.500 zł. 
Rydzyna, tel. 065/538-07-86
PEUGEOT 205,198$ r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
na holenderskich tablicach, • 2.400 zL Szczodre, gm. Długo
łęka, tel. 071/399-87-33
PEUGEOT 205, 1988 r.. 126 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, eL otwierane szyby, szyberdach, centralny 
zamek, alarm, obrotomierz, halogeny, 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 zł. Wrocław, tel. 357-16-15 
PEUGEOT 205,1989 r., 1400 ccm, biały, e l otw. szyby, szy
berdach, centr. zamek, tylne szyby uchylane, reguł. wys. mo
cowania pasów, obrotomierz, - 4.900 zł. Chojnów, tel. 
076/818-89-76.0606/27-84-74 
PEUGEOT 205 D. 1990 r. 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały' 3-drzwiowy, alum. felgi, spoiler, blenda odblaskowa, nowe 
opony, RO Blaupunkt garażowany, stan b. dobry, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-53-78,0501/9840-99 
PEUGEOT 205,1990 r„ 180 tys. km, 1600 ccm, GTi. czerwo
ny, szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, -
5.000 zł lub zamienię na diesla Kobierzyce, tel. 071/311-89-69. 
0602/62-8044
PEUGEOT 205 SKŁADAK, 1990 r., 100 tys. km, 1300 ccm, 
czerwony, nowy ukł. wydechowy i klocki hamulcowe, ekono
miczny, stan dobry, • 4.000 zł. Kowary, tel. 0606/34-55-20 
PEUGEOT 205,1990 r., 170 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, el. otw. szyby przednie, centr. zamek, tylne szyby uchy
lane, szyberdach, na zachodnich tablicach - 2.500 zł. Lubin, 
tel. 0604/70-61-39
PEUGEOT 205,1990 r., 181 tys. km, 950 ccm, benzyna, kre
mowy, stan dobry, b. ekonomiczny, 4.51/100 km (trasa) i do 7 
1/100 km (miasto), - 8.000 zł. Wrocław, teL 071/343-85-91 * 
PEUGEOT 205,1991 r., 137 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchyla
ne, RO Blaupunkt stan dobry, - 9.000 zł. Minkowice Oław
skie, tel. 071/318-6141.0606/62-90-85 
PEUGEOT 205,1991 r., 1100 ccm, biały, nowe opony, kabina
3-osobowa, - 10.500 zł. Świdnica, tel. 0602/17-81-61 
PEUGEOT 205, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 950 DEM. Zie
lona Góra, tel. 0605/58-33-77
PEUGEOT 205, 1991/92 r., 1800 ccm, diesel, czamy, dużo 
dodatków, 5-drzwiowy, - 11.500 zł. Osła, tel. 076/817-28-38 
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 r., 145 tys. km, 1400 ccm, biały, el. otw. 
szyby, centr. zamek, alarm, szyberdach, zderzaki w kolorze 
nadwozia, 3-drzwiowy, nowe opony, zadbany, - 8.900 zł. Zie
lona Góra, te l 0602/35-60-33 j
PEUGEOT 205, 1992 r., 75 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, 4-dizwiowy, starrb. dobry, - 9.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 0602/45-25-95 J
PEUGEOT 205,1992 r., 1900 ccm, diesel, czeiwony, 3-drzwio
wy, stan dobry - 2.400 DEM t  cło. Karpacz, tel. 075/761-8147 
PEUGEOT 205,1992/97 r.f98 tys: km, 1124 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, szyberdach hak, katalizator, blokada 
skrzyni biegów, RM, - 9.000 zł. Lubin,.tel. 076/842-85-04 
PEUGEOT 205, 1992/97 r., 160 tjs .km , 1900 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radibodtwarzacz Blaupunkt -
10.500 zł. Miękinia, tel. 071/317-8242
PEUGEOT 205 CABRIO, 1993 r i  83 tys. km, 1?00 ccm, 
wtrysk, kolor morski, wspomaganie. RM, bez wypadku, alum. 
felgi, • 12.500 zł. Legnica, tel. 076/162-03-91,0605/63-27-78 
PEUGEOT 206,1998 r., 48 tys. knj, 1400 ccm, niebieski, ku
piony w salonie w Polsce, bez wypadku, stan idealny, pełna 
dokumentacja, • 33.000 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
,071/398-31-35,0603/49-99-92 f
PEUGEOT 206 XR, 1998 r., 80 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
ciemnoniebieski, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, 
immobilizer, reg. kierownica, kupiony w salonie w kraju, el. 
otw. szyby, - 31.500 zł. Wrocław, tel. 071 /346-66-J 5, 
0604/43-68-73

PEUGEOT 206,1999 r., 1100 ccm, niebieski, 3-drzwiowy, 2 ^  
pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, centr. zamek, immobili- ^
zer, el. otw. szyby, serwisowany, - 30.000 zł. Jelenia Górś; tel. 
0608/55-76-29
PEUGEOT 206, 1999 u  23 tys. km, 1400 ccm, czeftoony.
ABS, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, el. otwierane 
szyby, centralny zamek + pilot, książka serwisowa, - 29.700 z) 
lub zamienię na Fiata Cingucento. Kępno, woj. kaliskie, tel. 
0604/27-82-66
PEUGEOT 20.6,1999 r., 24 tys. km, 1100 ccm. biały, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie, klimatyzacja, radioodtwa
rzacz, 3-drzwiowy, • 27.000 zł. Koźminek, te l 062/763-76-39, 
0608/78-84-72
PEUGEOT 206,1999 r., 40 tys. km. 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, el. otw. szyby, c. zamek. 2 poduszki powietrz
ne, ABS, poobijany, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
21.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
PEUGEOT 206,2000 r., 8 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, na gwarancji do 09.2001 r., RO Sony, 
zadbany, garażowany, stan idealny, I właściciel, kupiony w 
salonie, - 30.000 zł. Głogów, tel. 076/834-1341,0608/61-24-85 
PEUGEOT 206 XT, 2000 r., 63 tys. km, 1360 ccm, pomarań
czowy, pełne wyposażenie, klimatyzacja, zarejestrowany jako 
ciężarowy, uniwersalny, kupiony w salonie w 02.01 r, na gwa
rancji, 75 KM, oszczędny, - 47.000 zł. Lubin, tel. 0501/28-5148 
PEUGEOT 206, 2000 r., 1124 ccm, ciemnozielony, 5-drzwio
wy, poduszka pow., wspomaganie, reg. fotel i kierownica, centr. 
zamek, el. otw. szyby, immobilizer, blokada skrzyni biegów, 
zderzaki w kolorze nadwozia, RM Sony, kupiony w salonie, •
33.500 zł. Opole, tel. 077/458-07-73,0607/43-6241 
PEUGEOT 206 XS, 2000 r., 8 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czamy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., 
reg. kierownica, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, 3-drzwio
wy, komputer, 90 KM, kompletna dokumentacja, - 30.500 zł. 
Polkowice, te l 076/84542-41
PEUGEOT 206 XR, PRESENCE, 2000 r., 21 tys. km, 1900 
ccm, diesel, srebrny metalic, wspomaganie, alarm + pilot centr. 
zamek, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, serwisowany, orygi
nalny RM ze zmieniaczem, Odrzwiowy, reg. kierownica, kpi. 
dokumentacja, pokrowce, - 36.000 zl. Wrocław, tel. 
071/345-20-76,0601/57-28-23 £  jfe
PEUGEOT 304, 1977 r., 1300 ccm, diesel, zielono-żółty, w 
ciągłej eksploatacji, ważny przegląd i OC, stan dobry, • 700 zł. 
Czernina, tel. 065/543-16-39
PEUGEOT 305,1981 r., 1500 ccm, diesel sprawny. - 990 zL 
Głogów. teL 076/837-10-95 po godz. 18 
PEUGEOT 305,1981 r., 1500 ccm .na chodzie', - 990 zł. Gło
gów, tel. 0605/93-5140
PEUGEOT 305 GLD, 1981 r., 1600 ccm, czerwony, kombi,
.na chodzie’ , nowe amortyzatory, hak, bagażnik, opony zimo
we + drugi silnik • 1.700 zł. Sulechów, tel. 068/385-74-03 
PEUGEOT 305,1982 r., 1300 ccm, benzyna, szaro-niebieski,
-1.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-97-19 
PEUGEOT 305 GTX, 1987 r., 1900 ccm, benzyna, wtrysk, 
zielony metalic, katalizator, el. otw. szyby, centr. zamek, pod
zespoły i silnik Peugeota 405, welurowa tapicerka. relingi da
chowe, odnowiony lakier, pilne, • 3.800 zł. Świdnica, tel. 
0608/15-19-24
PEUGEOT 306,1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, RM sterowany przy kierownicy, 5-drzwio
wy, 5-bieoowy, -13.990 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legni
ca, tel. 0605/28-37-83
PEUGEOT 306 XN, 1993 r., 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, kpi. dokumentacja, oszczędny, zadbany, ga
rażowany, 5-biegowy, 5-drzwiowy, w kraju od 96 r, centr. za
mek, alarm, immobilizer, reg. kierownica, nowe opony, nowy 
akumulator (gwarancja), po wymianie paska rozrządu, ukl. 
wydechowego, amortyzatorów, stan idealn, - 15.700 zł lub 
zamienię na VW Golfa III, VW Passata, Vento. Chojnów, tel. 
0605/91-62-85,0607/49-28-99 
PEUGEOT 306, 1993 r., 87 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
centralny zamek + pilot alarm, welurowa tapicerka, aluminio? 
we felgi, blokada skrzyni biegów, odcięcie zapł, • 13.900 zł. 
Wałbrzych, teL 01502/57-16-65
PEUGEOT 306, 1993/97 r.. 1600 ccm, benzyna, zielony,
4-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, -
12.300 zł. Opole, tel. 0600/22-12-83
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 97 tys. km, 1400 ccm, biały, 
centr. zamek, el. otw. szyby, kpL opon zimowych, zadbany, •
16.500 z l Leszno, tel. 065/529:57-20,0601/94-63-54

O  PEUGEOT 306,1995 r., 176 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 2-drzwiowy, nowe opony i amortyzato
ry, s e rw iso w a ny , • 17.000 z ł. W roc ław , te l.  
071/782-80-01,071/782-80-02 01027811

PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm. czer
wony, kupiony w salonie w Polsce, centr. zamek + pilot alarm, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, możliwość spizedaży na 
raty, - 18.000 zł lub zamiana. Kalisz, tel. 0604/78-54-02 
PEUGEOT 306,1995 r., 56 tys. km, 1400 ccm, bordowy me
talic, el. otwierane szyby, regulowana kierownica, wspomaga
nie kier., centralny zamek + pilot 5-drzwiowy, - 20.000 zl. Lesz
no, tel. 065/538-84-14,0605/63-56-16 
PEUGEOT 306 XN, 1995 r.. 1 tys. km. 1400 ccm, biały,
5-drzwiowy, z salonu, bez wyposażenia, nowa inst gazowa, 
po wymianie rozrządu, alarm, centr. zamek, RM Sony, hak, •
19.000 zl. Mieroszów, teL .074/845-58-52
PEUGEOT 306, 1995 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna 
Mul-T-Lock, oznakowany, opony zimowe, kupiony w salonie, •
16.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-91-52,0601/85-01-95 
PEUGEOT 306 XN, 1995 r., 93 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wiśniowy, centr. zamek, alarm, hak, bez wypadku, garażowa
ny, kupiony w salonie, nowy rozrząd i klocki hamulcowe, + 
kpi. opon zimowych, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 337-10-23, 
0503/61-92-23
PEUGEOT 306 SR SEDAN. 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, wspomaganie kier., immobilizer, 
nowy akumulator, jasnatapicerka, sprzęt hi-fi Pioneer, zielo
ne szyby, el. reguł, reflektory, stan b. dobry, • 17.000 zł. Wro
cław. tel. 0600/39-05-81
PEUGEOT 306,1995 r.. 45 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer-^. 
wony, cabrio, pełne wyposażenie + .hard top’ , - 28.500 ? P w  
Wrocław, tel. 0602/6746-26
PEUGEOT 306,1996 r, 67 tys. km, 1400 ccm, biały, kupiony 
w Polsce, bez wypadku, alarm, radioodtwarzacz, immobilizer, 
5-drzwiowy, el. reg. reflektory, stan b. dobry, • 19.800 zł lub 
zamienię na tańszy. Strzelin, tel. 071/392-3847,0602/86-94-12 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1997 r., 56 tys. km, 1400 ccm. srebr
ny, poduszka powietrzna, centralny zamek, alaim+ pilot, wspo
maganie kier, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0607/62-07-23 
PEUGEOT306,1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, srebrny meta
lic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer,
RO, garażowany, kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, •
25.800 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, 
welur, klimatyzacja, serwisowany, • 28.700 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/736-63-17,0604/45-1940 
PEUGEOt 306 KOMBI. 1998/99 r.. 75 tys. km. 1400 ccm. 
benzyna, zielony, kupiony w salonie, serwisowany, kpi. doku
mentacja,* 26.200 zł. Opole, tel. 0603/12-74-61 
PEUGEOT 306 KOMBI. 1999 r., 60 tys. km, 1600 ocm, ben
zyna, srebrny metalic, kupiony w salonie, klimatyzacja, ABS, 
radio, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, kpi. opon zimowych,
• 38.000 zl. Wrocław, tel. 339-99-56 po godz. 20, 
0608/68-86-44
PEUGEOT 309 GTI, 1987/88 r.. 115 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja^^ 
przegląd do 03.2002 r, stan dobry, - 4.500 zł. Bielawa. t e L ^  
074/833-93-96
PEUGEOT 309,1988 r , 160 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, kolor
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§flfc)wy, 89 KM, 3-drzwiowy, szyberdach, RM Philips z pa
nelem, - 5.500 zL Ozimek, teL 077/443-62-59 
PEUGEOT309,1989 r., 85 tys. km, 1400ccm, benzyna, czer
wony, garażowany, kompL dokumentacja, II właściciel, stan 
b. dobry, - 9.500 zł. Oborniki Śląskie. teL 071/310-10-16 
PEUGEOT 309,1990 r., '1600 ccm, benzyna, czeiwony, kpL 
dokumentacja, 4-drzwiowy, eL otw. szyby, centr. zamek, szy
berdach, • 8.900 z ł lub zamienię. Bolesław iec, tel. 
075/732-67-68,0606/74-8644 
PEUGEOT 309,1990 r., 184 tys. km, czeiwony, 5-drZwiowy, 
diesel 1,9, b. oszczędny, stan dobry - 7.800 zL Wschowa, tel. 
065/540-13-46,0603/25-31-02 
PEUGEOT 309 GTł, 1990/91 r.. 104 tys. km. 1900 eon, ben
zyna, czerwony, II właściciel, sprowadzony ze Szwecp, alarm
♦ pilot centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, szyberdach, 
el. otw. szyby, • 11.500 zi. Żórawina, teL 071/316-58-50 
PEUGEOT 309,1991 r., 1400 ccm, czerwony na białych ta
blicach, 5-drzwiowy - 1.200 DEM. Iłowa Żagańska, tel. 
068/377-42-76
PEUGEOT 309 GR, 1991 r.. 108 tys. km, 1400 ccm, szary 
metalik, immobilizer, eL opuszczane szyby, - 9.700 zł. Nie
dźwiedzice. tel. 074/845-39-17 
PEUGEOT 309.1991 r.. 1400 ccm, wtrysk, biały, eL otw. szy
by, RO, w kraju 2 tygodnie, szyberdach, stan b. dobry, -10.000 
zł. Chojnów, tel. 076/819-62-27,0602/66-79-96,0604/08-56-65 
PEUGEOT 309, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, biały, szyber
dach, kpL dokumentacja, tylna szyba ogrzewana, 5-biegowy, 
stan dobry, - 8.000 zł. Lubin, teL 076/844-17-33 
PEUGEOT 309, 1991 r„ 86 tys. km. 1400 ccm, bordowy.
4-drzwiowy. - 8.200 zł. Wrocław, tel. 315-18-38 po godz. 15 
PEUGEOT 309,1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, złoto-brązowy 
metaiic, 5-drzwiowy, oryg. przebieg, stan idealny, na zachod
nich tablicach - 2.350 zł. Żary, tel. 068/374-88-94, 
0604/98-65-56
PEUGEOT 309,1992 r., 1100 ccm, srebrny, 5-drzwiowy, blo
kada skrzyni biegów, szyberdach, centr. zamek, RM, kpi. do
kumentacja, - 13.700 zŁ Jankowice, woj. wrocławskie, teL 
0607/59-82-47
PEUGEOT 309, 1992/93 r., 1100 ccm, zielony, 5-drzwiowy, 
szyberdach, centr. zamek, RO, kpL dokumentacja, oszczęd- 

,13.500 zł., tel. 0501/45-17-59 
PEUGEOT 309,1993 r., 118 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
bezwypadkowy, 5-drzwiowy. alarm, • 10.500 zł. Wrocław, teL 
372-67-42,0606/89-87-60
PEUGEOT 309,1993 r.. 110 tys. km. 1800 ccm, diesel, srebr
ny metaiic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, alum. fel
gi, centr. zamek, alarm + pilot RO, hak, -13.900 zł. Bogaty
nia, teL 075/773-06-13
PEUGEOT 309,1993 r„ 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, grafito
wy metaiic, nowe opony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
immobilizer, eL otw. szyby, obrotomierz, ciemne szyby, bez 
korozji, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 1.900 DEM 
Chojnów, teL 0604/89-53-53
PEUGEOT 309, 1993 r., 118 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, bez wypadku, alarm, -10.800 zL Wro
cław, tei. 372-67-42,0606/89-87-60 
PEUGEOT 309 XN, 1994/96 r.. 41 tys. km. 1361 ccm, niebie
ski metaiic, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kie
rownicy, immobilizer, szyberdach, - 14.000 z i  Wrocław, teL 
071/329-18-03
PEUGEOT 405 SR, 1988 r.* 152 tys. km, 1580 ccm, benzyna, 
szary metalik, alarm, centralny zamek, aluminiowe felgi, we
lur, tylna kanapa dzielona, regulowane pasy i kierownica, elek
trycznie opuszczene szyby, radio rdsz panelem, komplet kół 
z oponami zimowymi, spoiler ze światłem stop. stan b. dobry,
- 8.950 zL Lubin. teL 076/847-62-23 lub 0602/81-15-76 
PEUGEOT 405, 1988 r., 2000 ccm, kolor grafitowy metale, 
eL otw. szyby, radio, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, 
wspomaganie, serwisowany, - 9.000 zł lub zamienię na Fiata 
Punto, z dopłatą. Jelenia Góra, tel. 075/761-13-86, 
0502/65-71-00
PEUGEOT 405, 1988 r., 146 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
beżowy metaiic, pełna dokumentacja, immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, RM Panasonic, nowe opony, atrakcyjny wy
gląd. stan techn. b. dobry, - 8.200 zi. Paczków, tel. 
077/431-72-08,0603/99-51-88 
PEUGEOT 405 GR, 1988 r.. 187 tys. km, 1600 ccm. benzy
na j& « r grafitowy metaiic, stan dobry, centr. zamek, eL otw. 
s z y łlp  7.800 z l Prudnik. teL 077/436-30-93 
PEUGEOT 405 GR. 1988 r.. 188 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, złoty metaiic, wersja podstawowa, RO, alarm, stan techn. 
b. dobry, - 8.200 zł lub zamienię na diesla, w tej cenie. Wro
cław. teL 0607/38-54-24
PEUGEOT 405 GR. 1989 r.. 1900 ccm, benzyna, grafitowy 
metaiic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, reg. kierownica, 
zadbany, garażowany, kpi. dokumentacja, atermiczne szyby, 
spoiler, - 9.500 zł lub zamienię. Głogów, teł. 0604/78-05-72 
PEUGEOT 405 SRI. 1989 r.. 116 tys. km. 1900 ccm. benzy
na, bordowy, eL otw. szyby, szyberdach. wspomaganie, centr. 
zamek, alum. felgi, - 8.500 zi. Kępno, teL 062/782-13-39 
PEUGEOT 405 GL, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, demnogra- 
fitowy metaiic, in s i gazowa, - 8.500 zł. Nowa Sól, tei. 
0602/58-23-19
PEUGEOT 405, 1989 r., 185 tys. km. 1900 ccm, benzyna, 
granatowy, inst gazowa, z pełną dokumentacją, centr. zamek,
- 7.800 z l Srebrna Góra, tel. 074/816-02-77
PEUGEOT 405 SRi, 1989 r., 183 tys. km, benzyna, grafitowy 
metaiic, welurowa tapicerka, eL otwierane szyby, wspomaga
nie kier., centralny zamek, alarm, RM, s po der, garażowany. -
7.000 zL Wrocław, teL 354-33-35 
PEUGEOT 405 SRI, 1989/94 r., 188 tys. km, 1900 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy metaiic, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr. za
mek, alarm + pilot eL reg. lusterka, e l otw. szyby, podgrze
wane fotele, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, alum. 
felgi, hak, stan dobry, - 10.200 zł lub zamienię na diesla, może 
być uszkodzony, do 15.000 z l  Lubin, teL 076/749-02-37 
PEUGEOT405,1990 r., 1900ccm, diesel, granatowy, -12.000 
zł. Bierutów, tel. 0608/64-31-21 
PEUGEOT 405.1990 r., 175 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metaiic, radio, hak, stan dobry, -  7.500 zł. Góra, te l 
065/543-23-68,0603/70-95-52 
PE5ŚBEOT 405.1990 r.. bordowy, atrakc. wygląd, alum. felgi, 
alarm? pilot szyberdach, stan b. dobry, - 13.500 zł lub za
mienię. Kobierzyce. teL 071/311-19-67.0609/47-98-01 
PEUGEOT 405 KOMBI. 1990 r ,  1900 ccm. benzyna, biały, 
relingi dachowe, wspomaganie, obrotomierz, zadbany, gara
żowany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 9.900 zł lub zamienię 
, możliwe raty. Lubin, tel. 0603/51-23-83 po godz. 15 
PEUGEOT 405 KOMBI. 1990 r.. 1900 ccm, diesel beżowy, 
relingi, hak, kpi. dokumentacja, • 12.300 zł. Lubin, tel. 
076/846-49-68
PEUGEOT 405, 1990 150 tys. km, 1600 ccm, grafitowy
metafic, centr. zamek, e i otw: szyby, reg. pasy. stan dobry, 
sprowadzony w całości, - 10.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-26-99,0602/64-38-45 
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, beżowy mettfe. wspo
maganie, centr. zamek, eL otw. szyby, garażowany, stan ide
alny, - 9.500 z l Parchów, teL 076/817-11-44.0607/51-83-83 
PEUGEOT 405.1990 r., 252 tys. km. 1800 ccm. TDI. srebrny 
metaiic, wspomaganie, eł. otw. szyby, alarm, immobifizer. RM, 
deska digital nowe amortyzatory, - 10.500 zł. Złotoryja, teł. 
0604/52-94-05
PEUGEOT 405 GLD, 1991 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski metafic, RM, stan dobry, - 11.000 zi. Lubin, teL 
076/846-80-48
PEUGEOT 405, 1991 r„ 135 tys. km, 1900 ccm, benzyną 
kolor grafitowy metafic, elszyby, wspomaganie, centr. zamek
♦ pilot, mak) pali, po remoncie kompletnym gażniką eksplo
atowany przez kobietę, • 11.000 zi lub zamienię na mniejsze 
lub jM ypa dku . Opole, teL 0600/35-76-53
PEUGEOT 405,1991 r., 229 tys. km, 1900 ccm, diesel nie
bieski metaiic, stan b. dobry, nowy akumulator, amortyzatory, 
alarm, -11000 zł. Wrocław, teL 071/352-42-70 po godz. 18 
PEUGEOT 405, 1992 r., 148 tys. km. 1600 ccm, benzyna.

szary metafic, centr. zamek, el. reg. szyberdach, RM, stan 
idealny, - 9.800 z ł. kup zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, teL 
065/545-24-99
PEUGEOT 405 SR, 1992 r., 160 tys. km. 1900 ccm. benzyna, 
czerwony, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, -11.700 zi 
lub zamienię na Forda Mondeo, Escorta, diesel. Brochocin, 
te l 076/877-41-05.0608/10-70-17 
PEUGEOT 405 GU, 1992 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy, wtrysk, katalizator, RM, podgrzew. luster
ka, reg. pasów i kierownicy, spoiler, 3-cie światło stop, I wła
ściciel w kraju, odcięcie zapłonu, - 12.500 zL Krosno Odrz., 
tel. 068/383-68-20
PEUGEOT 405 KOMBI. 1993 r.,127 tys. km. 1900 ccm, die
se l biały, centr. zamek, -13.500 zL Góra, teł. 065/543*32-41 
PEUGEOT 405 SRi KOMBI EXCLUSIVE, 1994 r ,  80 tys. km, 
2000 ccm. wtrysk, perłowobordowy. I właściciel, bez wypad
ku, garażowany, stan idealny, eL otw. szyby, eL reg. lusterka, 
halogeny, oryg. hak, szyberdach, wspomaganie, ABS, ekono
miczny, nowe opony, welurowa tapicerka, - 26.000 zL Wro
cław, tel. 071/337-19-56 do godz. 16,368-78-85 
PEUGEOT 405, 1994 r., 150 tys. km, diesel, biały, stan b. 
dobry, -16.000 z l Wrocław, tel. 353-04-27,0606/37-87-37 
PEUGEOT 406,1995 r., 1800 ccm, 16V, niebieski, wspoma
ganie, poduszka pow., centr. zamek z pilotem, alarm, 5-bie
gowy, kupiony w salonie w Polsce, I rejestracja 02.1996 r, -
26.800 z l Świdnica, tel. 074/853-31-10 
PEUGEOT 406. 1996 r.. 92 tys. km. 1800 ccm. 16V. złoty 
metaiic, centr. zamek, e l otw. szyby, wspomaganie, - 26.000 
zł. Radiów, te l 062/735-41-04, 0602/64-33-83 
PEUGEOT 406.1996 r.. 82 tys. km, 1800 ccm. 16V. zielony 
metaiic. garażowany, 112 KM, poduszka pow., centralny za-, 
mek, immobilizer, wspomaganie kier., kodowany zapłon, we
lurowa tapicerka. drewno, • 25.000 zl. Brzeg, tel. 
077/411-14-31,0600/35-60-59 
PEUGEOT 406 KOMBI. 1996 r., 80 tys. km. 1900 ccm. turbo 
D. ciemnozielony, centr. zamek, wspomaganie, e l otw. szyby, 
halogeny, blokada skrzyni biegów, I właściciel w kraju, • 34.000 
zi. Lubin, tel. 076/846-13-03,0603/86-71-26 
PEUGEOT 406 ST, 1996 r., 100 tys. km. 1800 ccm, 16V, zie
lony metafic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, ser
wo, poduszka powietrzna, el. otwierane szyby, centralny za
mek, alarm Boxer, podgrz. fotele, radioodtwarzacz + 6 głośni
ków. - 29.000 zł. Oleśnica. teL 071/314-95-17.0502/56-92-20 
PEUGEOT 406, 1996 r„ 1800 ccm, 16V0, srebrny metafic, 
kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, serwisowany, 
pełna dokumentacja, ABS, poduszka pow., RM Sony, central
ny zamek + p ilo t alarm, - 25.500 zł. Piława Górna, te l 
074/837-2343,0604/94-0^88 
PEUGEOT 406,1996 r.. 82 tys. km. 2000 ccm, 16V, zielony 
metafic, alarm, centralny zamek, wspomaganie kier., klimaty
zacja, RO, z salonu, el. otwierane szyby, podgrzewane sie
dzenia. - 32.000 zL Wrocław, teL 0502/07-91-31 
PEUGEOT 406,1996 r.. 44 tys. km pełne wyposażenie oprócz 
skóry, kupiony w salonie, I właściciel, - 30.000 zł. Zielona Góra, 
teł. 068/326-8847
PEUGEOT 406,1996/97 r.. 130 tys. km, 1900 ccm. TDi. gra
fitowy metafic. ABS, poduszka pow., RM, drewno, garażowa
ny, I właściciel w kraju, - 34.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Rawicz, teL 0607/09-45-21
PEUGEOT 406 ST, 1997 r.. 90 tys. km. 1800 ccm, 16V, zielo
ny. kupiony w salonie, I właściciel, bogata wersja, RO Kenwo
od z CD , opony zimowe gratis, bagażnik, garażowany, za
dbany, - 35.500 z l Lubin, teL 0601/74-55-97 
PEUGEOT 406,1997 r ,  60 tys. km, 1800 ccm, 16V, brązowy 
metafic. kupiony w salonie, pełne wyposażenie, - 28.500 z l 
Poniec. teL 065/573-13-63
PEUGEOT 406,1997 r., 18 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach. 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek + pilot reg. kierownica, eł. reg. re
flektory, podłokietnik, zabezp. przed kradzieżą -. 28.700 zL 
Sławą tel. 068/356-74-22
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 89 tys. km, 1998 ccm. ciem
nozielony. uniwersalny, kompletne wyposażenie, jeden użyt
kownik. - 33.000 zL Wrocław, te l 0601/89-27-38 
PEUGEOT 406.1997 r.. 67 tys. km. 1800 ccm, 16V, zielony 
metafic, w kraju od 07.2000 r., był lekko uszk. lewy błotnik 
(zdjęcia), serw isowany,.- 35.000 zł. Wrocław, tel. 
071/387-23-82 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0208 www.autogielda.com.pl) 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 2000 ccm, 16V 7 miejsc, 
pełne wyposażenie, kupiony w salonie, bez wypadku, - 38.900 
z l Leszno, teL 0601/74-76-57
PEUGEOT 406, 1997 r., 75 tys. km, 1800 ccm, 16V, szary 
metaiic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacją welurowa tapi- 
cerką centr. zamek + pilot immobifizer, eL otw. szyby, wspo
maganie, kodowany zapłon, drewniane dodatki, dzielona tyl
na kanapa, garażowany, - 34.500 zł. Wilczyce, tel. 
071/399-08-62
PEUGEOT 406,1997 r., 2000 ccm, 16V, zielony metaiic, kli
matyzacją 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, podgrzewane 
siedzenia, kodowany zapłon, alarm + pilot RO, - 28.500 z l 
Wrocław, te l 0602/63-72-95
PEUGEOT 406,1998 r.. 80 tys. km, 1800 ccm, grafitowy me
taiic, kupiony w salonie, kfimatyzacją poduszka pow., pełne 
wyposażenie elektr., centr. zamek + pilot a la mi, serwisowa
ny, książka serwisowa, - 31.800 z l  Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-42-77,0602/63-29-24 
PEUGEOT 406,1998 r., 45 tys. km. 1900 ccm. turbo D. gra
natowy metaiic, I właściciel, bez wypadku, klimatyzacja, ABS, 
2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, alarm, radiood
twarzacz, - 42.000 z l Kłodzko, te l 074/647-59-92 wieczorem 
PEUGEOT 406,1998 r., 32 tys. km, 2000 ccm. 16V, perłowo
granatowy, klimatyzacja, ABS, poduszka powietrzną automa
tic, radio, drewno, el. otwierane szyby, centralny zamek, we
lurowa tapicerka, stan idealny, • 38.500 zl. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36 i
PEUGEOT 406,1999 r., 10 tys. km. 2000 ccm. HDi, zielony 
metaiic, 110 KM, klimatronic, ABS, elektryka, 2 poduszki po
wietrzne, wełur, radioodtwarzacz oryginalny, -49.900 z l Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/593-03-95,0607/57-63-66 
PEUGEOT 406 KOMBI. 19991. - 44.000 zł. Wrocław, teL 
071/327-80-96
PEUGEOT 406. 2000 r., 6 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielony 
metafic, centr. zamek, eL otw. szyby, ABS, klimatyzacja, szy
berdach, wspomaganie, - 4Z700 zł. Bralin, tel. 062/781-20-97, 
0607/35-01-35
PEUGEOT 406,2000 r., 20 tys. km, 2000 ccm, HDi 110 KM. 
zielony metaiic, 4 eL otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek + 
pilot, wspomaganie. ABS, klimatronic, 4 poduszki powietrzne, 
el. reg. foteli, welur, żaluzja, podłokietniki, komputer, 3 ele
menty do lakierowania kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 55.000 zL Odolanów, te l 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
PEUGEOT 406 KOMBI, 2000 r., 12 tys. km, 2000 ccm, jasno
niebieski metafic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, eL otw. szyby, RO, relingi dachowe. 
Syców, te l 062/785-94-95,0604/27-78-61 
PEUGEOT 505,1984 r„ 2300 ccm, turbo D el. otwierane szy
by i szyberdach, centralny zamek, .na chodzie*, brak przeglą
du, do drobnych napraw, -1.200 zL Jeżów Sudecki, woj. je le
niogórskie. tel. 0601/91-06:12

PEUGEOT 505,1987 r., 220 tys. km, 2100 ccm, szary meta
iic, wspomaganie kier., centralny zamek, 5-biegowy, e l otwie
rane szyby, stan b. dobry, hak, - 5.400 zl lub zamienię. Opole, 
te l 077/431-71-56
PEUGEOT 605, 1990 r.. 166 tys. km. 2000 ccm. benzyną 
srebrny metaiic, inst gazową bez wypadku, sprowadzony w 
całości, zadbany, dużo dodatków, • 16.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-70-04 po godz. 18.0604/52-63-87 
PEUGEOT 605 SV. 1990 r.. 3000 ccm wersja elektryczną 
stan dobry, - 16.000 żł lub zamienię na mniejszy, do 1500 
ccm, może być kombi. Wrocław, te l 071/788-81-65 po godz. 15 
PEUGEOT 605,1990 r., 205 tys. km, kolor grafitowy metaiic, 
instalacja gazową wspomaganie, centr. zamek, welurowa ta- 
picerka, el. otw. szyby, przegląd, stan b. dobry, - 13.500 z l 
Wrocław, te l 0605/69-85-87
PEUGEOT 605 SV, 1992 r., 3000 ccm, benzyna, biały, z urzę
du skarbowego, klimatyzacją czarna skórzana tapicerka, peł
ne wyp. elektryczne (siedzenia, lusterka, szyby), ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, reg. kierownica, alum. felgi, nie skła
dany, b. zadbany, bez wypadku, -17.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
0603/32-46-17. 062/73046-74 (zdjęcia do teLoferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - A00488 www.autogiel- 
da.com.pl)
PEUGEOT 605,1992 r., 2000 ccm, srebrny metaiic, aluminio
we felgi, skóra, centralny zamek, el. otwierane szyby, stan 
dobry. -11.500 zL Wałbrzych. teL 074/841-48-91 
PEUGEOT 806, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
brązowy metaiic. klimatyzacją centr. zamek, e l reg. lusterką 
e l otw. szyby, obrotomieizrel reg. reflektory, - 31.000 zł. Sy
ców. tel. 062/785-94-95.0604/27-78-61

PLYMOUTH
PLYMOUTH GRAND VOYAGER, 1996/97 r.. 180 tys. km. 
3000 ccm, V6, bordowy metaiic, inst gazowa, klimatyzacja, 
automatic, tempomat el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, radio, alum. felgi, kapitańskie 
fotele, 2 pod. powietrzne, zarejestrowany jako ciężarowy, •
48.000 z l Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
PLYMOUTH VOYAGER, 1992 r., 170 tys. km. 3000 ccm. 
V6, benzyna, niebieski metaiic, automatic, klimatyzacja, po
duszka pow., wspomaganie, RO, oryg. lakier, stan dobry, -
18.500 zl lub zamienię. Lubsko, tel. 0602/52-19-93 
PLYMOUTH VOYAGER, 1997 r., 120 tys. km, 3800 ccm, 
srebrny, el. otw. szyby, e l reg. lusterka i ustawianie foteli, 
klimatyzacja, automatic, ABS, zarejestrowany jako dostaw
czy, - 60.000 zł łub zamienię na dostawczy, pick-up. Kamien
na Góra, tel. 075/744-38-77,0602/71-52-03

POLONEZ
POLONEZ, 1979 r ,  brązowy, do małych poprawek, ważny* 
przegląd, brak OC, - 500 zł lub zamienię na telefon komór
kowy, konsolę Sony, komputer.. Lubin, te l 0607/39-63-74 
POLONEZ, 1981 r., 65 tys. km, 1500 ccm, pomarańczowy, 
oryg. lakier, stan techniczny b. dobry, przegląd do 05.2002 
r.. wer. eksportowa, - 1.200 zł. Legnica, te l 076/862-28-96 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, bordowy, po remoncie bla
charki i malowaniu. 5-biegowy, techn. sprawny, brak prze
glądu. - 450 zł. Lubin, tel. 076/846-90-99 
POLONEZ, 1981 r., 95 tys. km, 1500 ccm, czerwony, szy
berdach. regulowana kierownica, instalacja gazowa, - 1.000 
zL Wrocław, teL 071/364-52-16 w godz. 22-23 
POLONEZ, 1982 r.. 1500 ccm, benzyna, 125 PN, czerwony,
- 500 z l Świdnica, lei. 074/852-52-11 
POLONEZ, 1984 r., 12 tys. km, 1500 ccm, brązowy, silnik 
po remoncie, hak, pokrowce, 5-biegowy, ważny przegląd i 
OC. - 1.250 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-35-54 
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, stalowy, inst gazowa, 5-bie
gowy, nowe tłumiki, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, wer
sja eksportowa, - 1.200 zł. Kryniczno, tel. 071/317-17-93, 
0605/25-21-60
POLONEZ, 1985 r., 105 tys. km, 1500 ccm, kość słoniową 
stan b. dobry, - 1.500 zl. Namysłów, te l 077/410-21-77 po 
godz. 17,0501/26-25-37
POLONEZ, 1985 r., 5 tys. km, 1500 ccm po remoncie siini- 
ką  5-biegowy, stan techniczny b. dobry - 700 zł. Brzeg Dol
ny, teL 071/319-65-68 po godz. 14 
POLONEZ; 1986 r., 1500 ccm, benzyną biały, inst gazowa,
-1.600 zł. Wrocław, teł. 071/783-60-14
POLONEZ, 1986 r., - 900 zł. Bolesławiec, tel. 0606/69-42-38
POLONEZ, 1986 r., 126 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość
słoniowa, garażowany, zadbany, stan ogólny dobry, - 900 zł.
Brzezia Łąka. te l 071/314-82-34
POLONEZ. 1986 r.. 1600 ccm, diesel silnik VW Golfa, stan
b. dobry, 5-biegowy, zadbany, - 2.900 zł. Milicz, tel.
071/384-12-04
POLONEZ, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, -1.400 zł. Biela
wa, te l 074/645-48-29
POLONEZ, 1987 r., 136 tys. km, 1600 ccm, czeiwony, 5-bie- 
gowy, reg. kierownicy, hak, stan dobry, bez przeglądu, - 750 
z l  Zielona Góra. te l 0502/32-24-75 
POLONEZ. 1987 r.. 1500 ccm. benzyną niebieski, 5-biego
wy, plastikowe nadkola, szyberdach, hak. wzmocnione tylne 
resory, bez wypadku, bez rdzy, przegląd do 11.2001 r., stan 
dobry • 850 zł. Bogatynią tel. 075/773-08-38,0608/26-22-29 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm. benzyna + gaz, czerwony, 
5-biegowy, hak, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, -1.800 zł. 
Oleśnica, tel. 0608/44-51-39
POLONEZ, 1987 r., 60 tys. km, seledynowy, silnik po re
moncie, inst gazowa, nowe opony, hak. stan dobry, -1.800 
zl. Stronie Śl., tei. 074/814-16-83,0608/40-85-12 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, biały, bez ważnego przeglą
du techn., .na chodzie*, blach, do remontu - 700 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-53-20
POLONEZ, 1988 r., 80 tys. km, 1500 ccm, kolor - kość sło
niowa, - 950 zł. Nowa Kuźnia, woj. legnickie, tel. 
0604/09-76-39
POLONEZ, 1988 r., 60 tys. km, 1500 ccm, biały, zadbane 
wnętrze, stan opon b. dobry, -1.750 zł lub zamienię na mo
tocykl ETZ 250, w cenie do 1.000 zŁ Nysą te l 0608/17-00-79 
POLONEZ, 1988 r., 45 tys. km, 1500 ccm. niebieski, -1.400 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-75-62.439-75-64 
POLONEZ, 1988 r. zadbany, stan dobry, -  1.700 zi. Kroto
szyn, te l 062/725-49-47,0502/66-92-34 
POLONEZ, 1988 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna, popie
laty. -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-25 
POLONEZ,SLE. 1988 r.. 125 tys. km, 1600 ccm. benzyną 
biały, 2-letnia instalacja gazowa, przód .nosek’ , tył szybki, 
hak, plastikowe nadkola i naproża, przegląd do 01.2002 r., 
stan dobry, - 2.000 z l  Wrocław, tel. 071/336-39-54 
POLONEZ, 1988 r ,  125 tys. km, 1408 ccm, czerwony, mo
del przejściowy, brak przeglądu i akumulatora, stan dobry, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-99-58

-POLONEZ, 1988 r., 107 tys. km, 1500 ccm, popielaty, I wła
ściciel, stan dpbry, po remoncie silnika, przyczepa towaro
wa, cena 2.000 źł. Złotoryja, te l 076/878-32-81 rano i wie
czorem
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, biały, .nosek* przód, szybki 
z tyłu, RM, ubezpieczony, przegląd do 04.2002 r., w 100 % 
sprawny, stan b. dobry - 2.000 zł, lub zamienię na Fiata 126p, 
lub kamerę video z 1.000 zł dopłatą. Złotoryja, tel. 
076/878-48-32,0603/10-59-32,0606/32-04-32 
POLONEZ SLE, 1988/89 r., 50 tys. km, 1500 ccm, czerwo- 
ny, po wymianie drzwi i progów, dużo nowych części, zare
jestrowany, model przejściowy, - 1.000 zł. Szprotawa; tel. 
0603/92-82-62
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, biały, inst gazowa, -1.700 
zł. Przeczą, gm. Lewin Brzeski, tel. 077/412-85-50 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, biały, wyrejestrowany, techn. 
sprawny, - 2.100 z l Zielona Górą tel. 068/325-38^81 
POLONEZ SLE, 1989 r„ 1500 ccm, kolor stalowy, stan do
bry, przegląd do 10.2001 r. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-92-84

POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, biały, instalacja ga
zowa. alarm, stan dobry, • 2.000 zł. Lubin, tel. 076/847-25-73 
POLONEZ, 1989 r., 88 tys. km, 1500 ccm, E+gaz I właści
ciel, zadbane wnętrze, oryginalny przebieg, pełna dokumen
tacja, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
POLONEZ, 1989 r., 87 tys. km, czerwony, brak przeglądu, 
stan dobry ♦ 2. na części, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 372-71-35 
w godz. 8-17
POLONEZ SEL, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, RO, przód 
.nosek", tył szybki, ważny przegląd, kołpaki, stan dobry, •
1.250 z l Złoty Stok, te l 074/817-57-93, 0608/49-74-01 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, biały, zadbany, 5-biegowy, 
RO, - 1.700 zl. Żarów, tel. 074/858-01-35 
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
POLONEZ 125 PN, 1990 r., 106 tys. km. 1500 ccm. biały, 
5-biegowy, inst gazowa Lovato, przegląd ważny do 11.2001 
r.. reguł, kierownica, tył Poloneza Caro, radio, akumulator 
na gwar., techn. sprawny, • 2.999 zl. Oława, tel. 
071/313-61-85,0608/59-24-84 
POLONEZ 125 PN, 1990 c, 91 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, nowy typ klamek (lakierowane), tylny zderzak i lampy od 
Poloneza Caro Plus, klocki ham. Ferodo, sportowa kierow
nica, magnetyzer Maksor, akum. Bosch Silver(2 lata gwa
rancji), sportowy ukl wydechowy, - 3.200 zl. Wrocław, teł. 
0502/96-16-23
POLONEZ, 1990 r.. kość słoniowa, przód .nosek’ , 5-biego- 
wy, w ciągłej eksploatacji, nadwozie do poprawek, - 1.200 
z l Bogatynia, tel. 075/773-83-08,0607/10-65-49
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I montujemy instalacje gazowe od 1995 r. .  
posiadamy homologację o “  

MTiGM PL*0001*00/G 1 |
hurtownia, montaż 2 ■

•  instalacji gazowych z homologacją firm: *
Landi, Romano i Kargas

I przewody wysokiego napięcia 
świece zapłonowe
•gażnik 1.150 zl 

|  • monowtrysk z komp. od 1.900 zł |  
|  'wielopunkt. 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  W rocław, ul. Graniczna 9 7 1 
|  te l. 071 /357-58-79  |

POLONEZ, 1990 r., 89 tys. km, 1598 ccm, benzyna, zielo
ny, mak) używany, - 2.000 z l Dzierżoniów, tel. 074/645-86-75 
POLONEZ, 1990 r. przegląd do 03.2002 r, • 2.500 zl lub 
zamienię na Żuka. Kozice, gm. Krotoszyce, tel. 
076/850-71-83
POLONEZ SLE, 1990 r., 63 tys. km, 1500 ccm, granatowy, 
przód .nosek’ , tył Caro, zadbany, garażowany, stan blachar
ki dobry, - 2.700 z l Krosnowice, te l 074/868-57-28 
POLONEZ, 1990 r.. 118 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, - 2.000 
z l Lubin. tel. 076/847-59-27
POLONEZ, 1990 r., 76 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, I wła
ściciel, 5-biegowy, nowe opony, oryg. lakier, atrakc. wygląd
♦ części, - 2.500 zł. Prochowice, tel. 0607/34-18-76 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy, .no
sek’  przód, szybki z tyłu, oryg. lakier, - 3.100 zł. Świdnica, 
te l 0601/67-21-85
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, biały, stan dobry, nowy ukł. 
wydechowy, ham., tył Caro, .nosek* -1.000 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-37-16
POLONEZ GLE, 1990 r., 1600 ccm, błękitny, stan dobry, po 
remoncie przedniego zawieszenia, nowy akumulator, insta
lacja gazowa na gwarancji, hak, model przejściowy, przód 
.nosek’ , tył Caro, - 3.300 zł. Wrocław, te l 0501/05-35-24 
POLONEZ, 1990 r.. czerwony, stan b. dobry, • 3.500 zł. Wro
cław. tel. 071/325-18-48.0502/61-10-53 
POLONEZ, 1990 r., 110 tys. km, 1500 ccm, benzyna, nie
bieski metaiic, stan b. dobry, zadbane wnętrze, inst gazo
wa, okazja, - 3.950 zł. Wrocław, tel. 0501/77-87-70 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, zadbany, .nosek’ 
z przodu, tył Caro, nowy akumulator, 5-biegowy, radiood
twarzacz, hak, przegląd do 11.2001 r, • 1.600 z l Wrocław, 
tel. 071/349-43-07,0503/94-24-88 
POLONEZ 125 PN, 1990 r.. 88 tys. km, 1500 ccm, biały, 
model przejściowy, tył Caro, instalacja gazowa, po remoncie 
kapitalnym, przyciemniane szyby, nowe opony, zadbany, hak, 
nowe zderzaki, RO + wzmacniacz ♦ 6 głośników (z dopłatą),
• 4.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/353-30-52, 
0600/41-32-75
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, .no
sek’  przód, tył .caro*, model przejściowy, stan silnika b. do

bry, 5-biegowy, radio, pokrowce, kołpaki, w ciągłej eksplo
atacji, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
POLONEZ, 1990 r., 86 tys. km, 1500 ćcm, granatowy, stan 
blacharki, silnika i opon dobry, zarejestrowany, Obiegowy, •
2.300 zł. Wrocław, tel. 071/329-23-21 (fax), 0602/39-27-94 
POLONEZ SLE, 1990/92 r„ 100 tys. km, 1500 ccm, biały, 
5-biegowy, blacharka do poprawek, stan dobry, bez rejestra
cji, po remoncie silnika, - 800 z l Wrocław, tel. 357-74-00 
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, złoty metaiic, stan dobry, inst 
gazowa, - 2.600 z l Bolesławiec, tel. 075/734-66-71

POLONEZ SLE, 1991 r.. 1500 eon. srebrny metaiic, inst 
gazowa ♦ dużo części zamiennych, - 3.000 z l Kolsko, te l 
0606/66-65-03
POLONEZ, 1991 r., 80 tys. km, 1500 ccm, czerwony, inst 
gazowa, nowe opony, nowy akumulator i układ wydechowy, 
odcięcie zapłonu, - 3.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-56-81, 
0606/31-35-17
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, gaz alum. felgi, 
radioodtwarzacz, opony zimowe, alarm. Świebodzice, te l 
074/854-69-56,0607/41-33-86 
POLONEZ, 1991 r., 80 tys. km, 1500 ccm, bordowy, model 
przejściowy, tył Caro, nowy akumulator, hamulce i wydech, 
radioodtwarzacz, przegląd do 20.01.2002 r., blokada skrzy
ni biegów, - 2.400 z l Wrocław, tel. 071/782-74-29 
POLONEZ, 1991/92 r., 100 tys: km, 1500 ccm, zielony me
taiic, przegląd do 01.2002 r., hak, - 2.500 z l Wrocław, tel. 
0607/40-10-33
POLONEZ 125 PN SKŁADAK, 1992 r„  67 tys. km, 1500 
ccm, granatowy, RO. hak, zarejestrowany do 05.2002 r, •
2.600 z l Wrocław, tel. 345-43-22 
POLONEZ ATU. 1996 r.. 67 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, bia
ły, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, alum. felgi, 
katalizator, RM, halogeny, garażowany, bez wypadku, I wła
ściciel, dodatkowe głośniki, • 9.500 zł. Strzegom, tel. 
0600/87-12-86
POLONEZ ATU, 1996 r., 65 tys. km, kolor grafitowy metaiic, 
wspomaganie, inst gazowa, centr. zamek, -10.000 z l Wro
cław, tel. 071/348-34-82 po godz; 20 
POLONEZ ATU GLI, 1996 r., 81 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
kolor morski, inst gazowa, szyberdach, garażowany, RO z 
RDS *  4 głośniki, serwisowany, alarm, blokada skrzyni bie
gów, - 8.900 z l Wrocław, tel. 0601/75-29-35 
POLONEZ ATU, 1996/97 r., 48 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metaiic, oryginalny lakier, centralny zamek, alarm, I właści
ciel, Mul-T-Lock, kubełkowe fotele, stan b. dobry, zadbany, -
8.900 zł. Paczków, tel. 077/431-71-09,0600/85-51-96 
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 50 tys. km. 1600 ccm. szma
ragdowy metaiic, wspomaganie, inst gazowa, I właściciel, 
garażowany, blokada skrzyni biegów, stan techn. b. dobry, • 
.12.500 z l Nowa Ruda, tel. 074/872-64-69 
POLONEZ ATU GL, 1997 r., 62 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, brązowy, I właściciel, inst gazowa, garażowany, alum. 
felgi, RM, immobilizer, stan dobry, - 11.500 z l Wrocław, tel. 
329-13-22
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnoczerwony, ham. Lukas, alarm, Dan-Lock, wspoma
ganie, stan b. dobry - 9.300 zł. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 
0605/14-41-11
POLONEZ ATU GU. 1997 r., 57 tys. km. 1600 ccm. platy
nowy metaiic, instalacja gazowa, Mul-T-Lock, alarm, I wła
ściciel, stan b. dobry, - 9.800 zł. Czernina, tel. 065/543-16-79

- Montaż instalacji gazowych: 
Landi, Landi Renzo, Lovato, BRC

- Diagnostyka komputerowa _
- Mechanika |

PROMOCJA 20011!! § '
RATY!

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

POLONEZ ATU, 1997 r„ 44 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, boi- 
dowy metaiic, I właściciel, oryginalny lakier, alarm + pilot 
blokada skrzyni biegów, oznakowany, zadbane wnętrze, stan 
b. dobry, hamulce Lucas, - 9.800 zł lub zamienię. Milicz, tel. 
071/384,12-04
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 1600 ccm. oliwkowy meta
iic, wspomaganie kier., immobilizer, - 10.500 z l Nysa, teL 
0601/72-32-21
POLONEZ ATU PLUS, GLI, 1997 r., 73 tys. km, 1600 ccm, 
zielony metaiic, autoalarm, immobilizer, oznakowany, wspo
maganie, hamulce Lucas, RO + 4 głośniki, kpi. opon zimo
wych, I właściciel, - 9.000 zł. Świdnica, tel. 0601/23-40-27 
POLONEZ ATU, 1997 r., 43 tys. km. 1600 ccm. platynowy 
metaiic, I właściciel, alarm, blokada skrzyni biegów, nowy 
akumulator, dzielone tylne siedzenia, oznakowany, - 9.000 
zł. Wrocław, te l 0502/23-81-53 
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r., 100 tys. km, 1600 ccm, ko
lor grafitowy zielony, po remoncie, centr. zamek, wspoma
ganie, kpi. opon zimowych, - 10.000 zł. Lubin, tel. 
0601/85-86-44
POLONEZ ATU PLUS. 1999 r.. 78 tys. km, 1600 ccm, kolor 
wiśniowy metaiic, GLI, Immobilizer, wspomaganie, blokada 
skrzyni biegów, alarm, centr. zamek, instalacja gazową RO 
Sony z RDS + 4 głośniki, konserwacja, I właściciel, bez wy
padku, kupiony w salonie + komplet opon zimowych, -14.000 
zł. Opole. tel. 077/461-68-00, 0601/30-28-75 
POLONEZ ATU KOMBI VAN, 1999 r„ 53 tys. km. 1600 ccm. 
GSi, zielony metaiic. wspomaganie kier., centralny zamek ♦ 
alarm, inst gazowa, I właściciel, faktura VAT, zarejestrowa
ny do 5 osób + 530 kg, -18.000 zł. Wrocław, tel. 359-00-38, 
0601/71-49-23
POLONEZ ATU PLUS, 1999 r., 7 tys. km, 1600 ccm, GLI, 
srebrny metaiic, centralny zamek, alarm, hamulce Lukas.
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AUTO NA GAZ “ALBAZ”R E M  A U T O - G A Z
M O N T A Ż  IN S T A L A C J I G Ą Z O W Y C H  
PO AUT WTRYSKOWYCH I GAZNIKOWYCH

•  najlepsze instalacje -
•  promocyjne ceny 
)  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Wrotołw, ul. Opolsko 23, tel. 341-67-70^

TYLKO Z HOMOLOGACJĄ 
Montaż instalacji gazowych do samochodów

r .

INSTALACJE W ŁO SKIE I HOLENDERSKIE  
S Y S TE M Y  W TR Y S K U  G AZU DGI i SGI
W-w, ul. Nenckiego 164 

071-368-74-86, 0601-737-968, wroclaw@elpigaz.com.pl
r a t y  -  s e r w i s  -  g w a r a n c j a  -  d o r a d z t w o  t e c h n i c z n e

wspomaganie kier., regulowana kierownica, RM + 4 głośni
ki, konserwacja. - 17.000 zł. Wrocław, tel. 0502/17-57-45 

O  POLONEZ CARO PLUS od I w łaścicie la, w  do* 
b ry m  s ta n ie  • K U PIĘ . Ś w ie b o d z ic e , te l.  
074/854-55-80,0607/83-71-95 84015761

POLONEZ CARO SKŁADAK, 1981/95 r., biały. • 1.800 zl. 
Legnica, tel. 076/722-06-95,0604/85-75-78 
POLONEZ CARO, 1988/97 r., 10 tys. km. 1600 ccm. czer
wony, instalacja gazowa, wymienione nadwozie i silnik, ga
rażowany, stan b. dobry, • 5.888 zł. Nysa, tel. 077/433-08-11, 
0606/34-37-41
POLONEZ CARO, 1991 r., 94 tys. km, 1500 ccm, jasnobe
żowy, garażowany, inst. gazowa, RM, zadbany, - 3.500 zl. 
Góra. tel. 0601/57-14-04
POLONEZ CARO, 1991 r ,  1500 ccm, granatowy, inst. ga
zowa, oryginalny lakier, nadkola, nowy akumulator, regulo
wana kierownica, pokrowce, RO, 5-biegowy, 2 nowe opony, 
stan b. dobry, - 4.100 zł. Kłodzko, tel. 074/647-58-57 
POLONEZ CARO, 1991 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, alarm, nowy akumulator, po wymianie klocki i tar
cze hamulcowe, okrągłe zegary, garażowany, przegląd do 
01.2002 r., stan techn. dobry, - 3.400 zł. Polkowice, tel. 
076/845-47-55
POLONEZ CARO, 1991 r., 1600 ccm, biały, stan b. dobry, 
zadbany, garażowany, konserwacja, radioodtwarzacz ♦ gło
śniki, ważny przegląd i OC, • 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/344-42-42.0608/75-16-34 
POLONEZ CARO, 1991 r., 1500 ccm, niebieski, 5-biegowy,

prod. 12.91 r., po remoncie silnika i blacharki w 2000 r., stan 
b. dobry, - 3.300 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-38-81 
POLONEZ CARO. 1992 r.. 80 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
niebieski, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, po re
moncie blacharki, stan b. dobry, • 5.900 zł. Jawor, tel. 
076/870-48-57.0603/22-44-13 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, brązowy, - 2.300 zł. 
Legnica, tel. 0604/05-94-52
POLONEZ CARO. 1992 r.. 100 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, radio, stan idealny, - 5.900 zł lub zamienię na tań
szy samochód. Legnica, tel. 076/854-32-16 
POLONEZ CARO, 1992 r., 85 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, przegląd do 2002 r., 
zadbany, nowe opony, II właściciel, - 4.000 zł. Miłków, tel. 
075/761-04-48
POLONEZ CARO. 1992 r.. 82 tys. km. 1600 ccm, + gaz. 
kolor wiśniowy, nowe opony, ukł. hamulcowy i wydechowy, 4 
zagłówki, pasy bezwł., dzielona kanapa, RO ♦ 4 głośniki, 
pokrowce, atrapa, - 3.800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-38-60, 
0605/42-16-44
POLONEZ CARO, 1992 r., 79 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, aktualny przegląd, - 3.500 zł. Oława, tel. 
071/313-53-68 po godz. 15
POLONEZ CARO, 1992 r., 67 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, 
stan b. dobry, garażowany, - 4.600 zł- Józef Raczak, 57-300 
Ruszowice 14, gm. Kłodzko
POLONEZ CARO, 1992 r., 100 tys. km, 1500 ccm. jasny 
metalic, zadbany, I właściciel, nowe opony, bez wypadku, 
RM, stan b. dobry, • 3.400 zł lub zamienię. Stary Paczków, 
tel. 077/431-76-76,0604/34-87-94 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, bordowy, inst. gazo
wa, wspomaganie, hak, pokrowce. 4 zagłówki, srebrne do
datki, atrakc. wygląd, - 4.200 zł lub zamienię na inny D. 
Świdnica, tel. 074/856-80-57
POLONEZ CARO, 1992 r., 76 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
bordowy, oryginalny lakier, nowy wydech, alarm, oznakowa
ny, RM, serwisowany, garażowany, stan b. dobry, • 3.950 zł 
(możliwość rat przez komis). Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
POLONEZ CARO, 1992 r., 57 tys. km, 1500 ccm, bordowy, 
5-biegowy, bez korozji, zadbany, stan b. dobry, • 3.750 zł. 
Wołów, tel. 071/389-48-06
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 134 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, zielony, panewki do wymiany, .na chodzie’ , RO, 
oznakowany, pilne, - 2.000 zl. Wrocław, tel. 071/346-49-02, 
0609/64-38-81
POLONEZ CARO, 1992 r., 60 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
kolor kawowy, I właściciel, oryg. lakier, nowe opony, stan 
silnika, blacharki i podzespołów bardzo dobry, przegląd do 
05.2002 r., po remoncie zawieszenia i hamulców, zadbany, • 
3.300 zl. Wrocław, tel. 071/781-85-14.0606/16-73-15 
POLONEZ CARO. 1992 r.. 130 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
srebrny, silnik Citroena, bagażnik dachowy, RM, reg. kie
rownica, oznakowany, stan b. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-74-45,0502/03-39-80 
POLONEZ CARO, 1992 r.. 69 tys. km, 1481 ccm, zielony, 
stan b. dobry, zadbany, alarm, tylne siedzenia dzielone, pla
stikowa obudowa progów, oryginalny lakier, - 3.200 zł. Wro
cław, tel. 071/321-57-08,0608/20-19-50 
POLONEZ CARO, 1992/93 r., 77 tys. km, 1500 ccm, platy
nowy metalic, bez wypadku, oryginalny lakier, welurowa ta
picerka, radioodtwarzacz, hak, nadkola od nowości, konser
wacja, garażowany, tylne pasy bezpieczeństwa, dzielona 
tylna kanapa, stan b. dobry, - 4.000 zł. Góra, tel. 
065/543-67-27
POLONEZ CARO. 1993 r.. 82 tys. km. 1500 ccm. zielony

stan dobry, - 4.100 zł. Garbów, woj. lubelskie, tel. 
0603/27-91-89
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, stalowy metalic, 
ins i gazowa, poszerzany, okrągłe zegary, blenda, - 4.500 zł 
(możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-51-58. 0606/72-41-52 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, alarm, centr. 
zamek, reg. kierownica i pasy, po remoncie blacharki i silni
ka, nowe filtry, olej i pasek, stan b. dobry, - 4.500 zł. Brzeg, 
teł. 077/416-92-71,0503/86-81-37 
POLONEZ CARO GLE. 1993 r., 69 tys. km. 1600 ccm, bor
dowy, instalacja gazowa, radio, stan dobry, - 4.500 zł. Czer
nina, gm. Góra, tel. 065/543-16-79 
POLONEZ CARO, 1993 r.. 68 tys. km, 1500 ccm, turkuso
wy, instalacja gazowa, - 4.600 zł. Długołęka, tel. 
071/315-28-43
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, GLI, kolor wiśniowy, 
garażowany, bez wypadku, stan dobry, zarejestrowany do 
03.2002 r, - 4.000 zł. Opole, tel. 0603/87-32-12 
POLONEZ CARO. 1993 r., 72 tys. km, 1500 ccm, biały, ga
rażowany, bez wypadku, RO, atrakcyjny wygląd, zadbany, 
pokrowce .miś”, dużo nowych części, stan idealny, - 4.450 
zł. Paczków, tel. 077/431-65-48 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy, 
nowy przegląd, nie wymaga napraw, stan b. dobry, - 3.400 
zł. Prochowice, tel. 076/858-40-55 
POLONEZ CARO, 1993 r., 72 tys. km, 1500 ccm, jasny, 
stan idealny, i właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe 
opony, szyby, - 4.200 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
POLONEZ CARO, 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
brązowy, I właściciel, garażowany, RO, pokrowce, koła zi

mowe, stan b. dobry, • 6.000 zł. Witoszów Górny, gm. Świd
nica, tel. 074/853-82-07
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, alarm, 5-bie- 
gowy, I właściciel, garażowany, zadbany, bez wypadku, • 
3.950 zł lub zamienię na inny samochód. Wołów, tel. 
071/389-48-06
POLONEZ CARO, 1993/94 r., 110 tys. km, 1900 ccm. die
sel, seledynowy metalic, centralny zamek, alarm ♦ pilot, alu
miniowe felgi, plastikowe podszybie, okrągłe zegary, prze
gląd do 01.2002 r., stan silnika idealny, - 6.850 zł. Jelcz-La- 
skowice. tel. 071/318-85-73.0606/90-51-52 
POLONEZ CARO. 1993/94 r.. 123 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, platynowy metalic, szeroki rozstaw osi, okrągłe zega
ry, 2 właściciel, hak, alarm, lotka z tyłu, atrakcyjny wygląd, - 
4.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-87-12.0605/11-93-17 
POLONEZ CARO. 1994 r., 1600 ccm. niebieski. I właści
ciel, nowe opony, ukł. wydechowy, instalacja gazowa Lova- 
to, bagażnik dachowy, hak, • 5.600 zl. Boguslawice, tel. 
071/314-70-12,0607/52-63-16 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 1600 ccm. platynowy me
talic, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biegów, oznako
wany, garażowany, - 5.500 zł. Czernina, tel. 065/543-67-19, 
0602/80-64-94

POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 74 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
metalic, kubełkowe fotele, alum. felgi, - 6.500 zl. Kłodzko, 
tel. 074/867-50-60 po godz. 15 
POLONEZ CARO GLE. 1994 r., 1600 ccm. bordowy; stan b. 
dobry, alarm, hak, - 5.200 zł lub zamienię, (możliwe raty). 
Legnica, tel. 076/862-51-58.0606/72-41-52 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy, garażowany, oznakowany, nadkola, alum. fel
gi, welurowa tapicerka, poszerzony, nowe opony, okrągłe ze
gary, zadbany, stan b. dobry, - 5.000 zł (w rozliczeniu może 
być tańszy lub raty). Lubin, tel. 0607/18-53-97 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 56 tys. km, 1600 ccm, zie
lony metalic, stan b. dobry, alarm, I właściciel, garażowany, 
bez wypadku, - 5.300 zł. Malerzowice Wielkie 48a, gm. Łam
binowice, tel. 077/460-92-94
POLONEZ CARO, 1994 r., 69 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, alarm, oznakowany, alum. felgi, RO, zadba
ny, stan b. dobry, - 5.400 zł. Mrowiny, tel. 074/857-00-79 
POLONEZ CARO. 1994 r.. 38 tys. km. 1600 ccm, GLE, czer
wony, I właściciel, alarm, blokada skrzyni biegów, dzielona 
tylna kanapa, nadkola, konserwacja, stan dobry, • 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-62-17
POLONEZ CARO, 1994 r., 112 tys. km, 1500 ccm, turkuso
wy, zadbany, insL gazowa, po wymianie pasków, poszerzo
ny, okrągłe zegary, dziefona tylna kanapa, bez korozji, RO 
stereo, nowe pokrowce, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 
071/357-21-03 lub, 0605/04-54-18 
POLONEZ CARO, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, centr. zamek, alarm + pilot dzielona tylna kanapa,

po remoncie silnika w 2000 r, - 5.000 zł. Legnica, tel. 
0602/78-94-49
POLONEZ CARO, 1994 r., 1300 ccm, benzyna, biały, - 3.200 
zł. Malczyce, tel. 071/317-92-24,0603/67-21-71 
POLONEZ CARO, 1994 r., 75 tys. km, 1600 cęm, bordowy 
metalic, alarm, stan b. dobry, nowe opony, - 4.950 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-71-09.0600/85-51-96 
POLONEZ CARO, 1994 r., 98 tys. km, 1500 ccm, benzyna 
alarm, centralny zamek, radio, nowe opony, nowy akumula
tor, • 5.000 zł. Świdnica, tel. 0601/09-61-90 
POLONEZ CARO, 1994 r., 49 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, • 5.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-95-50 
POLONEZ CARO, 1994 r., 140 tys. km, 1400 ccm, MPi. 
platynowy, alarm, alum. felgi, centr. zamek, bez wypadku, - 
5.200 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-64 do godz. 15 
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 76 tys. km, 1600 ccm, grafi
towy metalic, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, serwi
sowany, bez wypadku, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0602/27-16-84 
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, centralny zamek, alarm, nowe opony przed
nie, lampka .stopu*, okrągłe zegary, - 4.700 zł. Wrocław, teL 
071/35242-12
POLONEZ CARO. 1994 r.. 1500 ccm, biały, stan b. dobry, 
zadbany, 5-biegowy, radio, plastikowe nadkola, tylne pasy 
bezwl., ważny przegląd, okrągłe zegary, bez korozji, - 5.000 
zł. Wrocław, tel. 399-74-32 '
POLONEZ CARO GLI. 1994 r.. 67 tys. km, 1600 ccm. szary 
metalic, blokada skrzyni biegów, RO, garażowany, hak, alum. 
felgi, zadbany, - 6.200 zł. Wschowa, tel. 065/540-14-49 
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 71 tys. km, 1500 ccm, biały, 
stan b. dobry, garażowany, oznakowany, fotele Groclin, dzie
lona tylna kanapa, kpi. kół zimowych, plastikowe nadkola, 
RO + 4 głośniki, przegląd do 04.2002 r, - 5.500 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 0608/41-22-75 
POLONEZ CARO GLE, 1994/95 r ,  1600 ccm, biały, insi 
gazowa, RM, blokada skrzyni biegów, alarm, hak, garażo
wany, zadbany, • 6.500 zł. Legnica, tel. 076/862-70-50 
POLONEZ CARO, 1994/95 r., 80 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, bez korozji, zadbany, stan b. dobry, • 5.900 zł. 
Lubin, tel. 076/§47-66-37 po godz. 18 
POLONEZ CARO GLE, 1994/95 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 
turkusowy, książka serwisowa, bez wypadku, faktura zaku
pu, konserwacja, nadkola, alarm, welurowa tapicerka, ozna
kowany, stan idealny, garażowany, - 5.850 zł (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 372-9545.0606/21-01-20 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., platynowy metalic, insi ga
zowa, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, stan b. 
dobry, • 7.800 zl. Baranów, gm. Kępno, tei. 0603/34-70-69 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 63 tys. km. 1500 ccm. tur
kusowy, stan b. dobry, wspomaganie, garażowany, hak, 
Mul-T-Lock, konserwacja, • 6.400 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/69-75-80
POLONEZ CARO GLI. 1995 r., 64 tys. km. 1500 ccm. ben
zyna, wtrysk, grafitowy metalic, bez wypadku, alarm, bloka
da skrzyni biegów, wspomaganie, zadbany + opony zimo
we, - 6.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł> 074/811-09-68 
POLONEZ CARO, 1995 r., 94 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
bordowy metalic, 103 KM, hak, instalacja gazowa, hamulce 
Lucas, szyberdach, dzielona tylna kanapa, RO, blokada 
skrzyni biegów, nadkola i nadproża, reg. kierownica, reguł, 
wys. mocowania pasów, odcięcie paliwa, szeroka chłodnia, 
konserwacja, stan karoserii i techn. b. db, - 9.000 zl. Cho
cianów, tel. 076/818-55-00,0605/82-2340 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 50 tys. km, 1600 ccm, wi
śniowy metalic, insi gazowa, I właściciel, centr. zamek, alarm 
*  pilot, hamulce Lucas, szeroka chłodnica, blokada skrzyni 
biegów, - 7.500 zł. Czernina, tel. 065/543-67-19, 
0602/80-64-54
POLONEZ CARO GLI, 1995 r„ 57 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, garażowany, nowy akumulator (gwarancja), 
Mul-T-Lock, alarm, RM, stan techn. i wygląd idealny, - 7.800 
zl. Głogów, tel. 076/833-50-01 
POLONEZ CARO, 1995 r. instalacja gazowa, alum felgi, 
kubełkowe fotele, • 6.200 zł. Głuszyca, tel. 074/845-96-84, 
0503/01-03-83
POLONEZ CARO GLE, 1995 r.. 73 tys. km. 1600 ccm, sza
ry metalic, lekko przetarty prawy bok, błotnik, immobilizer, 
radio, dzielona tylna kanapa, blokada skrzyni biegów, 5-bie
gowy, reg. kierownica, oiyg. lakier, plastikowe nadkola, nowe 
opony, • 4.200 zł. Małujowice, tel. 077/412-32-89 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, biały, centr. zamek,

077/48745-28
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, GLI wspomaganie, 
blokada biegów, alarm, alum. felgi, dzielona kanapa, szy
berdach, kpi. opon zimowych, halogeny, lotka ze .stopem*, 
regulacja świateł, garażowany, stan b. dobry, - 8.800 zł. Bo
lesławiec, tel. 0603/10-17-83
POLONEZ CARO GLE, 1995 r.f 110 tys. km. 1600 ccm. zie
lony metalic, hak, blokada skrzyni biegów, garażowany, alum 
felgi, RM, - 5.800 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-72-32 po 
godz. 16,0608/08-99-22
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 74 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
szary, blokada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, • 7.200 
zł. Dzierżoniów, teL 074/831-0543 wieczorem 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 160 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, kolor stalowy metalic, ins i gazowa, garażowany, bez 
wypadku, zadbany, stan b. dobry, - 7.500 zł. Głogów, teł. 
076/834-55-81.0604/06-77-30 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, szaiy 
metalic, Mul-T-Lock, oiyg. lakier, reg. kierownica, dzielona 
tylna kanapa, przegląd do 12.2001 r., faktura zakupu, II wła
ściciel, garażowany, bez wypadku, bez korozji, - 6.100 zł. 
Głuszyca, tel. 074/845-92-92
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 75 tys. km, 1600 cćm, ben- 
zyna, złoty metalic, wspomaganie, reg. kierownica, kataliza
tor, blokada skrzyni biegów, Immobilizer, stan b. dobry, • 
6.800 zł. Krobia, tel. 065/571-14-70,0605/52-94-67 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, beżo
wy metalic, wtrysk, katalizator, blokada skrzyni biegów, rocz
ne opony, konserwacja, alum. felgi, nowe hamulce, nowy aku
mulator, garażowany, • 6.500 zł. Legnica, tel. 076/854-62-39 
po 19
POLONEZ CARO GLI. 1995 r., 23 tys. km, 1600 ccm, ko

lor grafitowy, I właściciel, garażowany, Mul-T-Lock, immo
bilizer, hamulce Lucas, właściciel niepalący, stan idealny, - 
7.500 zł. Legnica, tel. 0609/58-97-55 
POLONEZ CARO, 1995 r., 84 tys. km, 1600 ccm, ciemno
zielony, inst gazowa, po remoncie hamulców, zabezpie
czenie, przegląd, dokumentacja, stan dobry. - 5.900 zł. 
Lubin, tel. 076/842-31-33
POLONEZ CARO GLI/1995 r., 48 tys. km, 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, wersja .Senator*, inst. gazowa, el. otwie
rane szyby, blokada skrzyni biegów, spoilery w kolorze nad
wozia, kubełkowe fotele, odcięcie zapłonu, stan b. dobry, - 
8.700 zł. Lubin. tel. 076/847-20-54 
POLONEZ CARO, 1995 r., 70 tys. km, 1500 ccm, biały, 
insta lacja  gazowa, - 6.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/73045-30,0605/31-0847 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 43 tys. km. 1600 ccm, 
turkusowy, zadbany, oryg. lakier, okrągłe zegary, pokrow
ce, aktualny przegląd, Mul-T-Lock, stan idealny, - 8.200 zł. 
Stara Bystrzyca, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0609/25-9646 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna ♦ gaz, ciemnozielony metalic, bez wypadku, za
dbany, stan karoserii b. dobry, immobilizer, inśt. gazowa, 
blokada skrzyni biegów, hak hol., dzielona kanapa, stan b.

dobry, - 6.000 zl. Świdnica, te l. 074/853-56-04, 
0502/24-56-68
POLONEZ CARO, 1995 r., 77 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, oryginalny lakier, inst gazowa, alarm, 
Mul-T-Lock, oznakowany, RM, nowe opony, garażowany, 
stan b. dobry, • 6.980 zł lub zamienię na Fiata 126p, Polo
neza. Skodę, komis. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
POLONEZ CARO, 1995 r., 53 tys. km, 1500 ccm, GLE, 
antracyt, przegląd do 03.2002r, bez wypadku, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 321-66-74
POLONEZ CARO. 1995 r.. 79 tys. km. 1400 ccm. Rover 
alarm, centr. zamek, • 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/311-76-51 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 70 tys. km. 1500 ccm. 
wtrysk, bordowy metalic. centralny zamek, alarm + pilot 
blokada skrzyni biegów, oznakowany, dodatkowe haloge
ny, po przeglądzie, I właściciel, stan b. dobry, - 5.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
POLONEZ CARO, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, GLi + 
gaz, platynowy metalic, immobilizer, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby, centralny zamek ♦ alarm, blokada skrzy
ni biegów, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0609/49-96-29 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk, kolor grafi
towy metalic, stan b. dobry, silnik Rovera. zużycie paliwa 7 
1/100 km, komputer, reg. kierownica, rozkł. tylna kanapa, 
hak, Mul-T-Lock, przegląd do 04.2002 r, - 7.500 zł lub za
mienię na Forda Escorta kombi albo busa. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/810-32-15
POLONEZ CARO. 1995/96 r., 74 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, aluminiowe felgi, alarm, centra lny zamek, 
Mul-J-Lock, radioodtwarzacz, bez wypadku, hamulce Lu
cas, szeroka chłodnica, stan idealny, • 7.500 zł. Paczków, 
tel. 077/431-76-95,0606/50-12-95 
POLONEZ CARO GLI, 1995/96 r., 1600 ccm, zielony me
talic, centr. zamek, alarm ♦ pilot Mul-T-Lock, RO. alum. 
felgi, ospoilerowany, zderzaki w kolorze nadwozia, orygi
nalny lakier, bez wypadku, - 8.500 zł lub zamienię. Twar
dogóra. tel. 071/315-01-33.0607/32-36-54 
POLONEZ CARO. 1996 r., 72 tys. km, niebieski, stan do
bry, blokada skrzyni biegów, I właściciel, • 7.000 zł. Świd
nica. tel. 074/85349-99
POLONEZ CARO, 1996 r., srebrny metalic, wspomaga
nie, reg. kierownica, centr. zamek, alum. felgi, - 7.500 zl. 
Głuszyca, tel. 074/845-95-63
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 77 tys. km. t600 ccm. wi
śniowy, alarm, blokada skrzyni biegów, hamulce Lucasa, 
radio, - 6.800 z i Góra, tel. 065/543-33-66 
POLONEZ CARO, 1996 r.. 130 tys. km. 1400 ccm. GLi 
16V, fioletowy metalic, oryginalny lakier, przegląd do 
01.2002 r., radioodtwarzacz, 5-biegowy, - 7.900 zł. Pacz
ków, tel. 0600/70-72-97
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm, bia
ły, centr. zamek *  pilo t Mul-T-Lock, alarm, stan dobry, • 
6.200 zł. Syców. tel. 0503/01-56-88 
POLONEZ CARO, 1996 r., 115 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, bordowy, kupiony w salonie, I właściciel, oryginalny la
kier, bez śladów korozji, nowe opony, • 6.000 zł. Ścinawka 
średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 64 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, oryginalny lakier, katalizator, gara
żowany, I właściciel, konserwacja, hamulce Lukasa, bloka
da skrzyni biegów, kupiony w salonie, alarm + pilot, nowe 
opony, przegląd do 01.2002 r, - 8.000 zl. ścinawka Śred
nia, tel. 074/871-54-17
POLONEZ CARO, 1996 r., 56 tys. km, 1600 ccm, czerwo

ny, techn. sprawny, stan dobry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/62-7949
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 64 tys. km, 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, I właściciel, bez wypadku, immobilizer, • 
6.500 zł. Wrocław, tel. 0602/55-0943 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 115 tys. km, biały, centr. 
zamek, Mul-T-Lock, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0602/32-61-89 
POLONEZ CARO PLUS. 1997 r., 43 tys. km. 1600 ccm, 
zielony metalic, GLI, RO, alarm, oznakowany, wspomaga
nie, dzielone tylne siedzenia, welurowa tapicerka, nadko
la, konserwacja, halogeny, bez wypadku, garażowany, stan 
idealny, • 12.000 zl. Bielawa, tel. 074/833-59-70 po godz. 16 
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 58 tys. km, 1600 ccm, 
GLi, zielony metalic, wspomaganie, blokada skrzyni bie- - 
gów, hamulce Lucas, nowe opony, zadbany, - 11.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-03-21,0601/9747-84 
POLONEZ CARO PLUS. 1997 r., 37 tys. km, 1600 ccm, 
GLI, zielony metalic, wspomaganie kier., RO Kenwood, kon
serwacja, bez wypadku, I właściciel, kupiony w salonie, ser
wisowany, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, -10.500 
zi. Wrocław, tel. 0600/30-78-02 
POLONEZ CARO PLUS, 1997/98 r., 48 tys. km, 1600 ccm, 
GLi, zielony metalic, I właściciel, plastikowe nadkola, alarm, : 
blokada skrzyni biegów, serwisowany, - 11.700 zł. Wrocław, 
tel. 0607/23-56-00

POLONEZ CARO PLUS. 1998 r.. 60 tys. km. 1600 ccm, 
GSI, zielony metalic, przegląd do 04.02 r, hak, wspomaga
nie, centr. zamek, RO, stan b. dobry, • 13.000 zł. Legnica, 
tel. 076/862-57-85,0502/51-60-72 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm. 
GSi, srebrny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, bez 
wypadku, garażowany, serwisowany, aluminiowe felgi,/ 
wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, immobilizer, 
stan idealny, - 13.200 zl. Wrocław, tel. 071/311-70-93, 
0605/07-7446

PONTIAC
PONTIAC FIREBIRD, 1989 r., 2800 ccm, czerwony, auto
matic, klimatyzacja, wspomaganie, alum. felgi. - 16.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/725-38-20 
PONTIAC FIREBIRD. 1989 r.. 280 tys. km. 5000 ccm, V8. 
czeiwony, ściągany dach, el. otw. szyby, centralny zamek, 
wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, tempomat, -15.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/51-43-01 
PONTIAC GRAND PRIX, 1989 r., 2800 ccm, EFI, srebrny, 
pełne wyposażenie, zarejestrowany, stan dobry, - 9.000 zl. 
Legnica, tel. 0602/10-30-27
PONTIAC GRAND PRIX COUPE. 1990 r.. 62 tyś. km, 3100 
ccm, V6 wtrysk, bordowy metalic, stan dobry, pełna doku
mentacja, I właściciel w kraju, aluminiowe felgi, RM, weluro
wa tapicerka, • 8.500 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, 
tel. 344-16-79,0607/60-9942 
PONTIAC LE MANS, 1989 r., 84 tys. km. 1600 ccm, OHC, 
wtrysk, czerwony, katalizator, hak, immobilizer, alarm, 
3-drzwiowy, bez wypadku, • 7.500 zł. Lubin, tel. 
076/74940-25
PONTIAC SUNBIRD, 1992 r., 95 tys. km, 2000 ccm, benzy
na,.biały, MPI, ABS, wspomaganie, katalizator, automatic, 
centr. zamek, atermiczne szyby, ałarm, welurowa tapicerka, 
bez wypadku, sprowadzony na mienie, b. zadbany, eksplo
atowany przez kobietę, - 15.500 zł lub zamienię na mniej
szy. Krotoszyn, tel. 0601/7245-99 
PONTIAC TRANSPORT. 1992 r., 120 tys. km. 3100 ccm. 
benzyna, biały, /-osobowy. zarejestrowany jako ciężarowy, 
hak, Aklimatyzacja, ABS, tempomat immobilizer, wspoma
ganie, alarm + pilot+centr. zamek, ciemne szyby, welurowa 
tapicerka. zadbany, stan b. dobry, • 24.500 z ł , możliwe raty 
łub zamienię. Lubin, tel. 076/842-60-88,0605/62-09-34 
PONTIAC TRANS SPORT GTI, 1992 r., 160 tys. km. 3 700$  
ccm, wtrysk, biały, 7-osobowy. ABS, klimatyzacja, pełne wy
posażenie el., automatic, aluminiowe felgi, RM, - 24.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-32-03 po godz. 20,0605/65-80-69 
PONTIAC TRANS SPORT, 1993 r., 120 tys. km, 2300 ccm, 
24V, bordowy metalic, wersja europejska, manualna skrzy
nia biegów, • 19.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-5348 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 95 tys. km, 3100 ccm. 
wtrysk, złoty. RM, automatic, katalizator, ABS, wspomaga
nie, reg. kierownica, klimatyzacja, poduszka pow., model 95 
r., alum. felgi, 7-osobowy, - 39.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-64-30,0601/78-78-15 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994/95 r., 170 tys. km. 3800 
ccm, turkusowy metalic, pełne wyposażenie, skóra, alum. 
felgi, serwisowany, zadbany, radio sterowane z kierownicą,
2 x klimatyzacja, • 32.000 zl lub zamienię na tańszy. Bolków, 
tel. 0607/55-03-07,075/74148-65

PORSCHE
PORSCHE 924,1984 r., zielony metalic, alum. felgi, na bia
łych tablicach - 2.000 DEM. Korfantów, tel. 0606/25-99-14. 
Niemcy, tel. 0049/16-24-16-62-31 •
PORSCHE 924, 1984 r., 2000 ccm, czamy. przebudowany 
na 944 Sil, alum. felgi, dach Targa, elektr. dodatki, stan do
bry, • 10.0ÓO' zł lub zamienię na większy, ewentualnie moto*^. 
cykl. Trzebnica, tel. 071/31241-15 
PORSCHE 924. 1984 r., 106 tys. km, 2000 ccm nadwozie 
modelu 944, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 0503/03-64-90

Montaż instalacji gazowych do samochodow benzynowych I 
wszystkich typów i pojemności
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RENAULT
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 B elg ii. Kilka tys ięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Inform acja:. Wro- 
c ław , te l.  071 /353-26-37 , 0601/70-67-46  

'  01026931

RENAULT 11, 1984 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, ospoilerowany, aluminiowe 
felgi, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, kubełkowe fo
tele, pełna dokumentacja, • 3.800 zł. Wrocław, tel. 
071/354-22-03 po godz. 20,0605/65-80-69 
RENAULT 11 GTD, 1985 r., .1600 ccm. diesel, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, hak, na zachodnich tabli- 

' cach • 1.100 DEM. Jawor, tel. 0501/61-84-34
RENAULT 11,1985 r., 1400 ccm, zielony metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, atrakc. wygląd, stan techniczny 
b. dobry, przegląd ważny do 04.2002 r, - 5.000 zł. Opole, tel. 
077/464-65-71,0600/31-52-88 
RENAULT 11,1987 r., 1700 ccm, benzyna, czerwony, hak, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, bez korozji, welurowa tapicerka, prze- 
gląd do 01.20021  - 4.700 zl. Żary, tel. 0608/42-16-58 
RENAULT 11,1987 r., 210 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, garażowany, - 5.500 żł. Przeworno, tel. 
074/810-21-34
RENAULT 11 TXE, 1987 r., 1700 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak holowniczy, zadbane wnętrze, 
przegląd do 01.2002 r., stan techn. b. dobry, - 4.500 zł. Żary, 
tel. 0608/42-16-58
RENAULT 11,1988 r., 1600 ccm na białych tablicach -1.000 
DEM.. Gubin, teł. 068/359-37-85 
RENAULT 11,1988 r., 120 tys. km. 1600 ccm, diesel, nie
bieski metalic, wszystkie eh-dodatki. wspomaganie, hak, 
5-drzwiowy, do malowania przód, %6.700 zł. Legnica/teł. 
076/722-95-33 po godz. 18
RENAULT 11,1989 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, - 2.700 
zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-29-93 

^ 5 *  RENAULT 18, 1980 r., szary, przegląd do 04.2002-r., el.
~ otwierane szyby, centralny zamek, - 1.200 zl. Prudnik, tąl. 

077/436-09-88,0608/76-94-37 
RENAULT 18,1981 r., 1 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie- 

f bieski, zarejestrowany, nowe opony i akumulator, po remon
cie silnika, do drobnych regulacji + instalacja gazowa, -1.500 
zł. Czeska Wieś, gm. O lszanka, woj. opolskie, tel. 
0653/69-23-77
RENAULT 18 KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, szaro
zielony metalic, 5-biegowy, zarejestrowany, • 1.600 zł. Kęp
no, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
RENAULT 19,1989 r., 60 tys. km, 1400 ccm, bordowy me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, el. 
otw. szyby, zadbany, bez wypadku - 8.500 zł. Leszno, tel. 
0603/75-52-02,

RENAULT 19 GTR. 1989 r., 1400 ccm, czerwony. 5-drzwio- 
wy, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, - 7.000 zł. Two- 
rzymirki Górne, gm. Milicz, tel. 0603/88-46-79 

RENAULT 19 CHAMADE. 1989/94 r.. 170 tys. km, 1721 ccm. 
benzyna, bordowy, ABS, komputer, wspomaganie i reg. kie
rownicy, centr. zamek *  pilot, el. otw. szyby przednie, ważny 
przegląd, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 357-78-28 
RENAULT 19,1989/96 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna,

. bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierowni
ca i fotel kierowcy, • 8.500 zł. Kliczków, tel. 075/731-22-15 

RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, turbo D, biały, stan b. do
bry, sprowadzony w całości na mienie przesiedleńcze - 8.900 
zł (w cenie opony zimowe i bagażnik na narty). Krotoszyn, 
tel. 062/725-70-63 do 16,0605/23-94-67 
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., czerwony, centralny za
mek, el. otw. szyby, szyberdach, hak holowniczy, - 9.000 zł. 
Nowa Sól. tel. 068/356-20-10,0605/22-42-84 
RENAULT 19, 1990 r., 161 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
biały, alum. felgi, RO, dzielona tylna kanapa, centr. zamek, 
el. otw. szyby, welurowa tapicerka, nowe amortyzatory Ber
ger, nowy ukł. wydechowy, pasek rozrządu i filtry, stan b. 
dobry, -11.500 zł. Świdnica, tel. 074/640-64-51 
RENAULT 19,1990 r., 214 tys. km, 1900 ccm, diesel, b ia ły/ 
5-drzwiowy, centralny zamek + pilot, RM Kenwood, - 9.500 
zł. Żmigród, tel. 0604/69-59-76 
RENAULT 19 CHAMADE, 1990/95 r., 145 tys! km. 1721 ccm.

: ( . wtrysk, czerwony, RM, regulowana kierownica.' reguł, fotel - 
kierowcy. 5-biegowyr-r10.000 złJ/Vrocław,teT 351 -69-89

O  RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r „  1700 ccm, gra- 
^ fra to w y , 5-biegowy, wspomaganie, • 10.700 zł lub 

zamienię. Żary, u l. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022641

RENAULT 19. 1991 r., 136 tys. km, 1700 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, bak, zadbany, garażowany, - 9.200 zł. Brunów, 
tel. 075/782-29-05
RENAULT 19,1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm, szary, 4-drzwio
wy, sprowadzony w całości, alarm, stan techniczny b. dobry,
- 9.200 zł. Jawor, tel. 076/870-24-01,076/870-93-98 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 1700 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, radio, przegląd do 2002 r, - 
10.800 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43 

O  RENAULT 19,1991 r., 1400 ccm, ko lo r g ra fitowy 
metalic, - 9.900 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87022531

RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 113 tys. km, 170a ccm, 
wtrysk, GTS, złoty metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, po 

bfh \ naprawie zawieszenia, hamulców, ukł. kierowniczego, po 
p  regulacji silnika, po wymianie paska rozrządu, stan b. dobry.

-10.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-81-28 
RENAULT 19, 1991 r., 110 tys. km, 1700 ccm. benzyna, 
czarny metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, szyberdach, dzielona tylna kanapa, bez 
wypadku, - 9.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Chojnów, 
tel. 076/818-89-40,0600/42-15-67 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1900 ccm, diesel, ciem
nozielony, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, 
welurowa tapicerka, - 11.000 zł. Gorzów Śląski, tel. 
034/359-46-38
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 150 tys. km. 1400 cęm, 
benzyna, biały, 5-drzwiowy, do sprowadzenia z Niemiec, stan 
b. dobry -1.200 DEM + cło i transport lub na gotowo - 7.000 
zł. Jawor, tel. 05^1/61-84-34

RENAULT 19, 1991 r., 85 tys. km, 1800 ccm, zielony, 
5-drzwiowy, wspomaganie, - 10.000 zł. Leszno, tel. 
0502/16-00-17

 RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, czerwony, pełne wyposa
żenie eleKtfycznte,' Stan d o b r y ; .000 zł-. Oleśnica,-teU> 
0503/63-86-24

RENAULT 19, 1991 r., 105 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie, radioodtwarzacz, - 9.700 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/593-03-02.0602/74-45-84 
RENAULT 19, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
perłowoczamy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, noweiopony, stan b. 
dobry, możliwe raty, - 10.700 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 

RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 180 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, srebrny metalic, 5-drzwiowy, obrotomięrz, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, dzielona tylna kanapa, hak, z 
salonu, stan techn. b. dobry, - 10.800 zl. Szczawin, tel. 
071/392-38-29,0602/88-41-53 

RENAULT 19 CHAMADE SEDAN, 1991 r., 120 tys. km, 1700

ccm, grafitowy metalic, 4-drzwiowy, dodatkowe światło .stop*, 
dzielona tylna kanapa, regulowana kierownica, po przeglą
dzie,* 8.900 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/848-15-58, 
0502/52-72-16 -
RENAULT 19,1991 r „  1700 ccm, czarny, centralny zamek, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, welurowa tapicer
ka, szyberdach, - 7.800 zł lub zamienię na inny samochód. 
Wołów, tel. 071/389-48-06

RENAULT 19, 1991 r., 75 tys. km, 1700 ccm, zielony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., stan idealny, na 
białych tablicach -1.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991/92 r.. 120 tys. km. 1700 ccm; 
wtrysk, siwy metalic, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, 
oclony w całości, szyberdach, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby, RM, • 9.700 zł (możliwe raty) lub' zamienię. Legnica, 
tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92 r., 60 tys. km, 1700 ccm, 
morski metalic, sprowadzony w całości, centr. zamek w klu
czyku, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, I właściciel, książka 
serwisowa, bez wypadku, stan idealny, 100% sprawny, •

RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 115 tys. km, 1700 ccm, 
Wtrysk, czerwony, bez wypadku, w kraju 4 dni, 5-biegowy, 
el. reg; reflektory, dzielona tylna kanapa, reguł, fotel kierow
cy, obrotomierz, - 9.B0& zł {zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz, tel. 065/546-52-76,0605/40-96-94 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1900 ccm, diesel w kraju 

'  od tygodnia, • 12.800 zł. Wałbrzych, tel. 0603/87-04-33 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 1400 ccm, - 10.500 zł. 
Wrocław, tel. 351-19-65 po 18 
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, srebrny metalic, 5-drzwio- 
wy, centr. zamek, el. otw. szyby, sprowadzony w całości, 
zadbany, - 9.200 zł. Wrocław, tel. 315-13-47 
RENAULT 19,1992/93 r., 113 tys. km, 1700 ccm, metalic, 
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, immobilizer, • 10.600 zł. Groblice, tel. 071/311-76-55 

RENAULT 19,1992/93 r., 133 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
granatowy, wspomaganie, reg. kierownica, 5-drzwiowy, stan 
b. dobry, • 12.000 zł. Legnica, tel. 0604/41-80-47 

RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 1400 ccm, wtrysk.

RENAULT 19 RT, 1994 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, wspomaganie, 
reg. kierownica, oznakowany, centr. zamek, Mul-T-Lock, 
garażowany, RO, dodatkowe światło .stop*, kupiony w salo
nie, atrakc. wygląd, -15.600 zł. Lubin, tel. 076/846-83-28 
RENAULT 19, 1994 r., 110 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
czarny metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, 
el. otw. szyby, immobilizer, w kraju od, - 15.200 zł. Syców, 
tel; 062/785-35-30,0606/37-88-48 
RENAULT 19 RN, 1994 r., 120 tys. km, 1/21 ccm, benzyna, 
czerwony, katalizator, bez wypadku, I właściciel, w .kraju od 
09.2000 r., wspomaganie, pod. powietrzna, el. reg. reflekto
ry, napinacze pasów, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, reg. kierownica, RO Panasonic, alarm + 2 piloty, od
cięcie zapłonu, zadbany, - 13.000 zł. Gubin, tel. 
068/359-71-35,0606/68-52-93 
RENAULT 19,1994 r., 1800 ccm, zielony metalic, centr. za
mek, poduszka pow., wszystkie el.-dodatki, szyberdach, 
wspomaganie, bez wypadku, - 14.500 zł. Rawicz, tel. 
065/547-78-90,0602/83-61-38.0603/39-35-06
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11.000 zł (zwolnienie z opłaty skactf'). Leszno, tel. 
065/527-07-96,0603/44-23-55 /
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92*, 1721 ccm, granatowy, 
szyberdach,. wspomaganie kier., bez wypadku, przegląd do 
05.2002 r., stan b. dobry, >7.900 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-62-76,0602/85^29-65 
RENAULT 19,1991/92" r., 110 tys..km, 1700 ccm, benzyna, 
niebieski metalic. stan b. dobry, wspomaganie kier., central
ny zamek, alamvszyberdach, I właściciel w Polsce, -10.500 
zl. Wrocław, tel. 071/789-90-88 po godz. 18.0607/06-21-80 
RENAUU>/19 GTE. 1991/95 r.. 124 tys. km. 1700 ccm. 
wtrysk, zielony, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, el. otw. szyby, reg. kierownica, dzielona 
tylna kanapa, 5-biegowy, - 9.000 zł. Brzeg, tel. 071/319-95-14 
RENAULT 19,1991/95 r., 132 tys. km, 1400 ccm, kolor mor
ski, blokada kierownicy, szyberdachr 5-drzwiówy. nowy ka
talizator, wtrysk i ukł. wydechowy, - 11.000 zl. Legnica, tel. 
076/722-24-99
RENAULT 19 CHAMADE J991/95 r„ 130 tys. km, 1800 ccm, 
16V, grantowy, 135 KM, centralny zamek, ABS, RM Philips, 
el. otwierane szyby, kubełkowe fotele, - 12.000 zł. Miłkowi
ce. tel. 076/887-13-34,0606/20-53-64 
RENAULT 19, 1991/96 r., 1700 ccm, czarny, hatchback, 
5-drzwiowy, dobrze utrzymany, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05
RENAULT 19, 1992 r., 92 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, obroto
mierz, sprowadzony w całości, nowe amortyzatory, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, - 9.700 zł. Lubin, tel. 
0605/44-74-00
RENAULT 19,1992 r., 126 tys. km, 1700 ccm, srebrny, alarm, 
blokada skrzyni biegów, 4-drzwiowy, szyberdach, 5-biego
wy, nowy model, - 14.500 zł. Marcinkowice, woj. wrocław
skie, teł. 0501/47-82-59
RENAULT 19,1992 r., 92 tys. km, 1400,ccm, benzyna, zie
lony metalic, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, szyber
dach, stan dobry - 8.300 zł. Wrocław, tel. 0502/67-33-22 

RENAULT 19,1992 r., 122 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, 
reguł. wys. mocowania pasów, bez wypadku, w kraju od ty
godnia, - 12.600 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Chojnów, 
tel. 076/818-89-40,0600/42-15-67 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, benzynaf, czerwony, pełne 
wyposażenie elektr., wspomaganie, • 11.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-28-06
RENAULT 19 Ś, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 16V 140 
KM, ciemnozielony metalic, model z października, skóra, kli
matyzacja, 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., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor śliwkowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, wspo
maganie, centr. zamek, do sprowadzenia z Niemiec, -10.000 
zł. Jawor, tel. 0607/39-08-51

RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 150 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, srebrny, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw: 
szyby, stan b. dobry, -11.000 zł. Legnica, tel. 0606/98-58:70, 
076/852-24-12
RENAULT 19,1992 r., 135 tys. km. 1700 ccm, wtrysk, błę
kitny metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, nowy 
model, książka serwisowa, centralny zamek, wspomaganie 

- kierdel, otwierane, szyby, welurowa tapicerka. radioodtwa
rzacz, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 11.800 zł. Legnica, 
tel. 0603/07-30-67
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 130 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, bordowy metalic, sprowadzony w całości, -13.300 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Leszno tel. 0607/09-85-14; 
Niemcy, tel. 0049/160-99-55-01-00 
RENAULT 19 GTS, 1992 r., 1700 ccm, czerwony, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, RO, - 9.800 zł. Lwówek Śl., 
tel. 075/782-59-01,0502/59-52-01 .
RENAULT 19 TXE, 1992 r„ 152 tys. km, 1721 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane szy
by, szyberdach, reg. kierownića i światła, nowe opony, amor
tyzatory tylne, półosie, łożyska, zadbany, przegląd do 03.2002 
r, - 9.400 zł. Oława. tel. 071/313-82-95,0604/26-04-53

morski, nowy model, immobilizer, alarm, komplet opon zi
mowych, bagażnik dachowy, ekonomiczny, sprowadzony w 
całości, bez wypadku, serwisowany, • 13.500 zł. Lubań, tel. 
075/721-25-79,0502/89-69-48 
RENAULT 19 CHAMADE. 1992/93 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 
wtrysk, niebieski metalic, bez wypadku, w kraju od 1 dnia, 
centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, radio, po przeglądzie w Polsce oraz Niemiec, stan 
idealny. -13.100 zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-04 

RENAULT 19,1992/93 r., 130 tys. km, 1700 ccm, popielaty 
metalic, wspomaganie, w kraju 5 dni, • 12.400 zł (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-47-49,0606/51-38-01 
RENAULT 19.1992/93 r., 124 tys. km, 1700 ccm, czerwony, 
wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, RM, nowszy model, 
alarm, zadbany, -14.800 zł. Trzebnica, tel. 0502/81-54-79 
RENAULT 19 CHAMADE. 1992/93 r.. czerwony, alarm, RO 
♦ 4 głośniki, reguł, pasy, zabezpieczenie dla dzieci, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, nowe hamulce, dużo nowych 
części, stan idealny, - H.OOO.zł.Trzebnica, tel. 0603/50-48-13 

RENAULT 19, 1992/93 r., 1700 ccm, bordowy, RO Sony, 
5-biegowy, blokada skrzyni biegów, centf>zamek, wspoma
ganie kier., udokum. pochodzenie, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/82-14-59
RENAULT 19, 1992/93 r., 113 tys. km, zielony metalic, 
5-drzwiowy, immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 0602/18-48-69 
grzecznościowy
RENAULT 19,1993 r., 90 tys.km.v1700 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szy
by, RM z pilotem, el. otw. szyby, RM z pilotem, reg. kierow
nica i fotele, welurowa tapicerka, składana, dzielony tylny 
fote l, s tan .b . dobry, • 14.700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-12-34,0603/12-47-27 

O  RENAULT 19,1993 r., 214 tys. km, 1800 ccm, bia
ły, 3-drzwiowy, wspomaganie, kubełkowe fotele, 
skórzana kierownica, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 
071/782-80-01, 071/782-80-02 /  01027831 

RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 98 tys. km, 1721 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, centr. zamek + pilot, eł. otw. szyby, 
el. reg. szyberdach, wspomaganie, halogeny, zderzaki w 
kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, alum. felgi, stan b. 
dobry. - 13.200 zł. Chojnów, tel. 076/818-69-33 

RENAULT 19,1993 r., 109 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebr- 
ńy, 5-drzwiowy, wspomaganie, książka serwisowa, w kraju 
od tygodnia, - 11.900 zł. Legnica, tel. 076/862-03-91, 
0605/63-27-78
RENAULT 19,1993 r., 93 tys. km, 1790 ccm, czerwony, w 
kraju od tygodnia, oclony, zarejestrowany, 5-drzwiowy, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ćentr. zamek + 
pilot, halogeny, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, stan 
b. dobry, - 11.400 zł. Lubin, tel. 0605/44-74-00 
RENAULT 19, 1593 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
dzielona kanapa tylna, el. reg. reflektory, oszczędny, stan b. 
dobry, - 9.900 zł. Namysłów, tel. 0604/13-33-43 
RENAULT 19, 1993 r., .102 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, RM, sprowadzony w 
2001 r., bez wypadku, atrakcyjny wygląd, - 12.900 zł. Sę
pów, gm. Złotoryja, tel. 076/878-13-04 

RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, hak, 
podgrzewane fote le , - 13.000 zł. Zgorzelec, tel.
0602/87-73-60 ........... .. .......
RENAULT 19, 1993/94 r., 98 tys. km, 1 $00 ccm, wtrysk, 
perłowowiśniowy metalic, w kraju od tygodnia, oclony, oryg. 
lakier i przebieg, I właściciel, kpi. dokumentacja, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka i 
reflektory, centr. zamek, pilot, wspomaganie, welurowa ta
picerka, alum. felgi, spoiler. - 15.400 zł (możliwe raty lub 
zamiana). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
RENAULT 19,1993/95 r., 1900 ccm,.turbo D, fioletowy me
talic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., welurowa ta
picerka, el. reg. reflektory, halogeny, centralny zamek, nowe 
opony, sprowadzony w 1997 r. w całości, bez wypadku, • 
19.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-40-87 
RENAULT 19,1994 r., 64 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, 
el. otw. szyby, klimatyzacja, automatic, • 17.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0604/28-35-01
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RENAULT 19 RT, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, reg. kierownica, 
el. reg. reflektory, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, pod. powietrz
na, szyberdach, radio Blaupunkt, I właściciel, • 15.000 zł. 
Wołów. tel. 071/389-41-26
RENAULT 19, 1994 r., 108 tys. km. 1721 ccm, benzyna, 
czerwień meksykańska, 5-drzwiowy, poduszka pow., reg. 
reflektory, serwo. wspomaganie kier., radio, bez wypadku, w 
kraju od 02.2001 r., sprowadzony w całości, - 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/16-69-55
RENAULT 19,1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielo
ny, katalizator, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, • 
15.900 zl. Lubin, tel. 076/844-47-80 

RENAULT 19 CHAMADE, 1995 r., 1700 ccm, benzyna se
dan, wspomaganie i reg. kierownicy, el; otw. szyby, el. reg. 
reflektory, RM, poduszka pow., centr. zamek, immobilizer, 
podgrz. fotele. • 14.500 zł. Legnica, tel. 076/724-68-88 
RENAULT 19,1995 r., 85 tys. km, 1721 ccm, benzyna, zie-. 
lony metalic, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, immobilizer, po
duszka pow., wspomaganie kier., zderzaki w kolorze nad
wozia, welurowa tapicerka, regulowana kierownica, reg. świa
tła, reg. wys. fotela, dzielona tylna kanapa, garażowany, • 
14.000 zł. Legnica, tel. 076/722-40-76,076/721-74-95 
RENAULT 19,1995 r., 74 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacją, -15.400

zł lub zamienię, (możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 
0604/05-94-52

RENAULT 19,1995 r., 86 tys. km, 1700 ccm, kolor morski 
metalic, 4-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie, centr. 
zamek + pilot, el. otw. szyby, reg. kierownica, dzielona tylna 
kanapa, RM, bez wypadku, stan tech. b. dobry, - 14.800 zł. 
Lubin, tel. 0601/59-55-43

RENAULT 19,1995 r., 84 tys. km, 1800 ccm, szary metalic, 
poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, RM, • 15.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-53-82.0602/25-89-03 
RENAULT 19 CHAMADE, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, granatowy, z salonu, RO Panasonic, poduszka pow. 
kierowcy, pasy pirotechniczne, immobilizer, Mul-T-Lock, dzie
lona tylna kanapa, stan dobry, - 15.700 zł. Wrocław, tel. 
345-46-85

RENAULT 19,1997 r „  120 tys. km, 1700 ccm, czamy, kata
lizator, wspomaganie, centr. zamek *  pilot + alarm, el. otw. 
szyby, -10.800 zł lub zamienię. Chojnów, tel. 0606/20-42-12 
RENAULT 21,1986/;, 1700 ccm, biały, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, el. otw. szyby. - 33.000 zł lub zamienię. Le
gnicam i. 0605/28-37-83

RENAULT 21,1987 r.; 1800 ccm, benzyna el. otw. szyby, 
cpńtr. zamek, wspomaganie, - 4.000 zł. Gubin, tel. 
J068/359-41-O7

/  RENAULT 21 NEVADA, 1987 r., 200 tys.fcm, 1700 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, w kraju od 7 lat, I właściciel, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, - 4.200 zl. Jelenia Góra, tel. 
0603/11-44-34

RENAULT 21,1987 r., 1700 ccm, benzyna, biały, klimatyza
cja, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, - 5.500 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-63-02 
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r., 1700 ccm, wtrysk, brązowy 
metalic, serwo, centr. zamek + pilot, szyberdach, RO, na 
białych tablicach • 950 DEM. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
RENAULT 21,1989 r., 2100 ccm, turbo D, niebieski metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapi
cerka. - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0604/79-97-74 
RENAULT 21 GTS, 1991 r., 145 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, bogato 
wyposaż, wnętrze, wspomaganie, RM z RDS, trzecie świa
tło .stop*, dużo nowych części, nie wymaga napraw, zadba
ny, przegląd do lutego 2002 r „  4-drzwiowy, -11.500 zł. Lesz
no, tel. 065/526-19-96
RENAULT 21 NEVADA, 1991 r., 196 tys. km, 2100 ccm, 
turbo D, czarny metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, relingi dachowe, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, -12.400 zł. Wrocław, tel. 0602/62-32-71 
RENAULT 21 NEVADA, 1991/97 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, grafitowy metalic, radio z CD panel, alarm, nowa 
przednia szyba, - 8.800 zł lub zamienię na inny z dużym 
skrętem. Lubin, tel. 076/846-54-66,076/749-57-67 
RENAULT 21 NEVADA, 1992 r., 174 tys. km, 1721 ccm, 
benzyna, grafitowy metalic, centralny zamek, wspomaganie 
kier., el. otwierane szyby, radioodtwarzacz, relingi dachowe, 
roleta, welurowa tapicerka, I właściciel w Polsce, stan b. 
dobry. -*12 .500  zł. Wrocław, tel. 071/353-32-46, 
0503/73-92-96

O  RENAULT 21 NEVADA KOMBI, 1993 r., 2100 ccm, 
srebrny metalic, klim atyzacja, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, re ling i dacho* 

* we, roleta, • 11.800 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87022351

RENAULT 25,1985 r„  2100 ccm, diesel wszystkie dodatki 
el., alum. felgi, szyberdach, wspomaganie, stan b. dobry, • 
7.200 zł lub zamienię na przyczepę kempingową o dł. 8 m. 
Chojnów, tel. 076/819*62-27,0604/08-56-65,0602/66-79-96 

RENAULT 25,1986 r., 2100 ccm, benzyna, granatowy me
talic, stan silnika idealny, podzespołów dobry, centr. zamek, 
wspomaganie, ABS, el. fotele, el. otw. szyby - 5.900 zł lub 
zamienię na mniejszy, mogą być raty. Świebodzice, tel. 
074/854-03-59,0601/58-20-53 
RENAULT 25,1989 r., 170 tys. km, 2700 ccm. V6 , granato
wy metalic, skóra, ABS, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby (4), centralny zamek + pilot, tempomat. komputer, el. 
reguł, lusterka, radioodtwarzacz Philips + pilot, skórzana kie
rownica, bez wypadku, pełna dokumentacja, sprowadzony 
w całości, • 6.500 zł. Kłodzko, te l. 074/647-58-09, 
0600/21-51-66
RENAULT 4,1985 r., 160 tys. km, 845 ccm, czerwony, stan 
dobry, - 3.000 zł. Opole, tel. 0504/90-12-06 
RENAULT 5 ALPINE, 1981 r., 136 tys. km, 1400 ccm, turbo, 
granatowy, ciemne szyby, alum. felgi, obniżony, welurowa 
tapicerka, szyberdach, atrakc. wygląd, • 2.300 zł. Oborniki 
Śląskie, tel- 071/310-37-37 po godz. 17,0603/81-99-38 
RENAULT 5,1981/87 r., 175 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
3-drzwiowy, - 3.000 zł. Rydzyna, teł. 065/529-47^81 
RENAULT 5 ALPINE, 1982 r., 1400 ccm, turbo E, biały, po
szerzany, obniżony, ospoilerowany, 134 KM, aluminiowe fel
gi 14* z niskoprofilowanymi oponami, dzielona i składana

i RENAULT La q u n a

Nowy Renault Laguna
Już od 63 900 zł

W.Nowym Renaultlaguna technologiajost wszechobecna. System kontroli trakcji, silnik 1.9dCi 
120 KM 2 6-biegową skrzynią, system wspomagania nagiego hamowania oraz kontroli ciśnienia 
w oponach... Wszystko to sprawia, że jazda jest jego pasją a bezpieczeństwo instynktem 
ochronnym. 6 poduszek powietrznych w wyposażeniu seryjnym. Kluczem jest elektroniczna 
karta. Oto samochód, którego potencjał I prezencja dowodzą, że tworzenie samochodów jest 
sztuką. Sztuką technologii. WWW.renault.COITI.pl

7S3 c iw ^ o+
DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 b, tel. (071)315 21 81,315 21 09, fax 315 20 24 

WROCŁAW, ul. Sienkiewicza 10, tel. (071) 322 70 06, fax 321 05 61 
_____________  e-mail: nawrot@auto.com.pl ____________________
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• uproszczone procedury do 100.000 PLZ
• szybka obsługa
• bez zaświadczeń z ZUS i US
• nowy i używany sprzęt

*UMOWY U KLIENTA *

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

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

tylna kanapa, tylne szyby uchylane, po remoncie kapitalnym, 
po lakierowaniu w 2001 r., nowy akumulator, H4, - 4.500 zl. 
Wrocław, tel. 322-33-37
RENAULT 5GTR. 1983/86 r., 125 tys. km, 1400 ccm, szary 
metalic, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/367-29-81, 
0501/94-40-67
RENAULT 5,1985 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry, 2;drzwiowy, na białych tablicach, możliwość dowozu, 
600 DM. Zieloną Góra, tel. 0503/74-29-45 
RENAULT 5,1986 r.. 1400 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
zadbany, garażowany, boczne szyby uchylane, ważny prze- 
glądi stan b. dobry"-4.500 zł/Wrocław, tel. 0600/21-05-64 
RENAULT 5)s.1986 r., 80. tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, szyberdach, RM, silnik z Renault Clio (z 1992 
r.), ekonomiczny, stan.b. dobry, - 6.900 zł jub zamienię, może 
być bus. Kowary, tel. 0&03/61 -40-97 .
RENAULT 5,1986 r „  1100 Ccm, niebieski, do poprawek bla
charskich, - 3.200 zł. Wrocław, tel* 071/362-86-30 
RENAULT 5,1988 r., 1100 cćm, benzyna, biały, 5-biegowy, 
- 6.300 zł. Nysa, tel. 0602/65-87-99 '
RENAULT 5,1988 r., 1100 ccm. benzyna, biały, stan b. do
bry, 2-drzwiowy, ną.białych tablicach, możliwość dowozu, 700 
DM. Zielona Góra,.tel. 0503/74-29-45 
RENAULT 5,1989 r., 1200 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan dobry, na białych tablicach - 750 DEM. Żary, tel. 
0604/28-83-88
RENAULT 5,1991 r.. 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zie
lony metalic, nowe opony, 3-drzwiowy, 5-biegowy; szyber
dach. bez-korozji, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 
920 DEM,.. Chojnów, teL-06Q4/89-53-53 
RENAULT 9VłGTĆ, 1982 r., 110 tys. km, 1100 ccm, srebrny 
metalic, zadbany^garażowany, makrużywany, inst. gazowa 
na gwarancji; szyberdach', aliiMV felgi, 5-biegowy, RO, gło
śniki. - 5.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-72-55 
RENAULT 9, 1984 r., 1600 ccm, > 3.500 zl. Gubin. tel. 
068/359-37-85.

RENAULT CHAMADE, 1993 r.. 1900 ccm, diesel, szary met., 
ABS, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, alumi
niowe felgi, kupiony w salonie, bezwypadkowy, -16.000 zl. 
Bolesławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32 
RENAULT CLIO WILLIAMS, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 
16V, 140 KM, czamy metalic, sportowe zawieszenie, alum. 
felgi, el. otw. szyby (zielone), centr. zamek + pilot, immobili
zer, serwo, kubełkowe fotele, RO, z pełną dokumentacją, -
12.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-37-78

RENAULT CLIO RT ENERGY, 1991 r.. 147 tys. km, 1400 
ccm, srebrny, 5-drzwiowy, elektr. otw. szyby, centralny za
mek. alarm, immobilizer, alum. felgi, -10.800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0502/60-02-77

RENAULT CLIO, 1991 r., 110 tys. km, 1200 ccm, biały, centr. 
zamek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, garażowany, zadbany, •
9.500 zł. Góra, tel. 0601/57-14-04
RENAULT CLIO, 1991 r „  1200 ćcm, ENERGY, srebrny me
talic, zderzaki w kolorze nadwozia, 5-biegowy, zadbany, stan 
b. dobry, ? 11.500 zl. Mokrzeszów 67, gm. Świdnica, tel. 
0604/71-94-98
RENAULT CLIO. 1991 r.. 105 tys. km, 1200 ccm. grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, bez wypadku, alum. felgi, Mul-T-Lock, 
-■ 10.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-22-01 
RENAULT CLIO, 1991 r., 114 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, centr. za
mek ♦ pilot, - 9.200 zł. Rawicz, tel. 0604/06-79-45 
RENAULT CLIO SKŁADAK, 1991 r., 140 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, czarny, 3-drzwiowy, - 8.700 zł. Świdnica, tel. 
074/853-47-55,0608/16-08-87 

RENAULT CLIO, 1991 r., 81 tys. km, 1100 ccm. benzyna, 
biały, RO, alarm, garażowany, • 10.000 zł lub zamienię na 
większy z dopłatą do 15.000 żł. Wrocław, tel. 071/354-30-54 

RENAULT CLIO RT, 1991 r „  1400"ccm. wtrysk, srebrny 
metalic, centralny zamek + pilot, ospoilerowany, aluminiowe 
felgi, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, -11.500 
zł. Wrocław, tel. 071/350-06-02.0601/74-86-83 
RENAULT CLIO. 1991 r., 96 tys. km. 1200 ccm, Czerwony, 
sprow. w całości, 2 lata w kraju, kpi. dokumentacja, zadba
ny, - 9.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. Zielona Góra, tel. 
068/320-18-60
RENAULT CLIO, 1991/92 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, 
3-drzwiowy. 5-biegowy, w kraju od miesiąca, - 11.900 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0608/01-21-44 
RENAULT CUO. 1991/92 r.. 95 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, ENERGY, ciemnozielony metalic. 5-drzwiowy, 5-biego
wy, zadbany, atrakcyjny wygląd, garażowany, przegląd do
11.2001 r., dzielona tylna kanapa, stan techn. b. dobry, -
12.300 zł. Laski, tel. 074/817-79-04

RENAULT CLIO, 1991/92 r., 95 tys. km, 1200 ccm. benzy
na, ENERGY, ciemnozielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, zadbany, atrakcyjny wygląd, garażowany, przegląd do
11.2001 r., dzielona tylna kanapa, stan techn. b. dobry, -
12.300 zł. Laski, tel. 074/817-79-04

RENAULT CLIO, 1991/92 r., 88 tys. km, 1200 ccm. ENER
GY, czerwony, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, blo-. 
kada skrzyni biegów, oznakowany, CD ♦ wzmacniacz Sony, 
przegląd do 05.02 r., kpi. kół letnich i zimowych, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, stan techn. b. dobry, - 11.500 zł. Lubin, tel. 
076/844-67-29,0604/61-47-21 
RENAULT CLIO, 1991/92 r., 124 tys. km, 1200 ccm. Energy 
wtrysk, zielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy. el. otwiera
ne szyby, centralny zamek + pilot, alarm, radioodtwarzacz 
stereo Blaupunkt, szyberdach, hak.bez wypadku, oryginal
ny lakier, katalizator, pełna dokumentacja, stan b. dobry, 
atrakcyjny wygląd, -11.600 zł. Wałbrzych, tel. 0602/60-58-98 
RENAULT CLIO,'1992 r., 68 tys. km 3-drzwiowy, II właści
ciel, szyberdach, radio, przegląd do 2002 r., bez wypadku, •
12.500 zl. Lubin, tel. 076/842-83-43

. RENAULT CUO RN. 1992 r.. 72 tys. km, 1200 ccm, jasno
zielony metalic, inst. gazowa, alarm, centr. zamek, immobi
lizer, RO ♦ 4 głośniki, opony letnie + zimowe (komplet), •
10.000 zł. Szczawno Zdrój, tel. 0601/74-74-84 
RENAULT CLIO RT, 1992 r., 105 tys. km, 1200 ccm. ENER
GY, niebieski, centr. zamek, el. otw. szyby, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, ekonomiczny, zadbany, atrakc. wy
gląd, -■ 9.500 zhiWrocław, tel. 0602/81-71-93 
RENAULT CLIO, 1992 r.; 60 tys. kito, 1200 ccm, niebieski, 
5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze, nadwozia, zielone 
szyby, szyberdach, opony zimowe, kpi. dokumentacja, -
10.500 zł. Wrocław, tel. 071/78,1-87-10, 781-87-11, 
0601/97-78-96
RENAULT CLIO, 1992 r., 105 tys. km, 1200 ccm. granato
wy metalic,ihodęl przerobiony na 95 r. (lampy, zderzak, 
maska), centr. zamek-* el.. otw. szyby, I właściciel w kraju (od 
6 mies.), • 12.500 żh Żgorzelec, tel. 0501/55-73-73 po 
godz.17 v . ^ . , r
RENAULT CLIO RT, 1992/93- r., 8J> tys, km, 1400 ccm, 
wtryśky biała perła, w kraju od tygodnia, oclony, zarejestro
wany, bez wypadku, oryg. lakier i przebieg, 5-drzwiowy, Ście
gowy, welurowa tąpicerka, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, 
centr. zamek + pilot, halogeny, RO z RDS + głośniki, Stan 
idealny, - 12.700 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna 
Góra. tel. 0606/23-66-76
RENAULT CLIO. 1992/93 r.. 100 tys. km J200 ccm. perło
wy metalic, w kraju od i  dnia, bez wypadku, welurowa tapi
cerka, radio, po przeglądzie polskim i niemieckim, stan b. 
dobry, bez wypadku, • 9.900 zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-04 

RENAULT CLIO, 1992/94 r., 142 tys. km, 1200 ccm, benzy-. 
na, czerwony, zadbany, garażowany, zderzaki w kolorze nad
wozia, 4 nowe amortyzatory, nowy układ wydechowy, radio
odtwarzacz, blokada skrzyni biegów, Mul-T-Lock, kpi. opon 
zimowych, - 11.500 zł. Świerzawa, tel. 075/713-54-40, 
0606/82-94-30

RENAULT CLIO, 1993 r., 100 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, RM, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja. - 13.500 zł lub 
zamienię. Jelenia Góra, tel. 0602/24-40-42 
RENAULT CLIO WILLIAMS, 1993 r., 1600 ccm, 16V, żół- 
to-czarny, kupiony-w salonie, po tuningu 150 KM, sportowy 
ukł. wydechowy, obniżony, alum. felgi, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, alarm, komputer, ABS. 
centr. zamek, kubełkowe fotele • 13.000 zl. Wrocław, tel. 
0603/53-90-90
RENAULT CUO. 1993 r,. 1200 ccm. ENERGY, niebieski 
metalic, szyberdach, zadbany, - 12.500 zł. Sobocisko, tel. 
071/302-86-44.0606/43-27-31 
RENAULT CUO, 1993 r., 130 tys. km, 1200 ccm, biały, ka
talizator, radio z CD, II .właściciel, kupiony w salonie, stan 
dobry, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 0501/34-32-54 . -

RENAULT CLIO, 1994 r., 98 tys. km, 1200 ccm, benzyna + 
gaz, niebieski, inst. gazowa Levato, b. ekonomiczny, 
5-drzwiowy, centr. zamek ♦ pilot, alarm + immobilizer, ku- 

. piony w salonie, bez wypadku, stan idealny, RM oryginalne, 
lakierowane zderzaki, atrakc. wygląd, • 14.800 zł. Kożuchów, 
tel. 0606/48-06-41,068/388-92-70 do godz. 17 
RENAULT CLIO. 1994 r., 120 tys. km, 1900 ccm, biały, spro
wadzony w całości, oszczędny, -15.500 zł lub zamienię na 
tańszy. Wrocław, teł. 372-72-67 ~
RENAULT CLIp, 1994/95 r„  65 tys. km. 1200 ccm. ENER
GY, bordowy, I właściciel, RM, alarm, centr. zamek + pilot, 
poduszka pow., 5-drzwiowy, książka serwisowa, sprowadzo
ny w całości, zdjęcia, I rejestracja 01.95 r., stan idealny, -
14.400 zł. Lubin, tel. 0601/55*71-65 
RENAULT CUO. 1994/95 r., 41 tys. km. 1200 ccm. benzy
na, granatowy, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości rok temu, 
książka serwisowa, stan b. dobry, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 
071/786-75-57,0604/75-67-87 (k00081)

O  RENAULT CLIO, 1995 rM 1200 ccm, bordowy me
ta l ic ,  • 15.900 z ł lu b  za m ie n ię . Ża ry, te l.  
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022741

RENAULT CLIO. 1995 r„  70 tys. km. 1400 ccm 3-drzwiowy 
- 4.500 DEM + do. Jelenia Góra. tel. 0604/28-35-01 
RENAULT CLIO. 1995 r.. 60 tys. km. 1400 ccm. 16V. mor
ski metalic, szyberdach, wspomaganie. ABS, centr. zamek,

poduszka pow., el. otw. szyby, ei. reg. lusterka, automatic, -
15.000 zł. Legnica, tel. 076/862-32-03.^603/91-07-42 

RENAULT CLIO, 1995 r„  74 tys! km, 1200 ccm, benzyna, 
żółty, 3-drzwiowy, alum. felgi + kpi. felg z oponami zimowy
mi, po tuningu, tylne szyby uchylane i lusterka w kolorze 
nadwozia, oznakowany, blokada skrzyni biegów, immobili
zer, -16.500 zł. Lubin. tel. 076/844-77-41,0604/27-30-70 
RENAULT CLIO, 1995 r., 88 tys. km. 1200 ccm, benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, alarm, radio 
kieszeniowe Sony, pokrowce, III światło .stop", napinacze 
pasów, kupiony w salonie w kraju, stan b. dobry, -17.500 zł. 
Ruszów, gm. Węgliniec, tel. 075/771-47-17 
RENAULT CLIO, 1995 r., 98 tys. km, czerwony, wspomaga
nie, alarm, centr. zamek, stan dobry, - 12.000 zł. Wrodaw, 
teł. 0602/68-58-87
RENAULT CUÓ, 1995/96 r., 60 tys. km, 1200 ccm, czerwo
ny, katalizator. 5-drzwiowy, pod. powietrzna, RO, alarm, ater
miczne szyby, gazowe napinacze pasów, stan b. dobry, ser
wisowany,- 15.600 zł. Kalisz, tel. 0604/40-44-84 po godz. 20 

RENAULT CLIO. 1996 r.. 75 tys. km. 1200 ccm, ENERGY, 
szary metalić. 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, piro
techniczne napinacze pasów, RM Philips, sterowanie przy 

^kierownicy, stan’ b. dobry, • 15.500 zł. Głogów, teł. 
076/833-89-83 .
RENAULT CLIO. 1996 r.^0 3  tys. km. 1200 ccm. ENERGY, 
bordowy metalic, 3-drzwiowy,> szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, -13.000 zł. Milicz; tel. 0608/16-36-72 
RENAULT CLIO, 1996 r.> 62 tys.'km, 1200 ccm, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, alarm, radio + RDS, 
oznakowany, kubełkowe fotele, Welurowa tapicerka, model 
przejśdowy, stan b. dobry, bez wypadku^atrfckcyjny wygląd, 
- 1,7.000 zł. Wrocław, tel. 0601/57-38-52 
RENAULT CLIO. 1996/97 r.. 63 tys. km, 1900 cem, diesel, 
zielony, centr. zamek, immobilizer, - 20.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-72-34
RENAULT CLIO. 1997 r.. 80 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, bia
ły, garażowany, kupiony, w salonie w Polsce, oznakowany, 
alarm, immobilizer, nowe opony, 5-biegowy, radioodtwarzacz 
z panelem, poduszki powietrzne, pasy pirotechniczne, stan 

•b. dobry. -16.500 zł. Strzelin, teł. 071/392-03-52 po godz. 15, 
0604/14-16-85
RENAULT CLIO, 1997 r „  40 tys. km, 1200 ccm, granatowy, 
wspomaganie kier., 2 pod. powietrzne, centr. zamek + pilot, 
immobilizer, szyberdach, napinacze pasów. el. reg. reflekto
ry, zadbany, ekonomiczny, garażowany. 5-drzwiowy. -19.800 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-47-49 po godz. 18 
RENAULT CLIO II. 1998 r.. 25 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy. poduszka pow., wspomaganie, immo
bilizer, centr. zamek z pilotem, alarm i inne dodatki, kupiony 
w salonie, bez wypadku, I właściciel, reiingi dachowe, stan 
idealny, - 25.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-81-60 

RENAULT CLIO, 1998 r., 57 tys. km. 1200 ccm. granatowy 
metalic. model przejściowy, wspomaganie, el. otw. szyby, 
5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek + pilot, opony zimo
we, - 20.500 zl. Jelenia Góra. tel. 075/754-10-69 
RENAULT CLIO II? 1998 r.. 26 tys. km. 1200 ccm. bordowy. 
5-drzwiowy, centralny zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne, 
radioodtwarzacz, el. otwierane szyby, wspomaganie kier. -
26.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/783-37-78
RENAULT CLIO. 1998 r.. 19 tys. km. 1200 ccm, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., 
centralny zamek + pilot, RM, szyberdach, immobilizer, stan 
b. dobry, dodatkowe światło stopu, • 21.000 zł. Ostrzeszów, 
tel. 062/732-00-58,0609/28-92-48 
RENAULT CLIO II, 1998 r., 50 tys. km, 1200 ccm 3-drzwio- 
wy, el. otwierane szyby, centralny zamek + pilot, poduszka 
pow., radioodtwarzacz, I właścidel, kupiony w salonie, stan 
idealny, • 24.500 zł. Wrodaw, tel. 0502/02-89-98 
RENAULT CLIO II, 1998/99 r., 22 tys. km, 1400 ccm. kdlor 
miodowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by i szyberdach, radio z CD. poduszka pow., 3-drzwiowy, -
25.000 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
RENAULT CLIO II, 1999 r., 1400 ccm, czerwony, I właści
ciel, z salonu, 3-drzwiowy, 4 poduszki, elektr. otw. szyby, 
halogeny, RO, garażowany, - 30.000 zł. Żagań, tel. 
0606/71-17-20
RENAULT CUO, 1999 r., 1200 ccm, benzyna, srebrny me
talic, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, welurowa tapicerka, radio, centr. zamek, pi
lot, zagłówki, - 29.000 zł. Dłoń, tel. 065/547-77-36 
RENAULT CUO II, 1999 r., 1400 ccm kupiony w salonie, 
centralny zamek, poduszka powietrzna, -  20.000 zł. Głuszy
ca, tel. 074/845-95-74 prosić Maćka 
RENAULT CUO II, 1999 r.; 10 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek + pilot, wspoma
ganie, el. otw. szyby, radio sterowane przy kierownicy, •
24.500 zł. Gromadka, tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
RENAULT CUO II. 1999 r., 21 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
biały, ABS, stan idealny, • 23.500 zł. Radwanice, tel. 
0608/50-57-21
RENAULT CUO II, 1999 r.. 55 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, klimatyzacja, centr. zamek *  pilot, alarm, blokada skrzy
ni biegów, wspomaganie, RO Kenwood, poduszka pow.,
2-drzwiowy, - 32.900 z ł. Wrocław, te l. 357-45-90, 
0502/30-10-15
RENAULT ESPACE, 1986 r., 245 tys. km. 2000 ccm, złoty 

w metalic, inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, pilot, 
alarm, RO. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdachy. 
obrotowe fotele, kpi. dokumentacja. alUm. felgi, -12.900 zl 
(możliwe raty). Bolesławiec, tel. 0601/16-93-22 
RENAULT ESPACE. 1989 r.. 164 tys. km. 2000 ccm, szary, 
RM. hak, el. otwierane szyby, obracane fotele, aluminiowe 
felgi, spoiler, - 16.500 zł lub zamienię na Wartburga, z 1987 
r.. Wrodaw. tel. 349-21-11

O  RENAULT ESPACE, 1992 r., 2200 ccm, srebrny 
metalic, stan dobry, bez wypadku, I w łaścic ie l, 
cena do uzgodnienia. Wrocław, tel. 077/418-97-81 
80008601

RENAULT ESPACE. 1992/93 r., 160 tys. km. 2100 ccm. tur
bo D, srebrny metalic, alarm, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, reiingi, alum. felgi, oclony w całości, • 24.700 
zł. Bolesławiec, tel. 0608/57-48-25 
RENAULT ESPACE, 1993 r., 116 tys. km. 2100 ccm. turbo 
D. biało-srebrny, bez wypadku, pełne wyposażenie, klimaty
zacja, 2 szyberdachy, fotele obrotowe, 7-osobowy, reiingi, 
oryg. lakier, RO sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
stan idealny, - 31.500 zł (możliwe raty lub zamiana). Ka
mienna Góra. tel. 0605/55-48-22 
RENAULT ESPACE. 1993/97 r.. 2100 ccm. turbo D. czer

wony, centralny zamek, alarm, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier., reiingi dachówe, hak, aluminiowe felgi. •
29.000 zł. Krapkowice, tel. 0604/59-79-07
RENAULT ESPACE. 1997 r., 153 tys. km, 2200 ccm. turbo 
D, granatowy metalic, dużo wyposażenia, techn. sprawny, •
55.000 żł. Jelenia Góra, tel. 075/767-63^0,0601/56-58-24 
RENAULT ESPACE. 1998 r.. 78 tys. km. 2200 ccm. torbo 
D, srebrny metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, klimatyzacja, ABŚ! oryginalny RM, - 67.000 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Ostrów W lkp., tel. 
062/592-70-35,0601/75-12-70
RENAULT FUEGO, 1982 r., 1600 ccm, GTS, srebrny meta
lic, el. otw. szyby, reg. kierów., alum. felgi, tylne szyby uchyl
ne, kubełkowe fotele, sportowa kierów., welurowa tapicerka 
- 3.200 zł lub zamienię na duży ścigacz. Żary, tel. 
068/375-92-37

RENAULT KANGOO, 1998 r.. 1200 ccm kupiony w salonie.
I właściciel. • 25.000 zl lub zamienię na podobnej klasy, die
sel. Opole, tel. 0603/58-88-52,0605/60-63-75 
RENAULT KANGOO. 1998 r.. 50 tys. km. 1400 ccm. niebie
ski metalic, 2 poduszki pow.. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
el. reguł, reflektory, wspomaganie. RO + pilot, alum. felgi, -
33.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-43-42,7384)3-58 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 49 tys. km. 1200 ccm, benzy
na, niebieski, ścianka grodziowa, oszklony, 5-osobowy, cen
tralny zamek, el. reg. lusterka, el. reguł, reflektory, kupiony 
w salonie, książka serwisowa, • 28.000 zł. Wrodaw, tel. 
360-83-48,789-97-75
RENAULT KANGOO. 1998 r.. 120 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna. biały, wspomaganie, alarm + pilot, centralny zamek, 
garażowany, bezwypadkowy, poduszka powietrzna, boczna 
szyba, ładowność • 625 kg, - 28.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16 339-88-11
RENAULT KANęOO, 1998/99 r.. 30 tys. km. 1200 ccm. nie
bieski, ABS, centralny zamek *  pilot, 5-osobowy, oszklony, 
w kraju od 6 mies., książka serwisowa, immobilizer, drzwi 
tylne podwójne, - 23.900 zł. Leszno, tel. 065/526-13-37 
RENAULT KANGOO. 1999 r., • 28.000 zł. Dzierżoniów, teł. 
Q74/830-27-54
RENAULT KANGOO. 1999 r.. 41 tys. km. 1200 ccm, i, żół
ty, stan idealny, bez wypadku, 5-osobowy, w kraju od 3 tygo
dni, zarejestrowany, centralny zamek, poduszka pow., im
mobilizer, -> 25.900 zł lub zamienię na tańszy z dopłatą. Wro
daw, tel. 0607/80-08-60
RENAULT KANQOO URT, 2000 r.. 12 tys. km. 1400 ccm. 
niebieski, zarej. jato. ciężarowy, ABS, klimatyzacja, podusz
ka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, drzwi przesuwne, bez 
wypadku, na gwarancji, kupiony w salonie, -  46.000 zł (możl. 
wyst fakt. VAT).., tel. 0601/73-65-99 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 160 tys. km. 2200 cćm, die
sel, zielony metalic, ABS, immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, halogeny, RO. sprowadzony w całośd, serwisowa
ny. - 24.000 zł. Bralin, tel. 062/791-24*00. 0601/56-04-43 
(zdjęda do tej oferty można zobaczyć w intemede pod nu
merem - A00496 www.autogielda.com.pl)
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 2000 ccm. bordowy metalic. 
katalizator, centr. zamek + pilot, alarm, klimatyzacja* ABS, 
eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, poduszka pqw.v 
welurowa tapicerka, - 24.900 z) lub zamienię, (możliwe raty). 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
RENAULT LAGUNA RT, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, niebieski metalic. wspomaganie, el. otw. szyby, 
centr. zamek ♦ pilot, RM Sony *  CD. bez wypadku, kupiony 
w Polsce w salonie, serwisowany, halogeny, immobilizer, 
poduszka pow., alarm, zadbany, katalizator, 4 zagłówki, stan 
idealny, welurowa tapicerka • 23.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-36-79

RENAULT LAGUNA. 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm. zielony 
metalic, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, 
stan b. dobry, - 22.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-19-40 
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r., 114 tys. km. 2000 ccm. 
wtrysk, niebieski metalic, klimatyzacja, ABS, immobilizer. 
alarm, centr. zamek, komputer, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, katalizator, welurowa tapicerka, halogeny, dzielona 
kanapa, wspomaganie, stan b. dobry - 22.000 zł lub raty. 
Paczków, tel. 0600/88-47-93
RENAULT LAGUNA, 1994 r„  123 tys. km. 1800 ccm. mor
ski metalic, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, stan ide
alny, - 21.800 zł. Legnica, tel. 0601/71-51-45 
RENAULT LAGUNA, 1994 r„  2000 ccm. wtrysk, kolor grafi
towy. pełne wyposażenie, bez wypadku, sprowadzony w ca
łości. -  20.500 zł. Leszno, tel. 0602/80-93-30 
RENAULT LAGUNA, 1994 r.. 101 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szy
by, RM, welurowa tapicerka, spoiler. atrakcyjny wygląd, -
22.900 zł. Rawicz, tel. 0604/53-76-48 
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 120 tys. km. 1800 ccm. kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, alarm, kupiony w salonie, 
RM, - 21.800 zł. Syców. tel. 0601/55-28-50 
RENAULT LAGUNA RT. 1994 r.. 90 tys. km. 1800 ccm. zie
lony metalic, stan idealny, sprowadzony, bez wypadku, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, - 20.500 zł. Wałbrzych, 
tei. 074/845-72-39
RENAULT LAGUNA RTE, 1994 r., 69 tys. km. 1800 ccm. 
benzyna, niebieski metalic. zadbany, welurowa tapicerka, 
RO, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, zielone szyby, zde
rzaki w kolorze nadwozia, nowe opony letnie i zimowe, wspo
maganie kier., reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, dzielo
na tylna kanapa i inne dodatki. - 21.800 zl. Wrodaw. tel. 
357-40-02.0601/57-78-82
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 79 tys. km, 2000 ccm. 
wtrysk, srebrny metalic, immobilizer, alarm, centr. zamek *  
pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, reg. kierownica i fotele, 
welurowa tapicerka, RM + pilot w kierownicy, garażowany, 
kpi. dokumentacja, w kraju od roku, I właściciel, stan ideal
ny, - 24.500 zł , możliwe raty przez komis. Lubin, tel. 
076/842-28-17
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 112 tys. km, 1800 ccm. 
niebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek. el. otw. szy
by. el. reg. lusteika. 2 pod. powietrzne, klimatronic. ABS. 
RO z pilotem, immobilizer, blokada skrzyni biegów, haloge
ny, roleta, - 26.800 zł. Wrocław, tel. 0601/87-71-82 
RENAULT LAGUNA. 1995 r.. 92 tys. km. 1800 ccm. RT. 
czerwień andaluzyjska, pełne wyposaż., spoiler, III światło 
.stop*, bez wypadku, stan idealny, garażowany, • 28.800 zł 
lub zamienię na samochód ze starszego rocznika. Wrodaw, 
tel. 071/321-18-98.071/321-94-80 
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 105 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, bordowy metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szy
by, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, immobilizer, halogeny,

welurowa tapicerka, spoiler z dodatkowym światłem .stop',
- 24.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-41-11 

RENAULT LAGUNA, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm. zie!*^ 
ny metalic; wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw. szy
by, radio, RM. stan b. dobry, • 23.500 zł (możliwe raty przez 
komis). Legnica, tel. 0604/41-80-47
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 114 tys. km, 1800 ccm. zielo
ny metalic, kupiony w salonie w Polsce, centr. zamek, el. 
otw. szyby, alarm, alum. felgi, immobilizer, halogeny. RO. 
serwisowany, stan b. dobry, - 24.300 zł. Strzegom, tel. 
074/649-13-34,074/851-67-78 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 140 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, zielony metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, 
alarm, immobilizer, el. Otw. szyby, pod. powietrzna, kierow
ca niepalący, welurowa tapicerka, - 21.000 zł lub zamienię 
na Mercedesa 124. Wałbrzych, tel. 074/848-15-31 wieczo
rem, 0502/65-36-07

RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2000 ccm, benzyna, fioletowy 
metalic, 5-biegowy, ABS, klimatyzacja, el. otwierane szyby, 
centralny zamek, aluminiowe felgi, alarm, kupiony w salo
nie. II właściciel, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 23.500 
zł. Wiązów, tel. 0604/10-79-48 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 72 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, srebrny, centralny zamek, el. otwierane szyby, aluminio
we (ełgi. CD. - 23.000 zł. Wrodaw, tel. 071/351-70-71 
RENAULT LAGUNA. 1995/96 r.. 2000 ccm. RXE. srebrny 
metalic, nowa, nie eksploatowana, pełne wyposażenie, kli
matronic, nie rejestrowana, - 42.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-91-86,0601/72-56-81 
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 81 tys' km, 2000 ccm. piasko
wy metalic. klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
wszystkie el. dodatki, welurowa tapicerka, sprowadzony w 
całośd, - 25.000 zł lub zamierlię na Mercedesa 124. Bole
sławiec, tel. 075/736-11-14
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996 r.. 1800 ccm. biały, ku
piony w salonie. - 25.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-28-45, 
0601/99-02-31
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996 r.. 70 tys. km. 2000 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
sprowadzony w całośd, klimatyzacja, stan idealny, -  27.600 
zł. Oleśnica, tel. 0605/11-26-18 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r.. 88 tys. km. 1800 ccm. 
wtrysk, czerwony, centralny zamek, pełne wyposażeni]^ 
elektr., wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki powietrzne, tyl
na szyba ogrzewana, zadbany, kierowca niepalący, garażo
wany. - 30.000 zł. Oława, tel. 071/313-44-37 
RENAULT LAGUNA, 1996 r.. 44 tys. km. 2000 ccm. zielony 
metalic, z salonu, poduszka pow., centralny zamek, wspo
maganie kier., el. otwierane szyby, RM. welurowa tapicerka.
I właściciel, zadbany, garażowany, bez wypadku, pokrowce.
- 28.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31-89.0607/42-80-96 
RENAULT LAGUNA KOMBI. RT. 1996/97 r.. 82 tys. km. 1800 
ccm, wtrysk, wiśniowy metalic. 2 poduszki pow., ABS. el. 
otw. szyby, centr. zamek + pilot + immobilizer, welurowa ta
picerka, wspomaganie, halogeny, reiingi, roleta, reg. kierow
nica, el. reg. lampy, reguł, fotel kierowcy. RM, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, serwisowany, książka przeb, - 32.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0604/95-90-85
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 112 tys. km. 2200 ccm, 
TDi, srebrny metalic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, stan 
idealny, -28.900 zł. Legnica, tel. 0601/71-51-45 '
RENAULT LAGUNA. 1996/97 r.. 95 tys. km, 2200 ccm, TDi, 
czamy metalic, 115 KM, intercooler. el. otw. szyby, wspoma
ganie, centr. zamek *  pilot, reg. kierownica, 4 zagłówki, koła 
15-. - 32.300 zł. Wrocław, tel. 071/353-06-86,0609/52-39-30 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1996/97 r.. 98 tys. km. 2200 
ccm, TDi, popielaty metalic. uchylna tylna szyba (w klapie), 
skórzana tapicerka, klimatyzacja, hak, halogeny, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, immobilizer, centr. zamek, wspomaga
nie, garażowany, bez zapachu tytoniu, stan b. dobry, - 32.500 
zł. Wrodaw. tel. 071/341-84-31.0601/73-26-01 
RENAULT LAGUNA RXE, 1997 r., 40 tys. km. 2000 ccm. 
16V, granatowy metalic, 2 pod. powietrzne. ABS, klimatyza
cja, el. otw. szyby, alum. felgi, komputer mówiący, książka 
serwisowa, 140 km, - 33.900 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/87-12-49

O  RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 120 tys. km,
1800 ccm, z ie lony metalic, klimatyzacja, ABS, po
duszka pow., e l. otw. szyby, centr. zamek, alaęjfo 
- 30.000 z ł.  W roc ław , te l.  071/7_82-80-of, 
071/782-80-02 01027821

RENAULT LAGUNA ALIZE, 1997 r.. 81 tys. km. 1800 ccm, 
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS. el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., halogeny, poduszka 
pow., centralny zamek, immobilizer, alarm, RO, aluminiowe 
felgi, podłokietniki, Wolutowa^ tapicerka, spoiler, z salonu, 
garażowany, stan b. dobry, • 36.000 zł. Kobierzyce, tel. 
0603/48-42-93
RENAULT LAGUNA RT. 1997 r „  98 tys. km, benzyna, zie
lony metalic. ABS, pod. powietrzne, el. otw. przednie szyby, 
RO, kupiony w salonie, I właściciel. - 29.500 zł. Lubań, tel. 
0603/80-48-19
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1997 r.. 110 tys. km. 2200 ccm. 
diesel, biały, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
halogeny, immobilizer, welurowa tapicerka, 5 zagłówki, wspo
maganie kier., centralny zamek, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry. - 37.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-80,0602/68-51-06 
RENAULT LAGUNA. 1997 r.. 47 tys. km. 1800 ccm. benzy
na. zielony metalic. poduszka pow., wspomaganie. ABS. 
centr. zamek. el. otw. szyby. el. reg. lusterka, obrotomierz, 
el. reg. reflektory, - 26.500 zł. Syców, tel. 062/785-94-95, 
0604/27-78-61
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1998 r.. 61 tys. km. 2000 cćm. 
16V. zielony metalic, el. reg. lusterka i szyby, klimatyzacja, 
ogrzewana el. przednia szyba, podgrzewane siedzenia, alum. 
felgi, komplet kół zimowych, faktura VAT, - 43.000 zł. Wro
cław, tel. 071/345-57-39
RENAULT LAGUNA II. 1999 r.. 45 tys. km. 1800 ccm. 16V. 
granatowy metafic, 4 pod. powietrzne. ABS. klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wersja limitowana, - 39.900 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r.. 66 tys. km. 1900 ccm. TDI. 
ciemnozielony metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyb*; 
klimatyzacja, wspomaganie, - 42.500 zł. Bralin, te*r! 
062/781-20-97.0607/35-01-35 

RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 80 tys. km. 2200 ccm. turbo
D. szary metalic. wszystkie el. dodatki, el. otw. szyby, welu
rowa tapicerka. 4 pod. powietrzne, - 48.600 zł. Legnica, tel. 
076/862-03-91.0605/63-27-78 
RENAULT LAGUNA. 1999 r., 28 tys. km. 1800 ccm. benzy
na. granatowy, klimatyzacja. ABS. 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby. el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, immobilizer, 
RM, podłokietnik, welurowa tapicerka. I właściciel, 1,5 r. w 
kraju - 34.900 zł. Sława. tel. 068/356-76-70 
RENAULT LAGUNA RXE, 2000 r., 25 tys. km, 1800 ccm. 
ciemnogranatowy metafic, 120 KM, zarej. jako ciężarowy. 
ABS. klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. 
szyby, alum, felgi, bez wypadku, kupiony w salonie. • 60.000 
zł (możl. w ys l fakt. VAT)... tei. 0601/73-65-99 
RENAULT MEGANE RT. 1995 r.. 125 tys. km. 2000 ccm 
kupiony w salonie, centralny zamek, poduszka powietrzna, 
wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, RO z dżojsti
kiem, haiogeny, komplet opon zimowych, alarm, - 23.600 zł. 
Wrodaw, tel. 071/348-94-65,0609/47-72-22 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r„  90 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, żółty, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, oryginalna spoiler, książka serwisowa, 
bez wypadku, • 25.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 95 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
srebrny metalic, alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, immobilizer, - 23.300 zł.. Rawicz, tel. 
0606/30-78-94

SA M O C H O D Y UŻYW ANE - AU TO KO M IS NAW ROT

1. Renault Twingo 1.2 1996 r. ciemno zielony met. 36 tys. km 16.900 zi

2 Renault Clio 1,2 RN 1999 r. szaro-niebieski met. 15 tys. km 29.900 zl

3. Renault Clio 1,6 RT 1999 r. rudy metalic 30 tys. km 29.900 zl

4. Renault Megane 1,4 RT 1996 r. czamy metalic 92 tys. km 23.900 zl

5. Renault Megane 1,4 RT 1999 r. zielony metalic 11 tys. km 38.900 zł

6. Renault Megane 1,4 1998 r. zielony metalic 47 tys. km 29.900 zł

7. Renault Megane Classic 1,4 RN 1998 r. grafitowy metalic 69 tys. km 29.900 zł

8. Renault Megane Scenic 2,0 RT 2000 r. granatowy 20 tys. km 66.900 zł

9. Renault Megane Coupe 1,6 RT 1996 r. czamy metalic 80 tys. km 31.900 zł

10. Renault Laguna 2,0 RXE 1997 r. szary metalic 150 tys. km 32.900 zł

11. Renault Laguna 2.0 RT 1996 r. czerwony 68 tys. km 29.900 zł

12. Renault Kangoo 1,4 RT 2000 r. morski 33 tys. km 39.900 zł

13. Renault Rapid 1,4 RN 1993 r. biały 270 tys. km 9.900 zł

14. Nissan Sunny 1,7 D 1991 r. srebrny metalic 141 tys. km 12.900 zł

15. Nissan Trade 3,0 TD 1998 r. granatowy 164 tys. km 43.900 z l

•  możliwa gwarancja dla każdego samochodu używanego opoio762
•  bardzo korzystny kredyt
•  przy zakupie nowego samochodu używany przyjmujemy w rozliczeniu
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RENAULT MEGANE ECO, 1996 rv 1400, ccm, Zielony me
taiic. bez wypadku, stan idealny, • 225Ó0 żł. Wałbrzych, tel. 
074/880-50-30.0602/45-10-74 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 88 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, RM, - 23.800 zi. Gostyń, tel. 065/572-29-84 

RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 61 tys. km, 16Ó0 ccm, 
wtrysk, szary metaiic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, immobili
zer, oryg. RO z reguł, przy kierownicy, hak, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, halogeny,.nowe opony, I właściciel, 
w kraju od 4 łat,' kompl. dokum, - 25.500 zł. Góra, tel. 
065/543-38-01,0605/09-42-12 .
RENAULT MEGANE. 1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, centr. zamek +• pilot, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, wspomaganie kier., reg. kierownica i fotele, dzielona tyl
na kanapa, welurowa tapicerka, halogeny, I właściciel, spro
wadzony w całości. - 19.500 zł. Janków Przygodzki. tel. 
0605/23-^64-19. woj. kaliskie

RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm, bordowy metaiic, 
5-drzwiowy, alarm, wspomaganie, centr. zamek, Mul-T-Lock, 
radio. - 22.800 zł. Legnica, tel. 0604/41-80-47 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 90 tys. km. 1600 ccm, zie
lony metaiic, pełne wyposażenie, kupiony w salonie, serwi
sowany, - 25.000 zl. Piechowice, tel. 075/761 -76-78 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 65 tys. km, 1400 ccm, błękit
ny metaiic, kupiony w salonie, serwisowany, centr. zamek, 
wspomaganie, alarm. - 21.500 zł. Poniec, tel. 065/573-13-63 
RENAULT MEGANE ECO. 1996 r.. 1400 ccm, zielony me
taiic, bez wypadku, stan idealny, - 22.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/880-50-30
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
16V, niebieski metaiic, centralny zamek, welurowa tapicer
ka, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -19.500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/05-33-05
RENAULT MEGANE, 1996 r., 78 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
zielony, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szy
by, centr. zamek, bez wypadku, radio, stan b. dobry, - 25.000 
zł. Zbąszynek, tel. 068/384-97-39.0602/36-81-48 
RENAULT MEGANE. 1996/97 r „  90 tys^km, 1600 ccm, ko
lor morski metaiic, klimatyzacja, 2 pod: powietrzne, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
halogeny, do sprowadzenia z Niemiec, - 25.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 0603/12-47-27

RENAULT MEGANE, 1996/97 r., 56 tys. km, 1400 ccm, 
srebrny metaiic, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, el. 
otw. szyby, reg. kierownica, welurowa tapicerka, RO, zadba
ny, stan b. dobry, - 22.700 zł. Krotoszyn, teł. 062/722-93-45 

RENAULT MEGANE COUPE. 1996/97 r., 35 tys. km. 1600 
ccm, czerwony, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, immobilizer, alum. felgi, kpi. dokumen
tacja. spoilery, - 28.500 zł. Wołów. tel. 071/389-38-75, 
0600/34-25-69
RENAULT MEGANE, 1997 r.. 86 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
biały, 5-drzwiówy, wspomaganie, immobilizer, el. reg. reflek
to ry ,.-  25.900 zł. Nabyszyce, gm. Odolanów, tel. 
062/733-27-62
RENAULT MEGANE COUPE, 1997 r., 75 tys. km, 2000 ccm, 
granatowy metaiic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, immo
bilizer, alum. felgi, spoiler, poduszka pow., pełne wyposaże
nie elektr., halogeny, el. reg. reflektory, - 33.000 zl lub za
mienię na Opla Vectrę kombi. W łoszakowice, tel. 
065/537-01-88
RENAULT MEGANE, 1997 r., 63 tys. km. 1900 ccm. TDi. 
czerwony, halogeny, radio, zderzaki w kolorze nadwozia, 
dzielone tylne siedzenia, wspomaganie, reguł, kierownica, 
centr. zamek, elektr. otw. szyby i szyberdach, • 29.500 zł. 
Żmigród, tel. 071/385-39-85
RENAULT MEGANE, 1997 r., 41 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, szary metaiic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. reflektory, halogeny, immobilizer, reg. 
kierownica, RO, rejestracja, • 30.300 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-61-46
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 74 tys. km. 1400 
ccm, granatowy, wspomaganie kier., poduszka pow., immo
bilizer, alarm/blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 25.000 
zł. Długołęka. tel.07t/315-38-86 
RENAULT MEGANE CLASŚIC, 1997 r., 100 tys. km. tŚOO 
ccm, biały, RT, pełne wyposażenie oprócz skóry, (-‘właści
ciel, przegląd do 04.2002 r, - 27.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-53-32.0607/10-44-97 
RENAULT MEGANE COUPE. 1997 r.. 61 tys. km, 1600 ccm. 
niebieski metaiic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, immobi
łizer, RM, ABS, klimatyzacja, I właściciel, spoiler tylny, stan 
b. dobry, -31.900 zł; Jasień Żarski; tel. 0501/57-38-57, woj. 

.Jubuskie

RENAULT MEGANE. 1997 r.. 88 tyś. km, 1400 ccm. bordo
wy metaiic, kupiony w  salonie\v-kraju, I właściciel, serwiso
wany, ważny przegląd, garażowany, stan b. dobry, - 24.000 
zł. Kąkolewo, tel. 0503/69-35-84. woj. leszczyńskie 
RENAULT MEGANE, 1997 r.. 68 tysf .km, 1400 ccm. benzy
na, czerwony, bez wypadku, oryginalny lakier, kupiony w 
Polsce w salonie, poduszka pow., centralny zamek, pełna 
dokumentacja, garażowany, stan b. dobry, - 24.400 zł. Kłodz
ko, tel. 074/865-80-08.0603/50-41-74 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 43 tys. km, 1900 
ccm, diesel, zielony metaiic, centr. zamek, immobilizer, el. 
otw. szyby, cena • 29.000 zł w rozliczeniu może być samo
chód do 15.000 zł. Lubin, tel. 076/844-36-43 
RENAULT MEGANE. 1997 r.. 90 tys. km. 1900 ccm. diesel, 
srebrny metaiic. centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, halogeny, 2 pod. powietrzne, RO z RDS, 
Immobilizer, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 27.500 
zł. Milicz, tel. 071/384-11-87
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 45 tys. km, 1600 
ccm, wtrysk, czarny metaiic, ABS, poduszka pow., cefntr. 
zamek, wspomaganie, RM, • 24.000 zł. Poniec, tel. 
0606/75-60-99
RENAULT MEGANE COUPE, 1997 r., 119 tys. km. 1600 
ccm, benzyna, wtrysk, żółty, ABS, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyberdach, immobilizer, centr. zamek, 
halogeny, alum: felgi 16” + komplet zimowych kół, spoiler, 
książka serwisowa, bez wypadku, - 29.500 zł. Prochowice, 
tel. 076/858-57-23
RENAULT MEGANE, 1997 r.. 75 tys. km; 1900 ćcm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier.,, 
poduszka powietrzna, radio, alarm, - 27.900 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36 4

RENAULT MEGANE CLASSIC RT, 1997 r.. 80 tys. km. 1600 
ccm. benzyna, bordowy metaiic, 2 poduszki powietrzne, ABS, 
wspomaganie kieP, el. otwierane szyby. el. reguł, lusterka, 
welurowa tapicerka, lakierowane zderzaki i lusterka, centralny 
zamek, immobilizer, alarm, radioodtwarzacz Pioneer, kpi. 
opon zimowych, I właściciel, kup. w salonie, - 29.500 zł. 
Wrocław,.161*071/325-98-82 wieczorem, 0601/78-90-60 
RENAULT MEGANE. 1997 r.. 60 tys. km J 900 ccm, diesel, 
popielaty metaiic, wspomaganie, pełne wyposażenie el., RO 
oryginalny, - 28:000 zł. Żmigród, tel. 0601/95-82-11 
RENAULT MEGANE COUPE. 1997/98 r., 2000 ccm, benzy
na, granatowy metaiic, pełne wyposażenie elektr., klimaty
zacja, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, - 29.000 zł lub zamie
nię. Ostrów Wlkp., tel. 0603/93-45-72 

RENAULT MEGANE, 1997/98 r., 80 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, kolor morski metaiic, 90 kM, 2 pod. powietrzne, klima
tyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, radio + pilot, alarm, 
alum. felgi, • 28.000 zł. Zgorzelec, tel. 0604/24-44-58 
RENAULT MEGANE. 1998 r.. 45 tys. km. 1400 ccm. meta
iic, alarm, centr. zamek, poduszka pow. • 22.500 zł. Wro
cław. tel. 071/327-50-41
RENAULT MEGANE, 1998 r.. 53 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary metaiic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kierow
nicy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, regulowana kierowpica,

poduszka powietrzna, przyciemnione szyby, oryginalny.RO 
z RDS-emrze- starowaniem- przy kierownicy, centralny za
mek z pilotem, immobilizer, blokada skrzyni, -31.000 zł. Krap
kowice, tel. 0604/90-87-12
RENAULT MEGANE COUPE, 1998 r., 78 tys. km. 1900 ccm, 
DTi. żółty, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, pełne wyposaże
nie elektryczne, centr. zamek + pilot, alarm + pilot, ABS, *
38.500 zł. Krotoszyn, tel. 0605/37-04-14 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 46 tys. km, 1400 
ccm, zielony metaiic, ABS, wspomaganie i reg. kierownica, 
centr. zamek + pilot, immobilizer, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, kontrolka drzwi, pasów, 
temp., garażowany, - 31.000 zł lub zamienię na Citroena 
Evasion. Przemków, tel. 076/831-02-45.0604/93-31-91 
RENAULT MEGANE RL. 1998 r., 30 tys. km. 1400 ccm. 
zielony metaiic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, radio
odtwarzacz, kupiony w salonie, II właściciel, - 27.000 zl. 
Wieluń, tel. 043/841-92-23
RENAULT MEGANE COUPE. 1998 r.. 58 tys. km. 1600 ccm, 
żółty, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 29.800 zł. 
Zielona Góra, tel. 0602/28-02-17 
RENAULT MEGANE, 1998/99 r., 52 tys. km. 1900 ccm, die
sel, biały, ABS, 2 poduszki pow., centr. zamek + pilot, wspo
maganie, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, - 28.500 zł. Syców, tel. 
062/785-92-15
RENAULT MEGANE RT, 1998/99 r., bordowy metaiic, peł
ne wyposażenie, bez wypadku, w kraju od 2 dni, stan ideal
ny. - 28.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-50-30 
RENAULT MEGANE II. 1999 r.. 10 tys. km, 1400 ccm. 16V, 
granatowy metaiic, Classic, RT, 98 KM, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji, 3 x alarm, kupiony w salonie, garażo
wany, właściciel niepalący, - 45.000 zł lub zamienię na Nis
sana Terrano, Opla Frontera. Kalisz, tel. 062/753-13-97 
RENAULT MEGANE II, 1999 r., 16 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
czerwony, kupiony w salonie, el. otw. szyby,4  pod. powietrz
ne, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, wspomaganie, 
ABS, alum. felgi, • 38.000-zł. Oborniki'Ś ląskie, te l, 
071/310-26-54

RENAULT MEGANE RT CLASSIC, 1999 r., 44 tys. km, 1400 
ccm, 16V, zielony metaiic, 96 KM, kupiony w salonie, 4 po
duszki pow., ABS, wspomaganie, immobilizer, alarm, centr. 
zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, komputer, halogeny, 
welurowa tapicerka, - 38.000 zł lub zamienię na inny do
18.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-33-37.0609/50-78-70 

RENAULT MEGANE KOMBI. 1999 r.. 60 tys. km, 1600 ccm, 
RT, srebrny, dużo wyposażenia, bez klimatyzacji i skóry, I 
właściciel, z salonu, - 45.000 zł. Świdnica, tel. 0602/55-40-73 
RENAULT MEGANE, 1999 r„ 30 tys. km, 1400 ccm,zielony 
metaiic, 5-drzwiowy, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie 
kierownicy, el. otw. szyby, centr. zamek, regulowane fotele, 
zagłówki, alum. felgi, radioodtwarzacz, stan idealny, • 35.000 
zł. Wrocław, teł; 0501/15-19-48 
RENAULT MEGANE KOMBI. 2000 r.. 14 tys. km, 1600 ccm, 
benzyńa klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, pełne wypo
sażenie elektryczne, komputer, alum. felgi, centr. zamek ♦ 
pilot, wspomaganie, 3 elem. do lakierowania,-  37.800 zł. 

/Krotoszyn, teł. 0605/37-04-14 
RENAULT MEGANE, 2000 r., 3 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
biały, 110 KM, wszystkie el. dodatki, centr. zamek; wspoma
ganie. ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, alum. felgi, RM, 
- 38.600 zł. Rawicz, tel. 065/545-48-63. J)601/86-11 -92 
RENAULT MEGANE COUPE, 2000 r.. 15 tys. km. 1600 ccm. 
16V, żółty, ABS, 4 pod. powietrzne, halogeny, komputer, centr. 
zamek, el. otw. szyby i lusterka, kupiony w salonie. I właści
ciel, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-22-37 
RENAULT SAFRANE, 1992 r.. 180 tys.km, 3000 ccm. V6. 
perlowobrązowy. wszystkie el. dodatki w tym 4 fotele, klima
tyzacja. ABS. tempomat, alum. felgi, skóra. I właściciel w 
kraju, komputer, - 22.000 z ł , możliwe raty. Gromadka, (el. 
076/817-24-73
RENAULT-SAFRANE, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, grana
towy, pełne wyposażenie, stan b. dobry, -18.000 zł lub za
m ienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-41, 
0Z1/312-53-41

RENAULT SAFRANE. 1993 r., 101 tys. km, 2200 ccm. wi
śniowy metaiic, wspomaganie, ABS, wszystkie el. dodatki, 
szyberdach, mini wieża Philips., nie eksploatowany w kraju, 
kpi. dokumentacja, oclony, ważny przegląd, -17.000 zł. Lu
bin. tel. 076/842-55-50,0502/30-45-36 
RENAULT SAFRANE BACCARA. 1994 r., 120 tys. km. 3000 
ccm, V6. perłowogranatowy, pełna dokumentacja, pełne 
wyposażenie, sprowadzony w całości, • 16.900 zł lub zamie
nię na tańszy. Wrocław, tel. 0606/22-38-79 

RENAULT SAFRANE, 1994/95 r., 2500 ccm, turbo D, czar
ny, pełne wyposażenie, skóra, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 
336-10-68
RENAULT SAFRANE Ił, 1997 r., 62 tys. km, 2000 ccm. 16V. 
morski metaiic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, 
drewno, welurowa tapicerka, radio, - 37.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
RENAULT SCENIC. 1996/97 r.. 70 tys. km. 1600 ccm, jasny 
metaiic, benzyna bezołowiowa, centr. zamek + pilot, immo
bilizer, el. otw. szyby i wiele innych, • 31.500 zł. Wrocław, 
teł. 385-21-93
RENAULT SCENIC, 1997 r.. 39 tys. km. 1900 ccm. TD. po
pielaty. pełne wyposażenie ei., wspomaganie, radio, klima
tyzacja, - 35.000 zł. Gostyń, tel. 065/572-16-53 
RENAULT SCENIC RT. 1997 r., 32 tys. km. 2000 ccm. nie
bieski, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, szyberdach, 
stan b. dobry, - 34.000 zł..Oleśnicą, tel. 07.1/398-28-24 
RENAULT SCENIC, 1997 r., 59 tys. km ,1600 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metaiic, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie elektryczne, centr. zamek + pilot, kupiony w salonie, bez 
wypadku, garażowany, stan b. dobry, - 36.000 zł. Stronie 
Śląskie, tel. 074/814-13-12
RENAULT SCENIC. 1997/98 r.. 49 tys. km, 1600 cĆm,.ben
zyna,-zielony metalik, klimatyzacja, immobilizer, alarm, cen
tralny zamek + pilot, 2 poduszki powietrzne; elektr. otw. szy
by, podgrzewane fotele, podgrzewane szyby, przednia i tyl
na, regulowana kierownica, halogeny, ABS, wspomaganie 
kierownicy, welur, - 36.000 zł. Milicz, tel. 0605/11-36.-59 

RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 70 tys. km, 2000 ccm. ciem
noniebieski, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, ra
dioodtwarzacz, 2 szyberdachy, wspomaganie, pełne wyp. 
elektr., halogeny, sprowadzony na nowych warunkach, -
33.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/733-23-97.0603/13-69-67 
RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 36 tys. km. 1600 ccm. bor
dowy metaiic, kupiony W salonie, 90 KM, bogate wyposaże
nie, bez wypadku, stan idealny, - 41.000 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0502/95-28-95
RENAULT SCENIC. 1998 r., 69 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
jasnozielony metaiic, centr. zamek + pilot, alarm, immobili
zer, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kierownica, RO ste
rowany z kierownicy, ABS, klimatyzacja, halogeny' hak.fa
bryczny, garażowany, - 41.000 zł. Leszno, tel. 065/525-72-49, 
0600/23-60-61
RENAULT SCENIC, 1998 r., 90 tys. km, 1900 ccm, DTi, 
niebieski metaiic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., alum. 
felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, radio, kpi. dokumenta
cja, - 44.000 zł. Głogów, tel. 076/831-61-88,076/831-42-29 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
zielony metaiic, ABS, immobilizer, 2 poduszki powietrzne, 
centralny zamek, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, szy
berdach, eł. otwierane szyby, hak, garażowany, • 44.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-97-34.0605/06-64-89 
RENAULT SCENIC. 1998 r.. 75 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, granatowy metaiic, bez wypadku, RO, relingi dachowe, 
zadbany, stan b. dobry, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 
071/793-55-99
RENAULT SCENIC. 1998>., 29 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwień meksykańska, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki po

wietrzne, automśticr radid, centralny zamek, wspomaganie 
kier., stan idealny, - 39.800 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SCENIC, 1999 r.. 130 tys. km. 1600 ccm, niebie
ski metaiic, kupiony w salonie, I właściciel, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, ABS, alarm, centr. zamek + pi
lot, 2 pod. powietrzne, zadbany, - 46.000 zł. Legnica,"tel. 
076/850-70-94
RENAULT SCENIC, 1999 r., 20 tys. km, 1900 ccm. TDi, 
ciemnoniebieski metaiic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, wspomaganie, reg. kierownica, centr. za
mek + pilot,-4 pod. powietrzne, RO, - 48.500 zł. Oława, tel. 
071/313-78-17
RENAULT SCENIC, 1999 r., 6 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metaiic, stan b. dobry, ABS, RDS, klimatyzacja, nie używa
ny w Polsce, immobilizer, • 49.000 zł. Św. Katarzyna, woj. 
wrocławskie, tel. 0608/50-57-21 
RENAULT SCENIC, 20Q0 r.. 23 tys. km, 1600 ccm. 16V. 
szary metaiic, ABS, wspomaganie, RO, klimatyzacja, alum. 
felgi, halogeny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, otwierana 
tylna szyba, immobilizer, centr. zamek, • 52.000 zł. Milicz, 
tel. 0601/48-21-04
RENAULT TWINGO, 1993/94 r „  40 tys. km, 1239 cćm, ben
zyna, czarny metaiic, katalizator, blokada skrzyni biegów, 
RO; I właściciel, garażowany, Mul-T-Lock, stan b. dobry, •
14.000 zł. Wrocław, tel. 348-97-27 
RENAULT TWINGO, 1994 r„  113 tys. km. 1238 ccm, wtrysk, 
fioletowy, katalizator, kpi. opon zimowych, alarm, zestaw 
audio, napinacze pasów, immobilizer, serwisowany, garażo
wany, stan techn. b. dobry, - 13.900 zł. Wrocław, tel. 
0606/21-29-27.
RENAULT TWINGO, 1994/98 r., 55 tys. km. 1200 ccm, ja
snozielony, I właściciel w kraju, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-03-19 po godz. 18

O  RENAULT TWINGO, 1995 r., 1200 ccm, niebieski, 
el. otw. szyby, centr. zamek, półautom at, • 14.500 
z ł. Żary, te l. 068 /374-27-97 , 0602/79-49-88 
87022761

RENAULT TWINGO. 1995/96 r„  40 ty*, km, 1200 ccm, 
wtrysk, chabrowy, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, szyber
dach, el. reg. reflektory, centr, zamek, alum. felgi, w  kraju 
pół roku. • 15.800 zł. Legnica, tel. 0605/11^23-79 - 
RENAULT TWINGO. 1997 r.. 47 tys. kfń. 1239 ccm, jasno- 
bordowy. komputer, zderzaki w kolorze nadwozia, sprowa
dzony z Francji, - 14.000 żł. Boczów, gm. Torzym, tel. 
068/341-10-31,9608/67*40-36 •
RENAULT TWINGO. 1999 r .,2  tys. km, 1200 ccm, benzy
na, czerwony, poduszka pow., immobilizer, ciemne szyby, 
napinacze,pasów; RO, blokada skrzyni biegów, garażowa
ny, I właściciel, stan idealny, - 22.900 zł. Lubin, tel. 
076/847-04-00,0603/16-71-26 
RENAULT TWINGO, 1999/00 r.. 1100 ccm kupiony w salo
nie, stan b. dobry, - 20.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-15-98 
po godz. 18

O  RENAULT TWINGO, 20Ó0 r., 22 tys. km, czamy, 
im mobilizer, pod. powietrzne, centr. zamek, pa
kie t elektryczny, - 23.500 zł, tel. 074/810-32-05, 
0609/28-36-85 81011091

ROVER
ROVER t1 1 ,1993 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, szyberdach, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, 
5-drzwiowy, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 050^81-61-92 
ROVER114 GTI. 1991 r.. 99 tys. km. 1400 ccm, 16V. czer
wony, .103 KM, wtrysk, aluminiowe felgi, szyberdach, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, garażowany, model spor
towy, stan b. dobry, 3-drzwiowy, • 9.000 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-18-71,0501/63-52-40 
ROVER114 GTI, 1993 r., 80-tys. km. 1400 ccm. 16V, grana
towy metaiic. alum. felgi, szyberdach, el. otw. szyby, nowe 
opony, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, czerwone pasy, obro
tomierz, - 12.000 zł. Chwałkowo 21. gm. Krobia, tel. 
065/571-19-32
ROVER 200,1999 r., 99 tys. km, 1400 ccm, 16V. perlowo
zielony, bez wypadku, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, ABS, wspomaganie, - 26.500 zł. Leszno, tel. 
065/520-73-01.0609/44-85-88 
ROVER 214 SI, 1995 r., 74 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie, ( właściciel, wspomaganie, 
centr. zamek, immobilizer, alarm, garażowany, zadbany, •
16.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-43-95 
ROVER,214 SJ, 1995 r., 16V kpi. dokumentacja, pełne wy
posażenie, - 14.000 zł. Stara Obra, tel. 062/721-81-57 
ROVER 214 i, 1997 r., 40 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, srebr
ny metaiic, wspomaganie, alarm ♦ pilot, welurowa tapicer
ka, 2 pod. powietrzne, I właściciel/sprowadzony w całości, 
stan b. dobry, - 19.000-zł. Dzierżoniów, teł. 074/831-67-42 
ROVER 214,1999 r., 197 tys. km, 1400 ccm, czarny meta
iic, skórzana tapicerka, RO; szyberdach, wspomaganie, el.
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otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, klimatyzacja, poduszka 
pow., I właściciel, - 28.000 zł. Drezdenko, tel. 095/762-45-34, 
0602/18-44-65
ROVER 218,1996 rv 1900 ccm, diesel, srebrnyjnetalic, - 

~2Ttt00 zł. MlfdzyBórż, ter.'0606/38-96-67 —

ROVER 220 SDI, 1996 r., 60 tys. km, srebrny metaiic, wspo
maganie kier., centralny zamek + pilot, immobilizer, - 24.500 
zł. Sulechów, tel. 0604/59-98-75 
ROVER 220, 1997 r., 111 tys. km, 2000 ccm, SDi, diesel, 
zielony metaiic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, el. otw. szy
by, centr. zamek ♦ pilot + alarm, wspomaganie, • 28.500 zł. 
Ostrów Wlkp.. tel. 062/738-40-32 
ROVER 400, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metaiic, 2 x poduszka, ABS, wspomaganie, 4 x el.szyby, eł.lu- 
sterka, el.lampy, centr. zamek + pilot, alarm, klimatyzacja, 
alum. felgi 15", skórzane dodatki, drewno, stan idealny, -
38.900 zł lub zamienię. Krotoszyn, tel. 062/725-01-98, 
0503/70-25-26
ROVER 416 SI, 1997 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metaiic, 2 poduszki powietrzne, skóra, ABS, klimatyzacja, 
szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, 
alarm, aluminiowe felgi, drewniane dodatki, I właściciel, peł

na dokumentacja, - 34.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
071/346-29-45 po godz. 20,0601/05-78-41 
ROVER 416 Si SEDAN, 1997 r., 45 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
ciemnografitowy metaiic, I właściciel w kraju, kpi. dokumen
tacja, jasna welurowa tapicerka, pełne wyposażenie el., drew
niane i chromowane dodatki, oryg. przebieg, garażowany, 
zadbany, atrakc. wygląd, • 35.000 zł. Jelenia Góra, tei. 
075/641-54-14
ROVER 416 Si, 1997 r., 1600 ccm, 16V pełne wyposażenie, 
skórzana tapicerka, klimatyzacja, poduszka pow., alum. fel
gi, el. otw. szyby, ABS i inne, stan idealny, - 33.000 zł. Lesz
no tel. 0607/09-85-14rNiemcy, tel. 0049/160-99-55-01-00 

ROVER 416 KOMBI, 1998/99 r., 54 tys. km, 1600 ccm, ben-„ 
zyna, zielony metaiic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, reg. kierów., wspomaganie, ABS, drewno, chrom, 
alum. felgi 15*, centr. zamek, immobilizer + pilot • 29.500 zł. 
Krobia, tel. 065/571-23-61
ROVER 820 SI. 1994 r.. 91 tys. km. 2000 ccm, 16V, zielony 
metaiic, poduszka pow., el. otw. szyby, szyberdach, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, welurowa tapi- , 
cerka, RM, książka serwisowa, bez wypadku, - 17.500 zl. 
Legnica, tel. 076/862-03-91,0605/63-27-78 
ROVER 820,1995Y..109 tys. km. grafitowy metaiic, - 33.000 
Zł. Wrocław, teł. 0605/31-45-54 
ROVER,8 20,1995 r.. 109'tys. km. grafitowy metaiic, klima
tyzacja, elektr. otw. szyby i reg. lusterka, elektrycznie stero
wany fotel kierowcy, drewno, ABS, poduszka pow. kierowcy, 
radio, alum. felgi, kupiony w salonie' bezwypadkowy, pierw
szy właściciel, serwisowany w ASO, możliwe raty, - 33.000 
zł. Wrocław, tej. Q601/57-27-33 
ROVER 825 SD. 1994 r., 180 tys. km. 2500 ccm, turbo D. 
zielony metaiic, pełne wyposażenie, alum. felgi, -19.000 zł. v 
Henryków; tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
ROVER MINI, 1989 r., 70 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czamy 
metaiic, katalizator, skórzana tapicerka, drewniane wykoń
czenia, pełny otwierany dach, alum. felgi 175/50/R13, po
szerzany, -13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0602/28-58-50

SAAB
SAAB 900,1995 r., 119 tys. km, 2500 ccm, benzyna, bordo
wy metaiic, 5-drzwiowy, automatic, pełne wyposaż., stan b. 
dobry, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-24-52, 
0605/62-33-21
SAAB 900 COUPE, 1996 r.. 90 tys. km, 2000 ccm. 16V, 
srebrny metaiic, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny 
zamek z pilotem, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, regulowa
na kierownica, blokada skrzyni biegów, alarm, radio z 
RDS-em, aluminiowe felgi, instalacja gazowa, - 35.000 zł. 
Opole, tel. 077/460-80-39
SAAB 9000,1989 r., 2000 ccm, srebrny, w ciągłej eksplo
atacji, • 11.000 zł lub zamienię na mniejszy, może być tań
szy, z dopłatą. Przemków, woj. legnickie, tel. 0608/09-42-98 
SAAB 9000,1990 r.. 180 tys. km, 2300 ccm, 16V, granato
wy metaiic, pełne wyposażenie, stan b. dobry, • 19.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-45-54,0604/63-58-30 
SAAB 9000 CS. 1992 r.. 120 tys. km, 230Ó ccm, turbo, czer
wony, el. otwierane szyby i szyberdach, el. reguł, lusterka i 
fotele, ABS, TCS, SRS, wspomaganie kier., klimatyzacja, 
podgrzewane fotele i lusterka, aluminiowe felgi, radio, tem
pomat, centralny zamek, 2 komputery, welurowa tapicerka, 
serwisowany. - 23.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-69-19 
SAAB 9000 CD, 1992 r., 160 tys. km, 2300 ccm, perlowo
zielony metaiic, skóra, alum. felgi, relingi dachowe, haloge
ny, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, podgrzewane fotele i lusterka, tempomat, ste
reo, centr. zamek, ABS, wspomaganie, SRS, bez wypadku, 
• 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/326-04-93,0607/66-05-04

SEAT
SEAT ALHAMBRA, 1997 r.. 89 tys. km. 1900 ccm. TDi. 90 
KM, granatowy metaiic. pełne wyposażenie, klimatyzacja, 
webasto, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, w kraju od 
roku, - 53.000 zł lub zamienię na tańszy, w cenie do 20.000 
zł. Leszno tel. 0607/09-85-14; Niemcy, tel. 
0049/160-99-55-01-00
SEAT ALHAMBRA, 1997i^, 80 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, grafitowy, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, 
cena 14.000 DEM + cło. Wrocław, tel. 0607/54-34-07 
SEAT AROSA, 1997 r., 46 tys. km, 1000 ccm, zielony meta
iic, ABS, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, - 20.000 
zł. Koźminek, tel. 062/763-75-91,0600/16-16-07 
SEAT AROSA, 1997 r., 140 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, mo- 
relowy, ABS, 2 pod. powietrzne, napinacze pasów, wspoma
ganie, radio, immobilizer,. alarm, - 21.000 zł, Legnica, teL 
0605/13-4 6-60 J:
SEAT AROSA, 1998 r., 38 tys. km, 1000 ccm, benzyna, po
marańczowy^ immobilizer, RO, reg. kierownica, poduszka, 
książka serwisowa, 3-drzwiowy, - 21.000 zł. Sędzimirów, tel. 
076/877-57-23
SEAT AROSA, 1998/99 r„ 25 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, reg. kierownica, 
alum. felgi, alarm, immobilizer, - 20.500 zł. Legnica, tei. 
076/856-35-11
SEAT AROSA, 2000 r., 33 tys. km, 1000 ccm, MPI, czer
wień meksykańska, wspomaganie kier., zderzaki w kolorze 
nadwozia, 2 pod. powietrzne, oryginalny RO, reg. kierowni
ca, niepalący właściciel, reguł, fotele, 2 kpi. opon, I właści
ciel, - 24.900 zł. Prochowice, tel. 076/858-46-61 
SEAT CORDOBA SX, COUPE, SPORT, 1993 r., 45 tys. km. 
1600 ccm, wtrysk, niebieski metaiic, 2-drzwiowy, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie i reg. kierownicy, ABS, .el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, białe zegary, komputer MFA, reguł. wys. 
mocowania i napinacze pasów, kubełkowe fotele, dzielona 
tylna kanapa, alum. felgi, centr. zamek, alarm + pilot immo
bilizer • 23.000 zł. Brzeg, tel. 077/485-21-12 

SEAT CORDOBA, 1994 r„  92 tys. km,. 1900 ccm, turbo D, 
zielony, sprowadzony w całości, bez wypadku, wspomaga
nie, centr. zamek, ei. otw. szyby, ABS, książka serwisowa, -
22.200 zł. Lwówek Śląski! tel, 075/647-72-74,0604/05-88-37 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 60 tys. km, 1400 ccmr  błękitny 
metaiic, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni. I właściciel, stan 
idealny, książka serwisowa, RM, el. reg. reflektory, dzielone 
tylne siedzenia, spoiler, - 18.400 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-27-13 po godz. 21,0604/46-34-26 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1400 ccm :mało eksploatowany, 
blokada Multi-Lock, • 15.800 zł. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 100 tys. kmk 1800 ccm, benzy
na, zielony metaiic, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, szy
berdach • 18.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-16-59 
SEAT CORDOBA GTI. .1994 r.. 90 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
meksykańska czerwień, bez wypadku, wspomaganie, cen.tr. 
zamek, el. otw. szyby, kubełkowe fotele, alum. felgi,, sporto
wy tłumik, w kraju od 3 dni, • 17.900 zł. Rawicz, tel. 
065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT CORDOBA GTł, 1994 r., 65 tys. km, 2000 ccm, sza
ry, RM Panasonic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, szyberdach, alum. felgi, - 17.800 zł lub zamienię na 
Peugeota 605. Chojnów, tel. 076/818-14-99 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czarny, - 21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-08-69 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 81 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metaiic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, stan b. dobry, • 17.400 zł. Kiełczów, tel. 071/398-81-99, 
0502/93-39-72
SEAT CORDOBA, 1994 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, srebrny

metaiic, oclony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, centr. zamek, wspomaganie, RM, książ
ka serwisowa, stan idealny, - 16.500 zł. Legnica, tel. 
076/862-04-09
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1600 ccmjioletowy metaiic, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie .kierownicy, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, • 17.700 zł. Leszno, 
tel. 065/547-78-99,0602/83-61-38,0603/39-35-06 
SEAT CORDOBA, 1994 r.. 91 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony, 5-bjegówy, 5-drzwiowy, RO, bez Wypadku, szyber
dach, w kraju od tygodnia, nie eksploatowany, stan idealny,
- 16.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-84. 
0606/11-38-66
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1400 ccm, fioletowy metaiic, szy
berdach, alarm, ( właściciel, - 17.500 zł. Oława, tel. 
071/313-47-0r
SEAT CORDOBA, 1994 r., 100 tys. kny.1800 ccm. benzy
na, zielony metaiic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. za
mek +; pilot, alum. felgi, - 18.500 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/734-20-12,0605/19-02-38 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1600 ccm, fioletowy metaiic, ABS. 
centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
szyberdach, alum. fe lg i, - 17.700 zl. Rawicz, tel. 
065/547-78-90,0602/83-61-38,0603/39-35-06 
SEAT CORDOBA GUC. 1994 r., 57 tys. km, 1600 ccm, gra
natowy metaiic, centr. zamek, szyberdach, halogeny, RM. 
spoiler, wykończenia w drewnie, alum. felgi, I właściciel, stan 
Idealny. -19.300 zł. Syców, tel. 0601/55-28-50

O  SEAT CORDOBA CLX, 1994/95 r., 130 tys. km, 
1600 ccm, benzyna, w trysk, czerwony, kataliza
tor, sportowe zawieszenie, wspomaganie, el. reg. 
reflektory, obrotom ierz, RO, szyberdach, 4 za
g łów ki, 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, 1994/95 r.. 118 tys. km, 1900 ccm, fiole
towy, wspomaganie, szyberdach, blokada skrzyni, alarm, 
centr. zamek, pilot, - 24.000 zł. Kietrz, tei. 077/485-41-47 
SEAT CORDOBA GLX. 1994/95 r.. 82 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, fioletowy metaiic, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, szyberdach, RM, immobilizer, welu
rowa tapicerka, sprowadzony w całości, stan idealny, • 17.900 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, teł. 065/546-52-76, 
0604/26-53-15
SEAT CORDOBA. 1994/95 r., 118 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
biały, 5-drzwiowy, sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, 
oclony, w kraju od tygodnia, wspomaganie kier., centralny 
zamek, RM, aluminiowe felgi, spoiler, książka serwisowa, -
17.900 zł. Wrocław, tel. 071/354-22-03 po godz. 19, 
0605/65-80-69
SEAT CORDOBA, 1995 r.. 83 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
niebieski metaiic, 4-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek, radio, w kraju od tygodnia, • 18.900 zł. Syców, 
tel. 062/785-35-30,0606/37-88-48 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 100 tys. km, 1600 ccm, morski 
metaiic, stan dobry, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, oryginalny przebieg, nowe opony,
- 21.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-10-78.0605/54-44-99 
SEAT CORDOBA. 1995 r., 100 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, czerwony, stan b. dobry, z salonu, wspomaganie kier., 
centralny zamek, immobilizer, alarm, radioodtwarzacz Pio
neer. serwisowany, - 20.500 zł lub zamienię. Oborniki Ślą
skie. tel. 0603/13-84-99
SEAT CORDOBA, 1995 r.. 73 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony metaiic, wspomaganie, centr. zamek, obrotomierz, 
ciemne szyby tylne, - 22.200 zł. Syców, tel. 062/785-94-95, 
0604/27-78-61
SEAT CORDOBA CLX. 1995 r.. 113 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, .czerwony, 5-biegowy. 4-drzwiowy, alarm, el.szyby, 
RM, pokrowce, centr. zamek, blokada Mul-T-Lock, kataliza
tor, obrotomierz, halogeny, kupiony w Polsce w salonie, peł
na dokumentacja, komplet opon zimowych, stan idealny, 
garażowany, zadbany, - 21.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-10-94.0606/23-55-58 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 59 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
kolor morski metaiic, welurowa tapicerka, RM, blokada skrzy
ni biegów, szyberdach fabryczny, ABS, wspomaganie, stan 
b. dobry. - 23.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-28 
SEAT CORDOBA, 1996 r.. 59 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metaiic, kupiony w salonie, serwisowany, bez 
wypadku, i właściciel, zadbany, stan b. dobry, • 21.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-29-29

SEAT CORDOBA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, centr. zamek, 2 poduszki pow., wspomaganie, 
el. otw. szyby, klimatyzacja, - 22.800 zł. Jawor, tel. 
0601/56-76-82
SEAT CORDOBA, 1996 r., 88 tys. km, 1800 ccm. 16V, srebr
ny metaiic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, alarm, sportowe siedze
nia i kierownica, - 24.000 zł. Krotoszyn, tel. 0601/47-91-05, 
062/725-02-18
SEAT CORDOBA, 1996 r .  71 tys. km, 1600 ccm. zielony 
metaiic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, centralny za
mek. ABS, wspomaganie kier., immobilizer, I właściciel, ga
rażowany, w kraju od 9 miesięcy, stan b. dobry, - 25.600 zł. 1 
Strzelin, tel. 071/392-02-58
SEAT CORDOBA, 1996 r., 111 tys. km, 1400 ccm, ciemno
zielony metaiic, wspomaganie, centr. zamek, opony zimo
we, kubełkowe fotele, oszczędny. - 22.600 zł. Wrocław, tel. 
071/367-31-14
SEAT CORDOBA, 1996 r.. 126 tys. km, srebrny metaiic, 2 
pod. powietrzne, immobilizer, alum. felgi, wspomaganie, ku
bełkowe fotele, - 25.600 zł. Złotoryja, tel. 0503/79-0t-65 
SEAT CORDOBA, 1996/97 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo-. 
ny, bogate wyposażenie, sprowadzony w całości, bez wy
padku, - 25.500 żł lub zamienię na Seata Ibizę diesel. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-71-76 
SEAT CORDOBA, 1997 r.", 58 tys. km, 1400 ccm, wtrysk,

. wiśniowy metaiic, immobilizer, centr. zamek, - 22.200 zł lub 
zamienię pa tańszy, do remontu; może. być bus. Leszno 
Górne, tel. 068/376-65-67

O  SEAT CORDOBA, 1997 r., 36 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, z ie lony metaiic, wspomaganie, ABS, 
centr. zamek, im mobilizer, blokada skrzyni bie
gów, garażowany, 2 poduszki pow., radio, - 24.500 
zł. Wrocław, tel. 071/345-54-95 84015741

SEAT CORDOBA, 1997/98 r., 60 tys. km. 1400 ccm, benzy
na, srebrny metaiic, wspomaganie, światła przeciwmgielne, 
poduszka pow., obrotomierz, el. otw. szyby, centr. zamek + 
pilot, zadbany, w kraju od 10 mies., alum. felgi, i właściciel, 
garażowany, kupiony w salonie, atrakc. wygląd, • 25.900 zi. 
Paczków, tel. 077/431:66-47.0 6 0 8 /0 2 -8 ^
SEAT CORDOBA SXE. 1997/98 r~91 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, kolor perłowoczarny, kupiony w salonie, serwiso
wany, garażowany, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, immobilizer, RO 4  4 głośniki, nowe 
opony, opony zimowe z felgami, - 25.000 zł. Świeradów Zdrój, 
teł, 090/67-46-93
SEAT CORDOBA, 1998 r., 36 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy metaiic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowa
ny. relingi dachowe, garażowany. Gostyń, tel. 065/572-53-63, 
0605/28-09-16
SEAT CORDOBA SXE, 1998 r., 25 tys. km. 1600 ccm. czer
wony, bez wypadku, z salonu, osłona silnika, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny, alarm, 
welurowa tapicerka, • 28.500 zł. Kalisz, tei. 0601/74-27-45 
SEAT CORDOBA COUPE, 1998 r „  37 tys. km, 1900 ccm, 
TDI, srebrny metalić, 110 PS, klimatyzacja, ABS, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, alum. 
felgi, Immobilizer, alarm, - 35.800 zł. Leszno, tel. 
065/526-62-27 po godz. 16
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SEAT CORDOBA VARIO, 1998 r.. 22 tys. km, 1600 ccm. 
szary metalic,75  KM, centr. zamek, alarm, immobilizer, wspo- 
maganie, relingi dachowe, I właściciel, kupiony u dilera, - 
29.2Ó0- ł ł .  Wałbrzych, tel. 074/844-85-75.849-17-78 
SEAT CORDOBA VARIO, 1998/99 r.. 1600 ccm. benzyna, 
biały. I rej. 06.1999 r.. 5-drzwiowy, kupiony w salonie, serwi
sowany, wspomaganie kier., garażowany, bez wypadku, stan 
b. dobry, - 21.500 zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, teł. 
0602/88-89-68
SEAT CORDOBA, 1999 r ,  39 tys. km.4£00 ccm, bordowy 
metalic, 100 KM, I właściciel, kupiony w salonie, najbogat
sza wersja, alum: felgi, stan idealny, *-35.000 zł. tel. 
0608/16-71-67 ;  ' “  , .
SEAT CORDOBA VARIO, 2000 r.,7  tys. km. 1400 ccm, 16V, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, szyberdach, alum. felgi,
- 35.000 zł. Międzychód, woj. gorzoWskie. tel. 0603/45-13-96 

SEAT CORDOBA, 2000 r.. 13 tys. km, 140p ccm, benzyna, 
zielony mefalic, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, centr. zamek, RM, poduszka pow., nie 
eksploatowany w kraju, - 36.500 zi. Wałbrzybh, tel. 
074/848-66-13,0601/79-66-69
SEAT IBIZA, 1985 r., 1500 ccm, - 3.900 zł. Wojcieszyn, tel. 
076/877-54-98
SEAT IBIZA, 1986 r., 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, alum. felgi, szerokie opony, RO, zadba
ny, oszczędny, - 6.300 zł lub zamienię na inny, do poj. 
1000-1200 ccm. Legnica, tel. 076/855-25-11 po godz. 17. 
SEAT IBIZA, 1987 r., 1700 ccm, diesel, czarny, do popra
wek blacharskich, - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/84-18-19 
SEAT IBIZA, 1987 r., 194 tys. km, 1200 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, centralny zamek, nowe opony, nowy akumula
tor, - 4.200 zl. Wrocław, tel. 316-31-86 
SEAT IBIZA, 1988 r., 1500 ccm, diesel, czamy, • 9.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0601/84-18-19 
SEAT IBIZA, 1989 r., 900 ccm, benzyna, czerwony, stan 
techn. i blacharki b. dobry, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, -
6.800 zł. Prudnik, tel. 077/437r61-30 
SEAT IBIZA, 1990 r., 120 tys. km, 1200 ccm, czamy, sys
tem Porsche, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, hak. garażowany.
• 6.700 zł. Bolesławiec, tel. 0608/57-10-62 

SEAT IBIZA, 1990 r.. 1200 ccm, benzyna 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.600 zł. Choj
nów, tel. 0600/16-48-26

SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, wtrysk, czerwony, centr. 
zamek, el. otw. szyby, I właściciel, z urzędu celnego, kpi. 
dokumentacja, - 7.400 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Go
styń. tel. 0604/71-01-78
SEAT IBIZA. 1990 r„  92 tys. km, 900 ccm, benzyna, biały, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, zadbany, tylna szyba ogrzewana z 
wycieraczką i lotką, stan b. dobry, na białych tablicach - 650 
DEM. Gubin, tel. 0603/10-50-15,0502/42-59-67 
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, czamy. 5-drzwiowy. hak, 
silnik system Porsche, na zachodnich tablicach - 750 DEM. 
Jawor, tel. 0501/61-84-34
SEAT IBIZA, 1990 r., 1500 ccm, niebieski metalic, w kraju 
od 4 lat, katalizator, silnik system Porsche, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, 5-biegowy, zadbany, pilne, • 5.600 
zl. Lubin, tel. 0608/01-49-64

SEAT IBIZA, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, perłowoczamy, 
wersja sportowa, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, ciem
ne szyby, ospoilerowany, alum. felgi, RO, - 7.600 zł. Niemo
dlin. tel. 077/460-64-20.0501/45-77-47 
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, czerwony, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, RM, opony zimowe, - 7.700 zl. Wrocław, tel. 
0602/49-01-58

O  SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm , granatowy meta
lic , •  7.900 z ł lub  zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022421

SEAT IBIZA, 1991 r., 117 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, grana
towy, 5-biegowy, silnik system Porsche, el. otw. szyby, centr. 
zamek, - 6.900 zł. Bobrowice, tel. 068/391-32-49 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm 2-drzwiowy, stan b. dobry, 
na zachodnich tablicach - 750 DEM. Jawor, tel. 0605/64-11-73 

SEAT IBIZA, 1991 r., 60 tys. km, 903 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumulator, zadbany, stan tech
niczny b. dobry, garażowany, z pełną dokumentacją, bez 
wypadku. • 8.300 zł. Kluczbork, tel. 077/418-60-80 
SEAT IBIZA, 1991 r., 110 tys. km, 1500 ccm, niebieski, 
5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, pełny wtrysk, silnik 
z systemem Porsche, przegląd do 5.2002 r, - 6.900 zł. Bo
browice, tel. 068/391-32-49
SEAT IBIZA, 1991 r., 80 tys. km, 900 ccm, benzyna, niebie
ski, RO, - 7.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-49-08 

SEAT IBIZA, 1991 r., 70 tys. km, 1200 ccm, czamy, oclony 
w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja, ku
bełkowe fotele, RM, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, książka serwisowa, - 9.500 zł. Legnica, tel. 
076/862-04-09
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, granatowy, stan b. dobry, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, zadbany, pełna dokumentacja,
- 7.900 zł lub zamienię na inny. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-12-67,0604/65-70-78
SEAT IBIZA SX, 1991 r., 107 tys. km, 1200 ccm silnik sys
tem Porsche, RO + głośniki, dod. światło .stop*, hak, I rej. 
09.99 r., bez wypadku, garażowany, nowy pasek rozrządu, 
napinacz, pompa wody i ukł. hamulcowy, stan b. dobry, -
8.250 zł. Złotoryja, tel. 076/878-73-80,076/878-16-22 
SEAT IBIZA, 1991/92 r.. 85 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, czer
wony, w kraju od miesiąca, bez wypadku, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, nowy model, RM, ekonomiczny 5 1/100 km, -
7.900 zl (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
076/866-33-33,0602/71-07-00 
SEAT IBIZA, 1991/92 r., 1200 ccm, biały, 3-drzwiowy. 5-bie
gowy, silnik system Porsche, - 5.900 zł. Wrocław, tel.
329-58-73
SEAT IBIZA, 1992 r „  99 tys. km, 903 ccm, zielony metalic, 
ekonomizer, 3-drzwiowy, garażowany, stan techn. b. dobry,
- 7.800 zł. Głogów, tel. 076/834-65-12
SEAT IBIZA, 1992 r., 138 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czar
ny, silnik system Porsche, sprowadzony z Niemiec, bez wy
padku, alum, felgi, RO, garażowany, - 8.700 zł. Lubin, tel. 
076/844-46-00
SEAT IBIZA, 1992 r., 110 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, szyberdach, - 5.300 zł. Syców, tel. 
062/785-35-30,0606/37-88-48 
SEAT IBIZA GT. 1992 r.. 115 tys. km, 1500 ccm, biały, 100 
KM, 4-drzwiowy. el. otw. szyby, spoilery, ciemne szyby, stan 
b. dobry, na zachodnich tablicach - 3.000 zł. Świdnica, tel. 
0606/98-20-70
SEAT IBIZA, 1992 r., 51 tys. km, 900 ccm, niebieski, w kra
ju od miesiąca, stan b. dobry, - 7.300 zł. Zbylutów 77, gm. 
Lwówek Śląski, tel. 075/784-31-64^0605/64^91 -58 . ,  
SEAT IBIZA CLX SPORT, 1992/93 r., 118 tys. km, 1200 ccm. 
wtrysk, srebrny metalic, centr. zamek, obrotomierz, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, RO, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, spoilery, dodatkowe światło .stop*, welurowa ta
picerka, kubełkowe fotele, 5-drzwiowy, 5-biegowy, książka 
serwisowa, stan b. dobry w kraju od pól roku • 10.300 zł. 
Rakowice, gm. Bolesławiec, tel. 075/644-92-50, 
0608/62-57-48
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, granatowy, centr. zamek, 
el. otw. szyby, na białych tablicach -1.300 DEM. Gozdnica, 
tel. 068/360-16-58
SEAT IBIZA, 1993 r., 108 tys. km, 1500 ccm, brązowy me
talic, 5-drzwiowy, listwy na progach, el. otw. szyby, haloge
ny, hak, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, cena -
1.700 DEM. Jawor. tel. 0605/64-11-73 
SEAT IBIZA, 1993 r., 130 tys. km, 1200 ccm, czerwony, II 
właściciel, szyberdach, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, ra
dio. przegląd do 2002 r, -10.800 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43

SEAT IBIZA, 1993/94 r„ 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, el. reg. reflektory, wspomaganie-kier., szyberdach, 
dzielona tylna kanapa, reg. pasów i siedzeń, obrotomierz, 
radioodtwarzacz + 6 głośników, nowy model, alarm + pilot, 
nowy przód, sprowadzony w całości, I właściciel, stan b. 
dobry, -18.800 zl lub zamienię na tańszy, VW Golf II diesel, 
inne. Brzeg. tel. 077/416-59-43.0501/58-12-14 
SEAT IBIZAr 1993/94 r., 98 tys. km, 1600 ccm, + gaz, biały, 
wspomaganie kier., centr. zamek + pilot., białe alum. felgi 
15", nowe opony 195/50, radio + CD. I właściciel, sprowa
dzony w całości, po wymianie oleju, amortyzatorów, sporto
wy ukł. wydechowy, białe zegary, alu. pedały, 4 koła zimo
we, • 14.500 zł lub zamienię na Mazdę MX-3, Toyotę Celicę. 
Wschowa, tel. 0605/20-04-17 wieczorem 
SEAT IBIZA, 1994 r., 140 tys. km, 1400 ccm 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, - 15.000 zł. Drezdenko, teł. 
095/762x01-06,0602/18-44-78 
SEAT IBIŻAiv1994 r., 80 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, 15.700 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78, 
0603/84-64-66
SEAT IBIZA, 1994 r.Ł 1Ó7Ktys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, ws>pomaganteŁdzjelona tylna kanapa, zagłówki 
z przodu i z tyłu, RM, alUm.Telgi, r 15.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/322-76-73
SEAT IBIZA. 1994 r., 121 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer- 
wony.. 5-drzwiowy, • 15.000 j ł .  Dłoń, tel. 065/54-7-77-36 
SEAT IBIZ^,, 1994, r., 98 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, - 16.000 zł.' Radbmierz, gm. Janowice 
Wielkie, tef: 0603/95-48^50

SEAT IBIZA,^994 r„ 145 tyglem, 1900 ccm, diesel, niebie
s k i metalic, 3-drzwiowy, sprowadzony W całości; I właściciel 
w kraju, kpi. dokumentacja, wspomaganie, RM + 4 głośniki, 
stan b. dobry, -17.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-84-84 
SEAT IBIZA, 1995 r., 79 tys. km, 1050 ccm^niebiski, immo
bilizer, RO, blokada, poduszka pow., 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, • 16.000 zl. Głogów, tel. 076/832-2182, po 18 
SEAT IBIZA, 1995 r., 100 tys. km, 1043 ccm, czarny, 
3-drzwiowy, alarm + centr. zamek i pilot, alum. dodatki wnę
trza, reguł. wys. mocowania pasów, wzmocnienia, boczne 
drzwi, - 16.000 zł lub zamienię na inny. Lubin, tel. 
0609/27-59-37

SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, bez wypadku, alarm, immobilizer, oznakowany, 
RO Pioneer, Mul-T-Lock, el. reg. reflektory, termometr, kom
pletna dokumentacja, po wymianie oleju i filtrów, stan b. do
bry, - 18.300 zł. Jelenia Góra. tel. 075/753-34-29 
SEAT IBIZA, 1995 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, alum. feigi, wspomaganie, - 18.500 zł. Kalisz, tel. 
0605/07-51-46
SEAT IBIZA, -1995 r.t 150 tys. km, 1400 ccm, zielony, 
3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer. 2 poduszki pow., 
szyberdach, - 18.000 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-02-21,0605/24-86-16 
SEAT IBIZA, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czamy 
metalic, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, wspoma
ganie, RO + 6 głośników, stan dobry, nie składak, pilnie, -
16.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-56-29,0603/32-11-02 
SEAT IBIZA, 1995/96 r., 100 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., szy
berdach, centralny zamek, alarm + pilot, el. reg. reflektory, 
regulowana kierownica, 3-drzwiowy, nowe opony, stan b. 
dobry, przegląd do 09.2001 r, -  18.800 zł. Wrocław, tel. 
071/341-50-24 po godz. 19,0601/30-20-17 
SEAT IBIZA, 1996 r., 84 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, radio, welurowa tapicerka, blokada skrzyni bie
gów, zderzaki w kolorze nadwozia, -16.500 zł (możliwe raty). 
Legnica, tel. 076/862-77-03

SEAT IBIZA, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, biały, sprowa
dzony, sprawny technicznie, możliwość sprzedaży na raty, 
stan b. dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -15.300 
z ł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0603/60-78-74
SEAT IBIZA, 1996 r., 99 tys. km, 1900 ćcm, diesel, niebie
ski, 5-drzwiowy, garażowany, immobilizer, el. otw. szyby, 
wspomaganie, alarm + centralny zamek na pilota, właściciel 
niepalący, sprowadzony w całości, zadbany, stan b. dobry, 
przegląd do 05.2002 r, - 22.000 zł. Środa Śląska, tel. 
071/317-21-46
SEAT IBIZA, 1996/97 r.. 89 tysJtm. 1900 ccm. diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, RO z RDS. 
stan idealny, oznakowany, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, - 25.800 zł (możliwe raty przez komis). Góra, tel. 
065/543-57-53
SEAT IBIZA, 1997 r., 40 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalik, wspomaganie, 4-drzwiowy, - 22.500 zł. Góra, tel. 
0601/76-66-52
SEAT IBIZA SXE, 1998 r., 1900 ccm, diesel, niebieski me
talic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby,'el. reg. lu
sterka, poduszka pow., uchylne szyby, alarm, welurowa ta
picerka, bez wypadku, - 24.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Leszno, tel. 0607/04-77-67 /■
SEAT IBIZA, 1998 r., 57 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, el. otwierane szyby, el. reg. lusterka, aluminiowe 
felgi 15". kubełkowe fotele, ABS, spoiler, atrakcyjny wygląd, 
• 28.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0604/99-08-72 • 
SEAT IBIZA, 1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, el. otw. szyby, centr. zamek, pilot w kluczu, ciemne 
szyby, wspomaganie kier., RO + 4 głośniki, 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, atrakcyjny wygląd, - 23.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-61-69,0607/77-36-99 
SEAT IBIZA, 1999 r., 35 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny, mało eksploatowany, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
RM Sony + dżojstik, dodatkowo 4 opony zimowe Dębica Fri- 
go, kupiony w salonie, I właścicielka, • 22.000 zł. Oleśnica, 
tel. 0607/15-07-17
SEAT IBIZA, 1999 r., 49 tys. km, 1900 ccm, SDi, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, obrotomierz, el. otw. 
szyby, szyberdach, alarm, dodatkowe światło .stop*, listwy, 
spoiler, centr. zamek + pilot, felgi 14”, dzielone fotele, 4 za
główki, RM z RDS + 6 głośników, atrakc. wygląd, b. ekono
miczny, garażowany, zadbany po wymianie filtrów i oleju, 
stan b. dobry - 27.900 zł. Wrocław, tel. 0603/36-70-31 
SEAT IBIZA, 2000 r., 14 tys. km, 1400 ccm, MPI, czerwony, 
szyberdach. wszystkie el. dodatki, ABS, 3-drzwiowy, cena -
8.500 CHF + cło. Lubin, tel. 0503/93-24-85 
SEAT MALAGA, 1990 r., 96 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
wiśniowy, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 6.800 zi. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-23-54,0608/46-74-51 
SEAT MALAGA. 1991 r., 1700 ccm, diesel, • 8.000 zł. Śrem, 
woj. poznańskie, tel. 0601/08-60-21 
SEAT MALAGA, 1991 r.. 127 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, szyberdach, centr. zamek, 4-drzwiowy, stan 
idealny, na zachodnich tablicach - 2.350 zł. Żary, tel. 
068/374-88-94,0604/98-65-56 
SEAT MARBELLA" 1990 r „  1000 ccm; benzyna, błękitny 
metalic, 5-biegowy, na białych tablicach • 850 DEM. Szcze
cin. tel. 0607/58-67-39
SEAT MARBELLA, 1991 r., 843 ccm, biały, przegląd do 2002 
r., bez wypadku, - 5.500 zi. Lubin, tel. 076/842-83-43 
SEAT TOLEDO, 1991/92 r., 1600 ccm, czerwony, szyber
dach, el. reg. reflektory, hak, stan b. dobry, -12.800 zł. Lwó
wek Śląski, teł. 0606/23-29-39 
SEAT TOLEDO, 1991/92 r., 1900 ccm, diesel, biaiy, szyber
dach, hak, wspom. kierownicy, spoiler tylny na klapie, RO, 
halogeny i reflektory w kolorze żółtym, w kraju od 2 mies., 
stan b. dobry, - 16.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-53-96, 
0608/45-79-13
SEAT TOLEDO GLJ, 1992 r „  100 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, katalizator, szyberdach, spo
iler, sprowadzony w całości, bez wypadku, RM, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 12.600 zi. Chojnów, tel. 
0605/34-85-40

SEAT TOLEDO, 1992 r., 120 tys. km, 16Ó0 ccm,,wtrysk, 
czerwony, alarm, Tytan-Lock, hak, - 11,700 żfe Legnica, tel. 
0601/50-97-44

SEAT TQLEDÓ, 1992^!, 110 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
115 KM, - 14.900 zł. Legnica, tel. 076/858-55-14, 
0601/57-34-03
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 183 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, brązowy metalic, centr. zamek, alarm *  pilot, el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, halogeny, wspoma
ganie, szyberdach, dzielona tylna kanapa, welurowa tapi
cerka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RM + 6 gło
śników, garażowany, nowe amortyzatory, za, • 19.500 z ł . ., 
tel. 0603/60-61-18
SEAT TOLEDO, 1992 r., 106 tys. km, 2000 ccm, metalic 
metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, el. reguł, i podgrzewane lusterka, szyberdach, 
eł. reg. reflektory, aluminiowe felgi, • 15.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/735-19-33,0606/92-53-16 

SEAT TOLEDO, 1992 r., 81 tys. km, 1600 ccm, niebieski, 
sprowadzony w całości według nowych przepisów, serwiso
wany, .- 11.600 zł. Bolesławiec, tel. 0600/89-30-91 
SEAT TOLEDQ, 1992 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
sprowadzony w całości, bez wypadku, ’- 12.900 zł. Dobro
szyce, tel. 071/314-11-83
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, zielony meta
lic, ABS, stan b. dobry • 4.300 DEM + cło. Karpacz, tel. 
075/761-81-47
SEAT TOLEDO, 1992 r., 135 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., szyberdach, RM, stan 
b. dobry, • 13.900 zi. Kłodzko, tel. 0605/74-22-01 
SEAT TOLEDO. 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, 
ABS, welurowa tapicerka, RM, komputer, stan idealny, •
19.200 zł.' Legnica, tel. 076/862-04-09 
SEAT TOLEDO. 1992 C 152 tys. km, 1900 ccm, TD, złoty 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterkd; el. reg. reflektory, alum. felgi, nowy akumulator, 
sprowadzony w całości, • 18.500 zł. Leszho, tel. 
065/529-04-54 po godz. 17

SEAT TOLEDO, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic. alum. felgi, lotka, welur, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, lakierowane zderzaki i lusterka, stan 
b. dobry, centr. zamek, RO i głośniki, - 16.500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/736-64-42,781-21-40 

SEAT TOLEDO, 1992 r., 128 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
szary metalic, wspomaganie kier., immobilizer, szyberdach, 
el. antena, RM, aluminiowe felgi, stan b. dobry, -11.800 zł. 
Wrocław, tel. 325-91-13,0606/10-16-33 ■
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 120 tys. km, 1984 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, ABS, el. otw. szyby, §K-regilusterka, 
welurowa tapicerka, sportowa kierownica, hak, sprowadzo
ny w 1998 r., bagażnik dachowy, stan b. dobry, -13.000 zł. 
Wrocław, tel. 348-27-52,0601/85-28-83 
SEAT TOLEDO. 1992/93 r., 151 tys. km. 1600 ccm. kolor 
grafitowy metalic, I właściciel, kpi. dokumentacja, bez wy
padku, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. 
reflektory, halogeny, welurowa tapicerka, dzielone tylne sie
dzenia, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer,
-13.000 zł lub zamienię na kombi. Lubin, tel. 076/847-69*67, 
0607/50-38-53
SEAT TOLEDO, 1993 r., 109 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, I właściciel, na białych tablicach - 3.300 DEM. Suli
ków, tel. 075/775-58-22
SEAT TOLEDO, 1993 r., 85 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, - 14.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-14-99
SEAT TOLEDO, 1993 r., 125 tys. km, 1800 ccm, czamy. 
serwo, stan dobry, -15.000 zł. Legnica, tel. 076/855-35-39 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, - 16.600 zł lub zamienię, (możliwe 
raty przez komis). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, kolor wiśniowy, el. reg. reflektory, katalizator, stan 
dobry, - 12.300 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0503/33-15-96 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 94 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, bez wypadku, wspomaganie, el. reg. reflektory, w kra
ju od tygodnia, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, -
12.900 zł (kupujący nie płaci podatku). Rawicz, tel. 
0604/97-38-95
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, 1993 r., czamy, centralny zamek, RO CD, 
el. reg. reflektory, hak, stan b. dobry, - 14.500 zł lub zamie
nię na busa. Świdnica, tel. 074/851-38-38 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 108 tys. km. 2000 ccm. GT. czer
wony, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, alarm + 
pilot, aluminiowe felgi, RM, el. reguł, reflektory, welurowa 
tapicerka, sprowadzony w całości, atrakcyjny wygląd, •
17.800 zł. Wrocław, tel. 0502/15-93-57 
SEAT TOLEDO GLX, 1993/94 r., 95 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czarny, bez wypadku, oryginalny lakier, w kraju od 
tygodnia, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, obrotomierz, listwy boczne, 
halogeny, immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, welu
rowa tapicerka, stan idealny, - 13.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-48-42
SEAT TOLEDO. 1993/94 r., 112 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, złoty metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
oznakowany, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, nowy 
akumulator i opony (12.000 km przebiegu), zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, -14.800 zł. Wrocław, tel. 781-26-22, 
0606/65-70-23
SEAT TOLEDO GT. 1994 r.. 85 tyS. km, 2000 ccm, biały, 
wspomaganie, ABS, szyberdach, alum. felgi, spoilery, welu
rowa tapicerka, pełne wyposażenie el., dokum., w kraju od 6 
mies. • 17.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-24-56 wieczorem, 
0603/29-38-99
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1800 ccm, wtrysk, czerwony, wspo
maganie, w kraju od tygodnia, sprowadzony jako bezwypad
kowy, serwisowany, - 14.700 zł (możliwe raty). Koskowice, 
tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
SEAT TOLEDO, 1994 r.. 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
niebieski, sprowadzony w całości, bez wypadku, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, alum. felgi, - 22.200 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/647-72-74,0604/05-88-37 

SEAT TOLEDO, 1994 r.. 98 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, wi
śniowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, szyberdach, radio, w kraju od 4 dni, zadbany, -15.900 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
SEAT TOLEDO GT, 1994 r„  120 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
benzyna, złoty metalic, 125 KM, lotka, ABS, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, 4 el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, reg. kierownica, alum. felgi, immobilizer, -
16.500 zł lub zamienię na tańsży do 8.000 zł. Głogów, tel. 
0606/57-15-95,076/835-53-74 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
immobilizer, wspomaganie, - 15.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/640-57-78-
SEAT TOLEDO, 1994 r., 2000 ccm, biały, 5-biegowy, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, radio, atrakcyjny wygląd - 6.000 
DEM + cło. Złotoryja, teł. 0604/88-58-19 

O  SEAT TOLEDO, 1995 r., 2000 ccm, ko lor g ra fito 
wy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, 
wszystkie el. dodatki, szyberdach, - 23.600 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022701

SEAT TOLEDO, 1995 r., 155 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, w kraju od tygodnia, oclony, bez wypadku, wspoma

ganie, serwo, el. reg. reflektory, el. podgrzewane lusterka, 
zderzaki w kolorze nadwozia, 4 zagłówki, r 19.900 zł. Mirsk, 
tel. 0606/50-08-90, woj.'jeleniogórskie 

SEAT TOLEDO, 1995 r.. 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
16V, kolor śliwkowy metalic. ABS, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, skórzana tapicerka, alum. felgi, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, książka serwisowa, bez wypad
ku, stan b. dobry. - 24.500 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-97-39. 
0602/36-81-48

SEAT TOLEDO TDI, 1996 r., 80 tys. km, 1900 ccm, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, zadbany 28.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/87-12-49
SEAT TOLEDO GT, 1996 r., 2000 ccm, 16V, kolor wrzoso- 
wo-niebieski, wersja sportowa, pełne wyposażenie, skórza
na tapicerka, klimatyzacja, atrakc. wygląd, -19.900 zł. Lesz
no, tel. 065/529-72-40,0607/43-70-34 

SEAT TOLEDO, 1996/97 r., 130 tys. km. 1900 ccm. TDI. 
bordowy metalic, el.otw. szyby i szyberdach, regulacja świa
teł, alarm, immobilizer, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, udo
kum. pochodzenie, - 29.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
0603/77-89-79

SEAT TOLEDO, 1996/97 r., 86 tys. km, 2000 ccm, 150 KM, 
granatowy metalic, sprowadzony jako mienie, klimatyzacja, 
centr. zamek, 2 pod. powietrzne, pełne wyposażenie elek
tryczne, tapicerka częściowo skórzana, - 28.000 zł (możliwe 
raty). Wrocław, tel. 071/345-39-28 

SEAT TOLEDO. 1996/97 r.. 58 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, -
24.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-5048,0503/92-33-66 
SEAT TOLEDO. 1997 r.. 100 tys. km. 1900 ccm, TDI. srebr
ny metalic, RO ♦ CD Kenwood, 5-biegowy, ABS, wspoma
ganie kier., el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, 2 poduszki 
pow., sprowadzony w całości. I właściciel, kpi. dokumenta
cja, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, • 33.000 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-27-47,0603/86-71-15 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem • AG0210 
www.autogielda.com.pl)

SEAT TOLEDO, 1997 r., 75 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, zie
lony, wspomaganie kier., 5-biegowy, radio, Mul-T-Lock, ku
piony w salonie w kraju (faktura zakupu), książka gwaran
cyjna, - 23.000 zł. Kamienica, te l. 077/431-64-44, 
0608/50-06-93
SEAT TOLEDO. 1997 r., 30 tys. km, 1800 ccm, kolor grafi
towy metalic, książka serwisowa, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyby, - 24.000 zł. Poniec, tel. 065/573-13-63 

O  SEAT TOLEDO, 1999 r., TD i, czerwony, pełne wy
posażenie, • 54.500 z ł lu b  zam ienię. Żary, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022201

SEAT TOLEDO, 1999 r., 8 tys. km, 2300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, wersja skandynawska, pełne wyposażenie, 
stan idealny, - 60.000 zł. Raciborowice, tel. 076/818-97-32

SKODA
SKODA 100S, 1974 r., 98 tys. km, 990 ccm, czerwony, mało 
eksplatowany, po starszej osobie, .na chodzie*, zadbany, 
przegląd, • 1.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-55-53 

SKODA 100S, 1977 r.. 85 tys. km, 988 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, po remoncie podwozia, przegląd do
03.2001 r, - 800 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-30-05 
wewn. 358
SKODA 105 S, 1977 r., 35 tys. km. 1100 ccm, morski, stan 
dobry, rej. do grudnia 2001 w ciągłej eksploatacji, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-45-50
SKODA 105,1980 r., 1000 ccm. czerwony, zadbany, stan 
dobry, przegląd do 02.2002 r. - 1,100 zł. Chojnów, tel. 

;  076/818-79-77 
SKODA 105 L, 1981 r., zielona, stan b. dobry, po remoncie 
blacharki, po lakierowaniu, nowy kpi. sprzęgła, hamulce, 
uszczelniony silnik, konserwacja, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 
786-87-33 wieczorem
SKODA 105 L, 1981 r., 1050 ccm, czerwony, stan dobry, po 
remoncie silnika, brak przeglądu, stan opon dobry, - 950 zł 
lub zamienię. Doboszowice, tel. 074/817-87-62 
SKODA 105 L. 1981 r., 79 tys. km. 1046 ccm. pomarańczo
wy. stan techn. dobry. Dzierżoniów, tel. 074/646-16-88 po 
godz. 20
SKODA 105 L. 1981 r. po remoncie silnika, stan blacharki 
dobry. -1.100 zł. Lubań, tel. 0608/86-37-66 
SKODA 105S. 1981 r.. 1046 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
stan tech. dobry, blacharka do poprawy, - 600 zł. Topola, 
gm. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-40-64 
SKODA 105,1981 r., 66 tys. km, 1046 ccm, benzyna, pia
skowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 07.2001 r., stan 
blacharki dobry, I właściciel, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/783-29-43

SKODA 105 S. 1981 r., 1050 ccm, czerwona, stan dobry, po 
remoncie silnika, światła jazdy dziennej,, trapezowe lampy 
przednie i tylne, kołpaki, pokrowce, obrotomierz, opony ba
lonowe, zagłówki, części zapasowe, -1.300 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Wschowa, tel. 065/540-14-16 
SKODA 105 S. 1982 r.. 1035 ccm, biały, stan dobry, zareje
strowany, ważny przegląd, nowe tablice rejestracyjne, gara
żowany, -1.300 zł. Lubań, tel. 0604/83-55-51 
SKODA 120 GLS, 1982 r., 1174 ccm, benzyna, niebieski. 
RM, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 1.600 zł. Strze- 
szów, gm. Wisżnia Mała, tel. 071/312-83-36 _
SKODA 105 S, 1982 r., 69 tys. km, biały, stan dobry, ważne
OC. - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35
SKODA 105 L, 1982 r., czerwony, hak. RO, dużo nowych
części, stan dobry, -1.200 zł. Nysa, tel. 077/431 -02-21
SKODA 105 L, 1982 r., niebieski, nowe opony, akumulator i
tapicerka. • 1.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-56-81.
0606/31-35-17
SKODA 105S, 1982 r., 139 tys. km. 1050 ccm, benzyna, 
niebieski, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do
08.2001 r. - 650 zł. Wrocław, tel. 372-47-88
SKODA 105 L. 1982/83 r., 5 tys. km. 1050 ccm, benzyna, 
niebieski, rozkładane fotele, plastikowe zderzaki, po remon
cie silnika, do poprawek blacharskich; przegląd 2002 r, - 1.000 
zł. Wrocław, tel. 784-33-46
SKODA 105 S, 1982/83 r., 1049 ccm, biały, hak, garażowa
ny, po remoncie silnika, plastikowe nadkola, stan dobry, prze
gląd do 07.2001 r. - 1.300 zł. Wrocław, tel. 316-84-07, 

.0502/96-50-31
SKODA 105 S, 1983 r.. 1052 ccm, beżowy, sprawny, zareje
strowany, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -1.150 zł. Cho
cianów, tel. 076/818-40-37
SKODA 120 L. 1983 r.. czerwony. OC opłacone. - 500 zł. 
Wrocław, teL071/349-42-67
SKODA 105S, 1983 r:, 40 tys. km, żółty, garażowany, stan
b. dobry, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 321-04-45 
SKODA 105 L. 1983 r., 100 tys. km, 1046 ccm, benzyna, 
biały, I właściciel, w ciągłej eksploatacji, aktualny przegląd i 
ubezpiecz., po remoncie kapitalnym silnika (w 1997 r.). nowa 
inst. elektryczna, akumulator na gwarancji, nowe uzwojenie 
rozrusznika, nowy alternator, prawie nowe opony Michelin, 
bagażnik dachowy, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-39-80, 
0601/09-75-80
SKODA 105 L, 1983 r., 12 tys. km, 1046 ccm, benzyna, nie
bieski, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, nowe opony, prze
gląd do 11.05.2002 r, • 1.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-87-86,0502/20-56-64 
SKODA 105 S, 1983 r., 135 tys. km. 1046 ccm. czerwony, -
1.200 zł. Legnica, tel. 076/852-49-96 
SKODA 105L, 1983 r.. 84 tys. km, benzyna, czerwony, nowe 
wnętrze, łańcuch rozrządu, aparat zapłonowy, regulator ła

dowania, docisk i tarcza sprzęgła przegląd do 03. 2002 r. •
1.200 zł. P arc ia ł grfi. Czastary, tel. 062/784-35-66 * \ 

SKODA id5  L,.19$3 r.', 140 tys. km,' 1046 ccm. pomarań
czowy, po remoncie silnika w 1998 r., stan blacharki dobry. - 
990 zł. Wrocław, tel. 071/325-06-79 po godz. 17 

SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie 
skrzyni biegów i silnika, nowe sprzęgło, opony, tłumik, halo
geny, światła H4, dmuchawa, siedzenia z zagłówkami, aku
mulator, nowe tablice, wymienione w 2000 r., koszt wymiany 
w Skodzie 2.000 zł, przegląd do 08.2001 r., stan b. dobry, -
1.800 zł lub zamienię na Fiata 126p, 1995/96 r., z dopłatą. 
Wrocław, tel. 071/355-14-80

SKODA 105 L, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, żółty, po remon
cie skrzyni b., zawieszenia, sprzęgła, nowe opony, stan do
bry, bez korozji, okrągłe zegary, tylna szyba ogrzewana, do
datkowe światło stopu, RM, techn. sprawny, - 390 zł. Wro
cław, tel. 787-89-68
SKODA 120,1983/84 r., czerwony*?tan b. dobry, przegląd 
do 03.2002 r, -1.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-98-81 
SKODA 120 L, 1984 r., 76 tys. km, 1174 ccm, benzyna, czer
wony, j ia  chodzie*, pojazd przystosowany do ciągnięcia przy
czepy -1.700 zł. Borów, gm. Dobromierz, tel. 0608/37-35-92 
SKODA 105,1984 r., 95 tys. km, 1050 ccm, brązowy, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 800 zł. Wrocław, ul. Mielecka 
33/61
SKODA 120 L, 1984/85 r., 1200 ccm, kolor koralowy, pierw
sza rejestracja w 1985 r„  nowe opony, hak, RO, bez rdzy, 
stan b. dobry, - 1.950 zł. Oława, tel. 071/303-07-91, 
0607/72-02-46
SKODA 105,1985 r., 1046 ccm, biały, techn. sprawny, po 
remoncie silnika, przegląd od 02.2002 r. -1.100 zł. Hajduki 
Nyskie, gm. Nysa, tel. 0502/13-93-36 

O  SKODA 120 LS, 1985 r., 50 tys. km, n iebieski, 
oryg. lakier, stan idealny, -1.900 z ł lub  zamienię. 
Ż a ry , u l.  O k rze i 9 , te l.  068/374-27-97 , 
0602/79-49-88 87022321

SKODA 120 L, 1985 r., 70 tyś. km, 1170 ccm, benzyna, zie
lony, inst. gazowa, po remoncie przedniego zawieszenia, -
2.900 zł. Wrocław, tel. 071/341-32-33 
SKODA 1Ó5,1985 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie sil
nika. - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/355-95-77 
SKODA 120 L. 1986/90 r.. 30 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
po remoncie silnika, hak, pokrowce, konserwacja, stan b. 
dobry, -1.900 zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
SKODA, 1987 r. 5-biegowy, szyberdach, -1.600 zł. Pieszy
ce. tel. 074/836-66-80
SKODA 120 LS, 1987 r., 1174 ccm, biała, 5-biegowa, obro
tomierz, hak, stan techn. dobry, radio, przegląd do 01.2002 
r, - 2.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-10-83 
SKODA 105 L. 1987 r., 98 tys. km, 1056 ccm, beżowy, za
dbany, stan dobry, przegląd do 05.2002 r, - 2.100 zł. Wro
cław, tel. 329-32-17
SKODA 105 LUX, 1987/88 r., 1050 ccm, kremowy, stan ide
alny, garażowany, I rej. w 1990 r., wersja eksportowa, tylna 
szyba ogrzewana, otwierane tylne szyby, pasy z tyłu, orygi
nalny lakier, nowe opony, zadbany, listwy boczne, atrakcyj
ny wygląd, - 2.500 zł. Paczków, tel. 0608/17-00-95 
SKODA 120 LS, 1988 r., zielony, stan dobry, sprawny tech
nicznie, zarejestrowany, • 2.700 zl. Jeszkowice, tel. 
071/318-04-13
SKODA 120 L, 1988 r., 82 tys. km, 1174 ccm, jasnobeżowy, 
przegląd do 07.10.2001 r., stan dobry, garażowany, - 2.300 
zł. Witków, gm. Czamy Bór, tel. 074/845-01-66 
SKODA 105 L, 1988 r„  140 tys. km, 1050 ccm, benzyna, 
kolor oliwkowy, stan silnika i blacharki b. dobry, I właściciel, 
hak. RM, pasy bezwł., bez korozji, przegląd do 5.2002 r., 
atrakc. wygląd, nowe opony, zadbany, garażowany, dużo 
nowych części. - 2.750 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88, 
0600/43-51-68
SKODA 105 L, 1988 r„  152 tys. km, 1046 ccm. E, czerwony, 
stan dobry, tylna szyba ogrzewana, hak, przegląd do 05.2002 
r. - 2.000 zł. Bolków, tel. 075/741-34-43 
SKODA 105 L. 1988 r., 36 tys. km, 1100 ccm, biały, w ciągłej 
eksploatacji, do wymiany progi, stan dobry, - 2.000 zł. Choj
nów. tel. 076/818-16-37.0604/57-87-42 
SKODA 105. 1988 r... 1050 ccm garażowany od nowości, 
zadbany, bez wypadku, RO, atrakcyjny wygląd, stan ideal
ny. - 2.450 zł. Paczków, tel. 077/431 -65-48 
SKODA 105 L. 1988 r„ 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, szał
wiowy, II właściciel, hak, przegląd do 08.2001 r., stan b. do
bry, zadbany. - 3.750 zł. Strzelin, tel. 071/392-80-62 
SKODA 105 L, 1988 r.. 78 tys. km, 1050 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, -1.800 zł. Wałbrzych teL 074/M7-62-43 
SKODA 105 L. 1988 r „  1100 ccm, niebieski, atrakcyjny wy
gląd, RO. nowe opony, stan techn. dobry. - 2.950 zł. "Wro
cław. tel. 0608/48-90-23
SKODA 105 L. 1988 r „  1046 ccm, benzyna, piaskowy, prze
gląd do 09.2001 r„  stan dobry, garażowany, hak, zadbany, -
2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Zebrzydów. tel. 
074/858-54-63.0606/34-83-95 
SKODA 125 L. 1988/89 r.. 1200 ccm, .kawa z mlekiem*, 
sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, deska rozdziel 
cza nowego typu, 5-biegowy, zadbane wnętrze, stan b. do
bry, - 3.100 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-75-02 
SKODA 1201,1989 r., 100 tys. km, 1200 ccm. szary. 5-bie
gowy, po remocie silnika i karoserii, rejestracja do 02.2002 
r, - 3.200 zł. Będzin, tel. 032/761-84-63 
SKODA 120 L. 1989 r.. 110 tys. km, 1179 ccm, zielony, za
dbany, po remoncie kapit. silnika, stan opon b. dobry, lakie
rowany 1,5 lata • 2.800 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0607/33-18-40
SKODA 126 SL, 1989 r., 120 tys. km, jasnozielony, 5-biego
wy, bagażnik dachowy, hak, ogrz. tylna szyba, przegląd do
03.2002 r., stan dobry, po wymianie wielu podzespołów. •
3.200 zł. Lubin. tel. 076/847-07-50.0603/16-13-76 
SKODA 125.1989 r.. 102 tys. km, 1174 ccm, biały, II właści
ciel, przegląd do 10.01., 5-biegowy. pasy bezwł., 4 zagłów
ki. nowe progi. - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/329-19-81 
SKODA 120,1989 r., biały, stan techn. dobry, nowe opony, 
akumulator, przegląd do 04.2002 r., do małych poprawek 
lakierniczych, pilnie, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/342-33-39 
po godz. 18,0604/85-03-46
SKODA 120,1989 r., 1174 ccm, benzyna, biały, stan b. do
bry, po wymianie hamulców, przegląd do 2002 r., oszczęd
ny. radio, po wymianie oleju. • 3.000 zł. Wrocław, tel. 
328-96-50
SKODA FABIA, 2000 r.. 1400 ccm, srebrny metalic, kupio
ny w salonie, immobilizer, wspomaganie, poduszka pow., reg. 
kierownica. - 28.500 zl. Wołów. tel. 071/389-13-00. 
0502/40-08-90
SKODA FABIA, 2000 r., 11 tys. km, 1400 ccm, MPi, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, ABS. 2 poduszki powietrzne, 
wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 
komputer, pirotechniczne napinacze pasów, immobilizer, 
centralny zamek, radioodtwarzacz Sony *  4 głośniki, - 32.900 
zł. Wrocław, teł. 071/343-56-23 
SKODA FAVORIT 136 L. 1989 r.. 70 tys. km. 1300 ccm. 
beżowy, alarm, stan b. dobry, garażowany, - 5.500 zł. Ża
gań, tel. 068/477-54-55
SKODA FAVORIT 136 LS, 1989/92 r., 119 tys. km, 1300 
ccm, 68 KM, biały, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, 
teleskopy i hamulce Lucas. RO + 4 głośniki, stan dobry, pil
ne, - 5.500 zl. Bielawa, tel. 074/834-05-86 
SKODA FAVORIT, 1990 r., 1300 ccm. bordowy, stan b. do
bry, zadbany. 5-biegowy, radio, nadkola, tylne pasy, bez ko
rozji, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/315-13-47 
SKODA FAVORIT 136 LS, 1990/91 r., 100 tys. km, benzy
na, jasnozielony, garażowany, halogeny, spoiler, hak, RM 
Sony, - 6.000 zł. Radwanice, tel. 071/311 -73-06 po godz.14
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SKODĘ FAUORIT
również uszkodzoną, do poprawek 

L Wrocław, tel. 0-601 71-03-50

O  SKODA FAVORIT, 1991 r „  1300 ccm, n iebieski, •
6.800 zł lub  zam ienię. Żary, u l. O krzei 9, te l. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022631

SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r„  73 tys. km, 1289 ccm. 
bordowy, tylna wycieraczka, halogeny, belka wzmacniająca
* 7.000 zl. Hajduki Nyskie, tel. 0606/59-75-81
SKODA FAVORIT, 1991 r., 120 tys. km, 1300 ccm, bordo
wy, nadkola, blokada skrzyni, RO, oznakowany, nowy roz
rząd, stan dobry, • 6.700 zł. Izbicko Woj. opolskie, tel. 
077/463-12-86

SKODA FAVORIT, 1991 r., 23 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach •
1.200 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-32-88 

SKODA FAVORIT, 1991 r., 92 tys. km, 1300 ccm, biały, stan 
b; dobry, I właściciel, garażowany, • 7.000 zl. Głogów, tel. 
0602/77-34-89

SKODA FAVORIT 136 LS, 1991 r., 105 tys. km, 1300 ccm, 
piaskowy, szyberdach, stan b. dobry, RO, obrotomierz, po 
lakierowaniu wr2OO0T , tylna szyba ogrzewana, bez korozji, 
pokrowce, wycieraczka tylna, * 8.000 zł. Legnica, tel. 
076/722-67-91
SKODA FAVORIT135L, 1991 r., 84 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy, RO, blokada kierownicy, garażowany, 
tylna szyba ogrzewana, nadkola, przegląd do 08.2001 r., stan 
b. dobry, zadbany, - 6.500 zł. Nysa, tel. 077/433-36-59 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 85 tys. km, 1300 ccm, popielaty, 
II właściciel, konserwacja, alarm, hak, nowe amortyzatory, 
pokrowce, RO, garażowany, stan idealny, - 7.500 zł. Płóczki 
Górne, tel. 075/784-60-37

SKODA FAVORIT 135 LS, 1991 r.. 85 tys. km, 1300 ccm, 
bordowy, - 6.300 zł. Polkowice, tel. 076/845-33-08 
SKODA FAVORIT, 1991 r„  biały, RM, zegarek, nowy aku
mulator, oznakowany, stan dobry, - 5.500 zł. Prudnik, tel. 
077/436-26-96
SKODA FAVORIT, 1991 r., 1300 ccm, wiśniowy, inst. gazo
wa, halogeny, obrotomierz, tylna wycieraczka, Mul-T-Lock, 
radioodtwarzacz Philips, opony na gwarancji, listwy boczne, 
konserwacja, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 6.900 zł. 
Sobótka, tel. 071/316-35-79,0604/40-70-05 
SKODA FAVORIT 136 L. 1991 r., 78 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, beżowy, benzyna bezołowiowa, garażowany, kon
serwacja, halogeny, tylna szyba ogrzewana, dzielone sie
dzenia, pasy, 4 zagłówki, pokrowce, nowy akumulator i tłu
m iki, stan dobry, pilne, - 6.400 zł. Świdnica, tel. 
074/852-31-23,0502/30-87-04 . •

SKODA FAVORłT 135 LS, 1991 r., kolor wiśniowy, alarm, 
owiewki, hak, listwy boczne, stan b. dobry, - 7.800 zł. Wro
cław, tel. 071/351-80-04 wieczorem 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 96 tys. km, 1300 ccm, kolor wi
śniowy, inst. gazowa, przegląd do 09.2001 r., Mul-T-Lock, 
stan b. dobry, - 6.500 zł. Wrocław, te l. 372-37-23, 
0501/57-20-23

SKODA FAVORIT135,1991 r., 80 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, biały, 4 zagłówki, bagażnik, stan dobry, • 5.650 zł. 
Wrocław, tel. 071/782-99-55

SKODA FAVORIT 135 L, T991/92 r., 88 tys. kni, benzyna, 
kawowy, inst. gazowa, - 7.500 zł. Świdnica, tel. 
074/851-38-77,0607/17-10*80 

SKODA FAVORIT, 1991/92 r ,  75 tys. km. 1300 ccm, czer
wony, welurowe fotele, tylna szyba ogrzewana, belka wzmac
niająca, hak, nowy akumulator, amortyzatory, opony i roz
rząd, pasy z tyłu, przegląd do 03.2002 r., bez korozji, stan b. 
dobry, - 6.700-zł. Wrocław, tel. 071/373-42-30

O  SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, m orski, -
8.900 zł lub zamienię. Żary, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022261

SKODA FAVORIT, 1992 r., 9.8 tys. km, 1300 ccm, bordo
wy, II właściciel, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, prze
gląd do 08.2001 r „  po wymianie ukł. kierowniczego, nowy 
rozrząd i amortyzatory, bez wypadku, garażowany, - 6.500 
zł. Sława, tel. 068/356-63-37
SKODA FAVORIT, 1992 r., 86 tys. km. 1300 ccm, benzy
na, wiśniowy, oryg. lakier, bagażnik, obrotomierz, nadkola 
plastikowe, dodatkowe światło stop, pokrowce, dzielona 
tylna kanapa,'stan b. dobry, - 7.000/zł., tel. 0606/47-95-21 
.SKODA FAVORIT 135, 1992 r., 100 tys. km. 1300 ccm. 
niebieski, garażowany, zagłówki, inst. gazowa, rej. do
03.2002 r., oznakowany, odcięcie zapłonu, nadkola, dodat
kowe światło .stop", dzielona tylna kanapa, owiewki, nowy 
akumulator, stan b. dobry, - 9 .500-zł. Gostyń, tel. 
065/572-66-76.0604/93-98-17 
SKODA FAVORIT135,1992 r., 60 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, ciemnozielony, I właściciel, bez wypadku, garażowa
ny, obrotomierz, tylny spoiler, tylna wycieraczka, składana 
kanapa, czasowy wyłącznik wycieraczek, halogeny, RO. 
szyberdach, stan b. dobry, - 7.900 zł. Góra. tel. 
065/543-29-62
SKODA FAVORIT135,1992 r., 67 tys. km, 1300 ćcm. nie
bieski, obrotomierz, 5-biegowy. el. reg. reflektory, weluro
wa tapicerka, blokada skrzyni biegów, oznakowany, opony 
na gwarancji, garażowany, stan idealny, • 8.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-55-64
SKODA FAVORIT, 1992/93 r., 76 tys. km, 1300 ccm. nie
bieski, nowe opony, stan b. dobry, - 8.300 zł. Krotoszyn, 
tel. 0603/93-59-15
SKODA FAVORIT 135 LS, 1993 r., 80 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, bordowy, stan dobry, techn. sprawny, przegląd 
do 03.2002 r., po wymianie oleju i filtrów, dzielone siedze
nia, bez wypadku - 9.600 zł. Wrocław, tel. 071/373^13-28 
wieczorem. 0501/35-75-10
SKODA FAVORIT 135LS, 1993.r., 80 tys. km, 1300 ccm. 
bordowy, bez wypadku, nowe opony, nowy tłumik, nowe 
amortyzatory, RO Blaupunkt, halogeny, obrotomierz, stan
b. dobry. • 9.500 zł. Wschowa, tel. 0603/87-46-46 

SKODA FAVORIT, 1993 r.. 1200 ccm, biały, na białych ta
blicach, - 1.300 DEM. Sulików, tel. 075/775-58-22 
SKODA FAVORIT 135 LS. 1993 r.. 80 tys. km. 1300 ccm. 
bordowy, bez wypadku, nowe opony, tłumik i amortyzatory, 
RO Blaupunkt, halogeny, obrotomierz, stan b. dobry, oryg. 
lakier. • 9.500 zł. Wschowa, tel. 0603/87-46-46
SKODA FAVORIT, 1994/95 r.. 63 tys. km, 1300 ccm, tur-' 
kusowy, pełna dokumentacja, zadbany, RM, nadkola, listwy 
boczne, alarm, blokada skrzyni biegów, garażowany, prze
gląd do 12.2001 r, -10.800 zł. Kłodzko, tel. 074/868-78-12, 
0608/39-85-49

SKODA FELICIA KOMBI, 1600 ccm, benzyna, zielony me
talic, RM z panelem, aluminiowe felgi, reiingi dachowe, hak,
c.z., wspomaganie, pokrowce, - 23.500 zł. Oława, tel. 
071/313-87-75,0602/44-86-10
SKODA FELICIA LXi. 1995 r., 69 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, zielony, stan techn. b. dobry, bez wypadku, pełna 
dokumentacja, dod. świat/a .stopu*, listwy boczne; RM z 
panelem, reguł. wys. mocowania pasów, el. reg. reflektory,
• 15.900 zł lub zamienię na Skodę Favorit. Kłodzko, tel. 
074/862-21-37.074/647-37-50 po godz. 16
SKODA FELICIA, 1995 r., 73 tys. km. 1300 ccm. biały, 
kupiony w kraju, garażowany, RM, RDS + panel, -11.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-19-96 
SKODA FELICIA, 1995 r., 46 tys. km. 1300 ccm, LXI, bia
ły. centr. zamek, RO, stan b. dobry, - 15.600 zł lub zamie
nię na 18.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-01 -34

SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 67 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, RO, hak, listwy boczne, nowy akumulator 
i tłumiki, • 15.600 zł. Międzybórz, tel. 062/785-69-36 

SKODA FELICIA, 1995 r., 50 tys. km, 1300 ccm kupiony w 
salonie, RM, immobilizer, garażowany, stan b. dobry, -
14.400 zł. Tymowa. tel. 076/843-40-31 

SKODA FELICIA LXI, 1996 r.. 40 tys. km. 1300 ccm. ja
snozielony, kupiona w salonie, serwisowana, garażowana,
I właściciel. • 15.500 zł. Nowa Sól, tel. 0603/59-06-62 

SKODA FELICIA, 1996 r., 80 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
biały, kupiony w salonie, możliwość sprzedaży na raty, •
15.900 zl. Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
SKODA FELICIA, 1996 r., 68 tys. Km, 1300 ccm, biały, I 
właściciel, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm, radio
odtwarzacz Panasonic, • 15.000 zł. Kalisz, tel. 
062/765-30-17 po godz. 16

SKODA FELICIA LXi, 1996 r., 59 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, stan techn. b. dobry, garażowany, I wła
ściciel, pełna dokumentacja, immobilizer, nadkola, listwy 
boczne, reguł. wys. mocowania pasów, el. reg. reflektory, 
dzielona tylna kanapa, - 17.200 zł lub zamienię na Skodę 
Favorit. Kłodzko, tel. 074/862-21-37, 074/647-37-50 po 
godz. 16

SKODA FELICIA, 1996 r.. 75 tys. km, 13Ó0 ccm, ciemno
czerwony, serwisowany, nowy akumulator, nowe opony, 
dzielone siedzenia, zegarek, stan b* dobry, - .15.800 zł lub' 
zamienię na droższy. Legnickie PolS,'tel. 076/858-23-06, 
0607/04^3^-05 *
SKODA FELICIA, 1996 r., 68 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, książka serwisowa, faktura, centralny zamek, 
alarm, immobilizer, szyberdach, blokada skrzyni biegów, 
garażowany, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, -15.200 
zł. Paczków, tel. 077/431-73-47.0604/94-51-32 
SKODA FELICIA LXI. 1996 r.. 66 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, 
perłowobiały, I właściciel, oryg. lakier, książka serwisowa, 
alarm, dodatkowe światło .stop’ , listwy boczne, garażowa
ny, stan b. dobry, -15.900 zl. Paczków, tel. 077/431-67-73, 
0604/77-15-95

SKODA FELICIA, 1996/97 r., 1300 ccm, czerwony, bloka
da skrzyni biegów, RO, stan b. dobry, • 16.700 zł. Donabo- 
rów, tel. 062/781-01-36

SKODA FELICIA, 1997 r., 48 tys. km, 1300 ccm, granato
wy, RM, plastikowe nadkola, zegarek, I właściciel, kpi. do
kumentacja, - 17.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/07-03-67 
SKODA FELICIA GLX, 1997 r., 48 tys. km,-1300 ccm, gra
natowy, stan idealny, serwisowany w autoryzowanym ser
wisie, garażowany, centr. zamek, koła zimowe, -18.000 zł. 
Nysa, tel. 077/433-46-73
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r„  48 tys. km. 1300 ccm. 
benzynar srebrny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, 
alarm + pjlot, blokada skrzyni biegów, immobilizer, garażo
wany, oznakowany, serwisowany, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 18.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-29-56, 
0607/71-08-02

SKODA FELICIA, 1997 r., 90 tys. km, 1300 ccm, srebrny, 
alarm, radio, serwisowany/stan b. dobry, • 17.000 zł. Wro
cław, tel..0601/51-69-65

SKODA FELICIA KOMBI. 1997 r:. 53 tys. km. 1300 ccm. 
ciemnoniebieski, II właściciel, blokada skrzyni bfegów, hak, 
radio, -16.500 zł. Brzeźnica, gm. Bardo, teh074/817-08-24 
SKODA FELICIA LX KOMBI, 1 9 9 7 80.tys; km, 1300 
ccm, wtrysk, MPi, zielony metalic, reiingi aachówe, immo
b ilizer, dwa komplety kół, -  17.500 zł. Opole, tel. 
077/469-57-24,0607/81-80-30 
SKODA FELICIA LXI, 1997 r., 1300 ccm, biały, kupiony w 
salonie, I właściciel, serwisowany, kpi. dokumentacja, RM, 
-welurowa tapicerka, szeroka listwa, konsola, bez wypad
ku, garażowany, - 17.900 zł (móżliwe raty przez komis lub 
zamiana). Wałbrzych, teł. 074/844-28-34, 0606/17-03-92 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997/98 r., 60 tys. km. 1300 ccm. 
wtrysk, wiśniowy, garażowany, zadbany, I rej. 25.09.1997 
r., serwisowany, - 18.800 zł lub zamienię na tańszy samo
chód. Wrocław, tel. 311-70-79 

SKODA FELICIA, 1997/98 r„  34 tys. km. 1300 ccm. LXi. 
czerwony, kupiony w salonie, serwisowany, immobilizer, blo
kada skrzyni biegów, stan b. dobry, garażowany, zadbany, 
nowy typr - 18.500 zł. Wrocław, tel. 0501/93-37-84 

SKODA FELICIA, 1997/98 r., 47 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
bordowy metalic, I właściciel, kupiony w salonie, konsola, 
faktura zakupu, garażowany, bez wypadku, listwy boczne, 
radioodtwarzacz, centralny zamek, stan idealny, -18.500 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-51-46,0607/42-44-14 

SKODA FELICIA LX, 1998 r„  61 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, wspomaganie, inst. radiowa, konsola, listwy, 
oznakowany, bez wypadku, stan b. dobry, • 20.800 zł. Le
gnica, tel. 076/854-53-30
SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r.. 35 tys. km, 1300 ccm. 
wtrysk, MPI, zielony metałic, pod. powietrzna kier., centr. 
zamek, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, kupiony w 
salonie, serwisowany, stan idealny, halogeny, reiingi da
chowe. - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-64-71 
SKODA FELICIA, 1998 r., 82 tys. km, 1300 ccm, MPi, czer
wony, blokada skrzyni biegów, - 17.000 zł lub zamienię na 
inny: Peugeot 106, Citroen Saxo, Fiat Uno. Kamienna Góra, 
tel. 0604/27-46-48
SKODA FELICIA LXI, 1998 r., 54 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, kupiony W salonie, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
alum. felgi, reiingi dachowe, szyberdach, wykończenia w 
drewnie, blokada skrzyni biegów, listwy boczne, dzielona 
tylna kanapa, bez wypadku, stan b. dobry, - 21.000 zł. Le
gnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 

SKODA FELICIA GLX, 1998 r„  54 tys. km. 1300 ccm, czer
wony, I właściciel, garażowany, serwisowany, centr. zamek, 
bez wypadku, - 19.500 żł. Opole. tel. 077/457-93-47 
SKODA FELICIA, 1998 r., 1300 ccm Klif, aluminiowe felgi, 
radio Blaupunkt, zadbany, - 22.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-98-57,0608/10-50-87 

SKODA FELICIA, 1998 r., 35 tys. km, 1300 ccm, zielony 
metalic, stanb. dobry, alarm, dzielona kanapa, listwy, nad
kola, środkowa konsola, * 21.900 zł lub zamienię na Skodę 
Octavię, Fabię kombi. Wałbrzych, tel. 074/847-84-43, 
0503/07-45-98
SKODA FELICIA LX. 1998 r.. 21 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, granatowy, lampy przeciwmgielne przednie, plasti
kowe nadkola, nadproża, chlapacze, z salonu, I właściciel, 
możliwe raty, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-29 
SKODA FELICIA GLX, 1998 r., 44 tys. km. 1600 ccm, bor
dowy, serwisowany, bez wypadku, stan b. dobry, I właści
ciel, kupiona w salonie, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 350-83-75, 
0501/63-17-10
SKODA FELICIA, 1998/99 r., 13 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, perłowobiały, konserwacja, nadkola, chlapacze, listwy 
boczne, RM z RDS, konsola, immobilizer, alum. felgi, ha
logeny, zderzaki w kolorze nadwozia, I właściciel, - 21.500 
zł. Brzeg Dolny. tel. 071/319-72-73 
SKODA FELICIA, 1999 r., 40 tys. km, 1300 ccm, bordowy 
metalic, poduszka pow., centralny zamek, - 22.000 zł. Dłu
gołęka, tel. 0607/07-21-92
SKODA FELICIA GLX, 1999 r., zielony, centralny zamek, 
welurowa tapicerka, halogeny, - 22.000 zł. Środa Śląska, 
tel. 071/317-78-26,0602/47-20-69 

SKODA FELICIA GLX, 1999 r., 28 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, poduszka pow., centr. zamek, lu
sterka i zderzaki w kolorze nadwozia, immobilizer, - 22.500 
zł. Świdnica, tel. 0606/69-14-70 
SKODA FELICIA LXI, 19997:, 14 tys. k r*  1300 ccm. zie
lony, : silnik, centr. zamek, alarm, katalizator, • 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-92-31
SKODA FELICIA PERFECT, 1999 r., 28 tys. km, 1300 ccm. 
MPI, czerwony, ABS, 4 pod. powietrzne, RO Blaupunkt na 
kartę, 4 głośniki Aipine, centr. zamek, el. otw. szyby, I wła

ściciel, gwarancja, AC, zielona karta do 11.2001 r, - 27.500
zł. Wrocław, tel. 0608/26-78-88

SKODA FELICIA, 1999 r., 45 tys. km. 1300 ccm. MPi, nie-
bieski, I właściciel, serwisowany, inst. gazowa w miejscu
na koło zapasowe, halogeny, koła zimowe, RM Philips, kpi.
dokumentacja, faktura zakupu, pilne, • 21.000 zl. Wroęław,
tel. 0607/29-43-42,0609/48-97-67

SKODA FELICIA, 1999 r., 1900 ccm. diesel, - 25.000 zł.
Wrocław, tel. 071/350-07-74

SKODA FELICIA, 2000 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, • 26.000 zł. Piskorzówek, 
tel. 0603/91-49-25
SKODA FELICIA KOMBI, 2000 r., 110 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, bogate wyposażenie, homologacja pa ciężarowy, •
7.000 zł, odstąpię leasing. Zielona Góra, tel. 068/320-69-45, 
0607/15-19-69

SKODA FORMAN135 LS. 1992/93 r., 1280 ccm, bordowy. 
5-biegowy, radioodtwarzacz, halogeny, welurowa tapicer
ka, kupiony w salonie, zadbany, • 8.900 zł. Strzelin, tel. 
071/392-08-36,0605/57-95-49 

SKODA FORMAN, 1993 r., 1300 ccm, zielony, na białych 
tablicach • 1.700 DEM. Gubin, tel. 0503/98-81-94 
SKODA FORMAN LS t3 5 ,1993 r., 1300 CCm, białyŁ- 7.500 
zł. Wschowa, tel. 0603/60-19-39 
SKODA FORMAN, 1993/94 r., 1300 ccm, zielony, inst. ga
zowa, 5-biegowy, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, -
9.400 zł lub zamienię na inny. Wołów, tei. 071/389-48-06 

O  SKODA OCTAVIA GLX, 1998 r., 30 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, z ie lony m etalic, kup iony w  salo* 
nie, kom pute r pokładowy, poduszka pow,, reg. 
kierownica i fo te l kierowcy, podgrzewane luster
ka boczne, el. otw. szyby, blokada skrzyn i b ie
gów, centr. zamek, a larm , alum. fe lg i, koła 15", 
ra d io , • 37.000  z łM te l.  0 65 /545-34 -12 , 

'  0607/09-45-68 01028101

SKODA OCTAVIA, 1998 r., 24 tys. km, 1600 ccm, 75 KM, 
czerwony, I właściciel, RM, wspomaganie, poduszka pow., 
bez wypadku, alarm, centr. zamek, - 35.000 Zł. Wrocław, 
tel. 0601/41-30-88
SKODA OCTAYIA, 1998 r.. 20 tys.. km. 1600, ccm, benzy
na, wiśniowy metalic, 75 KM, bez wypadku, kupiony w sa
lonie, I właściciel, garażowany, serwisowany, wspomaga
nie kier., regulowana kierownica, immobilizer, radioodtwa
rzacz. - 35.000 zł. Wrocław, te l. 071/355-70-20, 
0501/92-84-93
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 39 tyś. km, 1900 ccm, turbo D, 
zielony, stan idealny, kupiony w Polsce, pełna elektryka, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, bez wypadku, •
47.000 4  Wschowa, tel. 065/540-14-39
SKODA OCTAVIA GLXi, 1999 r.. 55 tys. km. 1600 ccm, 
wjśoiowy metalic, 74 KM, kupiony w salonie w kraju, książ- 
ika serwisowa, ABS, EDS, wspomaganie kier., immobilizer, 
centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, komputer po
kładowy, światła przeciwmgielne, RO, alum. felgi, bez wy
padku. - 41.000 zł. Wrocław, tel. 341-63-73.0501/38-80-94 

SKODA OCTAYIA, 1999 r., 1600 ccm, czerwony, homolo
gacja na ciężarowy, - 30.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0606/22-31-50

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

SUBARU
SUBARU IMPREZA, 1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm pełne 
wyposażenie oprócz skóry, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
07,1/355-66-08
SUBARU IMPREZA 555,1996 r., 134 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, 16V, turbo, niebieski, stan tech. dobry, bez wypad
ku, nie eksploatowany sportowo, dodatki OMP, 2 alarmy, 
atrakc. wygląd, • 55.000 zł lub zamienię na kombi, diesla. 
Brzeg, tel. 0601/70-34-91
SUBARU JUSTY, 1992 r.. 140 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 4WD, 5-drzwiowy, automatic, ekonomiczny, 
katalizator, II właściciel, stan b. dobry, - 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-27-77

SUBARU JUSTY 4WD, 1996/97 r.. 64 tys. km, 1300 ccm, 
fioletowy metalic, bogate wyposażenie, I właściciel w kraju, 
• 21.500 zł lub zamienię na ciągnik MTZ-82, 4x4 albo na 
konie. Piskorzówek 40, gm. Domaniów, woj. wrocławskie, 
tel. 0601/55-20-47.

SUBARU LEGACY SEDAN, 1985 r., 1782 ccm. diesel, ja
snoniebieski, 4WD, autom. reg. lusterka i szyby, reguł, fotel 
kierowcy, klimatyzacja, • 6.500 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-33-81
SUBARU LEGACY, 1996/97 r., 150 tys. km, 2000 ccm, bia
ły, serwisowany, pełna elektryka, 4WD, zimowe opony wraz 
z felgami. - 34.500 zł. Wrocław, tel. 342-58-00,0601/70-18-27 
SUBARU LEONE, 1987 r.. 134 tys. km, 1300 ccm. boxer, 
biały, el. reg. lusterka, wspomaganie, szyberdach, - 6.000 
zł. Gubin, tel. 0501/35-31-52

SUZUKI
SUZUKI ALTO, 1989 r., 800 ccm, czerwony, stan dobry, RO, 
- 5.500 zł. Twardogóra, tel. 071/315-96-88 
SUZUKI MARUTI, 1991 r., 88 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, zadbany, - 7.600 zł. Brzeg, tel. 
077/416-18-05
SUZUKI MARUTI, 1992 r.. 80 tys. km stan techn. dobry, • 
€.800 zł. Głogów, tel. 076/831-49-47 (k00080)

SUZUKI MARUTI, 1992 r., 116 tys. km, 800 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, garażowany, oszczędny, nowe opony, akumula
tor, amortyzatory, II właściciel, możliwość rat przez komis, •
8.000 zł. Wrocław, tel. 0605/06-79-44 

SUZUKI MARUTI, 1993/94 r., 82 tys. km, 800 ccm, zielony, 
5-drzwiowy, bez wypadku, kupiony w salonie, • 7.500 zł lub 
zamienię na tańszy, może być Fiat 126p. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-25-56
SUZUKI SWIFT, 1992 r., 1300 ccm, 16V, benzyna, czerwo
ny, GTi, -  7.100 zł. Kłodzko, fet. 074/867-03-85. 
0602/52-14-70
SUZUKI SWIFT, 1993 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, alarm + pilot, RM, bez wypadku, zadbany, -
16.500 zł. Legnica, tel. 0503/58-27-07.0608/23-76-74 
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1994 r., bordowy metalic, stan b. 
dobry, na białych tablicach - 2.900 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/34-07-09
SUZUKI SWIFT, 1996 r., 1000 ccm. zielony metalic. centr. 
zamek, el. otw. szyby, alarm + pilot, zadbany, stan b. dobry, 
• 13.600 zł. Wrocław, tel. 0605/57-78-93 
SUZUKI SWIFT. 1998 r.. 57 tys. km, 1300 ccm. granatowy, 
bez wypadku, 5-drzwiowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
zderzaki w kolorze nadwozia, centr. zamek, I właściciel, na 
gwarancji, serwisowany, - 17.300 zł. Lenartowice, tel. 
071/317-73-73 po godz. 17 . ,

SYRENA
SYRENA 105,1973 r.. zielony, oryg. lakier, zarejestrowany, 
z przeglądem, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, + druga 
na części, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/321-35-35 
SYRENA 105,1974 r.. 850 ccm, benzyna, czerwony, odre
staurowana, el. otw. szyby, centr. zamek, przydemiane szy
by, wiele dodatków + części, • 3.500. zł. Wrocław, tel. 
0501/84-26-80

SYRENA 105 L, 1976 r., 40 tys. km, 842 ccm, jasnobeżowy, 
„na chodzie”, zarejestrowany, nowy akumulator, - 500 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-99-57
SYRENA 105,1979 r., biały, zarejestrowany, bez ubezpie
czenia, kompletna, -170 zł lub zamienię na przyczepkę ba
gażową, do 750 kg, z dopłatą. Mirsk, tel. 075/783-45-96 
SYRENA 105,1982 r., kolor - kość słoniowa, zarejestrowa
ny, stan b. dobry, - 1.300 zł. Milicz, tel; 071/384-11-77 
SYRENA 105 LUX, 1982 r., 13 tys. km, 842-ccm, biały, stan' 
oryginalny, bez przeróbek,-oryginalny lakier, plomby na sil- 
ni.Ku i szybkościomierzu, skorodowane błotniki, sprawny, .na 
chodzie’ , pełna dokumentacja - 650 zł. Wrocław.* tel. 
071/357-08-91

TALBOT
TALBOT SAMBA CABRtO, 1980 r.. 130 tys. km, 1400 ccm, 
czarny, alum. felgi, el. otw. szyby, RO, atrakc. wygląd; - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 071/311-41-62,0600/62-77-07 

TALBOT SOLARA, 1981 r„  1600 ccm, E, czerwony, kom
puter, alum. felgi, inst. CSM, RM, el. otw. szyby, ładny, za
dbany, oszczędny, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/368-19-94, 
0606/50-98-34

TAWRIJA
TAWRIJA ZAZ, 1992 r., 116 tys. km, 1100 ccm, niebieski, -
2.500 zł. Przemęt, te r 065/549-62-26
TAWRIJA, 1992 r., 68 tys. km, biały, -1.000 zł. Wrocław, tel.
071/343-02-48
TAWRIJA 1100, 1992 r., 43 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, + drugi na części, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/788-77-14
TAWRIJA ZAZ, 1996 r., 160 tys. km, 1091 ccm, beżowy, -
7.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-88-55 
TAWRIJA ZAZ, 1997 r., 12 tys. km, 1100 ccm. granatowy 
metalic, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, bez wypad
ku, rejestracja do 2002 r., katalizator, nadkola, blokada skrzy
ni biegów, zagłówki, pokrowce, inst. radiowa + głośniki, pasy 
bezwł, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 330-15-50 
TAWRIJA ZAZ, 1997 r., 12 tys. km, 1100 ccm, granatowy 
metalic, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, bez wypad
ku, przegląd do 2002 r., katalizator, nadkola, blokada skrzy
ni biegów, zagłówki, pokrowce, inst. radiowa + 2 głośniki, 
pasy bezwł., 5-osobowy, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/330-15-50

TOYOTA
TOYOTA AVENSIS KOMBI. 1998 r., 46 tys. km. 2000 ccm, 
16V, czerwony, reiingi dachowe, radioodtwarzacz, ABS, kli
matyzacja. 4 poduszki powietrzne, skóra, centralny zamek, 
pełne wyposażenie elektryczne, podgrz. fotele, aluminiowe 
felgi, - 45.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-32-48 
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 1998 r., 28 tys. km, 1800 ccm, 
16V, granatowy, klimatyzacja, ABS, poduszka powietrzna, 
el. otwierane szyby (4), wspomaganie kier., centralny za
mek, halogeny, el. reguł, lusterka, drewno, welurowa tapi
cerka. 5 zagłówków, - 38.700 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 * 
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1989 r. stan dobry, - 9.500 zł. 
Lewin Brzeski, tel. 077/412-76-14.0604/82-79-95 
TOYOTA CAMRY, 1992 r„  130 tys. km, 3000 ccm. biały. 
ABS, klimatyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, centr. 
zamek z pilotem, poduszka pow., el- otw. szyby, el. reg. lu
sterka, alarm, Mul-T-Lock, alum. felgi, szyberdach, • 22.000 
zł. Poznań, tel. 0608/36-01-15

0  TOYOTA CAMRY XL, 1994 r., 2200 ccm, szary me
ta lic , inst. gazowa, klimatyzacja, ABS, pełne wy
posażenie el, • 21.900 zł lub zamienię. Żary, ul.' 
O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87022291

TOYOTA CAMRY, 1994 r., 2200 ccm, benzyna, zielony me
talic, automatic. popielata skóra, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, oryg. RO + CD, wersja amerykańska, pełne wypo
sażenie elektr, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
TOYOTA CAMRY, 1995 r., 120 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
perłowy metalic, ABS, klimatyzacja, pełne wyposaż, elek
tryczne, tempomat, centr. zamek, alarm, pod. powietrzna, 
wspomaganie, reguł, kierownicy, stan idealny, • 34.500 zł. 
Czarny Bór, gm. Wałbrzych, tel. 074/845-03-63, 
0608/13-59-77

TOYOTA CARINA II, 1986 r., 175 tys. km. jasny metalic, -
5.100 zł. Wrocław, tel. 071/327-50-54 po godz. 18 

TOYOTA CARINA II, 1986 r.. 200 tys. km. 2000 ccm. diesel, 
srebrny metalic, wspomaganie, dużo nowych części, • 6.000 
zł. Legnica, tel. 076/862-27-18,0606/73-58-82 
TOYOTA CARINA SR, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach, • 2.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 0605/31-14-11

TOYOTA CARINA II, -1987 r., 230 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, szary metalic, wspomaganie kier., regulowana kierow
nica, el. otwierane szyby, ekonomizer, alarm, - 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 786-79-35

TOYOTA CARINA II. 1988 r.. 195 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały metalic. 5-biegowy, wspomaganie, RO. nowe 
opony i akumulator, garażowany, właściciel niepalący, stan 
b. dobry, • 8.500 zł lub zamienię na ciągnik Ursus C-360 3P. 
Oława. tel. 071/301-46-42

TOYOTA CARINA II KOMBI. 1989/97 r., 151 tys. km,'l600 
ccm, benzyna, czerwony metalic, inst. gazowa, reiingi, hak, 
roleta, dzielona tylna kanapa, centr. zamek, garażowany, 
zadbany, stan dobry, -10.500 zł. Wołów, tel. 071/389-49-95 
TOYOTA CARINA II, 1991 r., 2000 ccm, GLi, bordowy me
talic, 4-drzwiowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspoma
ganie kierownicy, centr. zamek, kierownica skórzana, welu
rowa tapicerka, hak, RM, - 13.900 zł. Wrocław, tel. 
071/354-34-09,0604/81-36-85 
TOYOTA CARINA II, 1991 r.. 178 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
16V, EFI, czerwony, centr. zamek, alarm + pilot, reg. kierow
nica, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, RO, hak, • 9.500 zł. 
Żary, tel. 068/470-54-13,0608/58-19-72 
TOYOTA CARINA E. 1992 r.. 180 tys. km, 2000 ccm. bordo
wy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., welurowa 
tapicerka, instalacja gazowa, el. reg. lusterka, el. otw. szyby
1 szyberdach, 5-drzwiowy, nowe sprzęgło, nowe amortyza-' 
tory na gwarancji, łożysko, zadbany, stan b. dobry, w kraju 
od 4 lat, - 21.500 zł lub zamienię na inny do 15.000 Zł. Lubin, 
tel. 076/846-76-02,0605/69-96-37
TOYOTA CARINA, 1992 r., 195 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
benzyna, bordowy, wspomaganie, el. otw. szyby, klimatyza

cja, centr. zamek, 5-drzwiowy, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/10-95-45
TOYOTA CARINA E, 1992 r.. 200 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
błękitny metalic, ABS, elektr. otwierane szyby i reg. luster
ka, regulowana kierownica, centr. zamek, RO, wspęmaga- 

. nie, -19.500 zł. Wrocław, tel. 0601/89-28-.1-2 

TOYOTA CARINA E, 1993 r., 1600 ccm, 105 tys. km, biała, 
serwisowana, stan bdb, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/465-601

TOYOTA CARINA E. 1993 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, GLI, 
granatowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyber
dach, centr. zamek, alarm + pilot, RO z RDS, kpi. kół zi
ma-lato, nowe świece, paski, filtry, • 26.900 z ł lub zamiana 
na droższy. Jelenia Góra, tel. 075/755-70-59,0606/30-99-35 
TOYOTA CARINA, 1993 r „  2000 ccm, diesel, biały, el. otw. 
szyby, wspomaganie, - 22.000 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35, 
0604/14-74-57
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 195 tys. kraJ600-Gcm. 16V, 
ciemnografitowy metalic. stan b: dobry, zadbany, nowe amor
tyzatory (na gwarancji), nowe tarcze i klocki hamulcowe, 
oszczędny, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek *  alarm, 
- 19.800 zł lub zamienię na turbo D. Wrocław, tel. 
071/372-19-97,0601/75-15-35 

TOYOTA CARINA E, 1994 r., 1600 ccm, 16V, zielony meta
lic, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, alarm, ABS, - 16.400 zł. Bytom Odrzański, tel. 
068/388-51-19

TOYOTA CARINA, 1994 r., 110 tys. km. 1600 ccm,.16V, 
perłowoczerwony, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 22.500 
zł lub zamienię. Niekarzyn, tel. 0603/44-43-11, woj. zielono
górskie

TOYOTA CARINA E, 1994 r., 125 tys. km. 1600 ccm. T6V, 
czarny, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, 
złożony w 1997 r, - 26.500 zł. Pałek, tel. 0606/27-42-18, woj. 
zielonogórskie

TOYOTA CARINA E, 1994 r., 135 tys. km, 2000 ccm, die
sel, zielony metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., alarm, 
immobilizer, alum. felgi oryg. do Toyoty, dodatkowy kpi. zi
mowych kół, • 23.900 zł. Świebodzice, tel. 074/854-56-34 
po godz. 16

TOYOTA CARINA E. 1995 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony, stan dobry, kupiony w salonie, nowe zawieszenie, 
elektryka, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. zamek, 
• 28.000 zł lub zamienię, tel. 0601/24-24-46 

TOYOTA CARINA E, 1995 r.. 95 tys. km, 1600'ccm, 16V, 
czerwony, zakupiony w Polsce, wspomaganie, szyberdach, 
nowe opony, elektryka, centr. zamek, - 28.000 zł. Czerwieńsk, 
tel. 0501/18-72-41

TOYOTA CARINA E. 1995 r.. 130 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czarny, 5:drzwiowy, ABS, wspomaganie, wszystkie el. 
dodatki, welurowa tapicerka, radio, centr. zamek, bez wy
padku, kupiony w salonie, - 26.000 zł. Legnica, tel. 
0601/05-59-00
TOYOTA CARINA E. 1995 r.. 118 tys. km. 1600 ccm, ciem
nozielony metalic. wspomaganie, centr. zamek, RM z RDS, 
pilne, - 23.800 zł. Lubin. tel. 076/841-12-68 
TOYOTA CARINA. 1995 r.. 110 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
biały, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, -
27.200 zł, tel. 0603/44-42-19 .
TOYOTA CARINA E. 1996 r„  107 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
perłowoczamy, poduszka pow.. et. otw. szyberdach. pełne 
wyposażenie elektr., halogeny, reg. kierownica, - 27.000 zł. 
Żegocin, tel. 062/741-60-00 po godz. 20.0602/67-99-31 
TOYOTA CARINA E, 1996 r.. 109 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny, kupiony w salonie, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, • 22.300 zł. Bielawa, tel. 0607/10-56-92 
TOYOTA CARINA E. 1996 r.. 119 tys. km. 2000 ccm. GLi. 

_ morski metalic, ABS, wspomaganie, pełne wyp. elektr., kli
matyzacja, alum. felgi, komplet opon zimowych, radioodtwa
rzacz + Ó D /- 30.000 zł. Kalisz, tel. 062/760-20-14 po 
godz. 16

TOYOTA CARINA II, 1996 r., 2000 ccm, 16V, ciemnozielo
na, składak, stan idealny, garażowana, klimatyzacja, centr. 
zamek, nowe opony, z wyposażeniem, el. otw. szyby, eł. reg. 
lusterka. -16.500 zł. Wrocław, tel. 0603/86-25-05; 342-33-39 
po godz. 18
TOYOTA CARINA KOMBI, 1996/97 r., 97 tys. km, 2000 ccm, 
turbo D. perłowobiały, wspomaganie kier., centralny zamek, 
2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane szyby, 
ABS, reiingi dachowe, roleta bagażnika, w kraju od tygo
dnia, bez wypadku, stan b. dobry, • 32.500 zł. Sobótka, tel. 
0602/55-43-77
TOYOTA CARINA E, 1997 r., 96 tys. km, 2000 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., peł
ne wyposażenie eh, alum. felgi, halogeny, RM, welurowa 
tapicerka, reg. kierownica, centr. zamek, alarm, garażowa
ny, - 37.500 zł. Kudowa Zdrój, te l /  074/866-28-67. 
0601/83-91-73
TOYOTA CARINA E. 1997 r.. 175 tys. km. 2000 ccm. TD. 
grafitowy metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS. 
wspomaganie, reg. kierownica, pełne wyp. elektr., radiood
twarzacz Pionner, alum. felgi + komplet kół zimowych, centr. 
zamek + pilot, - 35.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-28-47,0502/34-71-07 

TOYOTA CELICA, 1983 r.. 1600 ccm, czarny, - 3.300 zł. 
Lewin Brzeski, tel. 0605/08-03-37 

TOYOTA CELICA, 1987 r.. 2000 ccm, 16V, czerwony, pełne 
wyposażenie elektryczne, stan b. dobry, • 8.000 zł lub za
mienię na konie do rekreacji. Legnica, tel. 0605/42-36-74 

TOYOTA CELICA GTI, 1990 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
Twin Cam, czarny, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, fotele, 
instalacja gazowa, szyberdach, wspomaganie i regulacja kie
rownicy, sportowy układ wydechowy, RO CD Kenwood ze 
wzmacniaczem i tubą, atrakcyjny wygląd, • 19.500 zł. Opo
le. tel. 0607/18-38-36

TOYOTA CELICA, 1990 r.. 160 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, grafitowy, wspomaganie kier., klimatyzacja, poduszka 
powietrzna, aluminiowe felgi (OZ Racing), - 13.000 zł lub 
zamienię na BMW 324 D, 1986-87 r.. z dopłatą. Wrocław, 
tel. 0501/95-20-25
TOYOTA CELICA GTI, 1991 r.. 100 tys. km. 2000 ccm. 
wtrysk, 16V, czarny, silnik Twin Cam, pełne wyposażenie, 
spoilery, atrakc. wygląd, stan idealny, - 21.000 zl. Złotoryja, 
tel. 076/878-41-94,0605/53-18-09 
TOYOTA CELICA, 1991 r.. czerwony, wszystkie el. dodatki, 
wspomaganie, RM Sony, składana kanapa, alarm, oznako
wany, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-52-56, 
0601/22-91-72
TOYOTA CELICA, 1991 r., 148 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyberdach, RO, 
stan b. dobry, • 19.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-35-81 

TOYOTA CELICA. 1994 r.. 70 tys. km. 2000 ccm, srebrny, 
pełne wyposażenie, zawieszenie rajdowe, - 39.000 zł. Wro
cław. tel. 0501/34-31-72
TOYOTA CELICA. 2000 r.. 3 tys. km, 1800 ccm. V VTi, czer
wony metalic, radio ♦ CD. klimatyzacja i inne, kpi. dokumen
tacja, książka serwisowa, faktura, - 74.000 zl lub zamienię. 
Września, tel. 061/436-37-31,0501/36-66-45 
TOYOTA COROLLA GT. 1979 r.. 1600 ccm. DOHC. szary, 
gaz, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, sportowa kierowni
ca, po remoncie blacharki, nowe amortyzatory, szyberdach, 
dzielona tylna kanapa, 5-biegowy, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/350-15-58,0600/26-06-73 
TOYOTA COROLLA, 1980 r., 1300 ccm, brązowy metalic, 
stan dobry, po remoncie silnika, 5-drzwiowy, garażowany, 
bez wypadku, zadbany, radio + głośniki, nowe tablice, prze
gląd do 09.2001 r, • 2.400 zł. Wrocław, tel. 783-00-22, 
0605/52-53-26
TOYOTA COROLLA, 1980 r.. 1300 ccm przegląd do 12.2001 
r. - 750 zł. Wrocław, tel. 0502/04-24-11 
TOYOTA COROLLA, 1983 r.. 1600 ccm stan dobry, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 071/368-67-33
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TOYOTA COROLLA SEDAN. 1984/85 r., 171 tys. km, 1600 
ccm. złoty metaiic, 5-biegowy, welurowa tapicerka. el. reguł, 
lusterka, RM + 4 głośniki, stan idealny, - 6.700 zł lub zamie
nię. Prusice k. Trzebnicy, teł. 071/312-63-31.0604/36-35-85 
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 1800 ccm, dieseł, złoty, 5-bie
gowy, hak, -'S.TOO zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
TOYOTA COROLLA. 1987 r., 160 tys. km, 1300 ccm. ben
zyna, czerwony, 3-drzwiowy, RO. nowe sprzęgło, 5-biego- 
wy, garażowany, aktualny przegląd, wymieniony olej, filtry, 
świece i paski rozrządu, właściciel niepalący, zadbany, stan 
b. dobry, - 7.800 zł. Bocków, teł. 068/341-40-14, 
0602/29-33-24

TOYOTA COROLLA 1987 r., 160 tys. km. 1800 Ccm, die
sel, biały, stan dobry, - 6.200 zł. Jasień, tel. 068/371-08-70 
TOYOTA COROLLA. 1987 r., 190 tys. km. 1900 ccm, die
sel. beżowy metaiic, kupiony w salonie, nowy akumulator 
(gwarancja), stan dobry, • 7.000 zł. Legnica, tel. 
076/852-24-7Z

TOYOTA COROLLA. 1987/96 r., 170 tys. km, 1600 ccm. 
16V, grafitowy metaiic, el. szyberdach, regulowana kierow
nica, reg. pasy, dzielone siedzenia, hak, 5-biegowy, katali
zator, przegląd do 2002 r., stan idealny, • 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 0.71/787-38-90
TOYOTA COROLU. 1989 r.. 194 tys. km. 1800 ccm. die
sel. czerwony, 3-drzwiowy. I właściciel w kraju, stan dobry, -
9.500 zł lub zamienię na VW Golfa 1.8 16V. Grodków, tel. 
0604/81-92-26

TOYOTA COROLLA, 1989 r„  1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry, pełna dokumentacja, szyberdach, garażo
wany, atrakcyjny wygląd, nowe amortyzatory i klocki, zadba
ny. - 7.500 zł. Nysa, tel. 077/431-73-46,0604/90-21-21 
TOYOTA COROLU. 1989 r.. 98 tyś. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, wy
posażenie el., radio, stan idealny, na białych tablicach -1400 
DEM. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 

TOYOTA COROLU, 1990 r., 145 tys. km, 1600 ccm. 16V 
5-drzwiowy, automatic, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka. -12.500 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-59-80,0601/89-96-83 
TOYOTA CO RO LU SEDAN, 1991 r., 1300 ccm. wtrysk, 
grafitowy metaiic, stan b. dobry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, ka
talizator, zadbany. - 9.900 zł (możliwe raty) lub zamienię. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83

TOYOTA CO RO LU SEDAN. 1991 r.. 160 tys. km. 1800 
ccm, diesel, czerwony, kupiony w kraju, stan b. dobry, RM, -
13.600 zł. Rydzyna, tel. 065/538-88-37 

TOYOTA CO RO LU HATCHBACK, 1991 r., 120 tys. km. 
1300 ccm, wtrysk, szary metaiic, immobilizer, radio z RDS i 
panel, el. reg. reflektory, 5-drzwiowy, zadbane wnętrze, stan 
techn. i lakieru b. dobry, • 12.500 zł. Chojnów, tel. 
076/818-19-26 po godz.18

TOYOTA COROLU. 1991 r., 153 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
czamy metaiic, centr. zamek, el. reg. lusterka, - 10.500 zł. 
Głogów, tel. 076/833-58-34

TOYOTA COROLU UFTBACK. 1991 r.\ 124 tys. km. 1300 
ccm, 12V, biały, 5-drzwiowy, 75 KM, ekonomizer, garażowa
ny. 2 komplety opon, stan b. dobry, - 11.000 zł lub zamienię 
na nowszy. Leszno, tel. 065/527-00-57 
TOYOTA COROLU. 1991 r.. 157 tys. km. 1300 ccm. 12V, 
grafitowy metaiic, 75 KM. alarm, immobilizer, RM, kupiony 
w salonie w kraju, pełna dokumentacja, właściciel niepalący, 
- 9.000 zł. Oleśnica, tel. 0604/51-49-40 
TOYOTA CO RO LU KOMBI. 1991 r.. 169 tys. km. 1300 ccm, 
12V, szary metaiic, szyberdach, dwa komplety opon, RO, 
nowy akumulator (gwarancja), hak, RDS, przegląd do
04.2002 r „  serwisowany, • 11.200 z ł. Opole, tel. 
077/454-79-07

TOYOTA CO RO LU XL. 1991 r., 114 tys. km. 75 KM stan b*. 
dobry, szyberdach, alum. felgi, ekonomizer, -12.000 zł. Wro
cław, tel. 071/362-78-59

O  TOYOTA C O R O LU , 1992 r., 1400 ccm, b łękitny 
m etaiic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspom aganie, 
stan b. dobry, -15 .900  z ł lub  zamienię. Żary, ul. 
O k rze i 9 , te l.  068/374-27-97 , 0602/79-49-88 
87022671

TOYOTA CO RO LU, 1992 r., 1400 ccm. kolor grafitowy 
metaiic, ABS, wspomaganie, -14.600 zł lub zamienię, (moż
liwe raty przez komis). Legnica, tel. 0604/05-94-52 
TOYOTACOROLU KOMBI. 1993 r.. 123 tys. km. 1300 ccm. 
wtrysk, czerwony, garażowany, zadbany, wspomaganie kier., 
centralny zamek, relingi dachowe, roleta, stan techn. b. do
bry. -15.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-22-33 

TOYOTA CO RO LU. 1993 r.. 1400 ccm. 16V, grafitowy 
metaiic, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, 
alarm, Mul-T-Lock, centralny zamek + pilot, zadbany, stan 
idealny, -17.800 zł. Wrocław, teł. 071/351-34-43,786-72-53 
TOYOTACOROLU SEDAN XLI, 1994 r., 140tys. km. 1332 
ccm, 16V, 87 KM, srebrny metaiic, kupiony w salonie, po 
przeglądzie, bez wypadku, alarm *  pilot, RM, nowy akumu
lator (gwarancja), centr. zamek, ekonomizer, garażowany, 
atrakc. wygląd, stan idealny, - 20.000 zł lub zamienię na Tb- 
yotę Corollę, Avensis po 98 r. z dopłatą. Wałbrzych, tel. 
074/841-63-13 po godz. 18.0602/17-60-52 

TOYOTACOROLU. 1994 r., 102 tys. km, 1400 ccm. 16V, 
czerwony, 5-drzwiowy, - 15.900 zł. Legnica, tel. 
0604/71-51-45
TOYOTACOROLU. 1994 r.. 130 tys. km. 1400 ccm, 16V, 
grafitowy metaiic, wspomaganie kier., immobilizer, regulo
wana kierownica, el. reg. światła, radioodtwarzacz, reg. pa
sów, dzielona kanapa i rozkładana, stan idealny, -14.000 zł 
lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-06-55,0503/84-98-70 . 
TOYOTA CO RO LU SEDAN. 1994 r.. 140 tys. km. 1332 
ccm, srebrny metaiic, kupiony w salonie, 87 KM, przeglądy 
w  ASO, alarm + pilot, centr. zamek, RO. ekonomizer, bez 
wypadku, oznakowany, garażowany, zadbany, atrakcyjny, -
19.500 zł lub zamienię na Toyotę Corollę po 1998 r., z dopła
tą. Wałbrzych, tel. 074/841-63-13 po 18,0602/17-60-52 
TOYOTA COROLU. 1996 r., 1400 ccm, 16V, czeiwony. 
alarm, immobilizer, centr. zamek, RO, - 20.700 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/736-18-63
TOYOTA COROLU. 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, seiwisowany, 
wspomaganie, c. zamek, el. otw. szyby, poduszka powietrz
na, alarm, radioodtwarzacz, welur, możliwość sprzedaży na 
raty, - 24.900 zł lub zamiana na tańszy. Syców, tel. 
062/786-90-05,062/785-35-03 
TOYOTA C OROLU, 1997 r.. 37 tys. km. 1400 ccm, 16V, 
czamy, z salonu, pełna dokumentacja, -17.000 zł. Wrocław, 
tel. 0503/90-36-01
TOYOTA CO RO LU XU. 1997 r., 50 tys. km. 1400 ccm. 
16V, czerwony, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby i szy
berdach, centr. zamek, wspomaganie i regulacja kierownicy, 
welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, - 28.900 
zł. Żary. tel. 068/37441-97 po godz. 18,0605/78-12-50 
TOYOTA COROLU. 1999 r.. 65 tys. km. 1600 ccm. biały, 
stan b. dobry, na gwarancji 2 lata, zarejestrowany, ciężaro
wy, uniwersalny, - 30.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Milicz, 
tel. 0603/74-5340
TOYOTA PICNIC, 1997/98 r., 84 tys. km, 2200 ccm. turbo 
D, zielony metaiic, 6-osobowy, pełne wyposażenie elektrycz
ne, wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, • 48.500 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 0608/74-81-64 

TOYOTA PICNIC VAN, 1998/ r., 80 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, , kolor wiśniowy, bezwypadkowy, automatic, klimaty
zacja. ABS, 2 poduszki pow., RO + CD, - 54.000 zl. Jelenia 
Góra, tel. 075/75346-56 po godz. 17 
TOYOTA PREVIA VAN, 1990/91 r.. 220 tys. km, 2400 ccm, 
benzyna, brązowy metaiic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, 
serwo, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 x szybę rdachy, welu
rowa tapicerka, 8-osobowy, alum. felgi, atrakcyjny wygląd.

zadbany, - 2?.800 zł lub zamienię; Trzebnice-, tel.
• 0601/70-18-61 . ^  .

TOYOTA PREVIA, 1991 r.’ 80 tys. km, granatowy, automa
tic, 7-osobowy, komputer. 2 x klimatyzacja, przyciemniane 
szyby. - 23.000 zł. Wrocław, teł. 0601/41-69-66 
TOYOTA PREVIA. 1993 r.. 171 tys. km, 2500 ccm. grafito
wy metaiic, RO, 5-biegowy, 2 szyberdachy, wspomaganie 
kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, kompu
ter pokładowy, alarm, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, 7 osób łub 450 kg, garażowany, -. 30.000 zł. Nowa 
Ruda, teł. 074/87248-59,074/872-21-30 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0192 
www.autogielda.com.pl) ,
TOYOTA STARLET, 1990 r„  210 tys. km. 1300 ccm. benzy
na, wtrysk, kolor wiśniowy metaiic, 3-drzwiowy, tylne szyby 
uchylane, RO, benzyna bezołowiowa, - 9.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-97-66,0608/51-95-82 
TOYOTA STARLET, 1990 r., 118 tys. km. 1000 ccm. grafito
wy metaiic, sprowadzony w 97 r., kołpaki, RM, hak, garażo
wany, bez zapchu nikotyny, stan idealny, - 8.900 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 0601/67-73-07,071/338-02-78

'  TOYOTA STARLET. 1991 r.. 98 tys. km, 999 ccm, 12V, czer
wony, 3-drzwiowy, stan techniczny dobry, I właściciel w kra
ju od 1996 r., pełna dokumentacja, • 1O.5O0zł. Wrocław, tel.
366-11-24,0604/47-00-69

TOYOTA STARLET. 1991 r., 98 tys. km. 1000 ccm. 12V, 
czerwony, 3-drzwiowy, I właściciel, kpi. dokumentacja, -
10.500 zł. Wrocław, tel. 0604/47-00-69,071/366-11-24 
TOYOTA STARLET. 1997 r „  156 tys. km. 1300 ccm. benzy
na. granatowy, immobilizer, alarm, I właściciel, kupiony w 
salonie, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/783-94-46, 
0501/45-31-26

TOYOTA SUPRA, 1990 r., 219 tys. km, 3000 ccm. Ti 240 
KM, perłowoczarny, klimatyzacja, pełne wyp. elektr., centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, alum. felgi, radioodtwarzacz, 
dach .Targa*, komputer, serwisowany, stan b. dobry, pełna 
dokumentacja, • 22.900 zł lub zamiana na tańszy. Kalisz, 
tel. 0601/7649-77

TOYOTA SUPRA. 1994/95 r„  84 tys. km, 3000 ccm, V6, 
granatowy metaiic. klimatyzacja, skóra. ABS, alum. felgi, 
automatic, dach Targa, pełna in s i elektryczna, certyfikat le
galności, kpi. dokumentacja, moc 360 KM, tween turbo, I 
rejestracja w 07.1995 r, - 61.000 zł lub zamienię na Merce
desa Vito do 40.000 zł. Wałbrzych, tel. 0602/71-63-78 

TOYOTA SUPRA, 1995 r.. 155 tys. km. 3000 ccm, 24V 
350PS, skóra, klimatyzacja, pełna elektryka, ściągany dach, 
webasto. 2 poduszki, sprowadzony w całości, stan idealny, •
75.000 zł. Wrocław, tel. 0502/19-12-94 
TOYOTA TERCEL, 1984 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, zadbany, stan b. dobry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 
071/328-81-97 po godz. 16

TRABANT
TRABANT 601 KOMBI, 1970 r., 600 ccm, benzyna, beżowy, 
w ciągłej eksploatacji, przegląd do 04.2002 r., stan dobry, - 
800 zł. Lwówek Śląski, teł. 090/6540-60 
TRABANT 601,1971 r., 600 ccm, popielaty, atrakc. wygląd, 
aktualny przegląd, zniżka 50%, brak OC, techn. sprawny, - 
380 zł. Minkowice Oławskie, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 
0607/25-14-56
TRABANT 601,1979 r., 12V, czarno-biały, alternator, stan 
dobry. - 500 zł. Legnica, tel. 076/855-07-10.0503/34-19-84 
TRABANT KOMBI, 1984 r., 600 ccm, beżowy, do małego 
remontu, kpi. dokumentacja - 450 zl. Szprotawa, tel. 
068/376-32-71

TRABANT 601S, 1986 r., 101 tys. km, 2-suw, zielony, spraw
ny, dużo zapasowych części (np. szyby), stan techniczny 
dobry, - 800 zł. Mąkoszyce, gm. Lubsza, tel. 077/41243-59 
TRABANT POLO KOMBI. 1991 r., 130 tys. km. 1100 ccm, 
beżowy, przegląd do 03.2002 r.. pasy bezwł., dodatkowe 
części elektroniczne, stan dobry, I właściciel, • 4.000 zł. Kro
toszyn. tel. 062/725-38-07,0606/31-68-84 
TRABANT POLO KOMBI. 1991 r.. 1100 ccm, biały, prze
gląd do 02.2002 r.. w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -  3.300 
zl. Wałbrzych, tel. 074/665-38-92 
TRABANT POLO, 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm. kremo
wy, zadbany. I właściciel, przegląd do 04.2002 r., garażowa
ny, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 3.700 zł. Wrocław, 
teł. 316-95-57 po godz. 20

V O L V O
VOLV0144 P, 1989 r., 2000 ccm, khaki, składak, benzyna, 
- 3.000 zl. Wrocław, tel. 34645-58 
VOLVO 240,1983 r., 2400 ccm, diesel, niebieski metaiic, 
sedan. 5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, stan b. do
bry, kpi. dokumentacja, - 6.200 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-36

VOLVO 244 GL, 1981 r.. 170 tys. km, 2100 ccm. benzyna, 
kość słoniowa, hak, alarm, 2 koła zimowe, stan dobry, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 071/784-67-36 
VOLVO 245 KOMBI, 1981 r., 2100 ccm, niebieski, inst. ga
zowa, zarejestrowany, .na chodzie", do poprawek blachar
skich, - 2.500 zł lub zamienię na motocykl. Nowa Sól. tel. 
068/356-26-51 wieczorem
VOLVO 340,1985 r., 12 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metaiic, po remoncie silnika^ stan b. dobry, po wymianie pro
gów i częściowym blacharki, zadbany, atrakcyjny wygląd, 
Aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 
071/785-54-51 po godz. 18
VOLVO 340 DL SEDAN. 1987 r.. 130 tys. km, 1600 ccm. 
diesel, niebieski metaiic, 4-drzwiowy, stan b. dobry, po prze
glądzie, radioodtwarzacz, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 
071/352-9446 wieczorem, 0601/76-6043 

VOLVO 340 DL. 1990 r„  105 tys. km, 14Q0 ccm. benzyna, 
srebrny metaiic, automatic, szyberdach, centr. zamek, nowe 
opony, nowy akumulator, garażowany, stan b. dobry, • 9.500 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/7824749 
VOLVO 340,1990 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny metaiic, 
centr. zamek, alarm, stań techn. dobry, - 5.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-26-69
VOLVO 343,1979 r., 1400 ccm, szary, po remoncie silnika, 
sprlęgło kpi. -1.200 zł. Węgliniec, tel. 0604/62-04-77 
VOLVO 343 DL. 1981 r.. 120 tys. km. 1400 ccm. niebieski 
metaiic, inst. gazowa, automatic, szyberdach, 2 nowe opo
ny i amortyzatory, do poprawek lakierniczych, • 2.600 zł. Bie
lawa, tel. 074/833-75-30
VOLVO 343,1985 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony. stan b. dobry, - 2.500 zł. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
VOLVO 360,1985 r., 2000 ccm, czarny metaiic, centr. za
mek, skórzana tapicerka, hak, po przeglądzie, z urzędu cel
nego, stan techniczny b. dobry, • 4.000 zł. Ojawa, tel. 
071/313-39-11
VOLVO 440,1989 r., 150 tys. km, 1700 ccm, turbo interco-
oler, biały, po przeglądzie, alum. felgi, wspomaganie, RM,
spoiler, halogeny, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, hak,
zadbany, stan b. dobry, -  3.000 zł lub zamienfę. Lubin, tel.
076/846-29-96,0603/89-80-29
VOLVO 440,1989 r., 1700 ccm, benzyna, szary metaiic, stan
b. dobry, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS,
wspomaganie, komputer • 13.900 zł lub zamienię na inny,
chętnie diesel, mogą być raty. Świebodzice, tel.
074/854-03-59,0601/58-20-53
VOLVO 440.1990 r., 1700 ccm, ciemnozielony metaiic, el.

reg. reflektory, alum. felgi, welurowa tapicerka, - 9.400 zł. 
Legnica, tel. 0604/05-94-52
VOLVO 440,1990 r., 35 tys. km, czerwony, zasilany gazem, 
po remoncie silnika, garażowany, zadbany, 5-biegowy, - 8.800 
zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0603/79-88-70 
VOLVO 440,1990 r., 153 tys. km, 1700 ccm, benzyna, bor
dowy metaiic, el. otw. szyby, reg. kierów., el. reg. lusterka, 
alum. felgi, spoiler, 132 KM - 11.200 zł. Wrocław, tel. 
071/321-96-75 po godz.18,0501/48-19-66 
VOLVO 440,1992 r., 146 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grafito
wy, sprowadzony w całości, bez wypadku, stón b. dobry, -
13.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-52
VOLVO 440,1992 r., 130 tys. km, biały, - 12.000 zł. Wro
cław. tel. 0605/3145-54, tel. 0601/57-27-33 

VOLVO 440,1993 r., 1800 ccm, wtrysk, zielony metaiic, ka
talizator, skóra, nowy model, ABS, centr. zamek, wspoma
ganie, el. reg. lusterka, • 14.900 zł (możliwe raty) lub zamie
nię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
VOLVO 440,1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm. TDI, niebie
ski metaiic, nowy model, ABS. 2 poduszki pow., wspomaga
nie, centr. zamek, wszystkie el. dodatki, szyberdach, 4 za
główki, spoiler, el. reg. lusterka, bez wypadku, do sprowa
dzenia z Niemiec, stan b. dobry, - 17.500 zł z cłem. Lubin, 
tel. 0.6.04/75-06-57,0606/93-95-57 

VOLVO 440,1993/94 r., 114 tys. km, 1800 ccm,wtrysk, brą
zowy metaiic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wy
padku, książka serwisowa, stan b. dobry, ABS, poduszka 
pow., centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, RM, -18.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-22-03 po godz. 19, 
0605/65-80-69 '  ,

VOLVO 440,1994 r., 90 tys. km, 1794 ccm, grafitowy meta
iic, 90 PS, centralny zamek, 5-drzwiowy, immobilizer, welu
rowa tapicerka, serwo. ABS, RO, klimatyzacja, filtr przeciw
pyłowy, poduszka pow., el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, obrotomierz, stan idealny, - 21.800 zł. Mirsk, tel. 
075/78345-96 po godz. 17,781-27-60 w godz. 10-17 
VOLVO 440, 1995 r., 1900 ccm, turbo D, biały, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, stan dobry, • 23.000 zł. Chojnów, tel. 
0602/10-02-36
VOLVO 460,1990 r., 162 tys. km, 1700 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, opony 
zimowe, -10.000 zł. Kiełczów, tel. 071/399-06-12,345-08-54 

VOLVO 460,1992 r., 108 tys. km, 1800 ccm. czerwony, centr. 
zamek, alum. felgi, szyberdach, elektr. otw, szyby, lusterka, 
wspomaganie, • 12.500 zł. Świdnica k. Zielonej Góry, tel. 
068/327-33-38,0601/74-97-87 
VOLVO 460 GL. 1993/97 r., 133 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, 
granatowy metaiic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. 
reg. szyberdach, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, spoiler 
ze światłem .stop', RM z RDS, zadbany, kpi. dokumentacja, 
-12.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-64-74.0607/21-17-23 
VOLVO 740 KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, zielony met?lifc, ty
dzień w kraju, bezwypadkowy, jeden właściciel, nowe opo
ny, instalacja gazowa, szyberdach, wspomaganie kierowni
cy. radio ♦ 10 głośników, - 17.500 zł. Siedlce., tel. 
0601/38-65-90
VOLVO 760 GL, 1986 r., 320 tys. km, 2400 ccm, granatowy, 
stan idealny, II właściciel, - 4.000 zł. Międzyrzecze, tel. 
032/218-9349
VOLVO 850,1994 r„  170 tys. km, 2500 ccm, GLT, bordowy 
metaiic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, system kontroli trak
cji, stan idealny, - 31.000 zł. Pymik, tel. 0608/30-36-20 
VOLVO 850,1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm, 20V, zielony 
metaiic, poduszka powietrzna, ABS, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, radioodtwarzacz, 5-biegowy, pełna dokumen
tacja, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-74-08,0604/47-50-66 
VOLVO 850 KOMBI, 1995 r„  2500 ccm, granatowy. 4 pod. 
powietrzne, ABS, serwo, elektr. reg. i podgrzewane luster
ka, elektr. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek ♦ pilot + 
alarm, immobilizer, relingi dachowe, halogeny, wycieraczki 
reflektorów, RM Sony + CD (10 płyt), 6 głośników, garażo
wany, zadbany, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-75-61 
VOLVO 940 KOMBI, 1997 r., 51 tys. km. 2300 ccm, turbo E, 
grafitowy metaiic, wersja Classic, sprowadzony w całości w 
1999 r., pełne wyposażenie el., ABS, wspomaganie kier., 2 
poduszki powietrzne, podgrzewane fotele i lusterka, klima
tyzacja, skórzana kierownica, aluminiowe felgi, relingi da
chowe, - 46.000 zł lub zamienię na diesla do 30.000 zł. Lesz
no. tel. 065/543-73-09 po godz. 18,0600/27-36-28 
VOLVO 944.1993 r., 165 tys. km, 2400 ccm, turbo D, nie
bieski metaiic, centr. zamek, ABS, szyberdach, serwo, opo
ny zimowe, stan idealny, na białych tablicach, - 13.400 zł. 
Mrągowo, tel. 089/741-28-01
VOLVO 960.1991 r., 3000 ccm, benzyna, czamy, automa
tic, ABS, klimatyzacja, skórzana tapicerka, pełne wyposaże
nie elektryczne, alum. felgi, kpi. opon zimowych, • 23.900 zł. 
Bogatynia, teł. 075/773-37-25 
VOLVO S40,1996 r., 88 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor gra
fitowy metaiic, pełne wyposażenie, drewno, alum. felgi, kli
matyzacja, ABS, 3 pod. powietrzne, tempomat, pełne wypo
sażenie elektr., szyby, lusterka, ogrzewanie, wspomaganie, 
reg. kierownica, sportowy ukł. wydechowy, atrakc. wygląd. -
38.500 zł. Leszno, tel. 065/536-84-68.0609/28-19-96 
VOLVO S40,1998 r.. 65 tys. km. 1600 ccm, 16V kupiony w 
salonie, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 38.000 zł. Lubin, 
tel. 0603/43-63-34

VOLVO S70 T, 1999 r., 7 tys. km, 2500 ccm, turbo E, srebr
ny metaiic, 190 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, klima
tyzacja, alum. felgi, drewno, pełna elektryka, I właściciel, 
udokum. pochodzenie, stan idealny, - 99.900 zł. Zielona Góra, 
tel. 0604/27-80-01
VOLVO S80,1999/00 r., 22 tys. km, 2400 ccm, czamy, skó
rzana tapicerka, alum. felgi, 6 pod. powietrznych, pełne wy
posażenie, • 129.000 zł. Lubin, tel. 0601/58-52-73 
VOLVO V40,1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor gra
fitowy, pełne wyposażenie, klimatyzacja, wszystkie el. do
datki -  12.000 DEM. Wschowa, tel. 065/540-15-63, 
0605/66-1449
VOLVO V 40,1998 L, 57 tys. km. 1800 ccm, 16V, perłowo
czarny, skóra, ABS, 4 pod. powietrzne, pełne wyposażenie 
elektr., klimatyzacja, nie eksploatowany w kraju, • 47.000 zł. 
Mysłakowice, tel. 075/643-9444,0502/55-90-51 
VOLVO V 40,1998 r.. 86 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metaiic, centralny zamek, alarm, klimatyzacja, ABS, 3 
poduszki pow, - 51.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/337-07-78
VOLVO V40 T 4 ,1998 r., 23 tys. km, 1900 ccm, turbo. 200 
KM, czarny metaiic, obniżony, I właściciel, pełne wyposaże
nie, - 59.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0600/15-74-68
VOLVO V70 AWD, 1998 r., 130 tys. km, srebrny metaiic, 
pełne wyposażanie, 6 mies. gwarancji, kupiony w salonie, •
88.000 zł. Wrocław, tel. 0605/31-45-54.0601/57-27-33

v w

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. K ilka  tysięcy aut do 
obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja:. Wro
c ła w , te l.  071 /353-26-37 , 0601/70-67-46 
01026941

VW BORA TDI, 1999 r., 52 tys. km, 1900 ccm, bordowy 
metaiic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
oryginalny dowód rejestracyjny, - 49.500 zł (zwolńienie z 
opłaty skarb.). Ostrów Wlkp., te l. 062/592-70-35, 
0601/75-12-70

VW BORA, 2000 r., 13 tys. km, 1600 ccm, srebrny metaiic, 
kupiony w salonie, ABS, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki 
powietrzne, centralny zamek, alarm, MuJ^T-Lock, 8 gło.śni- 
ków, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/32244-54 do godz. 18, 
0600/54-38-91

VW CORRADO G -60,1989/90 £  137 tys. km, 1800 ccm, 
malinowy metaiic, ABS, alarm, aluminiowe felgi, el. reguł, 
lusterka, el. szyberdach, centralny zamek, komputer, wspo
maganie kidr., 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, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. 
lusterka, ei. wysuwany spoiler, alum. felgi 20§, ękrzynia bie
gów Karmann, • 16.000 zł. Leszno, tel. 0605/63-5645 
VW CORRADO. 1990 r., 140 tys. km. 1800 ccm, turbo. 200 
PS, ciemnografitowy metaiic, alum. felgi, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, ABS, spo
iler na klapie, wspomaganie, atrakc. wygląd, • 18.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/34341-17,0605/62-5547 

P  VW CORRADO VR6,1992 r., 90 tys. km, 290Q ccm, 
b łękitny metaiic, el. regulowane: szyby, spoiler, 
szyberdach i lusterka, wspomaganie, radio Sony 
z CD i 10 g łośnikam i Axton, alum. fe lg i 16” , stan 

.  idealny, - 24.000 z ł łub  zamienię na m otocykl 
-  Yamaha R-6 lub R -t, 1999/00 r.. Kostom łoty, tel.

0607/63-35-28 01027971

VW CORRADO, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, grafitowy 
metaiic, stan b. dobry, aluminiowe fejgi. centralny zamek, 
ABS, alarm, el. otwierane szyby, el. otwierany szyberdach, 
el. reguł, lusterka, komputer, el, spoiler, RM, wspomaganie 
kier. - 20.000 zł. Bolesławiec, tel. 0604/91-92-27 
VW CORRADO, 1993 r „  135 tys. km. 2900 ccm, VR6, bor
dowy metaiic, stan b. dobry, ABS, pełne wyp. elektr., skóra 
Recaro, 190 KM, radio CD, klimatyzacja, - 22.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/57-19-77,364-26-12 
VW DERBY, 1979 r., 1100 ccm, benzyna, błękitny, zadbany, 
nowe opony, szyberdach, atrakc. wygląd, przegląd do
04.2002 r, - 2.250 zł. Kudowa Zdrój. tel. 074/866-36-70, 
0605/63-87-13

VW DERBY, 1981 r., 900 ccm, biały, po remoncie blacharki i 
zawieszenia, po lakierowaniu, pełna dokumentacja, po prze
glądzie, stan techn. b. dobry, - 1.500 zł. Brzeg, tel. 
0606/17-80-15
VW DERBY, 1982 r., 1100 ccm, beżowy, zadbany, stan b. 
dobry, - 2.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
VW DERBY, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, po re
moncie, stan b. dobry, • 3.400 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-5341,071/312-6341 .
VW GARBUS, 1957 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, w dużym 
% oryg. nowe opony tylnej osi, akumulator Bosch na gwa
rancji, nowa pompa ham., ogólny stan dobry, techn. spraw
ny, po remoncie silnika, nowa tapicerka, konserwacja pod
wozia • 3.900 zł. Strzegom, tel. 0606/20-76-81 po godz.16 
VW GARBUS, 1964 r., 12Ó0 ccm po remoncie kapitalnym 
kabiny i silnika, kolor niebieski żółte dodatki: abrewki”, progi, 
wnętrze, szerokie opony, kubełkowe siedzenia, sportowa kie
rownica, stan b. dobry, - 5.000 zł. Gryfów Ś l., teh 
075/781-38-11,0603/9548-99 
VW GARBUS, 1965 r., 1300 ccm, boxer, czerwony, spraw
ny, bez ważnego przeglądu, bez wypadku, 12 V, szyberdach, 
do lakierowania, stan b. dobry, -1.800 zł. Ostroszowice, gm. 
Dzierżoniów, tel. 074/833-02-61 po 18 
VW GARBUS. 1966 r., 57 tys.. km, 1200 ccm, czamy, silnik 
z 1975 r., 50% zniżki na OC (weteran), przegląd do 05.2002 
r., wysokie fotele, halogeny, RO + głośniki, duże lampy z 
tyłu (przyciemniane), nowe pokrowce (.włochacz*), nierdzew
ne listwy na zderzakach i progach, skórzane pokrycie kie
rownicy + części, - 4.500 zł. Nysa, tel. 077/433-83-33 
VW GARBUS, 1966 r., 1200 ccm, czerwony, czarne zderza
ki, techn. sprawny przegląd do 05.2002 r., radio, stan silni
ka b. dobry. - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/398-26-21, 
0606/4349-18
VW GARBUS, 1966 r., 1300 ccm, boxer, czarny, nowe amor
tyzatory, sprzęgło, sprawny, - 3.000 zł. Zachełmie, gm. Pod
górzyn, tel. 0607/22-33-74
VW GARBUS, 1968 r., 1300 ccm, niebieski metaiic, posze^ 
rżane błotniki, halogeny, po remoncie silnika i blacharki w 
2000 r., lotnicze fotele przednie, pasy bezwł., stan dobry, -
2.900 zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-12-35.0605/82-60-86 
VW GARBUS, 1968 r., 1200 ccm, niebieski metaiic, alum. 
felgi, koła zimowe, kubełkowe fotele, drewniana kierownica, 
silnik z 1982 r., stan dobry, - 4.900 zł. Wrocław, teł. 
0602/33-9448
VW GARBUS, 1969 r., 1200 ccm, zielony, szyberdach, pro
gi alum.,' żarówki H4, alternator, dodatkowe części, - 3.200 
zł. Bystrzyca, tel. 071/303-07-65,0600/33-07-92 
VW GARBUS, 1969 r., 53 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zło
ty metaiic, po remoncie silnika, szyberdach, alternator, nowe 
amortyzatory i akumulator, RO, przegląd do 12.2001 r., atrak
cyjny wygląd, - 6.900 zł. Oleśnica, tel. 0604/3443-66 
VW GARBUS, 1969 r., 122 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
koła poszerzane, dużo dodatkowych części + koła zimowe -
6.000 zł. Opole, tel. 077/461-76-62,0606/48-31-16 
VW GARBUS, 1969 r., 1300 ccm, błękitny metanc, nowe 
wnętrze, webasto, RM Philips + głośniki, 50% OC (wete
ran), konsola, sportowa kierownica, części, alum. felgi Po
rsche 911 gwiazdy,, flansze dystansowe,.- 7.800 zł. Tyniec 
Mały, tel. 071/311-80-39
VW GARBUS, 1969/99 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
żółty, skórzana tapicerka, elektryczne ogrzewanie, chromo
wane rury z przodu, nowe opony, deska rozdzielcza grana
towa, skórzana kierownica, lewarek biegów ze skóry, halo
geny, ciemne szyby, fotele z żółtymi wstawkami, brak doku
mentacji, - 3.100 zł lub zamienię na motocykl. Bralin, tel. 
062/781-29-86,0606/27-83-39 
VWGARBUS 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, 1970 r., 1300 ccm, benzyna, fioletowy meta
iic, po remoncie silnika i ukł. hamulcowego, hamulce tarczo
we, nowa welurowa tapicerka, szerokie koła, poszerzone 
błotniki, blacharka do małych poprawek lakierniczych, - 5.200 
zł. Węgliniec, tel. 0600/8148-94 
VW GARBUS 1302,1971 r., 1200 ccm, granatowy, stan do
bry, blacharka do częściowego remontu, • 1.600 zł., tel. 
0606/90-38-59,077/4154 8 4 6  
VW GARBUS, 1971 r., 1300 ccm, perłoworóżowy, po re
moncie, aluminiowe progi i podłoga, chromowane nakładki 
na błotniki, chromowane zderzaki, pełna tylna klapa, duże 
lampy z tyłu. stan bardzo dobry, - 7.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0603/29-34-96
VW GARBUS, 1971 r., złoty metaiic, po remoncie silnika, 
tłumik, kolumny McPhersona, po tuningu, • 4.600 zł. Wołów, 
tel. 071/389-16-14.0607/25-7542 
VW GARBUS. 1971 r., 1200 ccm, czerwony metaiic, po re
moncie kapitalnym w 2000 r., fotele od Opla, szerokie felgi i 
opony, radioodtwarzacz, zadbane wnętrze, przegląd do
04.2002 r., stan b. dobry, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/368-11-08
VW GARBUS, 1972 r., 1300 cCm, metaiic, po remoncie ka
pitalnym, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 4.000 zł lub 
zamienię. Gierczyn, gm. Mirsk, tel. 0502/33-73-28, woj. je
leniogórskie
VW GARBUS, 1972 r., 1300 ccm, złoty, po remoncie silnika 
i zawieszenia, fotele z zagłówkami, radio + głośniki, zadba
ny, techn. sprawny, ważny przegląd, atrakcyjny wygląd, •
4.800 zł lub zamienię na inny samochód. Wołów, tel. 
071/38948-06
VW GARBUS 1302,1972 r.. 1300 ccm, AB. żółty, fotele od 
VW Golfa, płetwa tylna, halogeny, opony 215/205, nowy ukł.

.hamulcowy, tłumik, akumulator, alternator, RM, aktualny prze
gląd, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-1046,0606/28-24-77 
VW GARBUS 1303-L, 1973 r., 13Ó0 ccm, czarny, automatic. 
sportowe fotele, kierownica, po renowacji w 98 r., dużo chro
mu, garażowany, stan b. dobry, - 9.500 zł. Polkowice, tel. 
0603/70-83-07

VW GARBUS, 1973 r., 1300 ccm, Pb/, żółty, szeroka deska, 
poszerzane felgi, kubełkowe fotele, RM + panel, sportowa 
skórzana kierownica, - 4.100 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 
0607/24-57-19
VW GARBUS, 1976 r., srebrny metaiic, - 4.600 zł. Legnica, 
tel. 076/722-24-27

VW GARBUS, 1979 r., 1600 ccm, złoty metaiic, pó remon
cie kapitalnym silnika, nowy tłumik, stan b. dobry, atrakc. 
wygląd, drewniane progi, - 6.900 zł. Lubin, tel. 0502/16-16-86 

. (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem -AG0176 www.autogielda.com.pl)
VW GARBUS, 1979 r., y 0 0  ccm, czarny, wer. meksykań
ska, po remoncie blacharsko-mechanicznym, silnik chromo
wany, nowy lakier, oryginalne wnętrze (nowe), stan idealny, 
dla konesera, 50% zniżki, oryginalny w 99%, -  10.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-95-69,0502/87-34-87 
VW GARBUS, 1981 r., 1600 ccm, grafitowy, sportowe za
wieszenie, - 3.500 zł. Głuchołazy, tel. 0604/08-58-98 - 

VW GARBUS, 1997 r., 1200 ccm, chabrowy metalik, skóra, 
alum. felgi, atrakcyjny wygląd, nowy tłumik, nowe opony, •
6.000 zł. Żary, tel. 0608/34-84-11 
VW GOLF, 1977 r., 1100 ccm, benzyna, fioletowy metaiic,
3-drżwiowy, po remoncie kapitalnym, stan dobry, - 3.000 zfr 
Brzeg, tel. 077/411-97-11 po godz. M  
VW GOLF, 1977 r., 1085 ccm, benzyna, kość.słoniowa, kpi. 
dokumentacja, - 1.480 zł lub zamienię nd komputer. Kłodz
ko. tel. 074/867-36-02 po godz. 15,0606/61-25-69 
VW GOLF 1,1977 r., 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, jasno
niebieski, radio, aluminiowe felgi, sportowe zawieszenie, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 4.000 zł lub zamienię. 
Środa Śląska, lei. 0607/61-69-48,0609/16-59-45 
VW GOLF, 1977 r., 1100 ccm, czarny, 5-biegowy, szyber
dach, el. otw. szyby, alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, 
sportowa kierownica, szerokie lampy tylne, 4 lampy z przo
du, nowa tablica rozdzielcza, amortyzatory gazowe, stan 
dobry, • 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, po 89 r.. Wro
cław, tel. 0608/77-55-96
VW GOLF I, 1977/91 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, I właściciel, stan techn. 
b. dobry, w ciągłej eksploatacji, dodatkowo drugi w częściach, 
- 3,500 zl. Świdnica., tel. 074/852-60-64 
VW GOLF, 1978 r.. 170 tys. km, 1100 ccm, benzyna, beżo
wy, instalacja gazowa, ekonomiczny, model przejściowy, sze
rokie lampy tylne, przód 4 lampy, alum. felgi, stan dobry, 
skrzynia (4) - 3.300 zl. Szlichtyngowa, tel. 065/549-87-71. 
065/518-96-95
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm.diesel, granatowy, wymienio
ny olej i pasek rozrządu, stan b. dobry, - 3.850 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-60-14,0609/28-51-54 
VW GOLF, 1978 r., 1100 ccm, czerwony, 4-drzwiowy, gara
żowany, RO, nowy układ zapłonowy i hamulcowy, - 2.200 zł. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-65-85 
VW GOLF 1,1978 r., 130 tys. km, 1500 ccm, czerwony, spor
towy, po tuningu, szyberdach, sport, zawiesz., wzmocniony, 
atrakc. wygląd, garażowany, wentylowane ham., zarejestro
wany, opłacony, przegląd do 02.2002 r. - 4.600 zł. Olszyna, 
tel. 075/721-26-92,0604/86-60-68,0608/08-96-91 
VW GOLF, 1978 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, aktualny 
przegląd, 5-drzwiowy. siedzenia od Golfa II, po wymianie 
przegubów i klocków hamulcowych, stan dobry, - 2.300 zi 
lub zamienię na Opla Kadetta 3-drzwiowego, VW Golfa die
sla. Oława, tel. 0606/42-68-32 
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm. diesel, żółty, szeroka de
ska, szerokie tylne lampy, ładny wygląd, nowe opony, stan 
dobry, - 2.600 zł. Sułów, tel. 0607/224 4 4 0  po godz. 15.30 
VW GOLF, 1.978 r ,  1300 ccm. benzyna, czerwony, zareje
strowany, 3-drzwiowy, hak, szyberdach, halogeny, -1.100 zł 
lub zamienię na przyczepę bagażową, dużą albo lawetę. 
Szczytna, tel. 0603/16-55-95
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm. benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, hak, przegląd, ospoilerowany: - 2.400 zł lub zamienię na 
inny, diesel, uszkodzony. Środa śląska, tel. 071/795-1142, 
0605/39-98-87

VW GOLF. 1978 r., 1300 ccm, czamy, szyberdach, nowy 
akumulator, nowy pasek rozrządu, stan techniczny dobry, 
zarejestrowany, na białych tablicach, przegląd ważny do
11.2001 r, -1.900 zł. Wrocław, tel. 0603/62-35-35 
VW GOLF, 1978 r., 160 tys. kmr 11Ó0 ccm, benzyna, niebie
ski metaiic, 3-drzwiowy, przegląd techn. do 22.08.2001, stan 
techn. dobry. Żagań, tel. 0605/67-07-70 
VWGOLF, 1978/79t., 1460 ccm, srebrny, garażowany, stan 
dobry, • 2.490 zi lub zamienię na Fiata 126p. Mazurowice, 
tel. 071/317-90-98,0603/62-97-74,0605/78-65-95 
VW GOLF 1,1978/84 r.. 150 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, po wymianie amortyzatorów, hak, wnę
trze, zegary (obrotomierz) ostatniego modelu I, silnik Golfa 
II, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 

.0601/75-75-54 
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, diesel nowe progi, nadkola 
do lakierowania, • 3.500 zł. Gliwice, tel. 032/332-10-68 
VW GOLF, 1979 r., 1Q6 tys. km-, 1600 ccm, kolor grafitowy 
metaiic, inst. gazowa, zadbany, nowa deska, - 4.200 zł. Gło
gów, tel. 0605/41-77-95
VW GOLF, 1979 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, 4-drzwiowy. 
stan śilnika b. dobry, stan karoserii dobry, po remoncie i la
kierowaniu, ekonomiczny, - 3.500 zł. Międzyrzecz, tel. 
0604/72-35-13
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm, biały, ospoilerowany, podwój
ne lampy, tylne szerokie, garażowany, stan b. dobry, - 2.800 
zł. Miękinia, tel. 0603/59-5241,0605/14-22-29 

VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, szyber
dach, 2-drzwiowy, obrotomierz, zadbany, przegląd do 10.2001 
r, - 2.800 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-31-33 po godz. 20 
VW GOLF 1,1979 r., 150 tys. km, 1100 ccm, niebieski, sze
rokie zderzaki, poszerzone progi, alum. felgi, obniżony, spor
towy wydech, po remoncie blacharki i lakierowaniu, dużo 
nowych części, stan b. dobry, • 2.600 zł. Olszyny, tel. 
075/74-27-64
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm, czerwony, -  800 zł. Sobótka, 
tel. 0605/8546-98
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm. biały, 5-drzwiowy, stan silni
ka b. dobry, - 2.000 zł. Ujeździec Mały, tel. 071/312-8849 
VW GOLF 1,1979 r . ,1100 ccm, biały, 5-drzwiowy, stan silni
ka b. dobry, do drobnych poprawek elektrycznych, po wy
mianie uszczelki pompy wodnej, - 2.000 zł. Ujeździec Mały, 
gm. Trzebnica, tel. 071/312-8849 
VW GOLF I, 1979 r., 1500 ccm, czerwony, kołpaki, nowy 
Skumulator i inne części, stan dobry, automatic, • 2.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/84348-55,0605/72-38-21 
VW GOLF, 1979 r., 130 tys. km, 1500 ccm, benzyna, niebie
ski, po remoncie blacharki i lakierowaniu, do zamontowanie 
wnętrze, stan dobry, - 2.100 zł lub zamienię na Żuka skrzy
niowego. Wałbrzych, teł. 074/842-35-22 
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm, czerwony, inst. gazowa na 
gwarancji, nowe opony, gażnik, alternator, 4 światła z przo
du, szerokie z tyłu, - 3.500 zł lub zamienię na Golfa II, 1600 
ccm, 1800 ccm, ♦ dopłata. Wiewierz, tel. 065/543-08-73, 
0602/51-44-98
VW GOLF 1,1979 r., 1500 ccm, benzyna, zielony. 3-drzwio
wy. stan dobry, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/345-57-20 po 
godz. 20
VW GOLF 1,1979/80 r., 174 tys. km. 1600 ccm, diesel, czer
wony, po remoncie blacharki, • 3.400 zł łub zamienię na tań
szy. Malczyce, tel. 071/795-1142,0601/85-9040
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KREDYT DLA CIEBIE!
Dla firm bez zaświadczeń ZUS i US . 

przy 35% wpłacie, kredyt do 72 miesięcy.
✓  Dowolne pochodzenie auta (giełda, znajomy)
✓  Pakiety ubezpieczeniowe od 3,8% (AC, OC, NW) opoki*
✓  Osoby fizyczne bez poręczycieli

ZAPRASZAMY! LUBIN, tel. 076/844-39-32, 0-604 0 988  41

VW GOLF 1,1980 r.; 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic.
2-drzwiowy, model przejściowy, „na chodzie", ważny prze- 
giąd.-bez korozji, - 2.700 zł. Lubin, lei. 0605/08-87-34 y  
VW GOLF 1,1980 r.. 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, żółty,
3-drzwiowy, na białych tablicach -1.100 DEM. Chojnów, tel. 
0602/88*08-99
VW GOLF. 1980 r., 1500 ccmi benzyna, ciemny metalic,'Stan 
b. dobry, 3-drzwiówy, 4-biegowy, pokrowce, dodatkowe świa
tło .stop*. konserwacja, garażowany, zadbany, przegląd do
06.2001 r., udokum. pochodzenie, - 2.500 zl lub zamienię na 
Fiata 126p lub inny uszkodzony. Kamienna Góra, tel. 
0608/86-64-59
VW GOLF ILX, 1980 r.. 180 tys. km, 1500 ccm, diesel, nie
bieski metalic, szyberdaoh, alarm, centr. zamek, 5-biegowy, 
bez wypadku, oryg. lakier, RO, podwójny grill, szerokie lam
py, hak, garażowany, - 4.500 zł. Lubań, tel. 075/646-18-73, 
0602/58-98-16
VW GOLF 1.1980 r., 1500 ccm, zielony metalic, stan b. do
bry, zadbany, nowe amortyzatory, nowe sworznie, - 2.950 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-41-98,0608/55-98-69 
VW GOLF 1,1980 r., 1500 ccm, diesel, zielony metalic, nowe 
amortyzatory, układ wydechowy, zielone szyby, nakładki na 
nadkola, stan b. dobry, - 2.900 zi. Nowa Ruda, tel. 
0603/04-94-79
VW GOLF 1.1980 r., 1500 ccm, benzyna, zielony. 5-drzwio
wy, po przeglądzie, karoseria do małych poprawek, stan do
bry, - 3.500 zł. Piskorzów, gm. Pieszyce, tel. 0605/34-84-67 

VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-ł)iego* 
wy, przegląd do 12.2001 r„  3-drzwiowy. hak, stan b. dobry, 
w ciągłej eksploatacji, • 3.200 zl.^Sobótka, tel. 0606/34-83-95 
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy. stan dobry, - 3.400 zł. Świdnica, tel. 0604/52-54-90 
VW GOLF 1,1981 r„  100 tys. km, 1800 ccm, 16V, seledny- 
nowy, GTi, silnik z 87 r., 139 KM, zawieszenie sportowe Ja* 
mex + Koni, sportowy ukł. wydechowy, alum. felgi ATS 7 x 
13, unikat, • .13.000 zł lub zamienię na kombi albo motocykl, 
ścigacz. Głogówek, tel. 077/437-20-01 
VW GOLF, 1981 r.. 1600 ccm, diesel, czerwony, bez korozji, 
oryg. szyberdach, RM, zadbany, stan dobry, - 3.700 zł. Lu
bin. tel. 076/847-62-83
VW GOLF I,-1981 r., 6 tys. km, 1100 ccm, czerwony, model 
przejściowy, po remoncie kapitalnym silnika, nowe opony, 
nowe zawieszenia przednie, stan idealny, -  4.900 zł. Mału- 
szów, tel. 076/873-84-69
VW GOLF, 198-1 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony, 
stan dobry, kubełkowe fotele, szybęrdach, hak, 3-drzwiowy, 
model przejściowy, - 4.500 zł. Parowa, tel. 075/731-26-41 
VW GOLF 1,1981 r., 16Ó0 ccm. diesel, czerwony, kubełko
we fotele, alum. felgi, opony letnie i zimowe, plastikowe nad- 

'kola, kierownica z Audi. radio + głośniki, części zamienne, 
przegląd do 2002 r, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-97-82 
VW GOLF, 1981 rf, 1100 ccm. czerwony, przejściowy, szy
berdach, RO. nowe amortyzatory, hamulce, ukl. kierownik 
czy, techn. sprawny, bez rdzy, garażowany, udokum. pochor 
dzenie, - 4.600 zł. Ludwikowice, tel. 072/871-66-76 po 16 
VW GOLF 1,1981 r., 1300 ccm, bordowy metalic, hak, obro
tomierz, do poprawek blacharskich, - 2.500 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-71-38 '
VW GOLF, 1981 r„ 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, -1.800 
zł. Rawicz, tel. 0604/78-79-33 
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, stan 
dobry, alum. felgi, szyberdach, model przejściowy, 3-drzwio
wy, akumulator i amortyzatory na gwarancji + stalowe felgi 
oraz dużo części - 3.800 zł. Szprotawa, tel. 068/376-42-22. 
0608/35-40-22
VW GOLF 1,1981 r., 170 tys. km, 1600 ccm, bordowy meta
lic, stan b. dobry, model przejściowy, kubełkowe fotele, 115 
KM, RM, tylna szyba ogrzewana, sportowe zawieszenie i 
wydech, 5-drzwiowy, nowy akumulator na gwarancji, - 4.200 
zł. Wrocław, tel. 0608/17-39-21 
VW GOLF, 1981 r., 1100 ccm, zielony, nowy akumulator, 
przegląd do 2002 r, - 2.650 zł. Wrocław, tel. 0606/24-55-21 
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 5-biegowy, 
alum. felgi, nowe opony, z urzędu celnego, ważny przegląd, 
- 4.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-19-38 
VW GOLF I; 1981/82 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 

.3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, szerokie 
zderzaki, po remoncie silnika, blacharki i lakierowaniu, dużo 
nowych części. - 5.100 zł. Chojnów, tel. 0603/10-33-15 
VW GOLF, 1981/82 r., 180 tys. km. 1438 ccm, bęfizyna, nie
bieski metalic, szyberdach, 5-drzwiowy, 5-biegówy, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, - 4.400 zl. Paczkówvtel. 077/431-61-68 

VW GOLF, 1981/82 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, zadbany, model przejściowy, 3-drzwiowy. - 2.600 zł 
lub zamieni^ nalnny^Żąbkowice Śląskie, tel. 074/641-12-67, 
0604/65-70-78
VW GOLF, 1981/89 r.. '1100 ććm, czerwony, 4-drzwiowy, 
szyberdach, haki stan b. dobry, • 3.000 zł lub zamienię. Bie
lawy, gm. Siedlisko, tel. 0605/94-39-32 
VW GOLF, 1981/91 r., 1500 ccm, benzyna, ciemnozielony,
4-biegowy, 3-drzwiówy, hak, zadbany, w ciągłej eksploata
cji/stan dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-83 
VW GOLF 1,1982 r., pomarańczowy, stan dobry, 5-drzwio
wy, kubełkowe fote le, - 3.000 zl. Nowa Ruda, tel. 
074/872-11 J 1 ,0602/83-93-52
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, przegląd do 08.2001 r., stan dobry, pilne, • 2.500 zł. Cie
płowody, lei. 074/810-33-75, ’810-33-87 
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm, benzyna stan b. dobry, - 4.800 
zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 

VW GOLF i, 1982 r., 105 tys. km, 1471 ccm, diesel,czerwo
ny, hak, szyberdach, pompa po regeneracji, nowy akumula
tor, stan dobry, -3.500 zł. Szydłowice, tel. 077/411-80-23 
VW GOLF 1,1982 r., 95 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, po remoncie, alarm, 5-drzwiowy, radio. - 4.000 zl. Tar
nów, gm. Ząbkowice Śląskie, te|. 074/816-01-71 
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, aiu- 

. miniowe felgi, 4 lampy przednie, po remoncie blacharki, za
wieszenia, po lakierowaniu, ważny przegląd, w ciągłej eks
ploatacji, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/332-74-90 
VW GOLF GL, 1982 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, automatic, szyberdach, kupiony w urzędzie celnym, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, • 4.200 zł. Zagrodno, tel. 
076/877-39-68
VW GOLF CL, 1982 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, dodatkowe światło 
.stop*, model przejściowy, hak, atrakc. wygląd, zadbany, stan 
idealny, - 5.900 zł. Ząbkowice Śląskie, ter. 0603/98-08-59 
VW GOLF. 1982/91 r.t 1300 ccm, biały, składak, silnik do 
remontu, blacharka dobra, bez przeglądu + 2. silnik, z doku
mentacją, w dobrym stanie, • 1.500 zł lub zamienię na Fiata 
126p, możliwa dopłata do 4.000 żl. Grodków, tel. 
077/415-47-81
VW GOLF I, 1983 r„  ‘160 tyś. km ,'1600 ccm, dieśeCżólty,
3-drzwiowy, na białych tablicach - 1.300 DEM, Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-54-08 wieczorem 

VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 3-drzwiowy, 
podwójne lampy, hak, model przejściowy, garażowany, • 4.700 
zł. Skorzynice, tel. 075/784-33-15 
VW GOLF 1,1983 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski. 5-drzwio
wy, z urzędu celnego, stan dobry. - 3.500.zł. Złotoryja, tel. 
076/878-35-39,0605/85-58-00 
VW GOLF, 1983 r., 1300 ccm, biały, stan techniczny i bla
charki b. dobry, inst. gazowa, dużo nowych części, po prze
glądzie, RO, hak, zadbany, - 5.500 zl lub zamienię' na jnny, 
może być uszkodzony. Kozielno, woj. opolskie, tel. 
0609/16-60-86
VW GOLF, 1983 r., 180 tys. km. 1600 ccm. diesel, srebrny 
metalic, 5-drzwioWy, bez wypadku, oryginalny lakier, spro
wadzony w całości, kubełkowe fotele. 4 lampy z przodu, nowy

akumulator, i opony, RO, po przeglądzie, zadbany, stan b. 
dobry. - 5.500 zł. Paczków, tel. 077/431-7240 
VW GOLF, 1983 r_, 146 tys. km;'1600 ccm,‘diesel,metalic, z 
urzędu celnego, 5-dizwiowy, 5-biegowy, szyberdach; hak, 
stan b. dobry, - 5.400 zł lub zamienię na ciągnik Ursus C-360. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
VW GOLF, 1983 r., 190-tys. km, 1600 ccm, diesel, czarny, I 
właściciel, bez wypadku, zadbany, oryginalny lakier, spro
wadzony w całości, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, stan b. 
dobry, - 4.700 zł. Starczówek, tel. 074/819-48-91, 
0604/66-59-28 '
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, skrzynia . 
biegów (5), 5-drzwiowy, stan dobry, - 6.800 zl. Zebrzydowa, 
gm. Osiecznica, tel. 075/736-21-66 
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, niebieski metalic, II właści
ciel, 3-drzwiowy, szyberdach, obniżony; RO Kenwood, za
dbany, garażowany, bez korozji, bez wypadku, stan b. do
bry, - 7.300 zł. Przeworno, tel. 074/810-22-89 po godz. 19 
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, szyber
dach, RM, 5-drzwiowy, 4 reflektory z przodu, sprowadzony 
w całości, bez korozji, stan b. dobry, - 6.800 zł. Radwanice, 
tel. 071/311-70-45 lub, 311-71-96 
VW GOLF II, 1984 r., 202 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, centralny zamek + pilot, aluminiowe felgi, 5-drzwiowy, 
dużo nowych części, - 3.300 zl. Wrocław, tel. 0501/24-62-65 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, stan dobry, - 6.800 zl. Zebrzydowa. tel. 
075/736-21-66
VW GOLF 1,1984 r.. 1100 ccm. benzyna 4-drzwiowy, stan 
b. dobry, ne białych tablicach, • 2.000 zł.,Zgorzelec, tel. 
0609/64-41-34
VW GOLF II, 1985 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer- 
wony, garażowany, w ciągłej eksploatacji, oszczędny, stan 
b. dobry, - 8.000 zł. Jawor. tel. 076/870-22-48 
VW GOLF II, 1985 r., 190 tys. km, 1600 ccm, turbo D, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie silnika i 
malowaniu, - 8.500 zł lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 
074/867-67-22
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, alarm, 
hak, radio, nowe wtryski, amortyzatory, świece żarowe i aku
mulator, - 9.400 zł. Leszno, tel. 0603/49-89-97 
VW GOLF, 1985 r., niebieski, II właściciel, 3-drzwiowy, szy
berdach, obniżony, radio Kenwood, zadbany, garażowany, 
stan b. dobry, - 7.300 zł. Przeworno, tel. 074/810-22-89 po 
"godz. 18

VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic,
3-drzwiowy, ha białych tablicach • 750 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0603/78-58-09

VW GOLF II, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski metalic,
3-drzwiowy, stan idealny, na białych tablicach - 700 DEM lub
1.300 zł. Gubin, tel. 0502/16-94-74
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, stan 
b. dobry silnika, blacharka do poprawek, na białych tabli
cach. -1.100 zł. Kościan, tel. 0602/55-72-80, woj. leszczyń
skie
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ćcm, diesel, czerwony, 5-drzWio- 
wy, 5-biegowy, podwójne światła z przodu, hak, obrotomierz, 
silnik do regulacji Wtrysków, - 5.600 zł lub zamiehię na młod
szy rocznik, z dopłatą. L igota, tel. 071/346-29-56, 
0603/48-31*67
VW GOLF II, 1985 r., 1800 ccm, benzyria + gaz. czarny, 
5-drzwiowy, 5-biegowy. obniżony, sportowy wydech, inst. 2 
lata, - 5.200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-16-58 po godz. 20, 
0607/80-95-61
VW GOLF II, 1985 r., 1600 cćm, diesel z urzędu celnego, -
2.900 zł. Oleśnica, tel. 0601/89-14-34 
VW GOLF II. 1985 r., 1600 Ccm, benzyna 5-drzwiowy, stan 
dobry, na białych tablicach - 800 DEM. Żary. tel. 
0602/11-40-63
VW GOLF IJ, 1985/86 r., 130 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
ciemnozielony metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, szerokie zderzaki, ospoilerowany, hak, ciemne lampy, 
po tunińgu, szyberdach, CD + głośniki, - 8.900 zł lub zamie- 
nię na inny, może być i/szkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78 
VW GOLF II, 1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, zarejestrowany w Niemczech, na zachodnich tabli
cach - 700 DEM. Jawor, tel. 0604/07-98-31 
VW GOLF II, 1986 r., 145 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary,
4-drzwiowy, na zachodnich tablicach • 1.200 DEM. Jawor,, 
tel. 0604/07-98-31
VW GOLF II. 1986 r., 1600 ccm, zielony metalic, 2-drzwio
wy, stan b. dobry, na białych tablicach - 750 DEM. Zielona 
Góra, tel. 0604/60-80-94
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 4 
reflektory, hak, zadbany, ekonomiczny, kpi. dokumentacja, 
sprowadzony w całości, - 8.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-87-61, 
0602/18-21-80
VW GOLF II, 1986 r., 165 tys. km, 1600 ccm, benzyna; bia
ły, centr. zamek, alarm + pilot, dużo nowych części, wymie
niony olej i filtry, RO + 6 głośników, garażowany, el. antena, 
zadbany, stan b. dobry, - 6.800'ż). Piława Górna, tel. 
0502/58-29-03, woj. wałbrzyskie 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, oryginalny lakier, z urzędu celnego,
- 9.600 zł Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
VW GOLF, 1986 r., 165 tys. km! 1600 ccm, diesei, kolor 
grafitowy metalic, 5-biegowy, nowe wtryski, RO, halogeny, 
zadbany, - 8.500 zł. Sobótka, tel. 071/390-31-22 po godz. 15 
VW GOLF II GTI. 1986 r.. 140 tys.'km, 1800 ccm. 16V, 
DOHC, czerwony, ospoilerowany, el. otwierane szyby, alu
miniowe felgi, szyberdach, RO. centralny zamek, stan b. 
dobry, - 7.550 zł. Wrocław, tel. 787-80-85,0501/39-17-42 
VW GOLF II, 1986 r.; 130 tyś. km, 1300 ćcm, benzyna, bia
ły, hak, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm, - 6.700 zł. Wro
cław, tel. 338-21-36,0604/08-46-42 
VW GOLF II, 1986 r., 171 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, garażowany, RO Sony + 6 gło
śników, alarm + 2 piloty, kpi. dokumentacja, zadbany, ozna
kowany, przegląd do 11ź2.001 r, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
338-14-09,365-31-35
VW GOLF II, 1986 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, żółty,
2-drzwiowy, stan silnika b. dobry, nowe zawieszenie, nowy 
akumulator, bez tylnej tapicerki, nowy tłumik, ha białych ta
blicach;- 2.400 zł. Wrocław, tel. 351-36-18 
VW GOLF II, 1986 r., 83 tys. km, 1300 ccm, benzyną, czer
wony, garażowany, zadbany,^’ 7.200 zł. Wrocław, tel. 
0501/76-84-52 po godz. 20 .
VW GOLF, 1986 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, 5-drzwiowy, 4-biegowy, na białych tablicach - 1.100 
DEM. Zgorzelec, tel. 0604/49-93-59,0607/48-80-53 ;
VW GOLF, 1986/87 r., 220 tys. knri, 1600 ccm, diesel 5-bie- 
gowy, halogeny, hak, szyberdachr stanb. dobry, - 9.200 zl. 
Biała, tel. 074/850-79-77

VW GOLF II, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, szero
kie zderzaki, - 8.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-70-25, 
0605/60-16-76
VW GOLF, 1986/87 r. inst. gazowa, - 8.500 zł. Ligota Trzeb
nicka, teł. 071/312-33-38

O  VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel 5-biegowy, 
stan b. dobry, • 7.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87022521 '

O  VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, Inst. gazowa, • 7.900 zł lub zamienię. Żary, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87022731

VW GOLF, 1987 r.. 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grana

towy, nowe opony,'3-drzwiowy, stan b. dobry, na zachodnich 
tablicach - 650 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 
VW GOLF G TI,1987 r., 1800 ccm, 16V, DOHC, złoty meta
lic, alum. felgi + kpi. stalowych, el. otw. szyby, szyberdach, 
skórzana kierownica, białe zegary, alum. nakładki pedałów, 
alarm + pilot, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia,, spor
towy tłumik, klapa tylna D&W, -10.000 zł lub zamienię, uszko
dzony. Głuszyca, tel. 074/845-99-19 
VW GOLF II GTI, 1987 r.,-110 tys. km, 1800 ccm, czarny, 
szerokie zderzaki, podwójne reflektory, szyberdach, alum. 
felgi, zadbany, - 9.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-27, 
0604/79-31-41
VW GOLF II,'1987 r., 141 tys. km, 1600 ccm; GTD. szary 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, obrotomierz, 4 
zagłówki, dużo nowych części, - 10.000 zł; Njowe Czaple, 
tel. 068/375-39-79
VW GOLF, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, weluro
wa tapicerka, el. reg. lusterka, 5-biegowy, RO, na zachod
nich tablicach - 1.000 DEM. Zgorzelec, tel. 075/775-03-89 
VW GOLF, 1987 r., 140 tys. km, 1800 ccm, GTI, czerwony, 
stan b. dobry, bez wypadku, komputer pokładowy, alum. fel
gi 15', szyberdach, RM, podwójne reflektory, szerokie zde
rzaki, pełna dokumentacja, - 10.500 z ł. ., tel. 0601/91-84-67 
VW GOLF GTI, 1987 r., 217 tys: km, 1800 ccm, benzyna, 
szary metalic, sportowa kierownica, zawieszenie Koni, ciem
ne szyby, stan tech. b. dobry, stan wizualny dobry, nowe 
hamulce (tylne i przednie), nowy tłumik, przód z VW Jetta, -
10.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-25-05,0607/28-58-92 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D, czerwony, do ma
lowania, kubełkowe fotele, nowe opony, 5-biegowy, stan 
techn. dobry, • 7.600 zł. Grodków, tej. 0601/18-89-26 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, na 
białych tablicach • 800 DEM. Gubin, tel. 0600/59-13-33 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel diesel, biały, 2-drzwio- 
wy, stan b. dobry, na białych tablicach - 1.000 DEM. Gubin, 
tel. 0503/98-81-94

VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy. 5-drzwio- 
wy, stan b. dobry, na białych tablicach • 750 DEM lub 1.400 
zł. Gubin. tel. 0502/16-94-74
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, beńzyna, czerwony, ospo
ilerowany, kola 16", • 9.000 zł. Leszno, tel. 0600/61-81 -64 
VW GOLF, 1987 r., 185 tys. km, 1600 ccm, diesel zadbany, 
5-biegowy, kpi. dokumentacja, RM, dzielone tylne siedze
nia, ciemne szyby, oryg. lakier, cena • 9.900 zł, lub zamienię 
na większy, diesel, Volvo, VW Passat, może być kombi, 
możliwa dopłata. Lubin, tel. 076/846-30-86,0608/24-11-16 
VW GOLF II, 1987 r., 170 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
oryginalny lakier, garażowany, RO, stan b. dobry, - 8.500 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-14-31
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VW GOLF II GTI, 1987 r., 1800 ccm, czarny, spoilery. alumi
niowe felgi, otwierany dach, atrakcyjny wygląd, - 8.500 zł 
lub zamienię na diesla. Wrocław, tel. 0603/21 -36-95 
VW GOLF II, 1987 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwlowy, immobilizer, przegląd, zadbany, stan b. do
bry, • 6.400 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 

VW GOLF. 1987 r.. 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
aktualny przegląd, zadbany, stan idealny, - 7.800 zł. Wro
cław, tel. 0600/38-73-72
VW GOLF, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, 5-biego
wy, na niemieckich tablicach rejestr., el. reg. lusterka, RO, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, cena • 1.000 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/775:03-89
VW GOLF II, 1987/88 r., 2000 ccm, benzyna, ciemnofioleto- 
wy metalic, synchro, 4 x 4 ,  ABS, alum. felgi (3-ramienna 
gwiazda), podwójne lampy, szerokie zderzaki, skórzane fo
tele kubełkowe, wspomaganie, RO, 5-biegowy, - 10.000 zł. 
Borów, tel. 0606/74-53-81
VW GOLF, 1987/88 r.. 207 tys. km. 1600 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, grafitowy metalic, stan 
dobry, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0502/84-72-88 
VW GOLF II, 1987/94 r„ 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, automat, 5-drzwiowy, wspomaganie kie
rownicy, pełny wtrysk, klimatyzacja, katalizator, aluminiowe 
felgi -10.500 złlub zamienię. Lubań, tel. 0607/51-91-89 
VW GOLF, 1987/94 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drZwio- 
wy, 4 lampy z  przodu, garażowany, po wymianie oleju, fil
trów, paska przekł. kierownicy, obrotomierz, listwy na 
drzwiach, nakładki na błotnikach, po lakierowaniu, dodatko
we światło .stop", kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
7.600 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0603/19-37-35 
VW GOLF, 1987/95 r., 145 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, ciemne szyby, stan 
b. dobry, - 8.000 zł. Bielany, gm. Siedlisko, tel. 068/388-31-24 
VW GOLF II, 1987/96 r., 119 tys. km, 1263 ćcm, benzyna, 
srebrny metalic, po wymianie paska rozrządu, przegląd do
27.11.2001 r., zadbany, z pełną dokumentacją, garażowany, 
- 8.000 zł. Boguszów Gorce, tel. 074/844-30-34 

VW GOLF II, 1987/96 r., 1300 ccm, benzyna, biały, szyber
dach, welurowa tapicerka, hak, alum. felgi, stan b. dobry, 
zadbany, - 7.600 zł lub zamienię na Poloneza Trucka, 5-osob., 
inny dostawczy. Głogów, teł. 076/834-90-28,0603/30-60-68 
VW GOLF II, 1988 r., 146 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metaliCi I właściciel w kraju, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
wymienione amortyzatory, ukł. wydechowy, reguł: wys. mo
cowania pasów. 2 zagłówki, kompletna dokumentacja; - 8.000 
zł. Kawice, tel. 0600/51 -48-29 
VW GOLF II, 1988r., 140 tyś. km, 1600 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, na białych tablicach - 
900 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08 
VW GOLF II, 1988 r., 200 tys. km. 1600 ccm, turbo D, czer
wony, 5-biegowy, 3-drzwiowy. szerokie zderzaki, kubełkowe 
fotele, el. otw. szyby, RO Kenwood. szyberdach, stan silnika 
b: dobry, -  10.700 zł lub zamienię na VW Golfa III D, do
20.000 zł. Skoroszyce, tel. 077/431-84-33,0605/12-88-17 
VW GOLF, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, sprowa
dzony w całości, nowe opony, nowe amortyzatory, 
Mul-T-LOcłc, 3-drzwiowy, alum. felgi, • 8.500 zł. Szczepanów, 
gm. Środa Śląska, fel. 071/317=37-76 
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, 3 elemen
ty domalowania, - 7.500 zł. Głogów,tel. 0604/58-81-48 

VW GOLF, 1988 r., 185 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny 
metalic. alum. felgi, szerokie zderzaki, przyciemnione szy
by, -10.200 zł. Lubań, tel. 0607/51-92-11 
VW GOLF II, 1988 r., czarny, alum. felgi, atrakc. wygląd, •
11.500 Z). Łagiewniki, tel. 071/393-93-92
VW GOLF, 1988 r„  250 tys. km, 1600 ćcm, benzyna, czar
ny, bez wypadku, stan techn. b. dobry, 5-drzwiowy, kpi. opon 
zimowych, - 8.500 zł lub zamienię na diesla do 6.000 zł. 
Oława, tel! 071/313-98-73,0601/14-88-69 
VW GOLF, 1988 r., 132 tys. km, 1300 ccmi biały, 3-drzwio- 
wy, książka serwisowa, przegląd do 12.2001 r., stan dobry, -
9.500 Zł. Oława, tel. 071/313-98-61
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, diesel,, grafitowy metalic,

stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, nowe opony i amortyzato
ry, zadbany, pełna dokumentacja, - 9.200 zł lub zamienię. 
Paęzków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 

VW GOLF II, 1988 r „  160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, 3-drzwiowy, RO Pioneer, nowy układ wyde
chowy, szyberdach, akumulator 1-roczny, • 8.500 zl. Świdni
ca, tel. 074/853-88-13
VW GOLF II, 1988 r., 130 tys. km, 1300ccm, benzyna, srebr

n y  metalic, 2-drzwiowy, alum. felgi, RO, bez wypadku, stan 
idealny, na białych tablicach - 1.700 DEM. Wrocław, tel. 
0603/40-25-07
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwio
wy, RM, silnik z 94 r, oszczędny, zadbany, kpi. dokumenta
cja, - 8.900 zł lub zamienię. Wykroty, tel. 0604/95-61-54 
VW GOLF II, 1988/89 r„  170 tys. km, 1800 ccm, szary me
talic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, -11.000 
zł lub zamienię na Audi 200,1990 r.. z dopłatą. Kłodzko, tel. 
074/867-67-22
VW GOLF, 1988/97 r., 1800 ccm, benzyna, czarny, skóra, 
drewno, niski, poszerzony, alum. felgi, - 9.000 zł. Opole, tel. 
0602/79-54-61
VW GOLF II, 1989 f., 1600 ccm, inst. gaz., szary metalic, 
5-drzwiowy, -10.000 zł. Częstochowa, tel. 034/311-21-60 

VW GOLF II, 1989 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, otwierany dach, prze
gląd do 04.2002 r., stan techn. b. dobry, zadbany, - 9.500 zł. 
Głogów, tel. 0609/58-73-06,0609/64-30-83 ..
VW GOLF II, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, czarny, stan b. 
dobry, 5-biegowy, obrotomierz, szyberdach, RM + 4 głośni
ki, aluminiowe felgi, nowe amortyzatory, zadbany, -10.400 
zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/816-09-82 
YW GOLF, 1989 r., 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, konserwacja, po przeglądzie, obrotomierz, 
zegar, plastikowe nakładki, alum. felgi gwiazdy, zadbany, 
garażowany, reg. wysokość pasów, ekonomiczny, atrakc. 
wygląd, kpi. dokumentacja, szeroka listwa, pełne drzwi, -
10.600 zł. Kamienna Góra, tel. 075/742-55-30 wieczorem 
VW GOLF, 1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio, szyberdach, • 7.900 zł. 
Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW GOLF II, 1989 r.; 155 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały,-
2-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, garażowany, sprowadzo
ny w całości, nieuszkodzony, nowe 4 amortyzatory, nowe 
opony, -10.200 zł. Leszno, tel. 065/529-03-06 
VW GOLF II, 1989 r.^1800 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, katalizator, alarm, sprowadzony 
w całości, - 9.600 zł. Prudnik, tel. 077/436-14-54 
VW GOLF II. 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, szy
berdach, 5-biegowy, szerokie zderzaki, alarm, blokada skrzy
ni biegów, oznakowany, nowy akumulator, RM, stan idealny,
- 9.500 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-73-03, 
0607/71-40-71
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm. diesel, czerwony, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 10.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-19-39,0503/06-98-74 
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan sil
nika i blacharki bardzo dobry, sprowadzony w całości, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, alarm, oszczędny, zadbany, - 9.500 zł. 
Wrocław, tel. 0606/16-73-15,0501/25-05-96 
VW GOLF II. 1989 r., 170tys. km, 1800 ccm. benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, oryginalny szyberdach, centr. zamek, podwój
ne reflektory, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0607/28-93-15 
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm. diesei, biały, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, -10.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Zgorzelec, tel. 
075/775-45-24
VW GOLF, 1989/90 r.. 135 tys. km, 1600 ccm, srebrny. I 
właściciel w kraju, wymienione zawieszenie, w kraju od 97 r.
- 9.600 zł. Kościan, tel. 065/512-53-03,0608/10-20-06 
VW GOLF II GTI, 1989/90 r., 160 tys. km, 1800 ccm, czar
ny, szyberdach, wspomaganie kier., 4 lampy z przodu, halo
geny, aluminiowe felgi, kubełkowe fotele, ospoilerowany, •
11.500 zł. Wrocław, tel. 0601/76-88-1V
VW GOLF II GTD, 1989/90 r., 1600 ccm, TDI, 60 KM, bor
dowy metalic, 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 II GTI, 1990 r., 1800 ccm, ciemnośHwkowy, wspo- 
maganie, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi 
15", fabryczny szyberdach, komputer, kubełkowe fotele, 
alarm, ciemne szyby (fabryczne), - 11.000 zł (możliwa raty 
przez komis), tel. 0501/61-02-29 
VW GOLF GTI, 1990 r., 180Ó ccm, perlowoczamy metalic, 
alum. felgi, przyciemniane szyby tylne, światła, drewniana 
kierownica, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, szy
berdach, białe zegary, komputer, duży tylny spoiler. dodat
kowe światło .stop", radio Sony, sportowy przedni grill, •
12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-81-99
VW GOLF II, 1990 r., 135 tys. km, 1800 cGm, niebieski me
talic, felgi aluminiowe, alarm, centr. zamek, szyberdach, elek
trycznie opuszczane szyby, komputer, atrakcyjny wygląd, -
11.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/76-16-86

O  VW GOLF II, 1990 r., 179 tys. km, diesel, biały,
3-drzwiowy, sprowadzony w  całości, 4 lampy z 
p rz o d u , m o d e l *91, - 9 .500 z ł. L u b in , te l. 
0503/02-33-31 84015921

O  VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm, w trysk, zie lony 
metalic, 5-drzwiowy, obrotom ierz, szerokie zde
rzaki, do lakierowania 2 elementy, kp i, dokumen
tac ja  po lska  i ce lna, • 7.800 zł. W rocław, tel. 
0601/71-69-78 81010781

VW GOLF II, 1990 r., 149 tys. km, 1800 ccm, GTi, bordowy 
: metalic, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alum. fel

gi, szerokie zderzaki, kpi. dokumentacja, - 10.500 zł. Bole
sławiec, tel. 06Q3/33-73-96
VW GOLF, 1-990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, szyberdach, Mul-T-Lock, Oznakowany, RO 
+ 4 głośniki, nowe sprzęgło, amortyzatory i łożyska, kpi. do
kumentacja,, opony zimowe, , - .10.200- zł. Grodków, tel. 

"*077/415-34-97
VW GOLF II, 1990 r., 113 tys. km, 1600 ccm,.srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, stan b. dobry, nowy lakier, centralny zamek, 
automatic, -10.900 zł. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
VW GOLF II, 1990 r., 180 tys. km. 1300 ccm, benzyna + 
gaz, biały; stan dobry, radio Pioneer, - 8.700 zł. Kobylin, tel. 
0601/43-50-58
VW GOLF II, 1990 r,, 125 tys. km, 1800 ccm, ciemnozielony 
metalic, centr. zamek, 4 lampy z przodu, przyciemniane tyl
ne lampy, oryg. szyberdach, dodatkowe światło .stop", we
lurowa tapicerka, 5-biegowy, garażowany, reg. lusterka od 
środka, kompletna dokumentacja, stan idealny, - 11.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 0604/13-75-46
VW GOLF GTD, 1990 r., 175 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, intercooler, szyberdach, 5-drzwiowy, udokum. po
chodzenie, - 12.500 zł. Lubsza, tel. 0602/50-45-87 
VW GOLF II, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czar

ny, intercooler, 3-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi + drugi 
silnik, sprowadzony w całości, bez wypadku, - 13.000 zł. 
Lasocice, gm. Łambinowice, tei. 0600/63-66-68 
VW GOLF II, 1990 r., 145 tys. km, 1800 ccm, czarny, 5-bie
gowy, katalizator, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, 
ei. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, kpi. dokumen
tacja. komputer, -13.500 zł. Lubin, tel. 0601/18-57-00 
VW GOLF II, 1990 r., 108 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, el. reg. reflektory, dod. światło .stop", 3-drzwiowy, kpi. 
dokumentacja, garażowany, zadbany, - 9.800 zł. Rawicz, tel. 
065/545-31-31,0501/27-59-51 
VW GOLF II, 1990 r., 134 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czamy 
metalic, radio, alum. felgi, nowe 4 opony, szyberdach, sze
rokie zderzaki, alarm, kubełkowe fotele, 5-drzwiowy, -10.500 
zl. Środa Śląska, lei. 071/317-27-09.0603/30-17-55 
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, czarny metalic, szyber
dach, wymieniony układ wydechowy, alarm, od 5 lat w kraju, 
stan b. dobry H 2.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-19-72, 
0608/75-15-93
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk 5-drzwiowy, do popra
wek, - 8.900 zl. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
VW GOLF II, 1990 r., 153 tys. km, 1600 ccm, benzyna, tur
kusowy metalic, centr. zamek, RO, blokada skrzyni biegów, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, alarm, zadbany, - 11.500 zł. Wro
cław. tel. 071/781-91-42 wieczorem, 0601/18-13-43 
VW GOLF II. 1990 r., 1300 ccm, benzyna, czarny, stan b. 
dobry, na białych tablicach - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/07-02-65
VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm, turbo, G-60, różowo-fiole- 
towy, 5-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, alum. felgi, sportowy 
ukł. wydechowy Remus, el. reg. fotele Recaro, sportowa kie
rownica OMP, wnętrze alum., wspomaganie kier., zadbany, 
- 15.500 zł. Wrocław, tel. 398-36-57.0603/10-06-87 
VW GOLF KOMBI, 1990 r., 118 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, beżowy, instalacja gazowa, hak, bagażnik dachowy, -
5.500 zł. Wrocław, tel. 071/781-43-76,071/352-41-96 
VW GOLF G-60,1990 r., 128 tys. km, 1800 ccm, turbo, per- 
łowozielony, obniżony, poszerzony, tylna płetwa, szyberdach, 
sportowe pedały i układ wydechowy, intercooler, alum. felgi, 
koła 225/40/16, ABS. wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. fotele Recaro, RM Pioneer + 6 głośników, -
13.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-73-94,0603/45-96-14 

VW GOLF GTI, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm. 16V DOHC, 
fioletowy metalic, centralny zamek/ alarm + pilot. RM, alu
miniowe felgi, - 9.700 zł. Żarów, tel. 074/857-04-71 

VW GOLF, 1990/91 r.. 1600 ccm, biały, 5rdrzwiowy, stan 
idealny, - 12.500 zł lub zamienię na diesel. Środa Śląska, 
tel. 071/317-30-91
VW GOLF II, 1990/93 r., 180 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 
granatowy, alarm, centr. zamek + 2 piloty, 3-drzwiowy, RO 
Blaupunkt, nowe opony i akumulator (gwarancja), kpi. opon 
zimowych, dużo nowych części min. sprzęgło, amortyzatory 
i inne (rachunki), hak, zadbany, ekonomiczny, - 13.500 zł. 
Wrocław, tel. 0608/81-68-05
VW GOLF II. 1990/96 r„  153 tyś. km, 1600 ccm. benzyna, 
kolor morski metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm, RO, 
5-biegowy, stan b. dobry, - 12.000 zł (możliwe raty). Wro
cław,lei. 071/345-39-28
VW GOLF II GTD, 1990/97 r., 146 tys. km. 1600 ccm. turbo 
D, czarny, wspomaganie, alarm, szyberdach, alum. felgi,
2-drzwiowy, RO, 4 lampy przednie, el. reg. reflektory i lu
sterka, garażowany + 4 opony zimowe, -14.200 zł. Legnica, 
tel. 076/850-60-32
VW GOLF II, 1991 r.. 153 tys. km el. otw. szyby, centr. za
mek, wspomaganie, - 10.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-50-79 
VW GOLF II, 1991 r., 123 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, btały. 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, el. reg. reflektory, RO, roz
kładane fotele, sprowadzony w całości, stan idealny, -11.800 
zł (m ożliwe-raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 
0605/55-48-22
VW GOLF II, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic. w kraju od 1997 r., wspomaganie, ABS, RM, 
garażowany, stan b. dobry, • 10.500 zł (w rozliczeniu może 
być Fiat 126p lub Cinąuecento). Lubin, tel. 076/846-30-99. 
0603/27-02-09

O  VW GOLF, 1991 r., 1300 ccm, czerwony, stan do
bry, garażowany, nowe amortyzatory, sprężyny, 
rura wydechowa i akumulator, • 10.000 zł. Jawor, 
tel. 076/870-58-95 po godz. 12 01027761

VW GOLF II, GL, 1991 r.. 100 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
biały, 5-biegowy, 5-drzwiowy, centr: zamek, welurowa tapi
cerka, bez wypadku, sprowadzony w 04.01 r w całości, po 
przeglądzie tech, • 9.900 zł. Bolesławiec, tel. 0606/30-49-25 
VW GOLF II, 1991 r., 116 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, RO, el. reg. reflektory, stan b. dobry, nie 
eksploatowany w kraju, - 11.700 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-50-85,0600/20-22-65 
VW GOLF II, 1991 r., 92 tys. km, 1600 cćm, benzyna, wtrysk, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, katali
zator, garażowany, w kraju od 8 mies., stan b. dobry, - 9.800 
zł. Bolesławiec, tel. 0503/64-09-20 
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, biały, obniżony, 
alum. felgi, niebieskie lampy, garażowany, szerokie zderzak, 
stan b. dobry, -10.800 zl. Chojnów, tel. 0605/56-91-55 
VW GOLF Ił, 1991 r., 183 tys. km. 1600 ccm. turbo D, biały.
3-drzwiowy, zadbany, I właściciel, hak, stan dobry, -10.000 
zł. Czerwona Woda. tel. 075/778-00-76 wieczorem
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm. turbo D, czamy, stan b. 
dobry, w kraju od tygodnia, bez wypadku, • 14.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-98-86,0607/51-91-01 
VW GOLF, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, perłowofioleto- 
wy, ciemny, alum. felgi, szerokie zderzaki, wspomaganie, 
alarm, centr. zamek, szyberdach, wnętrze różowo-fioletowe, 
kpi. dokumentacja, -12.000 zł. Gubin, tel. 0501/36-19-03 
VW GOLF II, 1991 r., 155 tys. km. 1600 ccm, czamy meta
lic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
alarm, szerokie zderzaki, alum. felgi, -11.400 zł. Henryków, 
tel. 074/81Ó-52-41
VW 00^,^199 ,1  r., 1800 ccm, kolor grafitowy metalic, 
5-drzwiowy'o-biegowy, kubełkowe fotele, alum. felgi 15", 
komputer, immobilizer, centr. zamek, -12.000 zł. Kalisz, tel. 
062/784-75-82,0603/34-69-64 
VW GOLF, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, granato
wy, oryg. lakier, RO, stan b. dobry, - 11.700 zl.. Kamiennik, 
tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
VW GOLF, 1991 r., 132 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, pełna dokumentacja, 
szyberdach, stan b. dobry,. - 13.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/872-64-51,0602/85-92-02 
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, radio, 5-drzwiowy, szyberdach, - 12.900 zł. Legnica, 
tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW GOLF II, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy - 3.000 DEM + cło. Leśna, tel. 075/721-17-73 
VW GOLF Ił, 1991 r., 151 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, w kraju od 1997 r., 5-biegowy, garażowany,
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stan b. dobry, -10.300 zł (w rozliczeniu może być Fiat 126p 
albo Cinquecento). Lubin, tel. 076/846-30-99.0603/27-02-09 
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, gaz 5-drzwiowy, 
RM Blaupunkt zadbany, • 11.700 zł. Nysa, tel. 0606/96-47-20, 
077/433-67-22
VW GOLF II, 1991 r., 125 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, błękit
ny metalic, I właściciel, 5-biegowy, obrotomierz, zegarek, dod. 
światło .stop*, RO, kołpaki, kpi. dokumentacja, garażowany, 
zadbany, atrakc. wygląd, • 11.500 zL Pszenno, gm. Świdni
ca, tel. 074/851-91-60
VW GOLF GTD, 1991 r.. 1600 ccm, turbo D, czerwony, in- 
tercooler, 3-drzwiowy, szyberdach, przegląd do 04.2002 r., 
ciemne szyby z tyłu, radio; hak, stan dobry, - 9.000 żł. Ści
nawka Średnia, tel. 0601/99-62-74, woj. wałbrzyskie 
VW GOLF, 1991 r.. 98 tys. km, 1600 ccm, turbo D, srebrny 
metalic. 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, alum. felgi, garażo
wany, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, - 13.500 z ł. W olsztyn, tel. 
0600/10-19-84, woj. zielonogórskie 

VW GOLF II GL. 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, centralny zamek, el. reg. 
reflektory, 1 właściciel w kraju, stan b. dobry, szerokie zde
rzaki. • 11.700 zł. Miękinia, tel. 071/317-81-19,0605/10-16-36 
VW GOLF, 1991 r., 1300 ccm, biały, szyberdach, nowy tłu
mik, • 15.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-65-82 
VW GOLF II, 1991 r., 132 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy. katalizator, el. reg. reflektory, RO. alum. 
felgi. Mul-T-Lock, II właściciel, sprowadzony w całości, kom
pletna dokumentacja, zadbany, stan techn. b. dobry, po wy
mianie pasków i diagnostyce, - 10.200 zł. Wrocław, tel. 
0503/91-37-54
VW GOLF II, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach, 4 światła, stan b. dobry, sportowy tłumik, nowe 
zawieszenie, hamulce, paski, świece, - 11.500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-97-14

VW GOLF, 1991 r., 1600 ccm, TDi, niebieski, sprowadzony 
w całości, -11.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-18-12 
VW GOLF III. 1991/92 r., 120 tys. km. 1900 ccm. turbo D. 
granatowy, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
szyberdach, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka. alum. fel
g i, bez wypadku. - 17.400 zł. Lwówek ś ląsk i, tel. 
0607/46-08-41
VW GOLF II. 1991/92 r., 104 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy. welurowa tapicerka, atermiczne szy- . 
by, RM, w kraju od tygodnia, kpi. dokumentacja, bez wypad
ku. stan b. dobry, - 12.700 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46, 
0603/85-26-96
VW GOLF II, 1991/92 r.. 114 tys. km. 1600 ccm. El. czerwo
ny. 3-drzwiowy, 5-biegowy. nadkola, katalizator, szyberdach, 
regulacja świateł, garażowany, opony zimowe z felgami, 3 
.stop’ , welur, RO, regulacja pasów, fotele, udokum. pocho
dzenie, w Polsce od bm, - 11.800 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-10-94,0606/23-55-58 

VW GOLF II, 1991/96 r.. 171 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy, instalacja gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, wspomaganie, el.lusterka, 4 lampy z przodu, centr. 
zamek, szerokie zderzaki, alum. felgi, cena 11.500 zł lub 
zamienię na Audi lub VW Passata w tej cenie. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318-67-10,0502/26-07-33 
VW GOLF GTD, 1991/96 r., 1600 ccm, niebieski metalic, el. 
otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, alarm, radio, 
5-drzwiowy, obrotom ierz, - 13.400 zł. Lubin. tel. 
076/846-75-49
VW GOLF GT, 1991/96 r., 143 tys. km, 1800 ccm, czerwo
ny, składak, kompletna dokumentacja, 5-drzwiowy, szyber
dach, komputer, el. reg. lusterka, zadbany, wspomaganie kięr,
- 10.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-43-65

P  VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel wspom a
ganie, centr. zamek, e l. otw. szyby, alum. fe lg i, 
kubełkowe fote le , • 17.600 z ł lub  zamienię. Żary, 
u l. O krzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87022651

VW GOLF II, 1992 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D. bor
dowy, szyberdach, wspomaganie ukł. kierowniczego, RM, •
18.200 zł. Bolesławiec, tel. 0604/41-15-39 
VW GOLF III, 1992 r.a 139 tys. km, 1900 ccm, niebieski 
metalic, wspomaganie kierownicy, alarm, RO, kubełkowe 
fotele, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
pełna dokumentacja, stan b. dobry, opłata skarbowa w ce
nie, - 21.500 zł łub zamienię. Olesno, tel. 034/358-39-41, 
0602/82-28-21
VW GOLF II, 1992 r., 120 tys. km. 1600 ccm. czerwony, 
5-drzwiowy, w kraju od 1 dnia, bez wypadku, szerokie zde
rzaki, el. reg. reflektory, stan techn. idealny, po przeglądzie,
- 12.700 zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-04
VW GOLF, 1992 r., 135 tys. km, 1300 ccm, biały, inst. gazo
wa, Mul-T-Lock. szyberdach. blokada zapłonu, w kraju od 
1994 r.. oznakowany, 2-drzwiówy, nowe opony, -12.000 zł. 
Poznań, tel. 061/433-53-04 po godz.20 
VW GOLF, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie, 
RO, alum. fe lg i,-17.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-60-47 
VW GOLF III, 1992 r., 146 tys. km. 1900 ccm. turbo O, biały,
4-drzwiowy, serwo, szyberdach, webasto, do sprowadzenia
- 5.500 DEM + cło. Jawor, tel. 0604/07-98-31

VW GOLF II, 1992 r., 97 tys. km, 1600 ccm, TDi, czerwony,
5-drzwiowy, 102 KM, wspomaganie kier., centralny zamek, 
w kraju od 2 dni, stan b. dobry, - 14.900 zł lub zamienię. 
Kępno. tel. 062/581 -04-18,0606/34-66-37
VW GOLF III, 1992 r., 76 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, 3-drzwiowy, katalizator, el. otw. szyby, hak, 
bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, -14.500 zł. Le
gnica. tel. 0603/49-82-83
VW GOLF III SKŁADAK, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm; 
benzyna, kolor grafitowy, wspomaganie, 5-drzwiowy, -14.000 
zl. Leszno, tel. 065/520-17-27, 520-00-46 po godz.16, 
0601/06-33-73
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.. 103 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, ben
zyna, bordowy metalic. 5-drzwiowy, alum. felgi + 4 koła zi
mowe, alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, wspomaganie, 
dodatkowe światło .stop*, czarne lampy tylne, RM + 4 gło
śniki, zadbany, stan idealny, garażowany, -15.500 zł. Lubin, 
tel. 076/846-20-81.0607/34-19-10 
VW GOLF III, 1992 r., 143 tys. km, 1800 ccm. czerwony, 
wspomaganie kier., zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany,
- 15.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29'-74. 
0602/69-91-25
VW GOLF III, CL. 1992 r.. 110 tys. km. 1781 ccm. wtrysk, 
turkusowy metalic. 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 
centr. zamek; Szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO, 
ciemna, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, I wła
ściciel, oclony, sprowadzony, 4 zagłówki, -17.000 zł. Nowo
grodziec. tel. 075/731-69-57,0609/29-02-07 
VW GOLF III, 1992 r.. 150 tys. km, 1900 ccm. GTD, grana
towy metalic, kubełkowe fotele, alarm, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie, bez wypadku, nie składak, RO + pilot, ciem
ne szyby. 3-drzwiowy, - 20.500 zł. Oława, tel. 071/313-01-02. 
0502/31-62-09
VW GOLF III GT. 1992 r., 150 tys. km. 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, po tuningu, bez wypadku, alum. felgi, klima
tyzacja, komputer, wukończenia w drewnie, szyberdach, •
19.900 zł lub zamienię. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
VW GOLF III, 1992 r., 146 tys. km, 1400 cęm, srebrny me
talic, sprowadzony w całości, bez wypadku, w kraju od tygo
dnia. el. reg. reflektory. RO, atermiczne szyby, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, stan idealny, - 14.900 zł. Ra
wicz. tel. 0605/22-90-19

VW GOLF łl, 1992 r., 1600 ccm, szary metalic, 5-drzwiowy,
5-biegowy, bez wypadku, zadbany, • 11.000 zł. Rawicz, tel. 
065/547-78-90,0602/83-61-38.0603/39-35-06 
VW GOLF III, 1992 r., 171 tys. km. .1900 ccm, turbo D, biały.
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
wspomaganie, centr. zamek. el. reg. lusterka i szyby, immo
bilizer, 5-biegowy, -16.500 zł. Świebodzin, tel. 0606/92-55-95 
VW GOLF III, 1992 r., 119 tys. km, 1800 ccm, granatowy,-
3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach el., nowy akumula
tor, sprowadzony z Belgii w br., zdjęcia, - 18.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-70-48
VW GOLF, 1992 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, RO, alum. felgi, • 15.200 zl. Wołów, tel. 
071/389-12-66
VW GOLF, 1992 r., 143 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, szyberdach, 5-drzwlowy, bez wypadku, -
14.300 zl. Wrocław, tel. 071/363-45-22,0603/91-54-91 
VW GOLF III CL, 1992 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, sprowadzony w całości, w kraju od 2.5 
roku, kpi. dokumentacja, wspomaganie kier., centr. zamek, 
alarm + pilot. 5-drzwiowy. -14.800 zł. Wrocław, tel. 372-64-49 
VW GOLF II, 1992 r., 1600 oćm, gażnik, czerwony, 3-drzwio
wy. 4 lampy z przodu el. regulowane, radio Blaupunkt, za
dbany, alum. felgi + komplet opon zimowych, stan b. dobry, 
w kraju od 2 dni, -11.300 zł. Zawadzkie, teł. 077/463-34-45

0  VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo  D, ko lor 
g ra fitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, w spo
maganie, centr. zamek, szyberdach, stan b. do
bry, • 20.700 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87022301

VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, grafitowy me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. za
mek, szyberdach, oclony w całości, - 20.600 zł. Bolesławiec, 
tól. 075/734-72-65.0604/67-86-93 
VW GOLF III, 1992/93 r., 122 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, 3-drzwiowy, el. reg. szyberdach, wspomaganie, radio 
z RDS, obniżony, ciemne szyby, - 17.500 zł. Chojnów, tel. 
0606/25-28-07

VW GOLF III, 1992/93 r., 95 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, szy
berdach, radio + 6 głośników, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, nowe amortyzatory, akumulator, łożyska, stan b. 
dobry, - 16.500 zł. Gościszów, teł. 075/736-75-31, 
0603/64-01-01
VW GOLF III, 1992/93 r., 125 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
biały, w kraju od miesiąca, oclony, zarejestrowany, bez wy
padku, oryg. lakier i przebieg, książka serwisowa, komplet
na dokumentacja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, klimatyzacja, ęl. 
reg. reflektory, RO Beta, centr. zamek, garażowany, bez rdzy
1 wgnieceń, atrakc. wygląd, -17.900 zł (możliwe raty lub za
miana). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76

VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, diesel, granatowy me
talic, 5-drzwiowy, wspomaganie, I właściciel w Polsce, do 
drobnych poprawek lakierniczych, - 16.500 zł. Ostroszowi- 
ce, gm. Dzierżoniów, tel. 074/833-08-94 wieczorem 

VW GOLF III, 1992/93 r., 115 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
jasnozielony metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyberdach, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, sportowe zawie
szenie. stan b. dobry, • 18.000 zl. Uniejowice, tel. 
076/877-32-16 •
VW GOLF III, 1992/93 r.. 200 tys. km. 1900 ccm. TDi. wi
śniowy metalic, 3-drzwiowy, el. szyberdach, el. regui. luster
ka, obrotomierz, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, halo
geny, hak, spoiler, blenda, centralny zamek, immobilizer, 
welurowa tapicerka, zielone szyby, soczewki, dużo nowych 
części, stan b. dobry, możliwe raty; • 21.600 zł. Wrocław, tel. 
071/357-50-70
VW GOLF III, 1992/93 r., 1400 ccm, czamy metalic, 2-drzwio
wy, el. otw. szyberdach, alum. felgi, podgrzewane fotele, 
ciemne lampy z tyłu, stan b. dobry, w kraju od 2 dni, bez 
wypadku, - 14.300 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-52-62, 
0604/60-80-94
VW GOLF II, 1992/94 r., 146 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
zielony, 5-drzwiowy, bez wypadku, kpi..dokumentacja, RO, 
blokada skrzyni biegów, odcięcie zapł., nowe opony, prze
gląd do 05.2002 r. -10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/04-98-37 
VW GOLF III, 1993 r „  138 tys. km, 1800 ccm, czamy meta
lic, obniżony, 5-drzwiowy, sportowy ukł. wydechowy, alum. 
felgi Borbet, dodatki aluminiowe, szyberdach el., centr. za
mek, alarm, sprowadzony w całości w 2000 r, - 20.800 zł. 
Lubin, tel. 0608/69-11-06
VW GOLF III GT, 1993 r., czerwony, 3-drzwiowy, do popra
wek lakierniczych, -14.000 zł. Zgorzelec, tel. 0608/10-01 -98 
VW GOLF III, 1993 r., 148 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciem- 
nofioletowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek 
♦ alarm i pilot, immobilizer, reg. reflektory, reg. i.podg. lu
sterka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, halogeny 
soczewkowe, welur, 12 głośników, alum. felgi 15’ , nowe opo
ny + kpi. zimowych, hak, kupiony w salonie w kraju, stan b. 
dobry - 19.500 zł lub zamienię na. VW Passata B5, Borę, z 
dopłatą. Oleśnica, tel. 071/398-87-81.0605/26-57-82 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem 
•AC0211 www.autogielda.com.pl)
VW GOLF III GT. 1993 r.. 73 tys. km. 1800 ccm. perłowozie- 
lony, zielone szyby, kubełkowe fotele, nakładki na progi i 
nadkola, immobilizer, zadbany, nie składany, podgrz. luster
ka, klimatyzacja, -18.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-10-35, 
0603/24-84-88
VW GOLF III GT, 1993 r.. 73 tys. km. 1800 ccm, perłowozie- 
lony, zielone szyby, kubełkowe fotele, nakładki na progi i 
nadkola, immobilizer, zadbany, nie składany, podgrz. luster
ka, klimatyzacja, -18.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-10-35. 
0603/24-84-88
VW GOLF III. 1993 r., 99 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., radiood
twarzacz, nowe opony, książka serwisowa, w kraju od 3 dni, 
sprowadzony w całości, - 21.900 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0606/42-51-38
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm. turbo D. szary metalic. I 
właściciel, pełne wyposażenie el., 3-drzwiowy, RO, central
ny zamek, zabezpieczony przed kradzieżą, stan b. dobry, -
21.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0601/95-96-42 
VW GOLF III, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, śliw- 
kowografitowy, 5-drzwiowy, ABS, centralny zamek, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, wspomaganie 
kier., zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, nie eks
ploatowany w kraju, - 18.000 zł. Kępno, tel. 062/781-56-44, 
0605/22-04-65
VW GOLF III, 1993 r., 75 tys. km, 1800 ccm, czerwony, ka
talizator, el. otw. szyby, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, -
14.300 zł. Lipniki, tel. 077/431-25-60
VW GOLF CL, 1993 r., 197 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy, wspomaganie, alarm, centr. zamek, RO, el. reg. re
flektory i szyberdach, hak, sportowa kierownica, alum. felgi, 
spoileiy, bez wypadku, wymienione zawieszenie, - 21.900 
zł. Lubań, tel. 075/722-42-71,0604/31-29-52 
VW GOLF III, 1993 r.. 105 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
atramentowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, zagłówki tylne, bez 
wypadku, w kraju od 2 dni, stan idealny, -18.300 żł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-54-84,0606/11-38-66 
VW GOLF III, 1993 r., 150 tys. km, 1900 ccm. diesel, biały, 
wspomaganie, eł. reg. szyberdach, 5-drzwiowy, alum. felgi, 
nowe amortyzatory i opony, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 21.200 zł. Paczków, tel. 0604/13-21-09,077/431-71-73 
VW GOLF, 1993 r., 135 tys. km. 1900 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, weluro
wa tapicerka, bez wypadku, • 21.900 zł łub zamienię, (moż
liwe raty). Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
VW GOLF III, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, czamy meta
lic, sprowadzony w całości, bogata wersja. Rolling Stones,

ABS, el. szyberdach, el. reguł, lusterka, centralny zamek, 
wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, - 19.500 zł lub zamienię na tańszy. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-41-37 
VW GOLF III. 1993 r.. 140 tys. km. 1900'ccm. GTD. fioleto
wy metalic, w kraju od 3 dni, centralny zamek, 5-drzwiowy, 
kubełkowe fotele, aluminiowe felgi, halogeny, RM, stan b. 
dobry, • 23.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 0601/55-26-06 
VW GOLF III, 1993 r., 135 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., el. reguł, szyberdach,
5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, alarm, t właściciel, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 19.800 zł. Sobótka, 
tel. 0604/77-17-57
VW GOLF, 1993 r., 63 tyś. km, 1800 ccm, granatowy meta
lic, wspomaganie, reg. fotele, nie uszkodzony, - 17.500 zł. 
Stary Olesiec, tel. 062/761-52-04 

VW GOLF III, 1993 r., 159 tys. km, 19Ó0 ccm, turbo D, fiole
towy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, dzielona kanapa, oznakowany, blokada 
skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, garażowany, stan b. do
bry, - 21.700 zl. Świdnica, tel. 074/850-68-12 

VW GOLF III, GT, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm, kolor 
śliwkowy metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. 
otw. szyberdach, sportowy tłumik, alum. felgi, nowe amorty
zatory, sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 18.500 zł lub 
zamienię na Renault Megane Coupe. Wałbrzych, tel. 
0606/42-58-74

VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, I właściciel, sprowadzony w całości, dzielona 
tylna kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, blokada skrzyni 
biegów, RO Sony, - 18.500 zł lub zamienię na VW Passata, 
kombi, diesel. Wrocław, tel. 071/364-19-28,0501/61-49-50 
VW GOLF III, KOMBI. 1993/94 r., 112 tys. km, 1800 ccm. 
benzyna, srebrny metalic, welurowa tapicerka, wspomaga
nie, centr. zamek, immobilizer, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, dzielone tylne siedzenia, reiingi dachowe, haloge
ny, reg. kierownica i nowe oporiy, • 20.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-41-20,0601/87-89-60 
VW GOLF, 1993/94 r„ 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski, kpi. dokumentacja, 3-drzwiowy, zderzaki ilusterka w 
kolorze nadwozia, halogeny, książka serwisowa, stan ideal
ny, -18.600 zł. Bolesławiec, tel. 0601/70-56-89 

VW GOLF GT, 1993/94 r.. 90 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
śliwkowy metalic. wspomaganie kier., centralny zamek + pi
lot, obrotomierz, szyberdach, alarm, techn. sprawny, błotnik 
do malowania, w kraju od tygodnia, • 15.500 zł. Bralin, teł.

'  062/781-25-19,0602/26-90-03 
VW GOLF III GT. 1993/94 r., 133 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, ciemnofioletowy metalic, skórzana tapicerka, podgrz. 
fotele, pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, komputer, 
RM, alum. felgi VW, nowe tłumiki, garażowany, kpi. doku
mentacja, stan idealny, szyberdach, centr. zamek + alarm, -
19.500 zł. Mieroszów, tel. 074/845-83-51 
VW GOLF VARIANT, 1994 r.. 155 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna. czerwony, inst. gazowa, centr. zamek, alarm + pilot, 
blokada skrzyni biegów, klimatyzacja, roleta bagażnika, w 
kraju od 2 lat, stan b. dobry, - 21.000 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-24-71,0603/89-31-43 

VW GOLF III VARIAN^ 1994 r., 215 tys. km, 1900 ccm, 
biały, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, fabryczny im
mobilizer, elektryczny szyberdach, wspomaganie, serwiso
wany, RO, nowe amortyzatory, dodatkowo opony zimowe, 
roleta bagażnika, wystawię fakturę VAT, - 20.500 zl. Jelenia 
Góra. tel. 075/755-63-05

VW GOLF III, 1994 r.. 120 tys. km. 1800 ccm. grafitowy 
metalik, kupiony w salonie w Polsce, bezwypadkowy, książ
ka serwisowa, wspomaganie kierownicy, ABS, centralny za
mek i alarm z pilotem, immobilizer, RO Blaupunkt, 5-drzwió- 
wy, alum. felgi, opony letnie i zimowe, el. reg. wys. świateł, 
halogeny, - 20.900 zł. Krotoszyn, tel. 0604/85-03-34 
VW GOLF III,1994 r., 101 tys. km, 1900 ccm, TDi, granato
wy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. po
wietrzne, szyberdach el. - 7.500 DEM + cło i transport Lesz
no. tel. 0502/16-00-17
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach. • 20.500 zł. 
Leszno, tel. 065/529-49-95.0603/13-95-16 
VW GOLF III, 19^4 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, el. reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie, ga
rażowany, stan b. dobry, immobilizer, reg. kierownica, el. reg. 
reflektory, dzielona tylna kanapa, - 20.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-12-24,0604/78-21-72 

VW GOLF GT III, 1994 r., 110 tys. km. 1800 ccm. fioletowy, 
atrakc. wygląd, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i szy
berdach, przód ABT, zawieszenie Konni, centr. zamek, wspo
maganie, w kraju od 6 mies, • 21.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-19-65,0607/56-92-76 
VW GOLF III, GT, 1994 r., 115 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, el. reg. 
szyberdach, obrotomierz, 2 poduszki pow., reguł. wys. kie
rownicy, obniżony, rozkł. siedzenia, reguł. wys. mocowania 
pasów, dzielone tylne siedzenia, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, nowe alum. felgi, - 19.700 zł. Chojnów, tel. 
076/818-75-32 po godz. 20,0602/29-71-47 
VW GOLF III, 1994 r., 91 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, el. reg. szyberdach, RM, zderzaki w kolorze 
nadwozia, w kraju od 6 mies., stan b. dobry, • 19.700 zł. 
Chojnów, tel. 076/819-15-21 do godz. 18,076/818-67-58 po 
godz. 20
VW GOLF, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, jasno
niebieski, RO, opony zimowe, wspomaganie kier., szyber
dach, reg. kierownica, zadbany, - 17.300 zł. Góra, tel. 
0603/94-13-71
VW GOLF, 1994 r., 1900 ccm, TDI, czarny metalic, centr. 
zamek, el. szyberdach, reg. kierownica, immobilizer, wspo
maganie, alum. fe lg i. - 23.500 zł. Krotoszyn, tel. 
0501/46-72-25
VW GOLF III, 1994 r., 148 tys. km, 1900 ccm, turbo D. czer
wony, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. szyberdach, reg. 
kierownica, w kraju od 10 dni, • 21.000 z ł , kup. zwoln. z opł. 
skarbowej. Legnica, tel. 076/866-16-08,0603/16=i 3-73 
VW GOLF III KOMBI, 1994 r.. 104 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otwie
rany dach, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec • 6.700 
DEM + cło lub na gotowo - 17.000 zł. Legnica, tel. 
0603/49-82-83;
VW GOLF VARIANT, 1994 r., 171 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, 2 pod. powietrzne, reiingi dachowe, szyberdach, 
reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, alum. felgi, centr. za
mek, el. reg. reflektory, obniżony, po tuningu, atrakcyjny 
wygląd, • 23.500 zł. Legnica, tel. 076/854-72-04, 
0602/30-16-93
VW GOLF III, 1994 r., 83 tys. km, 1800 ccm, czerwony, wspo
maganie, reg. kierownica, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, im mobilizer, • 17.500 zł. Leszno, tel. 
065/573-87-95
VW GOLF III KOMBI. 1994 r., 178 tys. km, 1900 ccm, TD, 
czerwony, wspomaganie kierownicy, el. reg. reflektory, hak, 
reiingi dachowe, po przeglądzie, • 23.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-12-78 wieczorem, 0608/66-74-04 
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, turbo D stan b. dobry,
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otwierane szyby, wspomaganie

kier., centralny zamek, - 20.600 zł lub zamienię. Nowogro
dziec, tel. 075/731-62-76,0602/85-29-65 
VW GOLF III, 1994 r., 1600 ccm inst. gazowa, nowe opony 
i amortyzatory, - 22.000 zł. Nysa, tel. 077/433-65-56, 
0503/32-12-41
VW GOLF III, 1994 r., 129 tys. km. 1900 ccm. TDI, zielony 
metalic, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, RO, 
hak zdejmowany, regulacja fotela, dzielona kanapa, stan b. 
dobry, 3-drzwiowy, alarm, blokada biegów, • 22.600 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/591-52-96

VW GOLF III, 1994 r., 178 tys. km, 1900 ccm, diesel I wła
ściciel. bez wypadku, oryg. lakier, sprowadzony w całości,
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, kpi. doku
mentacja, stan techn. b. dobry, • 21.000 zł lub zamienię, 
(możliwe raty)."Paczków, tel. 077/431-60-09,0606/50-19-62 
VW GOLF, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, czarna perła, centr. 
zamek + pilot, wspomaganie, sprowadzony, alum. felgi,
5-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 22.300 
zł. Radłów, tel. 062/735-55-99,0601/56-02-60 
VW GOLF III, 1994 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, im
mobilizer, el. szyberdach, regulowana kierownica, w kraju 
od 5 miesięcy, stan idealny, I właściciel, • 19.500 żł. Środa 
Śląska, tel. 0502/50-42-98,0503/10-85-52 
VW GOLF, 1994 r., 16 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, el. otw. szyberdach, immobilizer, wspom. 
kierownicy, oznakowany, kumputer, zegary eiektromiczne, 
ukł. wydechowy Remus, atrakc. wygląd, Multi-Block, stan 
idealny, -18.000 zł. Wałbrzych, tei. 074/847-80-83 
VW GOLF III, 1994 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
5-drzwiowy, el. szyberdach, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/365-19-16,071/352-40-65 
VW GOLF III, 1994 r., 84 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, centralny zamek, im
mobilizer, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, zimowe koła, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, wersja limitowana, 
stan b. dobry, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 0607/22-32-01 

VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, czerwony, aluminiowe fel
gi 16”, sportowe zawieszenie, kierownica i wydech, - 12.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 

VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, granatowy,
5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., centralny za
mek, alarm + 2 piloty, oclony w całości, dzielone tylne sie
dzenia, 4 zagłówki, - 22.500 zł (możliwość rat lubyzamiany). 
Złoty Stok, tel. 074/817-52-93 
VW GOLF III, 1994/95 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czarny metalic, stan b. dobry, el. otw. szyberdach, centr. 
zamek, immobilizer, I właściciel w kraju, • 22.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/831-16-85
VW GOLF III GTI, 1994/95 r„  2000 ccm. wtrysk, srebrny 
metalic, wersja Edytion, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, komputer, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, I właściciel, zadbany, • 23.900 zł. Kępno, tel. 
0603/68-20-32
VW GOLF III, 1994/95 r., 170 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie kier., el. dach, immobilizer, 3-drzwiowy, 
pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
I właściciel, dzielona kanapa, oryginalny lakier, - 18.500 zł. 
Oława. tel. 071/313-80-99.0609/17-18-99 
VW GOLF III, 1994/95 r.. granatowy, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. 4 szyby, el. otw. szyberdach, el. reg. i pod
grzewane lusterka, reg. kierownica i fotel, alarm, ROJ - 20.500 
zł. Rawicz, tel. 065/545-25-24 
VW GOLF. III, 1994/95r., 127 tys. km. 1900 ccm. turbo D, 
czarny, sprowadzony w całości, bez wypadku. 5-drzwiowy, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, ater
miczne szyby, RM, kpi. dokumentacja, • 24.700 zł. Rawicz, 
tel. 0605/22-90-19
VW GOLF, 1994/95 r., 81 tys. km, GT, ciemnozielony meta
lic, wspomaganie kier., centralny zamek, 2 poduszki pow., 
el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, szyberdach, kubeł
kowe fotele, regulowana kierownica, aluminiowe felgi 15* 
BBS, RM Pioneer, pełna dokumentacja, serwisowany, za
dbany, atrakcyjny wygląd, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 357-89-90 
VW GOLF III, 1995 r., 124 tys. km, 1900 ccm, TDI, czerwo
ny metalic, klimatyzacja, alum. felgi, serwo, białe zegary, 
radio, nie rejestrowany w Polsce, - 27.500 zł. Lisków, tel. 
062/763-41-24,0603/74-91-72 
VW GOLF III, 1995 r., 59 tys. km, 1600 ccm, fioletowy me
talic, 3-drzwiowy, centr. zamek, szerokie progi, nowe opony, 
RO szufladowy, zadbany, atrakc. wygląd, • 19.800 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-24-13 po godz. 17 
VW GOLF CABRIO. 1995 r.. 90 tys. kmr 1800 ccm, benzy
na, ciemnozielony metalic, alum. felgi, el. otwierany dach, 
wspomaganie, immobilizer, alarm, kpi. dokumentacja, -
31.500 zł. Wrocław, tel. 0503/76-98-44 (zdjęcja do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0214 
www.autogielda.com.pl)

VW GOLF III MOVIE, 1995 r., 94 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, stan idealny, I właściciel, wspomaganie, szyber
dach, 3-drzwiowy, oryg. przebieg, książka serwisowa, gara
żowany, kpi. dokumentacja, - 23.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0605/57-94-46

VW GOLF CABRIO, 1995 r., 78 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
czarny metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., 
regulowana kierownica, el. otwierane szyby, aluminiowe fel
gi, stan idealny, - 28.500 zl' lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW GOLF, 1995 r., 63 tys. km, 1800 ccm, benzyna,-biały,
5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, reg. kierownica, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, -19.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722,-05-30-, 
0602/15-39-55
VW GOLF III, SYNCRO, VARIO, 1995 r.. 1800 ccm. czer
wony, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyberdach, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, • 21.500 zł. Legnica, tel. 
0603/78-79-35
VW GOLF III KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, granatowy, auto
matic, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby - 6.900 DEM. Niemcy, tel. 0049/17-29-78-68-15 
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1900 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, stan ideainy, • 20.500 zł. 
Pleszew, tel. 062/742-12-25,0602/60-39-67 

VW GOLF KOMBI. 1995 r., 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, bez wypadku, w kraju od 2 dni, 2 poduszki po
wietrzne, centralny zamek, RO, wspomaganie kier, - 23.500 
zł. Polanica Zdrój. tel. 074/868-1 7t1 5,868-18-86 
VW GOLF III, 1995r„ 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., el. szyberdach, alarm, od
cięcie zapłonu, bez wypadku, I właściciel, pełna dokumenta
cja, 5-drzwiowy, 5-biegowy, atrakcyjny wygląd, stan b. do
bry, - 22,500 zł. Sobótka, tel. 0601/63-69-03 ,
VW GOLF, 1995 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 

.metalic, wspom. kierownicy, immobilizer, el. reg, reflektory, 
reg. kierownica, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, -19.900 
zl. Wałbrzych,lei. 074/664-98-20,0502/21-06-73 
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm wspomaganie 
kier., poduszka pow., el. otw. szyberdach, zadbany, garażo
wany, - 20.900 zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
VW GOLF III, 1995 r., 95 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, alum. felgi, centr. zamek + pilot, wspomaganie kier., 
obrotomierz, CD + 6 głośników, oznakowany, zadbany, stan 
b. dobry, kompletna dokumentacja, - 25.800 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0604/59-24-04
VW GOLF III KOMBI, 1995/96 r., 190 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, śliwkowy metalic, wspomaganie kier., roleta, obroto
mierz, książka serwisowa, pełna dokumentacja, stan b. do
bry, 2 elementy do malowania, możliwe raty, stoi w kraju, -
22.800 zł. Bralin, tel. 062/781-25-19,0602/26-90-03 

VW GOLF III KOMBI, 1995/96 r„  125- tys. km.. 1900 ccm. 
turbo D, biały, bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, wspo

maganie kierownicy, centralny zamek z pilotem, alarm, alu
miniowe felgi, - 24.500 zł. Miękinia, tel. 071/317-87-27 
VW GOLF III, 1995/96 r„  92 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
zielony, 5-drzwiowy, wspomaganie, klimatyzacja, 4 el. otw. 
szyby, centr; zamek, immobilizer, do częściowego malowa
nia, zwolniony z opłaty skarbowej, • 23.900 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0605/22-47-20
VW GOLF III, 1995/96 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, wspomaganie, 
obrotomierz, reguł, fotel kierowcy, listwy boczne, zderzaki w 
kolorze nadwozia, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, el. otw. 
szyberdach, garażowany, RM, kpi. dokumentacja, atrakc. 
wygląd, I właściciel, • 25.400 zł lub zamienię na tańszy. 
Wschowa, tel. 065/540-42-17

VW GOLF III, 1995/96 r., 91 tys. km, 1600-ćcm, benzyna, 
niebieski metalic, sprowadzony w całości, I właściciel,
3-drzwiowy, podgrzewane fotele, wspomaganie, alarm + pi
lot, szyberdach, el. reg. lusterka, RO, ciemne tylne szyby, -
21.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-66-30,0605/58-33-80 
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, bia
łe zegary, kubełkowe fotele, domykanie szyb, - 38.000 zł. 
Drezdenko, tel. 095/762-08-19, 0600/54-48-50 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AG0202 www.autogielda.com.pl) -
VW GOLF KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, alarm, i właściciel., bagażnik dachowy 03.2000 r., kpi. 
dokumentacja, książka serwisowa, • 28.900 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-38-10 wieczorem, 0605/94-78-70 całą dobę 
VW GOLF III, 1996 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciem
nogranatowy, kupiony w salonie, bezwypadkowy, serwiso
wany, alarm + pilot, immobilizer, RO Blaupunkt + 4 głośniki, 
pirotech. napin. pasów, el. reg. wys. świateł, obrotomierz, 
zderzaki w kolorze nadwozia, 4 nowe opony zimowe + felgi,
- 23.500 zł. Krotoszyn, tel. 0608/32-20-78
VW GOLF III, 1996 r., 67 tys. km, 1800 ccm, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, RM, 4-drzwiowy, -
21.800 zł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
065/546-17-65,0603/81-10-13 
VW GOLF III, 1996 r., 114 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, el. reg. szyberdach, 2 poduszki pow., 
kubełkowe fotele, nie eksploatowany w kraju, cena - 24.500 
zł lub zamienię na busa VW Transportera T4, benzyna + 
Insta lacja gazowa. Głogów, tel. 0502/33-47-97, 
0602/65-47-99
VW GOLF KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, 
klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., 
centralny zamek, alarm, I właściciel w kraju od marca 2000 
r., pełna dokumentacja, książka serwisowa, - 28.900 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/752-38-10 wieczorem, 0605/94-78-70 

VW GOLF III, 1996 r.. 70 tys. km, 1900 ccm, TD, czarny 
metalic, 5-drzwiowy, pełne wyp. elektr., 2 poduszki powietrz
ne, radioodtwarzacz, el. otw. szyberdach, wspomaganie, 
przycieniane szyby, alum. felgi, centr. zamek + pilot, immo
bilizer, - 30.000 zł. Kępno, tel. 062/782-81-05,0601/84-40-49 
VW GOLF KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
pod. powietrzna, ABS, el. otw. szyby i szyberdach, reg. kie
rownica i fotele, centr. zamek, reiingi, alum. felgi, w kraju od 
2000 r.. kpi. dokumentacja, • 23.600 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-10-42
VW GOLF III, 1996 r., 79’ tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie kier., kli
matyzacja, alarm, alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia,
2 pod. powietrzne, białe zegary, sprowadzony w całości, - '
23.000 zł. Leszno, tel. 065/520-68-85
VW GOLF III KOMBI, 1996 r., 92 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwień meksykańska, 110 KM, klimatyzacja, skóra, 
pełne wyposażenie elektryczne, reiingi dachowe, 2 podusz
ki powietrzne, aluminiowe felgi, siatka, • 36.900 zł. Malczy
ce, tel. 071/795-11-42,0601/85-90-40 
VW GOLF III, KOMBI, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czerwony, ABS, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek, 
immobilizer, halogeny; reiingi dachowe, radio, zadbany, -
21.500 zł. Milików, tel. 0606/68-58-17, woj. jeleniogórskie 
VW GOLF III, 1996 r.. 1900 ccm, TDI, GT, perłowoczamy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, czarne lampy z przodu 
soczewkowe, alum. felgi, klimatyzacja + kpi. opon zimowych,
- 29.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-37-14
VW GOLF III, 1996 r., 76 tyś. km. 1900 ccm. TDI. biały.
4-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, RM, szyberdach,
- 20.500 zł. Piotrowice, tel. 0608/23-76-74,0503/58-27-07 
VW GOLF III, 1996 r., 70 tyś* km, 1900 ccm. diesel, kolor 
grafitowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. za
mek, skórzana tapicerka, immobilizer, stan idealny, - 25.500 
zł. Pleszew, tel. 062/742-12-25,0602/60-39-67
VW GOLF III, 1996 r., 79 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy 
metalic, porysowany z boku, do sprowadzenia, cena ńa go
towo, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, - 24.500 zł. 
Sobótka, tel. 0605/39-71-67
VW GOLF I I I,1996 r., 120 tys. km .1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, kom
puter, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, hak, wspomaganie, 
reg. kierownica skórzana, fotele kubełkowe, alarm, immobi
lizer, centr. zamek, - 31.000 zł. Szybowice, gm. Prudnik, tel. 
071/352-51-05 po 18,077/436-67-05 
VW GOLF, 1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony 
metalic, alum. felgi, immobilizer + alarm + pilot, 3-drzwiowy, 
kubełkowe fotele, centr. zamek, el. otw. szyby, w kraju od 
roku, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, - 33.000 
zł. Świdnica Śl., tel. 0607/82-49-97 
VW GOLF III, 19961* 135 tys. km. 1900 ccm, TDI, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 110 KM, klimatyzacja, wspomaganie, centr. 
zamek, 2 pod. powietrzne, serwisowany, kpi. dokumentacja, 
sprowadzony w całości z Niemiec, garażowany, • 26.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0502/39-11-37 
VW GOLF III, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, .rolyngstóns”, 3-drzwiowy, 2-poduszki powietrz
ne, el. otw. szyberdach, wspomaganie kierownicy, aluminio
we felgi, - 23.400 zł. Wągrowiec, tel. 067/262-72-13 
VW GOLF III, 1996 r., 78 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, alum. 
felgi, stan idealny, RO Sony + zmieniacz na 10 płyt, centr. 
zamek, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-32-05 po godz. 15, 
0606/58-74-91
VWGOLF III, KOMBI, 1996 r.. 137 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, el. otw. szyberdach, reiingi dachowe, kola zimowe, RO,
• 26.000 zł lub zamienię na mniejszy. Żary, tel. 068/470-24-28 
VW GOLF GT, 1996/97 r., 70 tys. km. 1900 ccm. turbo D. 
grafitowy, 110 KM, centralny zamek, wspomaganie kier., czar
ne tylne lampy, klimatyzacja, kubełkowe fotele, nie eksplo
atowany w kraju, stan b. dobry, • 27.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/9.9-62-74
VW GOLF III, 1997 r., 98 tys. km, 1800 ccm, granatowy,
4-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, haloge
ny, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby przednie, RM 
z RDS-em, alarm, nowy rozrząd, - 23.000 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-64-49 po godz. 20,0602/81-06-62
VW GOLF III, 1997 r., 55 tys. km, 1900 ccm. turbo D
5-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, immobilizer, 
białe zegary, lampy tylne przyciemniane, zderzaki i listwy w 
kolorze nadwozia, - 32.000 zł. Boguszów-Gorce. tel. 
074/844-95-27
VW GOLF III KOMBI, 1997 r., 92 tyś. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, RM, 2 poduszki pow., centralny zamek, bez 
wypadku, wspomaganie kier., stan dobry, w kraju od 4 dni, 
pełne wyposażenie el. • 26.200 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW GOLF III, 1997 r., 88 tys. km, 1600 ccm, kolor śliwkowy
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KREDYT NA AUTO W DOMU!!!
Bez poręczycieli. Bez I wpłaty.1 x  r  . OPOH355

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 22 43 36 

FIRMY BEZ ZAŚWIADCZEŃ z ZUS i USi!i

metaiic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. 
fe lg i, alarm + p ilo t, - 29.500 zł. vŚroda Śląska, tel. 
071/317-26-96* ,
VW GOLF III KOMBI, 1997 r.. 107 tys; km, 1900.ccm. turbo 
D, zielony, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie,centr. zamek, relingi dachowe* szyberdach, alum. fek 
gi, hak, Mul-T-Lock, w kraju 2 lata, - 35.000 zl. Wrocław, teL 
071/354-48-79 wieczorem
VW GOLF III JOKER, 1997 r.,.38 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, wtrysk, perłowoniebieski, zadbany, garażowany, ABS, 
wspomaganie, reguł, fotel kierowcy, kubełkowe fotele, el. otw. 
szyberdach, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, 3-drzwio
wy.. stan idealny, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-62-82 
wieczorem (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w interne
cie pod numerem - AC0223 www.autogielda.corn.pl)
VW GOLF III FAMILY, 1997-r., 45 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czarny metaiic, sprowadzony w 08.1997'r., pełna doku
mentacja, książka serwisowa, radioodtwarzacz, 5-drzwiowy,
4 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., centralny 
zamek, szyberdach, immobilizer, blokada skrzyni biegów, 
regulowane fotele, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-26-52, 
0606/35-83-25
VW GOLF III, 1997 r., 39 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny metaiic, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne. szyberdach, stan idealny, • 26.500 zł. Wschowa, tel. 
065/540-35-11
VW GOLF III KOMBI, 1998 r., 69 tys. km, 1400 ccm, katali
zator, biały, sprowadzony w całości, 2 poduszki pow., 2 im- 
mobilizery, ABS, dodatkowe światło .stop*, • 29.900 zl lub 
zamienię na osobowy do 8.000 zł. Legnica, tel. 0605/72-39-44 
VW GOLF IV, 1998 r ,  25 tys. km, 1400 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metaiic, wspomaganie, centr. zamek, wszystkie el. 
dodatki, 2 pod. powietrzne, ABS, - 32.500 zł. Poniec, tel. 
065/573-13-63

VW GOLF IV, 1998 r., 68 tys. km, 1400 ccm, 16V, kolor 
grafitowy, el. otw. szyberdach, wspomaganie, ABS, alarm + 
pilot; immobilizer, RO Sony, 5-drzwiowy, garażowany, •
34.000 zł. Zgorzelec, teł. 075/771-66-30,0607/30-38-67 

VW GOLF GTI, 1998 r., 1800 ccm, ciemny metaiic, 2-drzwio- 
wy, 5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, -  8.500 zł lub za
mienię na inny. Bolesławiec, tel. 075/734-57-42 

VW GOLF KOMBI, 1998 r., 1900 ccm, TDi, srebrny metaiic, 
klimatyzacja, ABS, pod. powietrzna, wspomaganie, centr. 
zam ek,.re ling i dachowe, - 33.500 zł. Lubin, tel. 
076/842-45-74,0603/32-19-50 

VW GOLF IV, 1998 r., 93 tys. km, 1900 ccm, TDi, 110 KM, 
czarny metaiic, bez wypadku, ABS, 4 pod. powietrzne, im
mobilizer, wspomaganie, alum. felgi 16", RM, 3-drzwiowy, -
43.500 zł. Łęknica, gm. Zary, tel. 0601/77-40-54

VW GOLF. 1998 r.,-62 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieska 
perła, wspomaganie. ABS, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, 
alum. felgi, sportowe fotele przednie, centr. zamek, alarm, 
przyciemniane lampy tylne, 3:drzwiowy, - 43.000 zł. Łubnia
ny, tel. 077/421-50-88
VW GOLF IV, 1998 r., 65 tys. km. 1900 ccm, SDI, granato
wy, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie, radio, stan techn. 
b. dobry, - 37.900 zł. Wałbrzych, tel. 0604/40-47-11 

VW GOLF III KOMBI, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czerwony, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, 
garażowany, - 39.500 zł. Wrocław, tel. 071/303-44-49, 
0604/16-79-18

O  VW GOLF IY GTL, 1999 K  50 tys . km, 1800 ccm, 
turbo, 20V, perłowosrebrny, refl. ksenonowe, k li
matyzacja, szyberdach, el. reg. lusterka i 4 szy
by, czu jn ik deszczu, sportowe siedzenia „Reca* 
ro ” (podgrzewane), ciemne drewniane dodatki, 
alarm + p ilo t, oryg. tun ing  Oettinger, fe lg i 17M 
Oetinger, kupiony w  salonie, bez wypadku, stan 
idea lny. Z d jęc ie  w  in te rne c ie  (w w w .au tog ie l* 
da.com .pl). Cena 70.000 zł, (do uzgodnien ia). 
Kostom łoty, tel. 0607/63*35-28 01027961

VW GOLF IV, 1999 r., 30 tys. km, 1600 ccm, jasnozielony 
metaiic, 4 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, ABS, klima
tyzacja, wspomaganie kierownicy, oryginalne aluminiowe 
felgi, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, regulowana kierowni
ca, RO, centralny zamek z pilotem, - 43.000 zł. Baranów k. 
Kępna, tel. 062/782-90-36 po godz. 17 
VW GOLF IV SDI, 1999 r.. 48 tys. km, 1900 ccm. czamy 
metaiic, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, wszystkie 
el. dodatki, 3-djzwiowy, radio + CD, serwisowany, .- 41.500 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-46-48,0602/58-62-83 
VW GOLF IV, 1999 rv 9 tys. km. 1600 ccm, SR. czamy,
3-drzwiowy, 4 poduszki pow., el. otw. szyby i reg. lusterka, 
alarm, halogeny, kubełkowe fotele, książka serwisowa, oryg. 
przebieg, jak nowy, - 42.900 zł (cena do negocjacji). Kar
pacz,. tel. 075/761-97-58 wieczorem, 0600/27-01-37.(zdję-. 
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem 
• AE0054 www.autogielda.com.pl)
VW GQ|_F IV, 1999 r.. 36 tys. km, 1900 ccm, TDI, czarny 
metalic;115 KM, 3-drzwiowy, 6-biegowy, klimatyzacja, 4 pod. 
powietrzne, alum. felgi 16", tempomat, Control Jrack, ABS, 
RO i CD, pełna elektryka, stan idealny - 26.000 DEM. Kar
pacz, tel. 0601/78-92-58
VW GOLF IV, 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm. perłowoczarny, 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, ABS, 105 
KM, - 43.000 zł. Olszowa, tel. 0606/75-46-93 
VW GOLF IV, SDI, 1999 r., 69 tys. km, 1900 ccm, SDJ, śliw- 
kowo-granatowy, 3-drzwiowy, ABS, 4 poduszki pow., wspo
maganie, centr. zamek, zabezpieczenia, ospoilerowanie 
Cartarge, stan idealny, sprowadzony w całości, - 42.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-17-90
VW GOLF IV, CABRIO, 1999 r., 63 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czarny metaiic, serwisowany, kupiony u dilera, ABS, 
klimatyzacja, tempomat, komputer, podgrzewane fotele, 
wszystkie el. dodatki, 2 pod. powietrzne, alarm, immobilizer, 
jasna tapicerka,.radio CD, alum. felgi 16", - 65.000 zł. Wro
cław. tel. 0605/46-52-45,0601/77-01-37 
VW GOLF IV, 1999/00 r., 24 tys. km, 1900 ccm, SDi. zielony 
metaiic, wspomaganie, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, el. 
otw. szyby (4), el. reg. lusterka, cenir. zamek, - 44.900 zł. 
Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
VW GOLF IV, 2000/01 r., 22 tys. km, 1400 ccm, 16V, ciem
nogranatowy, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek 
+ pilot, 4 pod. powietrzne, ABS, ESP, EDS, reg. kierownica, 
el. reg. reflektory, el. otwierany szyberdach, oryg. radio, bez 
wypadku, I właściciel, garażowany, alarm, - 45.000 zł. Oła
wa, tel. 071/303-44-73,0608/36-81-32 
VW JETTA, 1979 r„  1300 ccm, czerwony, po remoncie kapi
talnym, stan b. dobry, - 2.900 zł. Oława. tel. 0607/79-95-43 

VW JETTA, 1980 r., 1600 ccm, zielony metaiic, przegląd do
11.2001 r., obniżony, RO, zadbany, stan b. dobry, - 1.950 zł. 
Oława, tel. 071/303-07-91.0607/72-02-46 
VW JETTA, 1980 r., 70 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, szyberdach, RO Blaupunkt, techn. sprawny, blacharka 
do remontu, zimowe opony, nowy wydech, przeguby, skrzy
nia biegów, - 3.500 zł. Rędziny, gm. Kamienna Góra, tel. 
0604/72*74-73
VW JETTA, 1980/81 r., 1500 ccm, benzyna, żółty, pd re
moncie i malowaniu, 4-drzwiowy, alum. felgi, nowe amorty
zatory, klimatyzacja, atrakc. wygląd, stan silnika b. dobry, -
3.500 zł. Mirsk, tel. 075/647-01-40
VW JETTA, 1981 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metaiic, 5-biegowy, hak, szyberdach, nowy akumulator 
(gwarancja), przegląd do 04.2002 r, stan dobry, - 3.200 zł. 
Lubin. tel. 076/046-19-05,0603/69-60-63 
VW JETTA. 1981 r., 1300 ccm, biały, 4-drzwiowy, stan b. 
dobry, po remoncie silnika, nowy przeglądr akumulator, •
3.500 zł. Paczków, tel. 0609/16-60-86

VW JETTA, 1981 r., 238 tys. km. 1300 cćm. benzyna, ciem
noniebieski, wzmocnione zawieszenie VW Golfa II, nowe

łożyska, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 2.400 zł. Wro
cław, tel. 071/345-10-61
VW JETTA, 1981 r.i;160O ccm, diesel, zielony,- 4-drzwiowy, 
w ciągłej eksploatacji. - 2.500 zł. Złotoryja, tel, 0603/22-91-99 
VW JETTA, 1982 r., 1600 ccm, diesel 4-drzwiowy, 5-biego- 
wy, hak, szyberdach, stan b. dobry, - 4.800 zł. Chojnów, tel. 
076/818-67-23 . ' .
VW JETTA, 1982/83 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metaiic,
4-drzwiowy, szyberdach, hak, welurowa tapicerka, sprowa
dzony w całości, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 4.300 zł lub 
zamienię. Strzegom, tel. 074/855-73-03,0601/45-49-92 
VW JETTA, 1983 r:, 140 tys. km, 1300 ccm, czarny metaiic, 
inst. gazowa na gwarancji, po remoncie kapitalnym, garażo
wany, zadbany, - 4.300 zł. Góra, tel. 0601/57-14-04 
VW JETTA 1,1984 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy metaiic,
4-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, szyberdach, • 3.500 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-39-15 
VW JETTA, 1984 r., 175 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciem- 
nografitowy metaiic, stan idealny, alum. felgi, centr. zamek, 
odcięcie zapłonu, oznakowany, nowe sprzęgło i docisk, prze
guby, 3 światło .Stop', przyciemniane światła, atrakc. wy
gląd - 7.800 zł. Paczków, tel. 0607/61-32-49 
VW JETTA 1,1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-biego- 
wy, 2-drzwiowy, po wymianie paska rozrządu, płynów, oleju, 
filtrów, stan silnika i blacharki idealny, nowe opony, • 6.500 
zł. Polkowice, tel. 076/845-02-03,0501/57-68-28 
VW JETTA, 1985 r.. 185 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grafi
towy metaiic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, RO, hak, stan b. do
bry. - 6.000 zł. Bolków, tel. 075/741-43-02 
VW JETTA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metaiic,
4-drzwiowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1  >150 
DEM. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
VW JETTA GL II, 1985 r., 160 tys. km, 1600 ccm, biały, stan
b. dobry, alum. felgi, szyberdach, RM, głośniki marki Philips, 
- 7.800 zł. Wierzbięcice, gm. Nysa, tel. 077/435-45-03 po 
godz. 18
VW JETTA II, 1985 r,-1800 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie
gowy, 4-drzwiowy, alarm, pilot, RO, stan dobry, - 5.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/329-14-23
VW JETTA II, 1985 r., 200 tys. km, 1600 ccm, turbo D, nie
bieski metaiic, nowe fotele i tapicerka, el. otw. szyby, - 7.800 
zł lub zamienię na VW. Zawidów, tel. 075/778-84-66 

VW JETTA 1,1985/4 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy meta
iic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, szyberdach, - 3.500 
zł. Namysłów, tel. 077/410-39-15 
VW JETTA, 1985/86 r., 1800 ccm, zloty metaiic, szyberdach,
4-drzwiowy, • 7.900 zł lub zamienię na kombajn zbożowy, 
lub ciągnik rolniczy. Ścinawa, tel. 076/850-12-54 
VW JETTA, 1985/95 r., 1600 ccm, złoty metaiic, II właści
ciel, RM, szyberdach, stan b. dobry, serwisowany, - 7.000 
zł. Wrocław, tel. 353-76-13
VW JETTA, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, błę
kitny metaiic, nowe opony, 4-drzwiowy, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach - 750 DEM. Chojnów, tel. 0604/89-53-53 

VW JETTA II, 1986 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zie
lony metaiic, 4-drzwiowy, oznakowany, nowe amortyzatory, 
hak, sprowadzony w całości, zadbany, ekonomiczny, stan b. 
dobry, - 6.500 zl lub zamienię na busa, Mercedesa 207 D w 
tej cenie. Jelenia Góra, tel. 0601/16-02-78 
VW JETTA, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, brązowy meta
iic, stan idealny, immobilizer, katalizator • 900 DEM. Słubi
ce, tel. 0609/46-38-52,0609/48-61-391 
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, czerwony, centr. zamek, szy
berdach, RM, el. reg. lusterka, podłokietnik, welurowa tapi
cerka, • 7.500 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legnica, tel. 
076/862-51-58,0606/72-41-52 
VW JETTA, 1987 r. ,1800 ccm, wtrysk, grafitowy metaiic,
4-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, - 5.900 zł (możliwe raty) 
lub zamienię. Legńica, te!. 0605/28-37-83
VW JETTA, 1987 r. siedzenia podgrzewane, szyberdach, 
centralny .zamek, 4-drzwiowy, RO, pokrowce skórzane, •
6.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-66:62 
VW JETTA, 1987 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordo
wy; 4-drzwiowy, - 6.900 zł. Legnica,, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22 .
VW JETTA. 1987 r.. 1800 ccm. biały, zadbany, - 6.500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-21-43 po godz. 19 
VW JETTA. 1987 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
stan idealny - 850 DEM. Zgorzelec, tel. 075/778-73-73, 
0603/80-66-58
VW JETTA GTI, 1987 r.. 173 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
ciemnoniebieski, po remoncie blacharki i lakierowaniu, kon
serwacja, szerokie zderzaki, ciemne szyby, alum. felgi, we
lurowa tapicerka, RM, dużo nowych części, zadbany, • 9.500 
zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-41-13,0605/56-91-48 
VW JETTA II, 1987/88 r., 80 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
bordowy metaiic, stan b. dobry, stan idealny, alum. felgi 15*. 
szerokie zderzaki, po tuningu, po udokumentowanej wymia
nie silnika, • 10.900 zł lub zamienię na inny, może być uszko
dzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
VW JETTA, 1988 r. kpi. dokumentacja, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, szerokie zderzaki, - 9.000 zł. Stara 
Obra, tel. 062/721-81-57
VW JETTA, 1988/97 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metaiic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, hak, szyber
dach, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia; gażnik stero
wany elektronicznie, duży bagażnik z możliwością zamonto
wania inst. gazowej, nowy akumulator (gwarancja), po wy
mianie przegubów i innych części zawieszenia, • 9.700 zł. 
Wrocław,tel. 071/346-03-32
VW JETTA, 1989 r.,'180 tys. km. 1800 ccm, 16V, srebrny 
metaiic, komputer, kubełkowe fotele, RM, 4-drzwiowy, alum. 
felgi, szerokie zderzaki, hak, atrakc. wygląd, - 9.000 zl lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-79-79,0602/15-56-34 
VW JETTA, 1989 r., 48 tys. km, 1300 ccm, zielony metaiic,
5-biegowy, szyberdach, 4-drzwiowy, mało eksploatowany, 
stan b. dobry, - 9.300 zł. Rawicz, tel. 065/545-41-44

VW JETTA, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski metaiic, 
el. reg. lusterka, el. wysuwana antena, szyberdach, centr. 
zamek, szerokie zderzaki, > 10.000 zł. Wrocław, tel.
321-81-14
VW JETTA. 1989 r.; 190 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
szyberdach, wspomaganie kier., klimatyzacja, welurowa ta
picerka, RO + głośniki, - 10.500 zł lub zamienię na nowszy 
samochód, z dopłatą. Brzeg, tełr077/412-52-13 
VW JETTA, 1990 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, alarm, blokada skrzyni biegów, 2-drzwiowy, szyber
dach, atrakc. wygląd, stan techn. b. dobry, centr. zamek, •
11.200 zł. Jelenia Góra, tel, 0609/40-59-65,0607/19-00-85 
VW JETTA, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czerwony, alarm, 
ABS, szyberdach, wspomaganie, kpi. dokumentacja, • 5.900 
zł. Strzelce Opolskie, tel. 0608/29-21-88 
VW JETTA, 1990/91 r., 165 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy 
metaiic, 4-drzwiowy, 5-biegowy. szyberdach, RO, kataliza
tor,'welurowa tapicerka, alum. felgi, zadbany, - 12.500 zł. 
Legnica, tel. 076/887-13-41
VW JETTA, 1990/91 r„  135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
niebieski metaiic, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, 
nowy olej, radio, oznakowany, li właściciel, ważny przegląd, 
nowy pasek rozrządu, I rejestracja w roku 1991, - 8.500 zł. 
Oława, tel. 0503/64-41-48
VW JETTA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, seledynowy meta
iic, centr. zamek, alarm, immobilizer, - 10.500 zł. Lubin, tel. 
076/844-24-51
VW JETTA, 1991 r., 116 tys. km, 1600 ćcm, czerwony, szy
berdach, szerokie zderzaki, • 12.000 zł. Poniec, tel. 
065/573-13-63
VW JETTA, 1991 r., 91 tys. km,. 1600 ccm, benzyna, grafito
wy, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM, weluro

wa tapicerka, zadbany, -10.500 zł lub zamienię. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0604/95-11-49
VW JETTA, 1991 r„ 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, metaiic,
4-drzwiowy,' 5-biegowy, szyberdach, zadbany, ekonomiczny, 
stan b. dobry, -14.200 zł lub zamienię (diesel). Bolesławiec, 
tel. 075/732-23-10
VW JETTA, 1991 r., 92 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, bez 
wypadku, 4-drzwiowy, centralny zamek, RM, I właściciel, stan
b. dobry, w kraju od tygodnia, • 11.900 zł. Kłodzko, tel. 
0605/74-22-01
VW JETTA II, 1991 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
wspomaganie kier., szyberdach, alum. felgi, szerokie zde
rzaki, - 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/88-66-66 
VW JETTA, 1991 r., 114 tys. km, 1600 ccm, diesel, grafito
wy metaiic, 4-drzwiowy, alarm, centralny zamek, wspoma
ganie kier., pełna dokumentacja, RM, 5-biegowy, stan b. 
dobry, • 13.300 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/88-89-68 
VW JETTA CL, 1991/92 r.. 106 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metaiic, w kraju od tygodnia; oclony, zareje
strowany, bez wypadku, oryg; lakier i przebieg, książka ser
wisowa, szerokie zderzai, welurowa tapicerka, 5-biegowy, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, wspomaganie, garażowany, 
serwisowany, stan idealny, -13.800 zł (możliwe raty lub za
miana). Kamienna Góra, tel. 0606/23-66-76 
VW JETTA, 1991/92 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metaiic, szyberdach, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, alum. felgi, szerokie zderzaki i listwy, centr. za
mek, immobilizer, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, -10.800 
zł. Paczków, tel. 077/431-71-04 
VW JETTA, 1998 r., 82 tys. km, 1600 ccm, turbo D, srebrny 
metaiic, I właściciel, RM, spoiler, - 7.900 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/85-43-00
VW LUPO, 1998/99 r., 15 tys. km, 1400 ccm, 16V 85 KM, 
ciemnoperłowoniebieski, alum. felgi, wspomaganie, ABS, c. 
zamek, el. otw. szyby, immobilizer, reg. kierownica, 2 po
duszki powietrzne, • 26.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25, 
0603/69-19-06
VW LUPO, 1999 r., 25 tys. km, 1700 ccm, SDi, niebieski, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, tylne szyby uchy
lane, radioodtwarzacz, - 29.90Cfzł. Oława, tel. 071/313-38-80, 
0601/53-99-68
VW LUPO, 1999 r.. 17 tys. km, 1000 ccm, srebrny metaiic,
c. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 2 poduszki powietrz
ne. - 25.500 zł. 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 
lusterka w kolorze nadwozia, reguł, wysokość pasów, kpi. 
dokumentacja, atrakc. wygląd, • 27.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-72-73,0605/65-58-22

O  MILIONER pom óż swemu szczęściu, zostań mi* 
lionerem , rewelacyjna książka, 120 system ów 
DUŻEGO LOTKA, każdy system to  gwarancja wy* 
granej, system y od 7 do 40 liczb (zastosowanie 
MULTI-LOTEK) * 40 z ł + koszt w ysy łk i. Wrocław, 
tel. 071/372*64*49 02019451

VW PASSAT, 1974 r., 1500 ccm, benzyna, żółty, dużo no
wych części, • 1.000 zł. Czernica Wrocławska, tel. 
071/318-00-53 po godz. 20
VW PASSAT, 1976 r.. 15 tys. km, 1500 ccm, diesel silnik z 
1990 r.. po remoncie silnika, przegląd do 02.2002 r., szyber
dach, hak, dużo części zamiennych, • 1.800 zł. Polkowice, 
tel. 0605/51-58-13
VW PASSAT, 1976 r., 32 tys. km, 1100 ccm, wiśniowy, po 
wymianie silnika, nowy akumulator, pokrowce .miś*, żarów
ki H4. -1.700 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/57-15-71 

VW PASSAT, 1978 r., 220 tys. km. 1600 ccm, benzyna, sza
ry metaiic, pokrowce .miś*, RO, dod. światło .stop*, silnik w 
b. dobrym stanie, stan blacharki dobry, hak, w ciągłej eks
ploatacji, aktualny przegląd, - 1.500 zi. Góra, tel. 
065/543-11-22,0604/42-49-67 
VW PASSAT KOMBI. 1978 r.. 1600 ccm. granatowy, szy
berdach, 5-drzwiowy, zarejestrowany, • 1.900 zł. Wrocław, 
tel. 0607/23-45-07
VW PASSAT, 1979 r.. 1300 ccm, ben^ynat czerwony,
4-drzwiowy, po remoncie blacharki, stan silnika b. dobry, 
zarejestrowany, garażowany, w ciągłej eksploatacji, przegląd 
do 09.2001 r, - 2.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-45-33 
VW PASSAT, 1980 r., 46 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, inst. gazowa, zarejestr. do 02.2002 r, - 1.000 zł. Ró
żaniec, gm. Kąty Wrocł., tel. 071/789-13-66
VW PASSAT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metaiic, nowe amortyzatory, rozrusznik, spoiler, - 2.900 zł. 
Jawor, tel. 076/871-07-64
VW PASSAT KOMBI, 1980 r.. 1600 ccm, benzyna, burszty
nowy, w-ciągłej eskploatacji, przegląd do 04.2002 r, -1.200 
zł. Miłoszów, tel. 075/721-16-50 
VW PASSAT, 1980 r., 1300 ccm, kolor groszkowy metaiic,
5-drzwiowy, 4-biegowy, tapicerka w kolorze nadwozia, nowa 
podłoga, progi i opony, RM, ważny przegląd, kołpaki, gara
żowany, stan b. dobry, - 1.500 zl. Złoty Stok, tel. 
074/817-58-77

VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metaiic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, z urzędu celnego, dore- 
jestracji, - 2.900 zł. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
VW PASSAT, 1981 r., 170 tys. km, 1600 ccm. diesel, zielony 
metaiic, bez wypadku, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy,
4-biegowy, w ciągłej eksploatacji, hak, stan dobry, - 3.100 zł 
łub zamienię nra inny samochód. Nysa, tel. 0606/99-43-65 
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 250 tys. km, 1600 ccm, die
sel, bordowy, oszczędny, po remoncie blacharki, po lakiero
waniu, halogeny, w ciągłej eksploatacji, - 4.440 zł. Radwani
ce, gm. Św. Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 0602/48-79-06 
VW PASSAT II, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny meta
iic, po remoncie blacharki, przedniego i tylnego zawiesze
nia, po przeglądzie, wymianie paska rozrządu i oleju, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, hak, dzielona tylna kanapa, pokrowce, 4 
zagłówki, • 2.600 zł. Rudnica, gm. Stoszowice, tel. 
074/818-60-59
VW PASSAT KOMBI, 1982 r.; 1600 ccm, diesel, zielony 
metaiic, do poprawek lakierniczych, - 4.100 zł lub zamienię 
na identyczny, młodszy, może być uszkodzony. Głogów, tel. 
0603/21-51-25
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 152 tys. km. 1600 ccm, die

sel, srebrny metaiic, 4-biegowy, stan dobry, po remoncie, -
5.000 zł. Jędrzejów, tel. 077/415-66-08,0602/83-19-63 
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, diesel ważny prze
gląd, 5-biegowy, hak, pokrowce, stan dobry, • 3.100 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/784-31-13,075/784-30-97 ‘
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1600 cćm, diesel, biały,-3.900 
zł. Opole. tel. 077/469-32-92
VW PASSAT KOMBI, 1983 r.. 1600 ccm, turbo D, beżowy, 
po remoncie przedniego zawieszenia, hak, stan b. dobry, -
5.000 zł. Siechnice, tel. 071/311 -38-28
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 1900 ccm, szary metaiic, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, 5-biegowy, zadbany, -
5.000 zł. Środa śląska, tel. 0603/74-96-57
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., 1600 ccm, benzyna inst. ga
zowa. - 4.500 zl. Żary, tel. 068/362-06-03,0603/50-90-21 

VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna 5-biegowy,
5-drzwiowy, wspomaganie, stan dobry, - 3.500 zł. Lubomierz, 
tel. 0607/37-72-72, woj. jeleniogórskie 
VW PASSAT KOMBI. 1983 r., 1600 ccm, diesel, zielony, -
4.300 zł. Sobótka, tel. 071/316-21-13 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, stan do
bry, - 3.900 zł. Świebodzice, tel. 074/854-03-69, 
0601/68-79-27
VW PASSAT GT, 1983 r., benzyna, granatowy metaiic,
5-drzwiowy, alum. felgi, RO z CD Kenwood (z panelem) + 
nowe głośniki 200 W, po/emoncie gaźnika, po wymianie 
sprzęgła i tłumika środkowego, nowy akumulator i klocki 
hamulcowe, przegląd do 11.2001 r., szerokie zderzaki, - 5.000 
zł. Wrocław, tel. 071/328-89-04,0503/91-37-70 
VW PASSAT, 1984 r., 1600 ccm, zielony metaiic, 5-biegowy, 
kpi. dokumentacja, - 3.000 zł. Lubsza, tel. 077/411-85-48 
VW PASSAT. 1984 r., 350 tys. km. 1600 ccm, biały, hak. 
garażowany, alum. felgi, rej. do 2002 r., stan dobry, • 4.600 
zł. Nowa Sól, tel. 068/356-99-22 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 180 tys. km, 1600 ccm. diesel 
hak, nowe opony, szyba przednia, po remoncie silnika i za
wieszenia, stan b. dobry, - 7.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-36-95

VW PASSAT, 1984 r., 102 tys. km, 2800 ccm, VR6, zielony, 
2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, klimatyzacjarweluro- 
wa tapicerka, komputer, aluminiowe felgi, - 25.000 zł. Bole
sławiec, tel. 0601/16-01-82,0603/34-13-90 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r.. 240 tys. km. 1600 ccm. die
sel, biały, zadbany, • 6.000 zł. Zgorzelec, tel. 0609/94-09-88 
VW PASSAT, 1984 r., 2000 ccm, benzyna stan b. dobry, na 
białych tablicach - 870 DEM. Zielona Góra, tel. 0601/76-65-97 
VW PASSAT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, szary metaiic, szy
berdach, hak, oryg. lakier, bez wypadku, garażowany, za
dbany, zarejestrowany do 03.2002 r., zużycie opon 80%, -
5.500 zł. Żary, tel. 068/374-02-52 
VW PASSAT, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk, morski metaiic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, ef. reg: lusterka, alum. 
felgi, stan b. dobry • 1.000 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
VW PASSAT, 1985 r., 400 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor 
platynowy metaiic, model przejściowy, kpi. dokumentacja,
5-drzwiowy, stan dobry. oryg. lakier, - 6.500*1. Lubin, tel. 
0601/76-96-22
VW PASSAT, 1985 r., *170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, be
żowy, model przejściowy, szerokie lampy tylne, szerokie zde
rzaki, hak, plastikowe nadkola, 5-drzwiowy, 5-biegowy, za
dbany, stan tech. b. dobry, • 6.700 zł. Wrocław, tel. 
071/325-43-84,0606/94-81-66/

VW PASSAT KOMBI, 1986 r „  1600 ccm. diesel, srebrny 
metaiic, 4-biegowy, relingi dachowe, roleta, na białych tabli1 
cach, - 2.300 zł. Godaszyn, tel. 0607/65-59-61 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 115 tys. km, 1600 ccm, die
sel, kolor - kość słoniowa, stan dobry, cena • 1.600 DEM. 
Legnica, tel. 0601/73-42-88
VW PASSAT GT KOMBI, 1986 r., 215 tys. km, 2200 ccm, 
srebrny metalik, instalacja gazowa, centralny zamek, alarm, 
alum- felgi, hak, szyberdach, wsp. kierownicy, stan bardzo 
dobry, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 783-06-23 
VW PASSAT, 1986 r., 145 tys. km, 1600 ccm, niebieski me
taiic, inst. gaz., hak, szyberdach, kubełkowe fotele, szerokie 
zderzaki, 5-biegowy, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, -
6.800 zł. Jawor, tel. 076/870-88-74 

VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm. turbo D, niebieski metaiic, 
bez wypadku, model przejściowy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, 
szyberdach, hak, radio, nowe amortyzatory i przeguby, stan 
b. dobry, - 7.900 zł lub zamienię na tańszy. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-58-28
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1800 ccm. wtrysk, szary me
taiic, 5-biegowy, szyberdach, hak, szerokie zderzaki, roleta 
bagażnika, trzecie światło .stop*, obrotomierz, - 7.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-38-46,0605/32-11-46 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy, inst. gazowa, nowy model, szerokie zderza
ki, roleta, relingi dachowe, 4 zagłówki, 5-biegowy, RM + gło
śniki, - 4.900 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. 
Jelenia Góra. tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
VW PASSAT KOMBI. 1987 r., 200 tys. km. 1600 ccm. gra
natowy, garażowany, • 9.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-49-18 

VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 78 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D, grafitowy metaiic, centr. zamek, szyberdach, klimatyza
cja, alum. felgi, szerokie zderzaki, alarm, zielone szyby, hak, 
welurowa tapicerka, relingi, roleta, garażowany, pilne, - 4.400 
zł: Wrocław, tel. 071/354-38-46 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 180 tys. km, 1600 ccm, die
sel, zielony, model przejściowy, relingi, szerokie zderzaki, 
szyberdach, oszczędny, 5-biegowy, atrakc, wygląd, • 8.500 
zł lub zamienię, raty przez komis. Góra, tel. 065/543-34-28 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 190 tys. km, 1600 ccm, die
sel, czerwony, model przejściowy, 5-biegowy, po remoncie 
silnika, ekonomiczny, hak, RM, szerokie zderzakj, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 7.500 zł. Jarnołtówek, gm. Głu
chołazy, tel. 077/439-76-63,077/436-10-71 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
szerokie zderzaki, szyberdach, stan dobry, - 7.500 zł.; Ła
giewniki, tel. 071/393-96-14 po godz. 14 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, na białych ta
blicach, • 1.300 DEM. Sulików, tel. 075/775-58-22 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, biały, stan dobry,

inst. oazowa, hak, - 7.000 zł. Włodzice Małe 47, gm. Lwó
wek Śląski
VW PASSAT SEDAN, 1987/88 r., 1800 ccm, biały, 5-drżwio- 
wy, automatic, szerokie zderzaki, stan b. dobry, model przej
ściowy, na zachodnich tablicach, garażowany, zadbany - 800 
DEM. Długołęka, tel. 071/399-86-94,0603/51-03-18 
VW PASSAT, 1988 r., 202 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metaiic, alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, lotka, 
zadbane wnętrze, alarm, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, I 
właściciel w Polsce, -12.000 zł. Jelcz-Laskowice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/76-26-94
VW PASSAT, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, srebrny metalić, -
12.400 zl. Kłodzko, tel. 074/871-46-59 
VW PASSAT, 1988 r., 1800 ccm, biały,*5-biegowy, Instal. 
gazowa, welurowa tapicerka, - 11.000 zł. Legnica, teł. 
076/721-00-42
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metaiic, nowy model, inst. gazowa, sprowadzony 
w całości, s t a i ^  dobry, • 12.800 zł. Wrocław, tel. 342-83-10 

VW PASSAT, 1988/89 >., 167 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
niebieski metaiic, garażowany, RM, Mul-T-Lock, immobili
zer, -10.600 zł lub zamienię na tańszy, może być uszkodzo
ny do remontu. Jawor, tel. 076/870-37-13 

VW PASSAT KOMBI. 1988/89 r., 240 tys. km, 1600 ccm, 
turbo D, granatowy, el. reg. szyberdach, wspomaganie, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, • 15.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-50-41,0601/79-22-69 

VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r., 1800 ccm, granatowy me
taiic, relingi, hak, halogeny, lakierowane zderzaki, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, okrągłe lampy przed
nie, ciemne tylne lampy, ciemne szyby, alum. felgi, sprowa
dzony w całości, nie składak, - 12.700 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-51-76,0607/43-68-10 
VW PASSAT GT, 1988/93 r., granatowy, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, alarm, do lakierowa
nia, - 9.000 zł. Lutynia, tel. 071/317-77-12 
VW PASSAT, 1989 r„  160 tys. km, 1600 cćm, turbo D. stalo
wy metaiic, oszczędny, alum. felgi, alarm, centr. zamek, szy
berdach el., wspomaganie, immobilizer, stan b. dobry, gara
żowany, -13.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-13-58 
VW PASSAT, 1989 r., 151 tys. km, 1800 ccm, benzyna, Wa
ły, katalizator, alum. felgi, centr. zamek z pilotem, alarm, 
welurowa tapicerka, 4 zagłówki, dzielona kanapa, reguł, pasy, 
RO, I właściciel w kraju, stan b. dobry, • 11.200 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-92-81
VW PASSAT KOMBI. 1989 r„  140 tys. km, 1600 ccm, biały, 
stan b. dobry, - 10.500 zł lub zamienię. Niekarzyn, tel. 
0603/44-43-11

VW PASSAT, 1989 r., 110 tys. km, 1600 ccm, złoty metaiic,
I właściciel, bez wypadku, zadbany, bez korozji, sprowadzo
ny w całości, el. szyberdach, radioodtwarzacz, nowe opony, 
lotka z tyłu, stan idealny, - 11.600 zł. Starczówek, tel. 
074/819-48-91,0604/66-59-28 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 30 tys. km. 2000 ccmf 16V, 
granatowy, pełne wyposażenie, szyberdach, klimatyzacja, 
skórzana tapicerka, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 13.500 
zł. Wrocław, tel. 071/785-10-43.0605/72-23-98 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r.. 165 tys. km. 1600 ccm. turbo 
D, czamy, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. szyberdach, 
hak, alarm, blokada skrzyni biegów, • 15.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-35-67

VW PASSAT SEDAN, 1989 r.. 217 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, granatowy, el. reg. światła, el. otw. szyberdach, 
Mul-T-Lock - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-60-43 po 
godz.21
VW PASSAT, 1989 r., 220 tys. km, 1600 ccm, kość słonio
wa, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-70-35 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r.. 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metaiic, Inst. gazowa, relingi dachowe, szyberdach, pełna 
dokumentacja, - 13.200 zł lub zamienię na inny samochód. 
Zloty Stok. tel. 074/817-54-21,0605/10-95-65 
VW PASSAT, 1989/90 r., 1800 ccm, benzyna, wiśniowy me
taiic, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, - 11.500 zł lub 
zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0608/01-21-44 
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 160 tys. km, 1600 ccm. 
TDI, granatowy metaiic, wspomaganie, centr. zamek, oryg. 
odpinany hak, białe zegary, 5-biegowy, zadbany, garażowa
ny, stan techn. b. dobry, • 15.900 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-71-10,0608/03-49-43 
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 110 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, srebrny>metalic, I właściciel, zadbany, bez wypadku, 
sprowadzony w całości, wspomaganie kier., immobiłizer, re
lingi dachowe, RM, stan b. dobry, • 11.600 zł. Starczówek, 
tel. 074/819-48-91,0604/66-59-28 
VW PASSAT. 1989/95 r., 1800 ccm. benzyna, szary metaiic, 
inst. gazowa, alarm, immobilizer, RM, dzielona tylna kana
pa, atrakcyjny wygląd, dużo nowych części, zadbany. -13.500 
zł. Wrocław, tel. 071/332-42-52 

O  VW PASSAT KOMBI, 1990 r.,~ 1600 ccm, turbo  D, 
szary metaiic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, * 18.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
O krze i 9, te l.  068/374*27*97, 0602/79*49*88 
87022501

VW PASSAT, 1990 r., 300 tys. km. 1900 ccm, diesel, kość 
słoniowa, • 12.000 zł. Brzeg, tel. 0602/78-32-63 
VW PASSAT CL, 1990 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
grafitowy, I właściciel w kraju, pełna dokumentacja, immobi
lizer, aluminiowe felgi, RO, wspomaganie kier, • 11.700 zł. 
Brzeg. tel. 077/411-38-29,0606/94-26-76 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk relingi da
chowe, wspomaganie, el. otw. szyberdach, ABS, centr. za
mek, stan b. dobry, - 12.800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/63-95-02
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 1800 ccm, biały, stan dobry, -
10.500 zł. Głuszyca, tel. 074/845-62-82.845-96-19 
VW PASSAT, 1990 r., 169 tys. km, 1900 ccm, diesel, grana
towy metaiic, aluminiowe felgi, RO, alarm, stan b. dobry, -
16.900 zi lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Jele
nia Góra, tel. 075/767-69-19
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D, biały, immobilizer, wspomaganie kier.. ABS, el. otw. szy
berdach, bak, nowe sprzęgło, pompa na gwarancji, • 16.500 
zl. Kąty Wrocławskie, tel. 0501/42-45-07 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 180 tys. km. 1900 ccm, die
sel, bordowy metaiic, wspomaganie, RM Philips, relingi da
chowe, zderzaki w kolorze nadwozia, - 16.500 zł. Kępno, 
tel. 062/782-09-65.0606/37-96-76 do godz. 20 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r„ 158 tys. km. 1800 ccm. ben
zyna, czerwony, alarm, RO, wspomaganie, hak, roleta, 4 
zagłówki, relingi, reguł. wys. mocowania pasów, stan b. do
bry, - 14.000 zł. Kępno, tel. 0606/37-24-55 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
oclony w.całości, zarejestrowany,—1-1.500 zł> Kłodzko, tel. 
0605/46-42-63
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm. granatowy metaiic, pod
grzewane fotele, relingi dachowe, alum. felgi, wspomaga
nie, el. otw. szyberdach, - 16.000 zł. Legnica, tel. 
0606/89-96-74
VW PASSAT, 1990 r., 197 tys. km, 1800 ccm, biały, szyber
dach el., wspomaganie, limuzyna, - 13.000 zł. Milicz, tel. 
0602/28-39-49
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, nowy układ wydechowy, kpi. doku
mentacja, przegląd do 03.2002 r., RM, stan techn. b. dobry,. 
-11.200 zł lub zamienię na inny. Paczków, tel. 077/431-71-SM 
VW PASSAT, 1990 r., 186 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, nie
bieski metaiic, oclony w całości, centralny zamek, RO, dzie
lona tylna kanapa, przegląd do 03.2002 r., reguł. wys. mo
cowania pasów, garażowany, - 11.900 zł lub zamienię na 
Ińny samochód. Paczków, tel. 077/431-71-37,0604/61-02-42
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VW PASSAT GT KOMBI, 1990 r.. 167 tys. km, 1600 ccm, 
turbo D „ intercooler, biały, wspomaganie, centr. zamek, el. 
reg. szyberdach, hak. halogeny, relingi, roleta, szeroka li
stwa, kubełkowe fotele, obrotomierz, w kraju od lipca, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, -18.000 z ł , możliwe raty przez 
komis. Polanica Zdrój, tel. 0606/85-75-72 
VW PASSAT, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm. 16V benzyna, 
wiśniowy metalic, aluminiowe felgi, ABS, szyberdach, stan 
b. dobry, - 14.500 zł lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-63-41,071/312-53-41 *
VW PASSAT KOMBI, 1990 r„ 180 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, alarm, kpi. kół zimowych, stan b. dobry, -
13.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-48-15
VW PASSAT SEDAN. 1990 r.. 170 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, morski metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, alarm + pilot, hak, radioodtwarzacz Philips + 4 
głośniki, el. ust. światła, welurowa tapicerka, atrakcyjny wy
gląd, staab. dobry, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-03-86 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, wtiysk, morski 
metalic, ABS, centralny'zamek, wspomagart^kier., szyber
dach, el. reguł, lusterka, alarm, blokada skrzyni biegów, hak, 
stan b. dobry, zadbany, - 12.600 zł. Wrocław, tel. 
071/350-07-55,0601/79-15-61 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy, szyberdach, alum. felgi, hak, przegląd do 04.2002 r,
- 12.600 zł. Zielona Góra. tel. 068/325-66-83 
VW PASSAT, 1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, alum. felgi, wspomaganie, el. szyberdach, alarm, 3 
zabezp. przed kradzieżą, oznakowany, garażowany, zadba
ny, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 14.200 zł. Żagań, tel. 
068/478-41-38
VW PASSAT GL, 1990/91 r.’, 140 tys.. km, 1600 ccm,’ turbo 
D, złoty metalic, kombi, bez wypadku, oryginalny lakier, re
lingi dachowe, żaluzja, welurowa tapicerka, zderzaki w kolo
rze nadwozia, centralny zamek, wspomaganie kier., stan ide
alny. - 19.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 
VW PASSAT SKŁADAK, 1990/96 r., 210 tys. km. 1800 ccm. 
czarny, el. otwierany szyberdach, centr. zamek, alarm, alum. 
felgi + kpi. opon, ospoilerowany, -11.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0607/68-42-40,0609/48-87-46 
VW PASSAT, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm. grafitowy 
metalic, bez wypadku, stan b. dobry, -14.800 zł. Brzeg, tel. 
077/469-70-99 po godz. 18,0608/28-69-30 
VW PASSAT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, kolor śliwkowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, sprowadzony według 
nowych zasad, • 13.500 zł (kupujący nie płaci podatku). Lesz
no. tel. 0607/04-77-67
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
135 KM, czarny, wspomaganie, ABS, relingi, klimatyzacja, 
centr. zamek. el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, tapicerka 
skórzana na drzwiach, • 14.500 zł. Lubin, tel. 076/749-30-87 
po godz. 18
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 1600 cęm, turbo D, kolor pia
skowy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, relingi da
chowe, el. reg. reflektory, nowe teleskopy, stan techn. b. 
dobry, przegląd do 05.2002 r, - 16.000 zł. Lwówek śląski, 
tel. 0608/15-99-76
VW PASSAT KOMBI SYNCRO, 1991 r., 180 tys. km, 2000 
ccm, granatowy metalic, stan b. dobry, koła alum., roleta, -
14.000 zł. Nysa, tel. 0604/15-69-21
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna stan do
bry, -10.900 zł. Budziechów, tel. 0603/60-38-57, woj. zielo
nogórskie
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„  1900 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, relingi dachowe, szyberdach, el, otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, obrotomierz, 5-biegowy, -14.000 zł. Dzier
żoniów, tel. 0603/22-55-40
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 160 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czarny, sprowadzony w całości, I właściciel, relingi da- 
chowfe, centr. zamek, wspomaganie, RO. - 18.000 zł. Gło
gów. tel. 076/834-21-84
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 
właściciel w Polsce, możliwość sprzedaży ha.raty, • 14.900 
zł. Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
VW PASSAT GL SEDAN. 1991 r., 149 tys. km, 1900 ccm. 
turbo D, bordowy metalfc; bez wypadku, | właściciel, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. otwierany szyberdach, 
welurowa tapicerka, Mul-T-Lock, zadbany, atrakcyjnywygląd, 
stan b. dobry, -19.300 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-88 
VW PASSAT VARIANT, 1991 r., 144 tys, km, 1600 ccm, tur
bo D, grafitowy, w kraju od tygodnia, relingi dachowe, ser
wo, aluminiowe felgi, szyberdach el. otwierany, pełna do
kumentacja, atrakcyjny wygląd, - 22.200 zł. Kłodzko, tel. 
0604/05-87-25
VW PASSAT KOMBI. 1991 r., 83 tyś. 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, 1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm, TDi, perłowo- 
grafitowy, wspomaganie kier., centralny zamek, el. szyber
dach. szerokie listwy, spoiler, aluminiowe felgi, kubełkowe 
fotele, obrotomierz, w kraju od tygodnia, - 19.500 zł. Kłodz
ko. tel. 0607/43-85-45
VW PASSAT KOMBI. 1991‘r., 182 tys. km. 1600 ccm, TDi, 
niebieski metalic, centr. zamek, ABS, wspomaganie kier., el. 
otwierany szyberdach, el. reg. reflektory, w kraju od 6 mies., 
relingi dachowe, • 15.500 zl. Kobyla Góra, tel. 062/731-72-29, 
0503/63-36-56
VW PASSAT GL, 1991 r., 163 tys. km, 1600 ccm, TD, zielo
ny, sedan,-el.otw. szyberdach, welurowa tapicerka, central
ny zamek, alarm, dzielona tylna kanapa, wspomaganie kie
rownicy, hak, bez wypadku, - 18.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-34-10,0502/91-94-41 
VW PASSAT KOMBI,'1991 r., 2000 ćcm, czarny metalic, 
ABS. wspomaganie kierownicy, centralny zamek, klimatyza
cja, szyberdach, aluminiowe .felgi.,relingi dachowe, pełna 
dokumentacja,, bez wypadku, - 15,500- zł. Leszno, tel. 
065/547-78-90.0602/83-61-38.0603/39-35-06 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r.. 150 tys. km, 1800 ccm, perfo- 
wośliwkowy, roleta, relingi, wspomaganie, centr. zamek, hak, 
szyberdach,.RM, welurowa tapicerka, alum. felgi + kpi;kół 
zimowych, I właściciel, - 14.300 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-23-32,0604/99-42-81 - 
VW PASSAT. 1991r.. 143 tys. km,>900 ccm, diesel, brały, 
bez wypadku, el. otw. szyberdach, halogeny, RM, kpi. doku
mentacja, - 16.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-88, 
0604/72-13-43,0049/17-42-85-40-12 Niemcy’
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.;rl7 ft^l-km ;.2000ccm . beżo
wy metaHC,rjnśtalaćja'.gezowa, I właściciel .w kraju, centr. 
zamek + piłot, alarm, wspomaganie,-el. reg* lusterkami. reg. 
reflektory, roleta, RM, hak, relingi dachowe, instalacja gazo
wa, -15.500 zł. Paczków, tel. 077/431-67-73.0604/77-15-95 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.. 160 tys. km. 1800 ccm; ben
zyna, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, - 
T3.800 zl lub zamienię, (możliwe ra ty^Taczków ,'te l. 
077/431-78-88.431-75-08'
VW PASSAT KOMBI,' 1991 r.,' 2000 ccm, czarny metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, śżyberdach, alum. 
felgi, relingf dachowe, bez wypadku', -15.500 zł. Rawicz, lei. 
065/547-78-90.0602/83-61 -38,0603/39-35-06 -
VW PASSAT VR6,1991 r., 145 tys. km. 2800 ccm, benzy
na, perlowoczarny metalic, pełne wyp. elektr., radioodtwa
rzacz, alum. felgi, komputer, ABS, oznakowany, kupiony w 
salonie, wspomaganie, alarm, - 15.000 zł-lub zamiana, Tu
rek, tel. 063/289-11-48
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 142 tys. km. 1984 ccm, wtrysk, 
biały, stan techniczny dobry, udokum. pochodzenie, relingi 
dachowe, eLszyberdach, el.światła, centr. zamek na pilota, 
alarm, blokada skrzyni biegów, • 14.900 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-44-26
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, wtrysk, bordowy, hak, blokada zapłonu, zadbany, prze

gląd, stan b. dobry, • 12.300 zł. Wrocław, tel. 071/341-61-82. 
0604/06-55-32
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 170 tys. km, 1900 ccm. 
turbo D, czerwony, szyberdach, relingi dachowe, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, wspomaganie, podgrzewane lusterka, 
welurowa tapicerka, w kraju od miesiąca, I właściciel, gara
żowany, kpi. dokumentacja, zadbany, - 21.000 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/644-21-84
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
granatowy, odprawa celna, I właściciel, wspomaganie, centr. 
zamek, klimatyzacja, roleta bagażnika, zadbany, • 14.900 
zł. Jaworzyna śl., tel. 074/858-84-46 
VW PASSAT, 1991/92 r., 152 tys. km. 1400 ccm, niebieski, 
el. otw. szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, bez wypad
ku, sprowadzony w całości, • 16.900 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Leszno tel. 0607/09-85-14; Niemcy, tel. 
0049/160-99-55-01-00
VW PASSAT GT, 1991/92 r., 108 tys. km, 2000 ccm, stalo
wy metalic, sprowadzony z Niemiec, nie rejestrowany w Pol
sce, wspomaganie, komputer, szerokie listwy boczne, RO, 
tylna roleta, dodatkowe światło .stop', zderzaki i listwy pro
gowe w kolorze nadwozia, 4 zagłówki, halogeny, podlokiet- 
niki, tylny spoiler, atrakc. wygląd, • 20.500 zł. Ostrów Wlkp., 
te i:062/592-06-69
VW PASSAT GL, 1991/92 r., 173 tys. km, 2000 ccm. wtrysk 
115 KM, srebrny metalic, wspomaganie, szyberdach, centr. 
zamek, alum. felgi, jasny welur, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, hak, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacjarstan 
techn. b. dobry, - 15r200 zł. Polkowice, tel. 076/847-46-83, 
0605/04-58-82
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r.,'1800 ccm, benzyna spro
wadzony w całości, bez wypadku, bogate wyposażenie, stan 
b. dobry, - 14.500 zł łub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/847-79-04,0602/45-10-74 
VW PASSAT. 1991/97 r., 105 tys. km, 1600 ccm, -17.500 
zł. Wałbrzych, tel. 0605/35-07-85 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 155 tys. km, 2000 ccm, zielo
ny, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach i 
lusterka, alarm, podgrzewane fotele, el. reg. reflektory, re
lingi, hak, welurowa tapicerka, I właściciel w kraju, -15.800 
zł. Bogatynia, tel. 0602/74-06-35 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, hak, radio, sprowadzony w całości, • 12.500 zł. 
Góra, tel. 065/543-44-78,0603/66-85-92 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 170 tys. km, 1800 ccm, czer
wony, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, szyber
dach elektryczny, RO, relingi, sprowadzony w całości, pełna 
dokumentacja, oplata skarbowa w cenie, stan b. dobry,
15.800 zl lub zamienię. Olesno, tel. 034/358-39-41, 
0602/82-28-21
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 200 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D. srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
oryginalny hak, -18.000 zł. Przygodzice, tel. 062/736-21-68 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 115 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, grafitowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, relin
gi, roleta tylna, RO, el. reg. reflektory, el. reg. szyberdach, 
zabezp. przed kradzieżą, stan b. dobry, - 16.300 zł lub za
mienię na Golfa III. Zebrzydowa, tel. 0607/20-73-87, 
075/736-21-52
VW PASSAT KOMBI. 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna. czarny, relingi, roleta, wspomaganie kier., RO, -17.000 
zl. Bolesławiec, tel. 0501/62-40-45 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, blo
kada zapłonu, 4 zagłówki, relingi dachowe, blokada tylnych 
drzwi, zadbany, hak, pełna dokumentacja, -15.500 zł. Brzeg, 
tel. 0502/69-23-93
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 1900 ccm, turbo D, szary 
metalic, stan b. dobry, bez wypadku, w kraju od tygodnia, •
20.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-98-86,0607/51-91*01 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 135 tys. km, czerwony, klima
tyzacja, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, relingi dachowe, roleta, - 16.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-21-09
VW PASSAT GL. 1992 r„  150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony metalic, I właściciel, wspomaganie kier., centralny 
zamek, el. otwierany szyberdach, zderzaki w kolorze nadr 
wozia, welurowa tapicerka, podlokietnik, zadbany, -19.300 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-03-35,074/867-72-30 

-Y W  PASSAT KOMBI, 1992*,. 130. tys. km, 2000 ccm, i, czer
wony, relingi dachowe, roleta bagażnika, 4 zagłówki, kortK 
puter, el. reg. lusterka, szyberdach, 4 koła zimowe, centr. - 
zamek, alarm + pilot, -16.100 zł lub zamienię na osobowy, 
do 5.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-75-82,0604/41-09-84 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 180 tys. km, 1800 cęm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, szyberdach, wspomaganie, 
immobilizer, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, ro
leta bagażnika, relingi dachowe, zabezpieczenia przed kra
dzieżą, - 15.000 zł. Legnica, tel. 076/854-04-77 
VW PASSAT KOMBI CL, 1992 r., 200 tys. km. 2000 ccm. 
katalizator, biały, sprowadzony w.całości, bez wypadku, ABS, 
wspomaganie, hak, automatic, - 15.500 zł lub zamienię na 
inny do 8.000 zł, Legnica, tel. 0603/97-09-14 
VW PASSAT SEDAN. 1992 r., 1800. ccm. benzyna, czarny 
metalic, el. otw. szyberdach, serwo, centr. zamek, RO + 4 
zagłówki, zadbany, - 16.500 zL Leśna, tel. 075/721-18-05, 
0608/17-00-69
VW PASSAT KOMBI. 1992 r„  158 tys. km, 1800 ccm, ben

zyna, turkusowy, el. reg. reflektory, szyberdach, reguł, fotel 
kierowcy, 4 zagłówki, dzielony tylny fotel, roleta bagażnika, 
pokrowce, - 18.000 zł. Lubin, tel. 076/846-88-30 
VW PASSAT. 1992 r.. 16 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, inst. gazowa, oznakowany, zabezp. przed kra
dzieżą, - 18.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-93-49 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm. benzyna, biały, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 3.000. DEM. Oborniki Ślą
skie, tel. 0503/89-92-39
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 130 tys. km, czerwony, cen
tralny zamek, szyberdach ei. otwierany, opony na gwarancji, 
hak, - 17.900 zł. Opole, tel. 0502/13-92-42 
VW PASSAT GL, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, grafitowy 
metalic; bez wypadku, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 
RM, welurowa tapicerka, el. reguł, lusterka, centralny za
mek, pełna dokumentacja, - 18.600 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-10-96
VW PASSAT KOMBI, 1992 r„  175 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, szary metalic, w kraju od miesiąca, bez wypadku, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek, roleta, hak, -18.300 
zł. Polanica Zdrój, teł.'074/868-17^15 '
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., biały, -19.000 zł. Prudnik-tel. 
0607/81-95-54.
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 145 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., ABS, alarm, relirkji dachowe, 
immobilizer, stan techn. b. dobry, ^ 16.200 zł. Prusice k.

- Trzebnicy, tel: 071/312-63-31,0604/36-35-85 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 162 tys. km, 1 $00 cćm, tuijło 
D, szary metalic, wspomaganie kier., szyberdacłT,'el. reg. 
reflektory, 4 zagłówki, w kraju od 2 dni, bez wypadku, stan
b. dobry, pełna dokumentacja, relingi, roleta, - 20.500 zł. 
Sobótka, tel. 071/393-8044,0604/78-63-41 -  
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 95 tys. km. 2000 cćm stan b. 
dobry, • 16.000 Zł. Tomaszów B o les ław ieck i,'te l. 
076/818-94-62
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 250 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. 
reflektory, el. reg. lusterka, szyberdach, hak, halogeny, kom
puter, szeroka listwa, relingi dachowe, -12.500 zł. Trzebień, 
tel. 0604/37-90-70
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., czarny metalic, klimatyzacja, 
centr. zamek, relingi dachowe, halogeny, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, el. reg. reflektory, RO, stan b. dobry, -16.500 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-12-59,0604/05-90-16 
VW PASSAT GL, 1992 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna,

srebrny metalic, stan b. dobry, centr. zamek, ciemne szyby, 
dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, reguł, fotele, 
kata lizator, alarm, ha>, - 14.000 zł. Wiązów, tel. 
071/393-11-48
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 210 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, beżowy, stan b. dobry, bez wypadku, hak, radio, I właści
ciel, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-44-76 
VW PASSAT, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, stalowy meta
lic, centralny zamek, szyberdach, alarm, wspomaganie kier., 
relingi dachowe, • 21.000 zł. Wrocław, tel. 351-64-12 
VW PASSAT, 1992 r„  176 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielo
ny, wspomaganie, szyberdach, inst. gazowa, welurowa tapi
cerka, alarm, stan b. dobry, - 17.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-24-23
VW PASSAT, 1992/93 r., 150 tys. km. 1900 ccm, turbo D. 
niebieski metalic, w kraju od tygodnia, RM, 4 zagłówki, relin
gi dachowe, centr. zamek, halogeny, książka serwisowa, stan 
idealny, • 18.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-36-91, 
0601/70-56-89
VW PASSAT, 1992/93 r., 139 tys. km. 1800 ccm, gaz, czar
ny metalic, welurowa tapicerka, hak, alarm, centr. zamek, 
el. reg. szyberdach, ABS, wspomaganie, zadbany, zderzaki 
w kolorze nadwozia, -16.500 zł. Legnica, tel. 0502/66-94-19, 
076/857-01-93
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 160 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, kolor wiśniowy, wspomaganie, centr, zamek, szy
berdach, welurowa tapicerka, - 21.900 zł lub zamienię, (moż
liwe raty). Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, czer
wony, sprowadzony w całości, bez wypadku, ABS, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, relin
gi dachowe, RM, stan idealny, - 21.400 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
VW PASSAT KOMBI. 1992/93 r., 17 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, biały, alum. felgi + opony zimowe, szyberdach, RM + 
głośniki, centr. zamek, alarm + pilot, hak, relingi dachowe, 
siatka grodziowa, • 14.500 zł. Złotoryja, tel. 076/877-57-35, 
0603/70-80-00
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 165 tys. km, 1900 ccm, biały, 
elektr. otw. szyberdach, reg. reflektorów, wspomaganie, RO 
oryg. VW, - 21.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/80-66-30 
VW PASSAT, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
lic, hak, wspomaganie, alarm + pilot, stan idealny, -16.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/16-93-78 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, sprowadzony w całości, oryg. lakier, centr. zamek, 
oszczędny, stan b. dobry, • 18.400 zł. Potoczek, tel. 
076/831-23-70,0604/22-09-51 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D model przejściowy, 2 pod. powietrzne, ABS, serwo, centr. 
zamek, el. otw. szyby, radio, w kraju od 2 dni, • 25.500 zł. 
Wieruszów, tel. 062/784-25-73,0601/72-08-77 
VW PASSAT, 1993 r„  122 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ja- 
snowiśniowy, sprowadzony w całości, kompletna dokumen
tacja, stan idealny, nowe opony, tłumiki, klocki ham., pokrow
ce, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, kataliza
tor, blokada skrzyni biegów, RO, • 22.000 zł. Bogatynia, tel. 
075/774-16-53
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 165 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, el. reg. szyberdach, wspomaganie kier., relingi da
chowe, oryg. RO, kanapa tylna dzielona, 4 zagłówki, - 20.500 
zl. Bolesławiec, tel. 075/734-76-53 po godz. 20 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 165 tys. km, 1.900 ccm, turbo 
D, biały, el. szyberdach, wspomaganie kier:, el. reg. reflek
tory, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, relingi dachowe, hak, 
oryginalny RM, zadbany, - 20.700 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/34-79-85
VW PASSAT SEDAN. 1993 r., 200 tys! km, 1800 ccm, ben
zyna, perłowogranatowy, stan dobry, I właściciel w kraju, -
16.000 zł. Janików, tel. 071/303-02-28,0607/50-49-25 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 137 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., klimatyza
cja, el. otw. szyberdach, alum. felgi, - 22.700 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-65-86,0601/58-20-80 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, bez wypadku, w kraju 3 dni. kpi. dokumentacja, stan 
b; dobry, - 18.500 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-75, 
0607/30-64-13
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 138 tys. km,. 1900 ccm, die
sel, biały, roleta bagażnika, relingi dachowe, centralny za
mek, szyberdach el. otwierany, dodatkowe światło .stop", 
komplet kół zimowych, • 22.500 żłtub zamienię na VW Trans
portera T4, 8-osobowego, p o -1995 r..Nowa Ruda. tel. * 
074/872-40-24,0600/50-22-84 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 128 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, biały, ABS, wspomaganie, szyberdach, roleta bagaż
nika, relingi dachowe, Immobilizer, centr. zamek, alarm + 
pilot, blokada skrzyni biegów, magnetyzer, opony zimowe, 
RM f  6 głośników, sprowadzony w całości, na celnych tabli
cach, - 16.900 zł. Opole, tel. 077/456-46-63 do godz. 17, 
0602/34-86-19
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 145 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, biały, sprowadzony w całości, pełna dokumentacja, wspo
maganie kier;, centralny zamek, stan b. dobry; • 18.400 zł. 
Potoczek, tel. 076/831 -23-70,0604/22-09-51 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 124 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, bordowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, reiingi dachowe, ater
miczne szyby,-kpi. dokumentacja, stan idealny, - 21.400 zł. 
Rawicz, tel. 0605/22-90-19
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, diesel, niebieski,

, wspomaganie kler., centralny zamek, 2 poduszki powietrz
ne, ABS, el. reguł. lusterka i szyberdach, relingi dachowe, 
roleta, w kraju od tygodnia, bez wypadku, - 21.500 zł. So
bótka, tel. 0602/55-43-77

J/W PASSAT KOMBI, 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel 
wspomaganie, ABS, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 
po przeglądzie technicznym, do lakierowania lewy błotnik + 
maska, -*17.000-zł. Stary Olesiec, tel. 062/741-53-61, 
0605/58-28-32
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 121 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, bordowy, bez wypadku, el. otwierany szyberdach, ei. 
reguł, lusterka, 2 poduszki pow., centralny zamek + pilot, 
welurowa tapicerka, ABS, stan idealny, • 19.100 zł lub Za
mienię. Wałbrzych, tel. Ó74/844-16-41,0606/33-85-06 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, granato
wy, stan b. dobry, ABS, relingi dachowe, cena 5.500 DEM. 
Wrocław, tel. 0605/54-52-04
VW PASSAT KOMBI, 1993 f ? 240 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, ciemnogranatowy, bez wypadku, I właściciel, książka 
serwisowa,-klimatyzacja, ABS, szyberdach, • 18.500 zł. Wro
cław, tel. 0607/60-85-56
VW PASSAT, 1993 r„ 148 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony; klimatyzacja, ABS, szyberdach, bez wypadku, w kraju 
od tygodnia, - 16.900 zł. Wschowa, tel. 065/540-1 
VW PASSAT KOMBI, 1993/94 r., 98 tys. km. 1900 ćcm, tur
bo D, perłowografitowy metalic, bez wypadku, pełna doku
mentacja, w kraju Od 2 tygodni, centralny zamek, wspoma
ganie kier., klimatyzacja, ei; reguł, lusterka, relingi dacho
we, roleta, radioodtwarzacz, stan idealny, • 23.900 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-46-05,0602/10-57-09 
VW PASSAT KOMBI. 1993/94 r., 220 tys. km,. 1800 ccm, 
biały, model przejściowy, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
podgrzewane fotele, centr. zamek; bez wypadku, -19.900 
zł. Lubin, tel. 0601/58-52-73
VW PASSAT KOMBI, 1993/94 r . 150 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, niebieski, w kraju od 6 miesięcy, ABS, 2 poduszki 
powietrzne, szyberdach, wspomaganie kier., radio, -19.500 
zł lub zamienię na tańszy, model przejściowy, środa Śląska, 
tel. 0600/37-40-75
VW PASSATSEDAN, GL, 1993/94 ri, 117 tys. km. 2000 ccm, 
benzyna, wtrysk, granatowy metalic, model przejściowy, w 
kraju od 7 lat, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby i el. reg. 
szyberdach, el. reg. lusterka, alarm *  pilot, centr. zamek,

Gerda-Lock, RM Pioneer + pilot, alum. felgi; kpi. zimowych 
kół, - 23.500 zł lub zamienię na tańszy, osobowy. Świdnica, 
tel. 0602/76-87-49
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 167 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., el. reg. 
reflektory, dzielone tylne siedzenia, hak, - 29.000 zŁTomi- 
sław, tel. 0603/97-70-51
VW PASSAT GL KOMBI, 1994 r., 122 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, biały, radio, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, ser
wo, podgrzewane fotele, hak, el. otw. szyberdach, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, relingi da
chowe, roleta, stan b. dobry, bez wypadku, w kraju od 2 m-cy,
- 27.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-52-62,0604/60-80-94 
VW PASSAT, 1994 r., 122 tys. km? 1800 ccm, granatowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, centr. garnek, wspomaganie, -
23.300 zł lub zamienię na motocykl. Bojanowo, tel. 
065/545-67-20,0607/27-10-77 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 100 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, nie eksploato
wany w kraju, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, stan techn. idealny, • 22.500 zł (w rozliczeniu może 
być motocykl Chopper). Częstochowa, tel. 034/363-49-30, 
0601/73-90-94
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 1900. ccm, TDi 
90 KM, jasnozielony metalic, przejściówka, wspomaganie,
c. zamek, alum. felgi, el. otw. szyberdach, relingi, el. reg; 
lusterka, radioodtwarzacz, 4 zagłówki, dzielona kanapa, blen
da na tylnej klapie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, -
26.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
VW PASSAT, 1994 r., 119 tys. km, 2000 ccm, benzyna, fio
letowy metalic, klimatyzacja, el. reguł, lusterka, ABS, cen
tralny zamek, kubełkowe fotele, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, komputer, • 26.500 zł. Kłodzko, tel. 0601/55-26-06 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 125 tys. km, 2000 ccm, GT. 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 
roleta, klimatyzacja, tempomat, komputer, 2 poduszki po

wietrzne, bez wypadku, hak, relingi dachowe, aluminiowe 
felgi, kubełkowe fotele, 4 zagłówki, - 23.500 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/725-23-78,0603/04-28-72 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 92 tys, km, 1800 ccm, benzy
na, wiśniowy metalic, sprowadzony w całości, oclony, po prze
glądzie, el. reg. łusteifca, wspomaganie, el. reg. reflektory, 
alum. felgi, radio Philips, stan idealny, - 22.000 zł. Legnica, 
tel. 076/887-83-51,0601/76-97-19 
VW PASSAT, 1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm. srebrny, ABS. 
klimatronic, alum. felgi, pełne wyposażenie el, - 27.000 zł. 
Leszno, tel. 0503/57-02-05
VW PASSAT, 1994 r., 182 tys. km, 1900 ccm, turbo D, gra
natowy metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. reg. 
reflektory, ABS, zagłówki, dzielona tylna kanapa, blokada 
skrzyni biegów, centr. zamek, kupiony w salonie, zadbany, -
26.700 zł. Lubin, tel. 076/846-82-93 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 187 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, biały, bez wypadku, centr. zamek, wspomaganie, roleta, 
relingi dachowe, el. otw. szyberdach, obrotomierz, dzielona 
tylna kanapa, 4 zagłówki, kpi. dokumentacja, 2 pod. powietrz
ne, RM, hak, - 27.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-88, 
0604/72-13-43,0049/17-42-85-40-12 Niemcy 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm, biały, 
odbiór w Niemczech, cena 4500 DEM. Niemcy, tel. 
0049/17-21-58-56-43
VW PASSAT GT SEDAN. 1994 r., 145 tys. km, 1900 ccm. 
TDi, perłowogranatowy, 2 poduszki powietrzne, ABS, klima
tyzacja; el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny 
zamek, alarm + pilot, el. reg. fotele, 4 zagłówki, dzielona 
tylna kanapa, podlokietnik, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, 
atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja, - 31.500 zł. Nowa 
Ruda. tel. 0604/46-38-42
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 166 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, 2 pod. powietrzne, el. otwierany szyberdach, 
wspomaganie kier., ABS; el. reg. reflektory,.roleta, dzielona 
tylna kanapa, centr. zamek, alarm + pilot, ? 25.800 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-25-47,0601/05-44-18 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 166 tys. km, 1900 ccm. TD, 
granatowy, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. reg. re
flektory, - 29.500 zł. Tomisław k. Bolesławca, tel. 
0603/97-70-51
VW PASSAT KOMBI. 1994/95 r., 122 tys. km, 1800 ccm. 
granatowy metalic, 2 poduszki pow., centr. zamek, wspoma
ganie kier., relingi, roleta, - 23.300 zł lub zamienię na moto
cykl do 10.000 zł, nie ścigacz. Bojanowo, tel. 065/545-67-20, 
0607/27-10-77 :
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 112 tys. km. '1900 ccm, 
TDi, czerwony, nie eksploatowany w kraju, 2 poduszki pow., 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby. el. otwierany szy
berdach, RM, relingi dachowe, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, - 28.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/55-26-06 
VW PASSAT. 1994/95 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, kombi, bez wypadku, w kraju od tygodnia, klima
tyzacja, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, 2 po
duszki powietrzne, relingi dachowe, żaluzja, odpinany hak, 
alarm, stan techn. b. dobry, - 33.500 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-15-10

O  VW PASSAT TDI, 1995 r., ko lo r g ra fitowy meta
lic , ABS, wspom aganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, skórzana tap icerka, •
27.900 z ł lub zamienię. Żary, u l. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022511

VW PASSAT GL, SEDAN, 1995 r., 13 tys. km, 2000 ccm, 
srebrny metalic, bez wypadku, kpi. dokumentacja, ABS, 2 
poduszki pow., welurowa tapicerka, szyberdach. 4 zagłówki, 
halogeny, listwy drzwiowe w kolorze nadwozia, stan techn. 
b. dobry, - 23.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-30, 
0502/63-05-50
VW PASSAT, 1995 r., 100 tys. km, 1900 Ccm, TDi, srebrny 
metalic, welur, pełne wyp. elektr., wspomaganie, centr. za
mek, radioodtwarzacz, - 32.500 ż ł lub zamiana na mniejszy. 
Kalisz, tel. 062/766-16-25,0602/83-25-62 
VW PASSAT GL. 1995 r., 130 tys. km. 1900 ccm, TDi klima
tyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane 
szyby, 2 poduszki pow., zderzaki w kolorze nadwozia, pełna 
dokumentacja, - 31.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-72-30, 
074/867-03-35 .
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 142 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierow
nicy, centralny zamek, alarm, pilot, immobilizer, - 25.000 zł. 
Leszno, tel. 0601/88-04-36 .
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 69 tys. km, 1900 ccm, turbo 
O, granatowy metalic, ABS, alarm, centr. zamek, hak, -
29.500 zł. Pieszyce, tel. 074/832-51-15,0602/63-73-93 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 127-tyś. km, 1900 ccm, TDi w 
kraju o&  miesiąca, 2 poduszki powietrzne,'relingi dachowe, 
roleta, el. szyberdach, pełna dokumentacja, bez wypadku, -
29.500 zł. Sobótka, tel. 071/390-37-65
VW PASSAT, 1995 r., 95 tys. km. 1900 ccm, TDI, jasno-bor- 
dowy, ABS, 2 poduszki, immobilizer, alarm z pilotem, centr. 
zamek, el.lusterka, wspomaganie, el Reflektory, dzielona ka- 
napa, - 31:000 zK Szprotawa,- tel. 068/376-40-74, 
0604/65-92,19
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 141 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, kremowy, szyberdach, wspomaganie kier., poduszka pow., 
stan b. dobry, - 28.500 zi. Świdnica, tel. 0607/36-73*88 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, kolor stalowy me
talic, ABS, serwo, 3-stopniowy szyberdach, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, zadbany, I właściciel (niepalący), • 28.000 zł 
lub zamienię. Świdnica, tel. 074/853-72-77 
VW PASSAT, 1995 r., 175 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, 150 KM, klimatronic, 2 pod. powietrzne, ABS, ku
piony w Polsce, - 27.900 zł. Świdnica, tel. 0608/55-22-66 
VW PASSAT KOMBI CL, 1995 r., 96 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, ABS, wspomaganie kier., szy
berdach, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, stan-b. dobry, -
26.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-25-37 po godz. 19

VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 120 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, I właściciel, 2 
poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., centralny 
zamek', el. reguł, lusterka, stan b. dobry, - 20.900 zł. Wro
cław, tel. 0606/60-13-92
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, 
lusterka, ABS, stan b. dobry, zadbany, po przeglądzie, •
24.900 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45,071/348-26-11 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, szyberdach, el. reg. 
lusterka, 2 poduszki pow., relingi dachowe, hak, radio z CD
- 9.700 DEM. Wschowa, tel. 0609/28-17-22
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r „  97 tys. km, 1900 ccm.TDI, 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, 
2 pod. powietrzne, lusterka podgrzewane, RO Blaupunkt, 
telefon Bosch, zestaw głośno mówiący, - 33.000 zł. Głub
czyce, tel. 0604/24-04-56
VW PASSAT SEDAN, 1995/96 r„ 137 tys. km, 1900'ccm, 
TDi, perłowobiały, klimatyzacja, bez wypadku, w kraju od 2 
miesięcy, centralny zamek, ei. otwierane szyby, welurowa 
tapicerka, obrotomierz, zadbany, stan idealny, • 31.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0607/06-98-88
VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 92 tys. km, 1900 ćCm, tor
bo D, granatowy metalic,~bez wypadku, klimatyzacja, ABS, 
2 poduszki powietrzne, roleta, relingi dachowe, alarm, w kraju 
od tygodnia, stan idealny, • 33.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-17-16 P
VW PASSAT GL, 1995/96 r. kombi, bez wypadku, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, stan idealny, • 33.500 zł 
lub zamienię na inny samochód. Wałbrzych, tel. 
0602/45-10-74
VW PASSAT SEDAN, 1995/96 r., 130 tys. km. 1900 ccm, 
TDI 4-drzwiowy, w kraju od 4 dni, 2 poduszki pow., wspoma
ganie, el. reg. szyberdach, radio, dzielona tylna kanapa, 
podlokietnik, żaluzja, centr. zamek, ABS, stan idealny, -
29.600 zł. Żagań, tel. 0602/17-14-43,068/478-14-30 
VW PASSAT, 1996 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor 
kremowy, klimatyzacja. ABS, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alarm, dzielona tylna 
kanapa, możliwość rat przez komis, kpi. opon zimowych, -
33.500 zł. Głogów, tel. 076/835-49-81,0600/83-02-38
VW PASSAT VR6,1996 r., 48 tys. km, ciemny metalic, peł
ne wyposażenie, beżowa skóra, stan idealny, - 36.900 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/722-92-27,0605/08-11-99 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 86 tys. km, 1900 ccm. TDi, 
granatowy.metalic, wspomaganie kier., immobilizer, el. otwie
rane szyby, el. szyberdach, el. reg. reflektory, hak, alarm + 2 
piloty, centralny zamek, relingi dachowe, radioodtwarzacz, 
4 koła, - 33.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/868-91-50 
VW PASSAT, 1996 r., 66 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, ABS, RM, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, w kraju od 4 tygo
dni, - 27.000 zł. Legnica, tel. 0503/66-18-92,0503/58-27-07 
VW PASSAT, 1996 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna, Zielo
ny metalic, ABS. RM, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne JAS, el. otw. szyby i szyberdach, • 27.100 żł. 
Legnica, tel. 0608/23-76-74
VW PASSAT KOMBI. 1996 r., 160 tys. km, 1800 cćm, ben
zyna, biały, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, szyber
dach, alarm, RO, • 28.500 zł lub zamienię na terenowy. Le
gnica. tel. 076/866-45-65.0602/25-96-60,
VW PASSAT KOMBI. 1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, bez wypadku, radio • 9.100 DEM + cło lub na gotowo -
25.000 zł. Legnica,' tel. 0601/05-59-00
VW PASSAT. 1996 r., 85 tys. km, 2000 ccm, srebrny. ABS. 
klimatyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, centr. zamek z 
pilotem, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
immobilizer, katalizator', - 27.000 zł. Leszno, tel. 
065/573-87-95,0602/46-72-40 
VW PASSAT, 1996 r., 65 tys. km. 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, 2 poduszki pow., 
ABS, el. otw. szyby i szyberdach, RM, bez wypadku, - 27.100 
zł. Męcinka/woj. legnickie, tel. 0608/23-76-74,0503/66-18-92 
VW PASSAT, 1996 r., 73 tys. km, '1800 ccm, benzyna, zielo
ny, centr. zamek, immobilizer, inst. gazowa, RO, kupiony w 
salonie, bez wypadku, - 27.000 zł. Nowa Sól, tel. 
068/356-26-67,0600/27-52-87 
VW PASSAT KOMBI. 1996 r.,110 tys. km, 2800 ccm, VR6, 
kolor śliwkowy metalic, klimatyzacja, czarna skóra, pełne 
wyposażenie elektr., ABS, wspomaganie kier., relingi dacho
we, alum. felgi, alarm, blokada skrzyni biegów, hak, garażo
wany, kpi. dokumentacja, - 35.900 z ł. W rocław,'teł. 
071/346-26-52.071/346-22-15.0603/92-94-24 
VW PASSAT B 5 .1996/97 r., 97 tys. km, 1600 cdm: benzy
na, srebrny metalic, 101 KM, wspomaganie kier., centralny 
zamek + pilot, alarm, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
2 poduszki powietrzne, blokada skrzyni biegów, .oznakowa
ny, garażowany, regulowana kierownica, immobilizer, 4 za
główki, kupiony w salonie, pełna dokument, - 40.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/866-41-70.0601/58-71-37 
VW PASSAT, 1997 r., 75 tys. km. 1600 ccm! benzyna, srebrny 
metalic, nowy model, ABS, poduszka pow., el. otw. szyby, 
klimatyzacja, centr. zamek + pilot, radio, stan b. dobry, -
41.500 zł. Bralin, tel. 062/781-20-97,0607/35-01-35
VW PASSAT B 5,1997. r „  Q8 tys. km, 1800 ccm, ciemnozie
lony, 125 KM, stan b. dobry, kompletna dokumentacja, gara
żowany, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie kier., reg. 
kierownica, centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, klimatro- 
nik, el. otw. szyby, reg. lusterka, RO, komputer, alarm, ser
wisowany, 8 głośników, - 46.000 zł. Lubań, tel. 075/721-52-05. 
0602/49-35-43
VW PASSAT B5,1997 r., 101 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebr
ny metalic, 90 KM, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby i 
szyberdach, sterowanie centr. zamka, el. reg. lusterka, wspo
maganie kier., I właściciel, kompletna dokumentacja, polska 
książka pojazdu, - 47.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-66-01, 
0603/13-09-73
VW PASSAT B 5 ,1997 r.. 98 tys. km, 1900 ccm, TDI. perło- 
wozielony metalic, I właściciel, 4 poduszki pow., klimatronic, 
110 KM. stan b. dobry, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
53.000 zł lub zamienię na VW Golfa III, diesel, z dopłatą. 
Paczków, tel. 077/431-67-73,0604/77-15-95 »
VW PASSAT B5 COMFORTLINE, 1997 r., 200 tys. km, 1900 
ccm, TDi, biały, 90 KM. wspomaganie, ABS, klimatyzacja 
automat., el. otw. szyby, 2 poduszki pow., eksploatowany na 
autostradach, - 40.500 zł. Racula, tel. 068/327-58-22. 
0603/07-79-90
VW PASSAT B 5 ,1997 r., 1800 ccm, turbo, zielony metalic, 
195 KM. kupiony w salonie, hez wypadku, pełne wyposaże
nie, klimatyzacja, 4 poduszki pow., radio, alarm, alum. felgi,
- 47.900 zł. Wałbrzych, tel. 0604/40-47-11, 074/880-10-76 
po godz. 19
VW PASSAT B 5 ,1997 r„  72 tys. km, 1800.ccm, benzyna, 
zielony metalic, -4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
el. otwierane szyby, pełna dokumentacja, - 49.000 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-43-36,0606/41-31-80 
VW PASSAT B5, 1997/98 r., 35 tys. k m ,1900 ccm, TOi, 
kolor grafitowy, 110 KM, automatic; ABS; 4 pod. powietrzne, 
wspomaganie kier., alarm, el. otw. szyby, el. reg. i podgrze
wane lusterka, immobilizer, garażowany, centr. zamek, spro
wadzony w całości, I właściciel, - 4&Ó00 zł. Jutrosin, tel. 
065/547-17-29
VW PASSAT KOMBI, 1997/98 r., 98 tys. km. 1900 ccm. TDi, 
bordowy metalic. 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek + alarm, 
automatic, roleta, relingi dachowe, aluminiowe felgi, radio
odtwarzacz, stan idealny, pełna dokumentacja, możliwe raty 
przez komis, - 49.600 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, 
tel. 071/781-84-69,0603/42-29-49 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 25 tys. km. 1900 ccm, grana
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towy, TDi. B5. książka serwisowa, I właściciel, nie rejestro
wany w kraju, - 44.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-74-04 
VW PASSAT B5( 1998 r., 40 tSOO ccov20V,'perło- 
woniebieski metaiic. skóra, klimatronic, pełne wyposażenie 
el., szyberdach, 4 pod. powietrzne, felgi 17", lampy ksehó1 
nowe, * 52.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-69, 
0607/56-92-76
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metaiic, pełne wyposażenie, - 55.000 zł. Góra, tel. 
065/543-27-29,0603/75-51-40 
VW PASSAT, 1998 r., 103 tys. km, 1800 ccm. 20V, zielony, 
pełne wyposażenie el., bez.klimatyzacji, 2 pod. powietrzne, 
kupiony w salonie, ABS, I właściciel, bez wypadku, - 41.000 
zł. Legnica, tel. 0601/44-88-51 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r.. 39 tys. km, 1900 ccm. TDI, 
perłowobiały, ABS. klimatyzacja, el. otw. szyby, 2 poduszki 
pow., serwo, RO, relingi dachowe, roleta bagażnika, wersja 
Comfortline, zdjęcia do wglądu, I właściciel w Polsce, stan 
b. dobry, - 48.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-95-17, 
0501/56-92-20
VW PASSAT KOMBI. 1998 r.. 1900 ccm, TDi 110 PS. srebr
ny metaiic, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, 4 el. 
otw. szyby, eł. 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 KOMBI, 1998 r.t 60 tys. km J  900 ccm, TDi 
poduszka pow., ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, książka serwisowa, stan idealny, -
47.500 zł. Pleszew, tel. 062/742-12-25,0602/60-39-67 
VW PASSAT, 1998 r., 75 tys. km, 1600 ccm, błękitny meta
iic, ABS, 4 x poduszka, klimatyzacja, immobilizer, alarm, RO, 
el.szyby, lusterka, reg. kierownica, wspomaganie, centr. za
mek, bez wypadku, halogeny, w kraju od miesiąca, - 45.500 
zł. Szprotawa, tel. 068/376-40-74.0604/65-92-19 .
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 20V, 
zielony, 4 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby (4), cen
tralny zamek + pilot, klimatyzacja, wspomaganie kier., ABS, 
komputer, stan b. dobry, • 48.000 zł lub zamienię na tańszy 
samochód. Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65 
VW PASSAT B 5 ,1998 r., 29 tys. km, 1800 ccm,20V, błękit
ny metaiic, 4 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, el. otwiera
ne szyby, el: szyberdach, el. reguł, lusterka, regulowana kie
rownica, wspomaganie kier., centralny zamek, immobilizer, 
oryginalne radio, welurowa tapicerka, garażowany, pełna do
kumentacja, - 51.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0501/23-23-94
VW PASSAT, 1998 r.. 19 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
iic, klimatyzacja, alum. felgi, kupiony u dilera, bez wypadku, 
stan b. dobry, - 58.000 żł. Wrocław, tel. 071/339-81-27, 
0603/95-04-83
VW PASSAT KOMBI, 1998/99 r., 30 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
grafitowy, pełne wyposażenie el., ABS, 2 poduszki pow., kli
matyzacja. welurowa tapicerka, RM, relingi dachowe, stan 
b. dobry, - 54.800 zł. Wrocław, tel. 0601/06-25-78 
VW PASSAT B 5 .1999 r.. 23 tys. km, granatowy, - 52.500 zł. 
Adam, Świdnica, tel. 074/853-35-00 
VW PASSAT KOMBI, 1999 ty  90 tys. km, 2800 ccm, V6, 
syncro, błękitny metaiic, I właściciel, kupiony w salonie, wer
sja Trendline, klimatronik, alarm, komputer, 4WD, 4 pod. po
wietrzne, zabezpieczenia, worek na narty, pakiet zimowy, 
RO + CD, serwisowany, b. zadbany, - 80.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/75-02-70

O  VW POLO CLASSIC, SEAT CORDOBA kupiony w 
Polsce • KUPIĘ. Świebodzice, tel. 074/854-55-80, 
0607/83-71-95 84015771

VW POLO, 1976 r., 1100 ccm, benzyna, granatowy, po re
moncie silnika, zarejestrowany do 12.2001 r., garażowany, 
2 opony zimowe, hak, stan dobry, • 2.000 zł. Ziębice, tel. 
074/819-31-58
VW POLO L, 1978 r., 98 tys. km, 895 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, części zamienne, drugi silńik, - 2.500 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Domaszowice, tel. 
077/419-44-68.0503/65-20-10 
VW POLO, 1979 r ,  900 ęcm, biały, stan silnika b. dobry, 
stan ogólny dobry, - 2.400 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/33-74-44 
VW POLO, 1979 r., 2000 ccm, benzyna, pomarańczowy, za
dbany, bez wypadku, przegląd do 04.2002 r., garażowany, • 
2.750 zł. Oława, tel. 071/313-98-61 
VW POLO, 1979 r. nowy akumulator, tarcza sprzęgła, 4 amor
tyzatory, stan dobry, • 2.300 zł. Owsianka, gm. Kobierzyce, 

-4el. 071/311-84-16
VW POLO GT, 1979/., 1300 ccm, benzyna, czarny, stan 
dobry, nowy tłumik (na gwarancji), nowa.pompa paliwa i 
skrzynia biegów, po regulacji silnika, 75 KM, sportowe osią
gi, ekonomiczny (niskie opłaty), - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/322-72-45,0601/24-44-76 
VW POLO, 1979 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, nowe 
nadkola przednie, filtry oraz rozrusznik, RM, - 2.200 zł. Wro
cław. tel. 0606/92-08-65
VW POLO, 1980 r., 1100 ccm, czerwony, do wymiany przed
nie amortyzatory, ważny przegląd, • 1.000 zł. Bielsko-Biała, 
tel. 033/496-90-02
VW POLO, 1980 r., 1300 ccm, kolor wiśniowy, nowe klocki 
ham., przegląd do 2002 r., bez wypadku, garażowany, za
dbany, - 2.300 zl. Siekierczyn, tel. 075/724-40-49 
VW POLO, 1980 r., 1085 ccm, benzyna, biały, halogeny, ob
rotomierz i zegar w liczniku, RO, nowe opony, zderzaki w 
kolorze nadwozia + 2. maska i inne części, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 351-99-77 po godz. 20,0502/99-21-62 
VW POLO LS, 1982 r., 120 tys. km, 900 ccm, benzyna, bia
ły, nowe opony i amortyzatory, nowy akumulator (gwaran
cja), ubezpieczony, przegląd do 08.2001 r., stan blacharki i 
ogólny dobry, - 2.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-12-31 
VW POLO KOMBI. 1982 r., 1100 ccm, niebieski, - 3.500 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-12-06
VW POLO KOMBI, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny me
taiic. stan dobry. - 4.200 zł. Mietków, tel. 071/316-90-45 
VW POLO COUPE, 1984 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, niebieski metaiic, 5-biegowy, ekonomizer, opony letnie i 
zimowe, stan b. dobry, przegląd ważny do 12.2001 r, - 4.500 
zł. Gryfów Śl., tel. 0606/58-24-36 
VW POLO, 1984 r., 180 tys. km, 1300 ccm, zielony metaiic, 
katalizator, tylna szyba ogrzewana, jasna tapicerka, zadba
ny, garażowany, - 5.200 zł. Opole. teL077/412-82-61 
VW POLO KOMBI. 1985 r.. 140 tys. km. 898 ccm. zielony, 
garażowany, 3-drzwiowy, RO, zadbany, • 5.200 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/736-34-72 po godz. 15 
VW POLO. 1985 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 6.000 zł. Bole
sławiec, tel. 0501/62-40-45
VW POLO FOX, 1985 r., 1100 ccm, czerwony, nowe opony, 
3-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, na zachodnich tablicach 
- 750 DEM. Domaszczyn, gm. Długołęka, tel. 071/399-86-94, 
0603/51-03-18

O  VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, granatowy, • 6.300 
z ł lu b  z a m ie n ię . Ża ry , u l.  O k rze i 9, te l.  
068/374-27-97,0602/79-49-88 87022481

VW POLO KOMBI, 1986 r., 228 tys. km. 1100 ccm, benzy
na, biały, na białych tablicach • 1.600 zl. Byczyna, tel. 
077/413-40-12
VW POLO. 1986 r., 1100 ccm, kolor wiśniowy, po przeglą
dzie, nowy olej i paski, mało eksploatowany, z urzędu celne
go (15.05.2001), - 4.600 zł. Szłichtyngowa, tel. 
065/549-42-88,065/549-22-63 

.VW POLO KOMBI, 1986 r.. 1100 ccm nowe amortyzatory, 
nowe opony, nowy akumulator,, stan b. dobry, - 5.500 zł. 
Brzeg. teł. 077/416-10-95,0604/82-79-82 
VW POLO COUPE, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski 
metaiic, inst. gazowa, aluminiowe felgi, 4 głośniki, 4 lampy z 
przodu, alarm, obrotomierz, - 8.600 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-49-96

VW POLO, 1987 r., 1035 ccm, benzyna, biały, aktualne ba
dania, nowy akumulator, bez wypadku, 3Tdrzwiówy, stan 
dobry, - 6.200 zł. Lubiń. tel. 076/844-27-84 
VW POLO SEDAN, 1987/88 r., 1000 ccm, czerwony,, nowe 
łożyska, klocki hamulcowe, amortyzatory i przeguby, zadba
ny, - 6.400 zł łub zamienię'na uszkodzony. Brzeg, tel: 
077/411-90-08.0503/84-86-50 
VW POLO FOX, 1988 r., 156 tys. km, .1000 ccm, benzyną, 
biały, atrakc. wygląd, przegląd do 06.2002 r., w kraju od 96 
r., kpi. dokumentacja, garażowany, blokada skrzyni biegów, 
oznakowany, RM, • 6.900 zł. Gubin, tel. 068/359-55-52, 
0607/36-25-37
VW POLO, 1988 r., 110 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, -
1.500 DEM. Jelenia Góra. tel. 0503/03-95-77 .
VW POLO, 1988 r., 1100 cęm, benzyna, granatowy metaiic, 
nowe opony, oryginalny lakier, - 7.700 zł lub zamienię. Pru
sice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-41,071/312-53-41 
VW POLO, 1988 r.. 130 tys. km, 1300 ccm, diesel, srebrny 
metaiic, blokada zapłonu, przegląd, stan dobry, - 5.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW POLO KOMBI, 1989 r., 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
stan b. dobry, - 5.990 zł (możliwe raty) lub zamienię. Legni
ca. tel. 0605/28-37-83
VW POLO KOMBI, 1989 r., 140 tys. km, 1035 ccm, benzy
na, biały, stan b. dobry, hak, zadbane wnętrze, RO Alpha, 
el. wys. antena, 4 reflektory z przodu, nowe opony, oszczęd
ny, na białych tablicach^-1.100 zł. Lubań, tel. 0603/63-13-07 
VW POLO CL, 1989 r., 175 tys. km, 1800 ccm, srebrny me
taiic, hak, szyberdach, katalizator, radio Beta, regulowane 
pasy, 5-biegowy, roczne opony, ważny przegląd, zadbany, 
garażowany, bez wypadku, antena telefonu, • 13.000 zł. Nysa, 
tel. 077/431-03-28,0600/82-25-72 
VW POLO COUPE, 1989 r., 125 tys. km, 1043 ccm, benzy
na, niebieski metaiic, RM Pioneer + głośniki, alum. felgi, za
bezpieczenie, stan b. dobry, nowe opony Semperit 175/60 
R13, - 8.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-30-73 
VW POLO KOMBI, 1989 r., 1000 ccm, czerwony, 2-drzwio- 
wy, stan b. dobry, na białych tablicach, -1.400 zł. Zgorzelec, 
tel. 0605/37-60-35
VW POLO FANCY, 1989/90 r„  90 tys. km, czerwony, 4 lam
py z przodu, nowe opony, tylna wycieraczka, z urzędu cel
nego, stan b. dobry, wnętrze z GT, - 8.500 zł. Ubocze, tel. 
075/781-39-27 ‘
VW POLO COUPE. 1989/90 r.. 109 tys. km. 1050 ccm, sza
ry metaiic, na białych tablicach, 650 DM. Zielona Góra, tel. 
0603/44-64-28
VW POLO KOMBI, 1990 r., 65 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony. 3-drzwiowy, garażowany, nowe opony, amortyza
tory, sprzęgło, paski, zarejestrowany, 65 KM, katalizator, ra
dio, stan idealny, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-65-58, 
0501/30-70-49
VW POLO COUPE. 1990/91 r., 139 tys. km, 1300 ccm. srebr
ny metaiic, model przejściowy, garażowany, stan b. dobry, -
10.500 zł. Nowa Wieś Niemczańska, tel. 074/837-51-13, 
0604/78-56-17

. VW POLO, 1990/91 r„  1035 ćcm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, RM, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 8.000 zł łub za
mienię. Wąsosz, tel. 0601/76-96-78 do godz. 12 
VW POLO KOMBI, 1991 r., -1043 ccm, biały, sprowadzony 
w całości, alarm, RO, stan b. dobry, - 7.600 zł. Długołęka, 
tel. 071/315-13-47
VW POLO FOX, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk, granatowy, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, nowe opony, radio, garażowany, -12.000 
zł. Henryków, tel. 074/810-50-33 wewn.34 po 15 wew.31 
VW POLO FOX, 1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, diesel, bor
dowy, 3-drzwiowy, radio, kanapa składana, bez wypadku, •
12.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-77-22,0609/61-86-35 
VW POLO, 1991 r. na białych tablicach, stan idealny, - 2.500 
zł. Świdnica, tel. 074/856-80-39
VW POLO KOMBI, 1991/92 r., 105 tys. km, 1000 ccm, ben
zyna, biały, katalizator, radioodtwarzacz, zderzaki w kolorze 
nadwozia, bez wypadku, nowy model, stan b. dobry, • 9.200 
zł łub zamienię. Kępno, tel. 062/781-20-87,0604/92-79-10 
VW POLO COUPEf-1992 r., 58 tyś. km, 1000 ccm, czerwo
ny, 5-biegowy, radio, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, •
11.900 zł. Jasień, tel. 0606/97-93-24 
VW POLO. 1992 r., 1048 ccm. czerwony, radio, opony zi
mowe, bagażnik, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 311-71-85, 
0606/74-05-22

O  VW POLO KOMBI, 1993 r., 1400 ccm, d iesel, bor
dowy, 5-biegowy, re lingi dachowe, • 12.900 z ł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022661

VW POLO, 1993 r., 1200 ccm, biały, 3-drzwiowy, radio, -
12.000 zł. Lubin, tel. 076/842-83-43
VW POLO FOX, 1993 r., 91 tys. km, 1043 ccm, benzyna, 
biały, I właściciel w Polsce, b. zadbany, RM, zimowe opony, 
Mul-T-Lock, garażowany, tzw. kombi - 12.500 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 0601/21-27-69
VW POLO COUPE, 1994 r., 98 tys. km. 1000 ccm, benzy
na, granatowy, zadbany, I właściciel w kraju, w kraju od roku, 
przegląd do 09.2002 r, - '12 .500  zł. Krotoszyn, tel. 
0606/63-16-29
VW POLO FOX COUPE, 1994 r., 80 tys. km, 1.300 ccm, 
czerwony, 5-biegowy, kupiony w  salonie, książka serwiso
wa, el. reg. reflektory, alarm, RO, pokrowce, garażowany, 
bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, - 14.000 zł. Ziębice, 
tel. 0606/64-65-76
VW POLO COUPE, 1994 r., 67 tys. km, 1400 ccm. diesel, 
biały, stan idealny, - 12.000 zł. Żary, tel. 068/374-26-24, 
0603/57-38-56
VW POLO, 1994/95 r., 102 tys. km, 1050 cCm, benzyna, 
zielony metaiic, wspomaganie kier., 3-drzwiowy, obrotomierz, 
regulowana kierownica, el. reg. reflektory, aluminiowe felgi, 
nowy model, - 16.500 zł. Chojnów, teł. 076/817-21-12, 
0606/96-08-59
VW POLO, 1995 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny, 
el. otw. szyby, immobilizer, RO, reg. kierownica, - .18.900 zł 
(możliwe raty). Wrocław, tel. 071/345-39-28 
VW POLO, 1995 r., 1300 ccm, benzyna bez wypadku, 2 po
duszki pow., ABS, el. otw. szyby, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
VW POLO, 1995 r., 107 tys, km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, stan techniczny b. dobry, - 17.000, zł. Gostyń, tel. 
065/572-52-20,0603/75-53-03 
VW POLO, 1995 r., 90 tys. km, 1300ccm, ciemnoniebieski, 
immobilizer, wspomaganie, stan idealny, -18.200 zł. Leszno 
Górne, tel. 068/376-65-67
VW POLO, 1995 r., 50 tys. km, 1300 ccm, benzyna/bordo
wy metaiic, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie 
kier., stan b. dobry, - 22.500 zł. LUbin, tel. 076/847-12-57 po 
godz.18,0606/78-32-61
VW POLO, 1995 r., 71 tys. km, 1300 ccm, zielony metaiic, 
3-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, RO Grundig RDS, dzielona tylna kanapa, garażowa
ny, -19.000 zł. Ołdrzychowice, tel. 074/868-97-63 po godz.21, 
0608/69-86-73
VW POLO. 1995 r„  69 tys. km. 1300 ccm obrotomierz, wspo
maganie kier, - 17.900 zł lub zamienię. Opole, tel. 
0601/55-07-32
VW POLO, 1995 r„  74 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metaiic, el. otwierane szyby, regulowana kierownica, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, skóra, pod- 
grz. fotele, - 17.500 zł. Wilków Wielki, tel. 074/837-62-75 
VW POLO. 1995/96 r., 41 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, metaiic, wspomaganie, 5-drzwiowy, szyberdach, 
centr. zamek, reg. kierownica, obrotomierz, el. reg. reflekto
ry, RM, el. otw. szyby; książka seiwisowa, I właściciel. kpJ. 
dokumentacja,-sprowadzony w całości, zderzaki w kolorze 
nadwozia, stan idealny, - 20.800 z ł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-01 ■

VW POLO, 1995/96 r., 58 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grana
towy metaiic, el. otwierane szyby, regulowana kierownica, 
immobilizer, R,O, centralny zamek, 5-drzwiowy, książka ser
wisowa,' w kraju od roku, śtńn b. dobry, -19.300 zł. Wrocław, 
tel. 0501/80-52-66
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, metaiic niebieski, sprowa
dzony według nowych zasad, 5-drzwiowy, wspomaganie, 
klimatyzacja, - 21.500 zł (kupujący nie płaci podatku). Lesz
no, tel. 0607/04-77-67
VW POLO CLASSIC, 1996 r., 39 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metaiic, stan b. dobry, nie eksploatowany w Polsce, wspo
maganie, klimatyzacja, RM, el. reg. reflektory, dzielone tyl
ne siedzenia, • 25.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-27-13 
po godz. 21,0604/46-34-26
VW POLO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, bordowy metaiic,
5-drzwiowy, RO, blokada skrzyni biegów, kupiony w salonie,
I właściciel, bez wypadku, stan b. dobry, opłata skarbowa w 
cenie, • 23.300 zł lub zamienię. Olesno, tel. 034/358-39-41, 
0602/82-28-21
VW POLO, 1996 r., 56 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony, 
kupiony w salonie, bez wypadku, I właściciel, immobilizer, 
katalizator, blokada skrzyni biegów, stan4&ealny (internet: 
www.gosia.gratka.pl), - 20.900 zł. Wrocław, tel. 
071/357-24-52,0607/58-43-49 
VW POLO, 1996 r., 56 tys. km, 1900 ccm, diesel, żółty, wspo
maganie, 2 pod. powietrzne, el. reg. reflektory, bardzo eko-. 
nomiczny, stan idealny, • 24.000 zł. Z łotoryja, tel. 
076/878-41-94,0605/53-18-09 
VW POLO CLASSIC. 1996 r.. 73 tys. km, 1400 ccm, grana
towy, centr. zamek; 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. 
szyby, szyberdach, garażowany, stan b. dobry, • 26.200 zł. 
Kępno. tel. 062/782-83-55,0603/10-82-55 
VW POLO CLASSIC, 1996 r., 80 tys. km. 1900 ccm, SDi. 
szary, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
immobilizer, - 34.000 zł. Rakoszyce, tęl. 071/795-16-38 
VW POLO, 1996 r., 58 tys. km, 1400 ccm, zielony metaiic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, z salonu, książka serwisowa, I wła
ściciel, regulowana kierownica, blokada skrzyni biegów, bez 
wypadku, • 21.700 zł. Wołów. tel. 071/389-48-06 
VW POLO, 1996 r.. 110 tys. km, 1400 ccm, perłowoczarny, 
klimatyzacja, wspomaganie, 3-drzwiowy, opony zimowe, za
dbany, immobilizer, reg. kierownica, reguł. wys. mocowania 
pasów, - 21.800 zl. Wrocław, tel. 0603/99-97-78 
VW POLO, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, perło
woczarny, obrotomierz, reguł. wys. mocowania pasów i kie
rownicy, immobilizer, 3-drzwiowy; alum. felgi, szerokie zde
rzaki, stan b. dobry, I właściciel, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
372-98-98,0606/82^42-82
VW POLO, 1996 r., 41 tys. km. 1000 ccm, benzyna, ciem
noniebieski, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 2 poduszki pow., szy
berdach, centralny zamek, ABS, wspomaganie kier, -18.000 
zł. Zielona Góra, tel. 068/385-59-75 
VW POLO CLASSIC, 1996/97 r., 40 tys. km, czerwony, ku
piony w salonie, - 28.000 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, 
tel. 076/855-06-33
VW POLO, 1996/97 r., 1400 ccm, benzyna, fioletowy, RO. 2 
pod ..powietrzne, ABS, wspomaganie i reg. kierownicy, centr. 
zamek, el. reg. lusterka i szyby, szyberdach, stan b. dobry, -
23.500 zł. Legnica, tel. 0601/84-47-19,076/854-28-99 
VW POLO, 1996/97 r., 1400'ccm, benzyna, czerwony, centr. 
zamek, alarm, Mul-T-Loćk, radio, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-62-59
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 38 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, wszystkie 
el. dodatki, halogeny, RM z RDS-em, dodatkowe światło 
.stop*, 4 zagłówki, reg. kierownica, immobilizer, - 29.500 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0606/27-98-30 
VW POLO, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, granatowy meta
iic. nowe opony, blokada skrzyni biegów, wyłącznik zapłonu, 
głośniki, nowy akumulator, stan b. dobry, - 21.000 zł. Lubin, 
tel. 076/844-74-77
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 55 tys. km, 1400 ccm. benzy
na, czerwony, kupiony w salonie, centr. zamek, alarm, Im
mobilizer, reg. kierownica, wspomaganie, dzielona kanapa, 
serwisowany, bez wypadku, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 
071/339-24-55,0603/22-84-47 
VW POLO, 1997 r., 71 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy, 3-drzwiowy, immobilizer, radio Sony, komplet zimowych 
opon. blokada skrzyni biegów, kupiony w salonie, serwiso
wany, I właściciel, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0609/47-74-10 
VW POLO CLASSIC, 1997/98 L  32 tys. km, 1400 ccm, gra
natowy metaiic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ęl. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, reg. kierownica, reguł, fotel 
kierowcy, - 29,700 zł. Kalisz, tel. 062/766-56-29, 
0600/42-95-66
VW POLO, 1997/98 r., 37 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, ABS, 
RM, el. reg. lusterka, szyby, reg. kierownica i reflektory, centr. 
zamek, - 23.500 zł. Ostrów, tel. 062/735-29-45 po godz. 16 
VW POLO, 1997/98 r., 47 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, grana
towy metaiic, 3-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, RM, szy
berdach, wspomaganie, szerokie zderzaki, - 21.000 zł. Sy
ców, tel. 0605/38-05-59
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r., 69 tys. km, 1400 ccm, cze* 
wony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, ra
dio, immobilizer, reg. kierownica, serwisowany, garażowa
ny, bez wypadku, stan idealny, • 28.900 zł lub zamienię. Żary, 
tel. 068/375-90-90
VW POLO, 1998 r.,47 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebrny 
metaiic,'5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, po
duszka pow., wspomaganie, - 27.200 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Ostrów Wlkp., tel. 062/592-70-35,0601/75-12-70 
VW POLO, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, SDi, srebrny,
5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, 
szerokie zderzaki, I właściciel, • 27.000 zł. Bucz, gm. Prze
męt, tel. 065/549-83-38,0607/15-55-56 
VW POLO, 1998 r., 1000 ccm, benzyna, granatowy metaiic, 
wspomaganie, 3-drzwiowy, ABS, centr. zamek, el. otwiera
ny dach, • 25.500 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. 
Kępno. tel. 062/782-18-95
VW POLO, 1998 r., 29 tys. km, 1400 ccm, MPi, czarny, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie i reg. kierownicy, szerokie zderzaki, dzielona kanapa, 
alum. felgi, immobilizer, ? 28.500 zł. Krotoszyn, tel. 
0608/20-82-62
VW POLO, 1998 r., 27 fys. km; 1000 ccm, czerwony, ABS, 
wspomaganie, immobilizer, książka serwisowa, kpi. doku
mentacja, 5-drzwiowy, I właściciel, - 24.300 zł. Legnica, tel. 
0606/38-82-26,0606/44-67-07 
VW POLO, 1998 r., 86 tys. km, 1600 ccm, czerwony, immo
bilizer, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. zamek, ob
rotomierz, ciemne szyby, kupiony w salonie, serwisowany, I 
właścicie l, - 24.800 zł (możliwe raty). Legnica, tel. 
076/862-77-03
VW POLO. 1998 r.. 1400 ccm, błękitny metaiic, 5:drzwiowy, 
centr. zamek, el. otw. szyby, 2 poduszki pow., klimatyzacja, 
wspomaganie, szerokie zderzaki, - 27.500 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.), Leszno, tel. 0607/04-77-67 
VW POLO, 1998 r., 51 tys. km, 1400 ccm, czarny metaiic, 
klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., 4 zagłówki, 
stan b. dobry, - 26.500 zł. Oleśnica, tel. 0501/71-40-40 
VW POLO, 1998 r., 52 tys. km, 1400 ccm, benzyna, pista
cjowy, 60 KM, 4-drzwiowy, RM, kupiony w salonie, szerokie 
zderzaki, - 26.000 zł. Smolna, tel. 0603/88-92-25 
VW POLO VARIANT, 1998 r., 24 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, perlowozielony, kupiony w kraju, alarm, centr. zamek, 
alum. felgi, RO, • 34.900 zl. Świdnica, tel. 074/853-95-51 
VW POLO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perłowo
granatowy metaiic, ABS, c. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, 2 poduszki powietrzne (całe), el. reg. światła, szeroki 
zderzak, 5-drzwiowy, dzielona kanapa, koła 14“, opony Mi-

chelin (Pilote), ks. serwisowa, - 25.000 zł lub zamiana na 
inny, w cenie do 10.000 zł. Witaszyce, tel. 062/740-15-0,1 
VW POLO, 1998 r., 25 tys. km, 1400 ccm. benzyna, perłowo- 
srebrny metaiic, 5-drzwiowy, immobilizer, alarm, blokada skrzy
ni biegów, poduśzka pow., el/regul. reflektory, regulowana 
kierownica, szerokie zderzaki, RM Panasonic, I właściciel, 
kupiony w salonie, - 26.000 zł. Wrocław, teł. 0601/72-59-82 
VW POLO, 1998/99 r., 60 tys. km, 1600 ccm, zielony (butel
kowy), centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaga
nie, 5-drzwiowy, pełna dokumentacja, fabryczna instalacja 
gazowa, - 27.000 zł. Kalisz, tel. 062/751-31-65,0604/24-01-46 
VW POLO, 1998/99 r., 36 tys, km, 1900 ccm, diesel, kolor 
grafitowy, 2 poduszki, immobilizer, RM, wspomaganie, - 27.000 
zł lub zamienię na większy, diesel najchętniej minivan. Lubin, 
tel. 076/846.-77-07,090/64-03-38 
VW POLO MATCHJI, 1999 r., 14 tys. km, 1900 ccm, diesel 
SDI, granatowy metaiic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, ABS, el. otw. szyby, immobilizer, centr, zamek, reg. 
kierownica i fotele, alarm, radio, stan idealny, - 32.500 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0608/32-52-36 
VW POLO, 1999 r., 37 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowo- 
zielony, wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, reflek
tory, regulowana kierownica, alarm, Mul-T-Lock, RM, 5-drzwio
wy, garażowany, obrotomierz, zadbany, pokrowce, • 29.900 
zł. Wrocław, tel. 355-81-34
VW SANTANA, 1982 r., 1600 ccm inst. gazowa, stan dobry, •
2.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-25-99 
VW SCIROCCO GT, 1979 r., 1600 ccm, czerwień meksykań
ska, po remoncie karoserii i lakierowaniu, 2 wloty powietrza 
na masce, szyberdach, nowa tapicerka, RO Philips, szerokie 
progi i nadkola, ciemne szyby, - 2.000 zl. Góra, tel. 
0600/25-75-47
VW SCIROCCO, 1983 r., 1800 ccm, czamy, obniżony, ospo
ilerowany, fotele Recaro, • 5.500 zł lub zamienię na Opla 
Omegę, Kadetta, Fiata 126p. Wrocław, tel. 0502/98-71-18 
VW SCIROCCO, 1983 r „  1800 ccm, czamy, obniżony, ospo
ilerowany, fotele Recaro - 5.500 zł lub zamienię na Opla Ome
gę, Kadetta. Fiata 126p.. Wrocław, tel. 0502/98-71-18 
VW SCIROCCO; 1985 r., 1800 ccm, niebieski metaiic, 5-bie
gowy, - 6.000 zł. Gostyń, tel. 065/572,-19-22 
VW SCIROCCO, 1985 r., 1800 ccm, szary metalik, pełny 
wtrysk, ospoilerowany, alum. felgi, szyberdach, - 5.000 zł lub 
zamienię na mniejszy. Opole, tel. 077/456-70-67 
VW SCIROCCO II, 1985 r.. 1600 ccm. benzyna, zielony me
taiic, nowy lakier i tłumik, nowy akumulator (gwarancja), alum. 
felgi, ospoilerowany, kubełkowe fotele, 5-biegowy, RO, dużo 
części zapasowych. - 7.500 zł. Kowary, tel. 075/718-31-68 
VW SCIROCCO II, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, zielony me
taiic, skóra, 5-biegowy, stan b. dobry, • 6.200 zł lub zamienię. 
Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-41,071/312-53-41 
VW SCIROCCO. 1987 r., 114 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, 
136 Vrf, czamy. atrakc. wygląd, alum. felgi, zawieszenie spor
towe, elektr. otw. szyby, elektr. reg. lusterka, wspomaganie 
kier., klimatyzacja, ciemne szyby, sportowy układ Wydecho
wy, stan b. dobry, - 8.500 zł. Czamy Bór, gm. Wałbrzych, tel. 
074/666-10-53,0608/13-59-77 
VW SCIROCCO II, 1988 r., 135 tys. km, 1600 ccm, biały, wersja 
Scala, sprowadzony w całości, oryg. lakier, wsp. kierownicy, 
szyberdach, spoilery, srebrne szyby, dodatki tuningowe, do
datkowo dużo części, 4 opony letnie, 2 koła zimowe, nowy 
akumulator, - 10.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/841-06-35,0600/30-91-86 
VW SCIROCCO, 1988 r., 1600 ccm, szaro-złoty metaiic, na 
białych tablicach - 800 DEM. Gubin, tel. 0600/59-13-33 
VW SCIROCCO GT, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, szary me
taiic, alarm, stan idealny, na białych tablicach • 2.200 zł. Po
lkowice, tel. 0607/10-78-54
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 VR6,1996 r., 60 tys. km, 2800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metaiic, wspomaganie, 7-osobowy, ałum. 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, 1997 r., 1900 ccm, TDi, zielony metaiic, przy
ciemnione szyby, el. otw. szyby, klimatyzacja, alarm, 7 foteli, 
poduszki powietrzne, immobilizer, podłokietniki, • 69.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/55-59-31
VW SHARAN, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowo
granatowy, 110 KM, 5-osobowy, wszystkie el. dodatki, klima- 
tronic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, roleta, - 67.000 zł. 
Leszno, tel. 065/529-72-40,0601/76-63-41 
VW SHARAN, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy 
metaiic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
alum. felgi, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, radio, 
książka serwisowa, stan idealny, - 64.500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-12-25,0602/60-39-67 
VW VENTO, 1992 r., 148 tys. km, 1800 ccm, szary metaiic, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. 
refl., el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, termotronic, RM, 
tylna lotka • 13.500 zł. Krobia, tel. 065/571-18-68 
VW VENTO VR6,1992 r.. 200 tys. km. 2800 ccm, grafitowy 
metaiic, elektr. otw. szyby, alarm, klimatyzacja, alum. felgi, 
nowe sportowe zawieszenie, szyberdach, RO Pioneer + zmie
niacz, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 18.500 zł. Wro
cław, tel, 0604/30-29-74
VW VENTO, 1992 r., 118 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie
ski metaiic, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, wspoma
ganie, el. reg. reflektory, spoiler, hak, radio + 4 głośniki, -15.800 
zł. Otmuchów, tel. 0608/48-34-38 
VW VENTO, 1993 r., granatowy, centr, zamek, alarm, wspo
maganie, dzielona tylna kanapa, hak, • 18.300 zł. Kluczbork, 
tel. 077/418-44-86
VW VENTO, 1994 r., 93 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, perłowo- 
srebrny, ABS, centr. zamek, wspomaganie, thermotronic, szy
berdach, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, RO, dzielona tyl
na kanapa, alarm, garażowany, • 21.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-69-25
VW VENTO GTD, 1994 r., 128 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy metaiic, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, centr. za
mek, szyberdach, kubełkowe fotele, plastiki zewnętrzne w 
kolorze auta, długie halogeny, przód Kamei, tylna klapa pełna 
, czarno-czerwone lampy, szyberdach, alarm *  domykanie 
szyb. - 25.500 zł. Lubin, tel. 0602/29-40-37 
VW VENTO, 1994 r., 98 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy, wspo
maganie kier., reguł, światła i fotele, Mul-T-Lock, kupiony w 
salonie w Polsce, stan idealny, - 20.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-44-16
VW VENTO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, srebrny metaiic, centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry, na białych 
tablicach - 6.800 DEM + cło. Zielona Góra, tel. 068/326-23-69, 
0601/18-88-78-
VW VENTO GL, 1995 r., 53 tys. km, 1800 ccm, bordowy me
taiic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, szyberdach, el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka, dzie
lona tylna kanapa, - 26.800 zł. Bralin, tel. 062/781-25-92, 
0604/73-27-52
VW VENTO, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
śliwkowy, 2 poduszki pow., welurowa tapicerka, wyposażenie 
el., szyberdach, RM, kpi. dokumentacja, w kraju od pół roku, 
bez wypadku, wspomaganie, alum. felgi. - 28.000 zł. Stypu- 
łów. tel. 068/355-33-21
VW VENTO, 1996/97 r., 103 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy, 
ABS, szyberdach, centralny zamek, welurowa tapicerka, wspo
maganie kier, - 29.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tei. 074/811-0533 
VW VENTO, 1997 r., 1900 ccm, TDI, kolor - kość słoniowa, 
bez wypadku, ABS, centr. zamek, klimatyzacja* halogeny, el.

reg. lusterka, - 28.000 zł. Oleszna 1.5, tel. 071/346-28-24, 
0$P3/10-90-22
VW VENTO, 1997 r., 1800 ccm, benzyna, perłowoczarny; 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, szyberdach, alarm, - 28 000 
zl. Świdnica, tel. 074/853-95-51

WARTBURG
WARTBURG DE LUX, 1980 r., 1000 ccm. benzyna, szary, 
stan b. dobry, garażowany, opłacony, ważny przegląd, • 1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/349-27-07 
WARTBURG 353 W, 1980/89 r„ 992 ccm, 2-suw biegi w pod
łodze, tylna szyba ogrzewana, w ciągłej eksploatacji, garażo
wany, w kraju od roku, nowe sprzęgło, -1.100 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0608/82-57-59
WARTBURG 353,1982 r., 900 ccm, benzyna, beżowy meta
iic, oryg. lakier, pasy bezwł., pokrowce, konserwacja, prze
gląd do 07.2001 r., stan dobry, • 750 zł. Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56 
WARTBURG 353, 1983 r., 38 tys. km, 992 ccm, malinowy, 
zarejestrowany, pierwszy właściciel, nowy lakier, tapicerka. 
pokrowce, silnik z 1988 r., dobry stan ogumienia, nowe okła
dziny hamulcowe, nowy układ wydechowy, stan ogólny dobry, 
w zapasie dużo nowych części blacharki i nie tylko, - 600 zł. 
Ziębice, tel. 074/816-11-02
WARTBURG 353,1983 r., 992 ccm, biały, po remoncie silni
ka i blacharki, przegląd do 12.2001 r., stan b. dobry, -1.650 
zł. Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
WARTBURG 353,1984 r., 1000 ccm, piaskowy, stan dobry, 
na zachodnich tablicach - 700 zł. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
WARTBURG KOMBI, 1984 r., 900 ccm stan b. dobry, techn. 
sprawny, -1.450 zł. Prochowice, tel. 076/858-40-55 
WARTBURG 353 W, 1986 r., 1000 ccm techn. sprawny, za
płon elektroniczny, dużo części zamiennych, - 1.000 zł. Oła
wa, tel. 071/313-15-89,0604/78-93-74 
WARTBURG, 1986 r., 1000 ccm, piaskowy, stan dobry, silnik 
po remoncie, - 800 zł. Wrocław, tel. 349-J7-57 
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 S, 1987 r., 100 tys. km, 992 ccm, czerwony, 
stan dobry, po remoncie kapitalnym silnika, przebieg 15.000 
km, lewarek biegów w podłodze, ważny przegląd, - 900 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/754-22-88 
WARTBURG 353; 1987 r., 1000 ccm, zielony, przegląd do
03.2002 r., hak, pokrowce, nowy akumulator (gwarancja), biegi 
w podłodze, stan dobry, - 850 zł. Lubin, tel. 076/846-90-99 
WARTBURG 353,1987 r., 992 ccm, biały, w ciągłej eksplo
atacji + dużo części, - 700 zł. Nysa, tel. 077/433-94-26 
WARTBURG 353 DE LUX, 1987 r., 9 tys. km, 992 ccm, czer
wony, po remoncie silnika, biegi w podłodze, tylna szyba ogrze
wana, hak, zagłówki, oryginalny lakier, garażowany, stan do
bry + dodatkowe części, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 343-61-91, 
0601/55-30-54
WARTBURG 353 W. 1987 r., 15 tys. km, 992 ccm, piaskowy, 
stan b. dobry, przegląd do 04.2002 r., po remoncie silnika, 
konserwacja, I właściciel - 1.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-14-77
WARTBURG 353,1988 r., czerwony, przegląd aktualny, OC,
- 550 zł. Wrocław, tel. 071/354-00-72
WARTBURG GOLF, 1990 r., 64 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
kolor kremowy, zadbany, hak, tylna szyba ogrzewana, przed
nia szyba z anteną, niebieskie zegary, szyberdach, stan b. 
dobry, na białych tablicach - 650 DEM. Gubin, tel. 
0603/10-50-15,0502/42-59-67 
WARTBURG GOLF. /i 990 r., 43 tys. km, 1300 ccm, siwy, in- 
stal, gazowa, nowe opony, nowy akumulator, sprzęgło, RO i 
głośniki, 4 zagłówki, bagażnik dachowy, - 5.100 zł. Jabłonów, 
gm. Chocianów, tel. 0608/19-64-30, woj. legnickie 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 11300 ćcm, benzyna, szary, po 
remoncie rozrusznika, stan b. dobry, II właściciel, hak, prze
gląd do 02. 2002 r., RO, tylna szyba ogrzewana, - 5.000 zł. 
Twardogóra, tel. 0608/29-53-97, woj. wrocławskie 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 130 tys. km, 1300 ccm, beżowy.
- 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-80-82,071/353-17-75 
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 1300 ccm, szary, stan 
dobry, na białych tablicach • 950 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/34-07-09
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990/91 r.. 106 tys. km, 1300 
ccm, czerwony, inst. gazowa, nowy układ wydechowy, kpi. 
sprzęgło, stan b. dobry, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 0605/54-23-63 
WARTBURG GOLF, 1990/91 r., 112 tys. km. 1300 ccm. czer
wony, II właściciel, - 4.800 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-36-47 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 116 tys. km. 1300 ccm..biały, 
bryg. lakier, szyberdach, nowe sprzęgło, nowa pompa wodna 
i paliwa, nowy ukł. wydechowy, alarm, konserwowany, zadba
ny, przegląd do 03,2002 r. - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-43-13
WARTBURG GOLF, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy, 
zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 3.700 zł. 
Kawice, tel. 076/858-40-55,0604/69-81 -09 
WARTBURG GOLF, 1991 r.. 102 tys. km. 1300 ccm, beżowy, 
oryginalny lakier, przegląd do 05.2002 r.. zadbany, plastikowe 
nadkola, hak, szyberdach, tylna szyba ogrzewana, RO *  gło
śniki, pokrowce, garażowany, stan b. dobry, dodatkowo 4 koła 
z oponami, - 5.000 zł. Osieczów, tel. 075/731-22-16 
WARTBURG GOLF, 1991 r., 53 tys. km. 1300 ccm, benzyna, 
szary, nowe szczęki i przewody hamulcowe, nowe opony, szy
berdach, przegląd do 03.2002 r. - 5.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-35-76

WOŁGA
WOŁGA GAZ 24,1975 r., 100 tys. km. 2000 ccm, diesel, czar
ny, silnik Mercedesa, 2000 D, hak, dużo chromu, b. dobrze 
zadbany, atrakc. wygląd - 3.000 zł lub zamienię, może być 
auto po wypadku. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-65-18 
WOŁGA 24,1988 r., 2445 ccm atrakc. wygląd, inst. gazowa, 
stan b. dobry, - 4.600 zł. Pyszczyn 35, gm. Żarów, woj. wał
brzyskie, tel. 0603/06-57-14

ZASTAWA
ZASTAWA 1100,1979 r., bordowy, deska rozdz. Fiata Ritmo, 
po remoncie kapitalnym silnika, zarejestrowany do 03.2002 r., 
przegląd do 03.2002 r., + drugi silnik, .na chodzie*, skrzynia 
biegów i inne. stan blacharki i nadwozia dobry, • 400 zi. Wilko- 
cin 8, gm. Przemków, tel. 076/832-08-11 
ZASTAWA 1100,1980 r., czerwony, nowe tablice, sprawny, 
przegląd do 12.2001 r., stan średni, - 450 zł lub zamienię na 
rower górski, sprzęt RTV, AGD. Bielawa, tel. 074/833-79-87 
ZASTAWA 1100,1982 r., 1100 ccm, benzyna, czerwień mek
sykańska, nie wymaga napraw, przegląd do 12.2001 r.. ubez^ 
pieczony do 2002 r., stan b. dobry, -1.100 zł. Pfochowice, tel. 
076/858-40-55
ZASTAWA YUGO FLORIDA, 1992 r., 1300 ccm, EFI, grana
towy, 5-biegowy, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, nowy mo
del, szyberdach,. stan b. dobry, na białych tablicach - 1.500 
DEM. Zary, tel. 0503/01-64-20
ZASTAWA YUGO SANNA, 1994 r„ 81 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, biały, stan dobry, - 4.000 zł. Gliwice, tel. 
032/234-43-34

22.05.2001 spis treści -  patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 39

http://www.gosia.gratka.pl


AUTOBUSY, CIĘŻAROWE, 
DOSTAWCZE

AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1982 r.. SW-400. biało-niebie- 
ski, na barek lub altankę, z oknami, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-24-46
AUTOBUS AUTOSAN H9-21, 1983 r., czerwono-niebieski,. 
po remoncie silnika, w ciągłej eksploatacji, • 14.300 zł., tel. 
0602/25-90-99
AUTOBUS AUTOSAN H9-21*, 1985 r., 240 tys. km, biato-wi- 
śniowy, częściowo blacharka do wymiany, w ciągłej eksplo
atacji, 7.000 zl. Duszniki Zdrój, tel,, 074/866-98-39, 
0603/68-57-92
AUTOBUS AUTOSAN H9, 1985 r. w ciągłej eksploatacji, -
11.000 zł. Prudnik, tel. 0607/83-94-38 • , <•
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1985 r., turbo stan b. dobry sil
nika, nowe opony, nowe akumulatory, blacharka do małych 
poprawek, - 13.000 zł. Paczków, tel. 077/431-79-80, 
0602/10-79-83
AUTOBUS AUTOSAN H9-21, 1988 r. po remoncie kapital
nym, nówe opony, - 23.000 zl. Opole, tel. 077/469-32-92 
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1989 r., 6540 ccm stan silnika 
i blacharki dobry, opony bezdętkowe, 39 +1 miesjc, -19.000 
zl. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-90-97 
AUTOBUS DAF LAG. 1986 r. klimatyzacja, WC, 2 telewizory, 
video, sypialnia, lodówka, silnik EURO 0, retarder, wys. 3.85 
m, stan b. dobry, jest podobny do Neoplana 116,- 70.000 zi +• 
VAT. Kudowa Zdrój. tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS IKARUS, 1984 r., biały, opony bezdętkowe, po 
remoncie nadwozia i silnika, nagłośnienie, stan b. dobry, -
25.000 zł. Lubin, tel. 076/842-22-10, 0607/42-00-45 
AUTOBUS IVEĆO 3510,1994 r., 204 tys. km, 2800 ccm. TDi 
19 miejsc, lotnicze reg. fotele z podłokietnikami. ciemne szy
by, hak, bez wypadku, - 58.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/75-66-02
AUTOBUS JELCZ 1t0 PR, 1983 r., 75 tys. km, biało-nieble- 
ski, wersja turystyczna, wysokie kufry, nagłośnienie, nowe 
pokrowce, koła bezdętkowe, w ciągłej eksploatacji, -15.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/56-89-89 
AUTOBUS JELCZ PR 110,1984 r., 11100 ccm, biały, w cią
głej eksploatacji, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, 
opony dobre, stan ogólny dobry, - 25.000 zł. Wrocław, teł.
341-29-11,0603/89-21-41
AUTOBUS JELCZ PR LUX, 1987/88 r., turkusowy w pasy, 
wersja eksportowa, przyciemniane szyby, przednia dzielona, 
z CB, RO, mikrofon, alarm, 50 rozkładanych miejsc, atrakcyj
ny wygląd, po częściowym remoncie blacharki, - 27.000 zł. 
Świebodzin, teł. 068/382-60-97,0603/29-49-99 
AUTOBUS JELCZ PR110 U, 1988 r.. 15 tys. km. 11000 ccm, 
SW-680, biały, w czerwono-niebieskie pasy, po remoncie bla
charki i malowaniu, drzwi otwierane pneumatycznie, szyba 
prosta, silnik leżący. • 19.800 zł lub zamienię na osobowy albo 
na busa.., tel. 071/316-52-50.0600/52-77-42 
AUTOBUS JELCZ PR-110, 1989 r., 11100 ccm. niebieski, 
wersja turystyczna, bezdętkowe opony, tachógraf Kinzla, ba
rek. - 37.000 żł. Wrocław, tel. 0601/70-34-28 
AUTOBUS KAROSA, 1985 r. 47 miejsc. - 25.000 zł. Prudnik, 
tel,.0 ^ 0 7 /8 ^ 9 4 -3 ^  a -  *
AUTOBUS KAROSA 735 ,1985r., biało: zielony. stan b. do-, 
bjy, wersja turystyczna, opony bezdętkowe, kołpaki, wysokie 
kUfry, - 26-000 zł>*- VAT. Ratno Dolne, tel. 074/87.1-28-29„ 
0603/71-67-11-
AUTOBUS KAROSA LC-735Ł1986 r., turbo turystyczny, 47‘ 
miejsc, opony bezdętkowe, dodatkowy bagażnik z tyłu auto
busu, .- 20.0,0,0 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0.602/69:90-51 • 
AUTOBUS KAROSA 734,1986 r., biały. 6.sztuk, wersja mię
dzymiastowa, stań b. dobry, opony bezdętkowe, - 12.000 zł +. 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871 -28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS KAROSA C-735,1988 r.. turbo, biały, stan b. do
bry, wersja turystyczna, opony bezdętkowe, tachógraf „Kien- 
zla"; - 20.000 żł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871 -28-29, 
0603/71-67-11
AUTOBUS KAROSA LC-735,1989 r., turbo lodówka, kawiar
ka, stan blacharki i podzespołów b. dobry, - 28.000 zl + VAT. 
Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS KAROSA 735,1989 r., turbo, biały, stan b. dobry, 
wersja turystyczna, wysokie siedzenia, opony bezdętkowe, •
18.000 zł + VAT. Nowa Ruda - Słupiec, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA 732,1990 r., turbo, biało-czerwony, stan 
b. dobry, wersja miejska, opony bezdętkowe, - 13.000 zł f  
VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 .
AUTOBUS KAROSA 731, 1990 r., biało-żółty, wersja miej
ska. 3-drzwiowy, webasto, stan dobry. -12.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS KAROSA 734, 1990 r .  turbo, brązowy, stan b. 
dobry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa, -16.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA K 735,1991 r., turbo EURO 0, telewi* 
zor, video, kafobar, lodówka, przyciemniane szyby. - 38.000 
zł *  VAT lub zamienię na osobowy. Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
AUTOBUS KAROSA RENAULT BOR. 1996 r., biało-różowy, 
stan idealny, 32 miejsca, mały autobus, kufry, wysokie sie
dzenia, atrakc. wygląd, - 120.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS MERCEDES 307, 1976 r., 11000 ccm, biały, 50 
miejsc siedzących, zadbany środek, pneumatyka, na podusz
kach, welur, oclony, nie rejestrowany, faktura VAT. - 30.000 
zł. 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, kon
cesja WKS, przegląd międzynarodowy, po odbudowie i wy
mianie silnika w 98r, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48, 
0502/61-10-53

-AUTOBUS MERCEDES 0303. 1981 r., 517 tys. km, 11000 
ccm. V6. biało-niebieskh, sprow. z Francji w  2000 r., wymie
niony silnik, przebieg ok. 200 tys. km, nadwozie po remoncie 
i lakierowaniu we Francji, 41 miejsc, lotn. fotele odchylane do 
tyłu i odsuwane na bok, zradiofonizowany, klimatyzacja, lo
dówka, video, w ciągłej eksploatacji, - 90.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0605/54-38-81 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -A00503 www.autogielda.CQm.pl) 
AUTOBUS MERCEDES 407 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, 
żółty, 15 miejsc, stan dobry, - 19.800 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-16-79,0601/71-65-40 
AUTOBUS MERCEDES 612 VARIO, 1997 r. szyberdach, 30 
siedzeń, szyby przyciemnione, - 100.000 zi. Lubin, tel. 
076/844-47-20,0605/07-77-71 
AUTOBUS NEOPLAN 316 K, 1989 r., 470 tys. km; biały, sil
nik Mercedesa, 53 osoby, WC. ABS, retarder, tempomat, lo
dówka, TV video. koncesja, euro 1, stan b. dobry, -165.000 zł 
♦ VAT. Kobyla Góra, tel. 062/730-42-90,0601/15-44-52 
AUTOBUS SANOS Ś-34, 1975 r., 10000 ccm stan dobry, 
ópóńy beżdętkowe. w ciągłej eksploatacji, silniksJelcża, sto
jący, stan dobry, 51 miesjc, - 7.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-90-97
AVIAA21,1982 r., 3600 ccm, diesel, niebiesko-czerwony, ład.
1.800 kg, izoterma, hak, • 4.400 zł lub zamienię na osobowy. 
Grodków, tel. 077/415-30-88
AVIA A 21 ,1985 r., diesel ład. 2 1. stan dobry, • 3.500 zł lub 
zamienię na osobowy. Głogów, tel. 076/833-29-68 
AVIA A30, 1982 r.. 3600 ccm, niebiesko-biały, stan dobry, 
kontener, biegi w podłodze, zarejestrowany, OC, - 4.000 zł 
lub zamienię na osobowy. Oborniki śląskie , tel. 
071/310-12-04,0502/02-34-82 
AVIA A31 N, 1982 r., 40 tys. km, 3600 ccm, diesel/niebieski, 
izoterma, silnik 94 r, - 5.500 zł. Głogów, tel. 076/835-58-16, 
0606/99-42-51
AVIA A 31,1984 r., 3 tys. km, 3596 ccm, diesel, niebieski, 3, 
oszklony, kontener, biegi w podłodze,- po remoncie silnika i

skrzyni biegów, zawieszenia, hamulców, • 5.000 zł. św. Kata
rzyna, tel. 071/311-65-86
AVIA A 31 ,1985 r.. 3596 ccm ład. 3.2t  izoterma, dł. 4.2 m. 
wys. 2.5 m, po remoncie kapitalnym silnika, nowe opony, -
4.500 zł lub zamienię na osobowy. Marcinkowice, gm. Oława, 
tel. 071/302-85-58
AVIA A31 LS, 1986 r. izoterma, lad. 3,5t  po remoncie kapi
talnym, wnętrze obite blachą ocynkowaną przystosowany do 
chłodni, z boku i z tylu drzwi, z pracą w Głogowie, - 7.500 zł. 
Kotla, tel. 076/831-85^86
AVIA A31 NSJ, 1987 r., 3600 ccm, diesel kontener, po re
moncie silnika, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 6.200 zl. 
Osieczna, woj. wielkopolskie, tel. 065/535-95-97, 
0601/57-60-80
AVIA A31 N, 1988 r ,  3596 cćm, diesel, niebiesko-biały, kon
tener, nowe opony; lewarek zmiany biegów w podłodze, stan 
dobry, - 6.800 zł (możliwe raty). Niemodlin, woj. opolskie, tel. 
0602/32-19-51 po godz. 13
AVIA A 31 ,1988 r., niebiesko-biały, kontener, ład. 2.91 stan 
dobry, - 6.000 zl. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-26-87 w 
godz. 7-16,077/483-54-62
AVIA A31 L, 1988 r., 3600 ccm, niebieski, skrzyniowy, plan
deka. 5-biegowy, biegi w podłodze, • 7.000 zl. Wrocław, tel. 
0607/30-11-24
AVIA A31,1989 r., czerwony, kontener, 4 świece, biegi w pod
łodze, stan dobry, - 5.500 zł. Osolin, tel. 071/310-60-31 
AVIA A31,1989 r. wywrotka, 5-biegowy, • 14.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-46-26 po godz 20 '

W związku z wymianą taboru 
oferujemy do sprzedaży w czerwcu:

3 Autosany H9, Mercedes 613 (30 osób), 
f  OP012167 Jelcz PR 110 LUX 

tel./fax 061/283-29-01

AVlA A31 N, 1992 r., 3680 ccm, diesel, zielony, składak, do 
małego remontu kabiny, zarej. - 2.500 zł.., teł. 0604/70-25-96 
AVIA A31, 1996 r., 120 tys. km, 3500 ccm, biały, kontener, 
wspomaganie, I właściciel, • 29.000 zł. Prudnik, tel. 
0602/73-69-50
AVIA A60,1999 r., 40 tys. km intercooler, alum. burty, plande
ka celna, kabina sypialna, stan b. dobry, - 53.500 zl. Oleśni
ca, tel. 071/314-35-01,0601/70-49-87 

O  CHŁODNIA TIR, 1980 r. wym. 13 x 12 x  2 m, temp. 
chłodzenia do *30 stopni C, cena 13.000 zł oraz 
Star 28,1977 r., s iln ik  Leyland, skrzyn ia  b iegów - 
Star 200, cena 3.500 zł. Głogów, tel. 076/835-51*19 
03002831

O  CIĄGNIKI SIODŁOWE: lveco 190-380,1992 r., hy
draulika, webasto • 30.000 zł + VAT, Scania 142, 
1985 r., hydraulika, resor - 16.000 zł ♦  VAT, Mer
cedes 1838,1994 r., 380 KM, poduszki, ABS, Fre- 
ightliner, 1994 r ,  prod. USA, duża kabina, klim a
tyzacja -160.000 z ł + VAT Volvo F12,1994 r., we
basto, 360 KM • 67.000 zł + VAT,. Volvo F 12,1991 
r., pod., 360 KM • 41.000 z ł *  VAT i inne. Błonie, 
tel. 0601/41-83-87 84015561

CITROEN BERLINGO. 1996 r„ 122 tys. km,. 1900 ccm, die
sel,' biały, wspomaganie, póduśzka pów., 2 osoby + 525'kg.-
19.900 zł lub zamienię, (możliwe raty przez komis). Legnica, 
tęl. 0604/41-80-47
CITROEN BERLINGO. 1996 r.. 45 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
ciemnozielony, towarowy, do połowy oszklony, 2-osobowy,
19.500 zł. Ostrów Wlkp., teł. 062/593-03-75
CITROEN BERLINGO, 1997 r., 59 tys. km, 1400 ccm. wtrysk,- 
zielony metalic, 2 poduszki powietrzne, immobilizer, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, komputer, wspomaganie kierownicy,
5-osobowy, stan b. dobry, - 27.200 zł. Kępno; tel. 
062/782-27-66
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 87 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, tylne szyby uchylne i przyciemniane, wspomaga
nie, welur, osobowo-ciężarowy, ład. 650 kg lub 5 osób, -
29.000 zł. Kępno. tel. 062/782-60-00
CITROEN BERLINGO, 1998/99 r., 1400 ccm, bordowy meta
lic, wspomaganie kierownicy, ARB, oszklony, I właściciel, ku
piony w salonie, - 27.600 zł. Borowa Oleśnicka, tel. 
071/315-73-55,0607/85-16-74 
CITROEN BERUNGO, 1998/99 r„ 60 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, 2-osobowy + 650 kg, wspomaganie kierownicy, 
RM, hak, z salonu, homologacja, pełna dokumentacja, -
22.500 zł. Milicz, tel. 0603/86-83-58
CITROEN BERLINGO, 1999/00r., 26tys. km, 1400ccm, ciem
noczerwony, centralny zamek, el. refl., alarm, opony zimowe, 
przyciemniane szyby, serwisowany, kupiony w salonie, gwa
rancja na nadwozie . 12 lat • 33.000 zł *  Vat. .. tel. 
075/767-67-94 po godz.20,0604/44-05-63 
CITROEN BERLINGO, 1999/00 r ,  60 tys. km, 1900 ccm, die
sel, złoty metalic, 5-osobowy, homologacja na ciężarowy, ku
piony w salonie, pełna dokumentacja, faktura zakupu, radio, -
33.000 zł. Milicz, tel. 0603/86-83-58
CITROEN BERUNGO, 2000 r„ 8 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
biały, wspomaganie, I właściciel, garażowany, *■ 29.000 zł. 
Poznań, tel. 061/814-98-47,05Ó2/35-68-69 
CITROEN C15,1995 r .  90 tys! km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, kupiony wsalonie, I właściciel, -13.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Opole, tel. 077/469-36-16 wieczorem, 469-31-44, 
0608/04-86-71
O  CITROEN C15D, 1998 r., 106 tys. km, diesel, bia

ły, alarm, centra lny zamek, - 18.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-80-01, 071/782-80-02 01027851 .

CITROEN C15,1998 r., 35 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
kupiony w salonie, el. otw. szyby, centralny zamek, 5-osobo
wy, stan b. dobry, -19.500 zł. Wrocław, tel. 0603/95-35-63 
CITROEN C25,1987 r„  190 tys. km, 2500 cam, diesel, nie
bieski metalic, 9-osobowy, ład. 700. kg, -18.500 zł lub zamie
nię. Wrocław, tęl. 071/354-2Z-03,0605/65-80-69 
CITROEN C25,1994 r‘, 190 tys.km, 2500ccm, diesel, biały, 
oszklony, 9-osobowy, bez wypadku, nie eksploatowany w kra
ju, lotnicze fotele, zagłówki, podłokietniki, welurowa tapicerr 
ka, podwójne ogrzewanie, - 14.000 zi +■ VAT. Jelenia Góral 
tel. 0604/05-62-40
CITROEN JUMPER, 1995 r., 174 tys. km. 2500 ccm, turbo D. 
biały, max. wysoki, wspomaganie, hak oryg., max. ład. - 29.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-26-43 
CITROEN JUMPER, 1995.r., 168 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
bordowy, bez wypadku, skrzyniowy, aluminiowe burty, ład. 
1650 kg, radioodtwarzacz, do sprowadzenia z Niemiec, •
34.500 zł. Syców. tel. 062/785-24-64,0603/10-06-86 
CITROEN JUMPER, 1995 r„ 160 tys. km, 1900 ccm, diesel 
oszklony do połowy, 6-osobowy, wspomaganie, stan techn. 
b. dobry, - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-48-68, 
0608/09-35-59
CITROEN JUMPER. 1996 r.. 105 tys, km, biały, maks. wydłu
żony i maks. podwyższony, hak holowniczy, udokumentowa
ne pochodzenie, pierwszy właściciel, wspomaganie, nowe 
opony na gwarancji, - 32.000 zł. Piława Górna, tel. 
074/837-22-96, po 19 .
CITROEN JUMPER, 1996 r , 165 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, przedłużony, wspomaganie, centralny zamek; 
alarm, hak, I rejestracja w 02.1997 r, • 27.Q00 zl. Opole, tel. 
0601/71-67-25
CITROEN JUMPER BUS, 1996 r., diesel, biały, wspomaga

nie kier,, centralny zamek, komputer, oszklony do połowy; beż' 
wypadku, zarejestrowany ńa 6 osób, - 27.000 żł. Trzebień, 
tel. 075/736-53-42
CITROEN JUMPER. 1906 r., 82 tys. km, 2500 ccm, diesel,"' 
biały, zadbany/stan b. dobry, podwyższony, ściana działowa, 
przystosowany do odprawy celnej, udokumentowane pocho
dzenie, * 32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/13-40-15 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 110 tys. km, 2500 ccm, diefcel, 
biały, przegroda, ład. 1.6 L podwyższony, stan dobry, • 35.000 
zł. Wrocław, tel. 0504/90-02-84 
CITROEN JUMPER. 1996 r.. 107 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, ład. 1.6 t, przegroda, im
mobilizer, wspomaganie, stan b. dobry, po wymianie pasków, 
klocków, - 31.500 zl lub zamienię na BMW 524,525 tds. Wro
cław, tel. 071/357-75-54,0501/73-38-13 
CITROEN JUMPER. 1997 r., 70 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, książka serwisowa, maks. przedłużony, - 32.500 zł. 
Poniec, teł. 065/573-13-63
CITROEN JUMPER, 1997 r.; 2500 ccm, turbo D, biały, przed
łużony, podwyższony, 3 osoby +1200 kg, kupiony w salonie, 
zadbany, możliwość wystawienia faktury VAT, • 26.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/782-73-80,071/317-12-63 
CITROEN JUMPER, 1997/98 r., 113 tys. km. 2500 ccm, turbo 
D, turkusowy, kupiony w kraju, i rejestracja w 12.1997 r., lad 
1460 kg, maks. przedłużony i podwyższony, zderzaki w kolo
rze nadwozia, nowe opony, stan b. dobry, - 41.000 zł. Milicz, 
tel. 071/383-10-33
CITROEN JUMPER, 2000 r.. 35 tys. km, 2500 ccm, TDI, żół
ty, wersja maksi, kola 16", ład. 1.5 tony, wspomaganie, obro
tomierz, przegroda .celna, 3-osobowy, w kraju od tygodnia, 
cena • 39.000 zł + Vat od fakruty. Syców, tel. 0503/01 -56-88 
CITROEhl JUMPY, 1996 r., 1900 ccm, turbo D, biały, wspo
maganie, centralny zamek, oszklony db połowy, 9 siedzeń, 
zarejestrowany na 6 osób, immobilizer, .bez wypadku, - 27.000 
zł. Trzebień, tel. 075/736-53-42 
DAEWOO MUSSO VAN, 2000 r., 12 tys. km. 2900 ccm, TDi, 
zielony metalic, 4WD elektronik, ABS..ADS, TSC, klimatyza
cja, centr. zamek, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, alum: felgi, wykończenia w drewnie, wspomaganie, 
immobilizer, RM, 3 lata gwarancji, ekonomiczny, stan idealny 
• 48.000 zł ^leasing w EFL. Dzierżoniów, tel. 074/832-38-88, 
0602/62-00-93
DAF 1300,1980 r.. S-359 kontener, izoterma, 16 palet, ład. 8 
t + winda załadowcza, po remoncie kapitalnym silnika, uchyl
na kabina, 3 miejsca, wspomaganie, stan dobry, • 17.000 zł 
lub zamienię na busa Wrocław, tel. 0609/27-59-09 
DAF 2100,1983 r. skrzynia z dźwigiem za kabiną 2-osiowy, 
- 40.000 zł + VAT. Tczew, tel. 058/561-09-63 
DAF 2100,1983 r.. turbo ciągnik siodłowy, po remoncie kapi
talnym silnika, z pompą do wydmuchu materiałów sypkich, 
na poduszkach, • 14.000 zł. Wołów, tel. 071/389-32-02, 
0600/33-05-08
DAF 400,1990 r ,  2500 ccm, diesel blaszak, wysoki, na bia
łych tablicach - 2.000 DEM. Żary, tel. 068/375-74-48 
DAF 400, 1990 r., 2500 ccm, diesel, turkusowy, bliźniacze, 
koła, tylna roleta, dużo nowych części, rejestr, do 05.2002 r, -
10.000 zł lub zamienię na osobowy. Zielona Góra, tel. 
0604/54-00-31
DAF 400,1990/96 r., 2500 ccm, turbo D po remoncie silnika, 
nowy akumulator i chłodnica, blaszak, podwyższony, stan 
dobry, -11.000 zl. Wrocław, tel. 071/351-67-32,0605/25-22-06 
DAF 400 BUS, 1991 r.. 2500 ccm, diesel, biały, wysoki, długi, 
stan dobry, • 10.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-81-99 
DAF 400,1991 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, kon
tener, techn. sprawny, w kraju od 1995 r, - 8.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/76-60-87
DAF 400,1991 r.. 2500 ccm, diesel, biały, stan dobry, prze^ 
gląd do 9.2001 r., ład. 1171, bliźniacze kola, - 9.600 zl. Wro
cław. tel; 071/353-80-63,0602/78-46-33 
DAF 400, ,1992 r. podwójna kabina, bliźniacze koła, pomoc
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drogowa lub kontener, - 22.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
DAF 400,1992 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, podwyższony, 
na bliźniaczych kołach, stan dobry, -10.000 zł. Wrocław, tel.
365-34-11
DAF 400,1992 r., 2500 ccm, TD, biały, silnik Peugeota, wspo
maganie, bliźniacze koła, maks. wysoki i długi, 5-biegowy, na 
kat B prawa jazdy, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-80-63 
DAF 95 360 ATI, 1991 r., 11600 ccm, turbo D, biały, ABS, 
webasto, poduszki, tachógraf, tempomat, 2 łóżka, serwiso
wany, wiele nowych części + naczepa Groenewegen, z 87 r., 
3-osiowa BP W, szeroki rozstaw, dl. 13.60 m, ńa 33 europale- 
ty, nowa plandeka, stan zestawu dobry • 61.000 zl + VAT. 
Świdnica, tel. 074/850-67-17,0601/55-97-40 
DAF 95 360 ATI, 1992 r.. 660 tys. km. 1200 ccm. TDI, biały, 
pełna dokumentacja celna, zarejestrowany, poduszki tylne, 
ABS, 5-biegowy 2F, nowe akumulatory, stan dobry, - 34,000 
zł + VAT. Legnica, tel. 076/887-83-51,0601/76-97-19 
DAF 99 380 ATI, 1990 r., 11600 ccm, TDI, biały, 3-stronna 
wywrotka, 3 osie, oś podnoszona, ład. 12.51, tachógraf, we
basto, komputer, blokada mostu, 2 koje, burty aluminiowe, 6.7 
x 2.5 x 1.29 m, plandeka do przewozu zboża, w ciągłej eks
ploatacji, - 65.000 zł. Kąty Wrocławskie, tęl. 071/316-72-69 
DAIHATSU BUS. 1980/81 r., biały, minibus, ład. 750 kg, roz
suwane drzwi o obu stron, 5-osobowy, stan dobry, -1.900 zl. 
Wrocław, teł. 346-22-00 ,
FIAT 125p PICK-UP, 1985 r. w ciągłej eksploatacji, -1.000 zł. 
Namysłów, tel. 0603/63-38-60
FIAT DUCATO MAXI, 1985 r„ 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji; -
8.500 zł. Wrocław, tel. 784-50-28 wieczorem, 0604/18-37-32 
FIAT DUCATO FURGON, 1985 r., 43 tys. km, 2450 ćcm, die
sel, biały, podwyższony, przedłużony, 5-biegowy, ład. 1 .21
6-osobowy, po remoncie silnika, nowa głowica, • 8.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-35-64,0606/95-90-47 
FIAT DUCATO. 1986 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, nowy 
silnik (1991 r.), nowa skrzynia biegów i zawieszenia, ład. 1700 
kg, stan dobry, • 8.000 zł. Lubin, tel. 076/844-60-83. 
0603/41-05-65
FIAT DUCATO MAXI, 1987 r., 2500 ccm, diesel, • 9.500 zl. 
Jelenia Góra, teł. 075/643*89-70,0603/86-84-52 
FIAT DUCATO MAXI, 1987 r., 2500 ccm, diesel boczne drzwi 
rozsuwane, blaszak, hak, - 9.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-78-83,0601/56-61-48 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, przedłużony, 
podwyższony, ważny przegląd, stan blacharki i ogumienia 
dobry, hak, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-33-70 po 
godz. 18
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony/długi, 
wysoki, poTemoncie skrzyni biegów, lad. 1.51, przegląd do 
2002 r.y stan dobry, - 9:500 zł. Wrocław, tel. 0604/62-91-01 
FIAT DUCATO 14. 1988 r.. 115 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, przegląd do 2002 r., blaszak, krótki, niski, przegroda 
celna, wspomaganie kierownicy, zarejestrowany na 3 osoby, 
lad. 1100 kg, po remoncie silnika i głowicy, akumulator na 
gwarancji, -11.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0/4/866-00-96 
FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, długi,

wysoki, lad. 1.591, przegląd techn. do 2002 r., w ciągłej eks
ploatacji! stan dobry, - 9.700 zł. Wrocław, tel. 0604/62-91-01 ‘ 
FIAT DUCATO BUS, 1988*, 22 tys. km; 2500 ccm, diesel/ 
biały, maxi, ma^podwyższony i przedłużony, oszklony 9-oso- 
bowy, 14 siedzeń, po remoncie kapitalnym silnika, ważny prze
gląd, bez wypadku, stan b. dobry -12.000 zl. Ząbkowice ś lą
skie, tel. 074/815-44-02
FIAT DUCATO, 1990 r., biały, podwyższony, przedłużony 
(Maxi), tylne zawieszenie Mercedesa 2.51, hak, stan techn. 
b. dobry, -12.000 zł. Lubin, tel. 076/846-45-28 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel, brązowy, nowe 
opony, akumulator, techn. sprawny, silnik do remontu - 11.000 
zł lub zamienię na osobowy, lub kupię silnik. Wschowa, tel. 
0605/13-19-68
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, maksymal
nie podwyższony, przedłużony, hak, nowe opony, wspoma
ganie kierownicy, ważny przegląd, • 13.000 zl lub zamienię 
na samochód osobowy, możliwa dopłata. Oława, tel. 
071/313-00-55,0501/70-40-16 
FIAT DUCATO, 1991 r., diesel podwyższony, przedłużony, na 
białych tablicach • 2.000 DEM. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/818-18-29
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, stan b. do
bry, ład. 1670 kg, - 17.800 zł. Wrocław, tel. 0605/10-57-33 
FIAT DUCATO, 1992 r., 280 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, 5-biegowy, RO, drzwi boczne rozsuwane, za
dbany, nowy akumulator (gwarancja), po wymianie opon, •
16.500 zl. Legnica, tel. 0608/16-30-72 .
FIAT DUCATO MAXI, 1992/93 r.. 2500 ccm, diesel, -17.500 
zł. Niemodlin, tel. 0602/18-52-46 
FIAT DUCATO, 1993 r., 197 tys. km. 1900 ccm, TD,"kolor wi
śniowy, 3-osobowy, blaszak, przegroda, hak, alarm, lad. 1 1, 
alarm, garażowany, stan b. dobry, -17.000 zi. Kluczbork, tel. 
077/418-49-60,0605/05-80-75 
FIAT DUCATO, 1993 r., 197 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, 3-osobowy, blaszak, przegroda, hak, alarm, lad. 1 
t, garażowany, stan b. dobry, • 17.000 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-49-60,0685/05-86-75 
FIAT DUCATO, 1993/94 r., 120 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, skrzynia ład. 2.70 x 2.0 m, bez wypadku, - 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/78-42-20
FIAT DUCATO, 1994 r., 110 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, immobilizer, alum. burty, obniżony, wzmocnio
na skrzynia ładunkowa o wym. 1.95 x2.95, 3-osobowy, nowy 
model kabiny, - 23.000 zł. Lubin, tel. 0601/56-94-55 
FIAT DUCATO MAXI, 1994/95 r., 100 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, nowy model, wspomaganie, książka serwisowa, I 
właściciel, stan idealny, kpi. dokumentacja, resory parabolicz
ne, sprowadzony w całości, - 26.500 zł. Leszno, tel. 
065/527-07-96,0603/44-23-55 
FIAT DUCATO MAXł, 1994/95 r., 2500 ccm, TDi, biały, izoter
ma, el. reguł, lusterka, hak, stan idealny, - 26.200 zł. Pępowo, 
tel. 065/573-65-24
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r.. 157 tys. km, 2500 ccm, TDI, 
biały, oszklony, 9-osobowy, blaszak, hak, wspomaganie, RM, 
welurowa tapicerka, zadbany, - 31.500 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-49-27,0602/61-73-59 
FIAT DUCATO, 1995 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
alarm, CD, nowy hak, długi, wysoki, stan silnika idealny, I wła
ściciel w kraju, zarejestrowany na 9 osób lub lad. 1.150 kg, 
zadbany, pilne, - 29.000 zl. Legnica, tel. 076/856-13-76, 
0601/06-18-21
FIAT DUCATO, 1995 r., 1300 ccm, turkusowy metalic,
5-drzwiowy, obrotomierz, wspomaganie, pełne wyposażenie 
elektr, -15.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
FIAT DUCATO. 1995 r., .176 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
bez wypadku, aluminiowe burty, faktura VAT, - 34.500 zł. Sy
ców, tel. 062/785-24-64,0603/10-06-86 
FIAT DUCATO, 1995/96 r., 190 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, 
izoterma, chłodnia, wym. 2x2x4, ład. 1.1 tony, bez wypadku, 
stan b. dobry - 39.000 zł, lub zamienię na osobowy Opel Cor
sa, Ford Fiesta, Renault Clio, Citroen Berłingo 1900 ccm. die
sel. lub inne propozycje. Tuplice, teł. 0605/21-07-76 
FIAT DUCATO. 1996/97 r., 2500 ccm. diesel, niebieski. I wła
ściciel w kraju, - 31.000 zl. Brzeg, tel. 077/435-63-16, 
0602/62-75-98

' FIAT DUCATO, 1997 r., 100 tys. km, 1929 ccm, diesel, jasno- 
groszkowy, 3-osobowy +1160 kg, stan b. dobry;alarm, hak, -
33.000 zł ♦ VAT. Opole, tel. 077/455-27-37
FIAT DUCATO, 1997 r., 1929 ccm, biały, bez wypadku, spro
wadzony w całości, krótki, niski, I właściciel, odsuwane z 
dwóch stron drzwi, hak, wspomaganie, kierownicy, 7 osób + 
1 tona lad, - 28.000 zl. Wschowa, teł. 0601/59*12-45 
FIAT DUCATO MAXI, 1997 r., 160 tys, km. 2500 ccm, diesel, 
bordowy, 3 osoby, przegroda, immobilizer, Mul-T-Lock, RM, 
wspomaganie kierownicy, bez wypadku, stan b. dobry, -
38.000 zł. Wrocław, tel. 342-25-86
FIAT DUCATO, 1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm; diesel, czer
wony, kupiony w salonie, RO, hak, alarm, stan b. dobry, -
31.000 zł. Wrocław, tel. 0602/78-41-99
FIAT DUCATO, 1998 r., 125 tys. km, 2800 ccm. TDi, biały, 
podwyższony, przedłużony, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, zadbany, w kraju od miesiąca, - 41.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-67-03,0603/97-1.1-53 
FIAT DUCATO MAXI, 1998/99 r„ 75 tys. km, 2800 ccm, turbo 
D, biały, blaszak, ład. 1.51, hak, zadbany, I rej. w Niemczech 
w grudniu 1998 r, - 42.000 zł ♦ VAT. Kłodzko, tel. 
074/865-53-40 po godz. 17, 867-44-27 
FIAT DUCATO. 1999 r.. 124 tys. km, 2800 ccm. diesel, biały, 
blaszak, sprowadzony z Niemiec, • 44.000 zł: Reda, woj. po
morskie, tel. 0600/63-21-93

Samochody

UNO VAN 1,4
ciężarowe z  homologacją 

rok prod. 1998 
cena: 10.200 zł + VAT 

Autocentrum - Victoria 
Lubin, ul. Ścinawska 23 

tel. 076/841-51-12

FIAT DUCATO, 2000 r., 6 tys. km, 2800 ćcm, Tpi, biały, wspo
maganie kierownicy, radioodtwarzacz, najnowszy model sil
nika, na gwarancji, faktura VAT (od rachunku), -73.000. zł lub 
zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 0607/09-68-58 
FIAT FIORINO PICK-OP,. 1983 r., 1050 ccm, czeiwony. stan 
dobry, po remoncie podwozia, w ciągłej eksploatacji, - 3.000 
zł lub zamienię, na ciągnik ogrodniczy, samochód, okna PCW. 
Twardogóra, teł. 071/315-89-42 
FIAT FIORINO, 1991 r., 1600 ccm, diesel, biały, stan b. dobry, 
na białych tablicach • 2500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-43-93,0607/71-19-55 
FIAT SCUDO, 1997 r., 124 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielo
ny, bez wypadku, poduszka pow., immobilizer, wspomaganie 
kierownicy, radioodtwarzacz, zarejestrowany, stan b. dobry, -
30.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-23-93,0603/70-33-50 
FORD CARGO, 1982 r., 8000 ccm ład. 8 1,18 palet 7.45 x 
2.45 x 2 m, winda załadowcza, 3-osobowy, -17.500 zł + VAT. 
Budzieszowice, tel. 077/431-17-23 
FORD CARGO, 1985 r.. 250 tys. km, 5980 ccm, diesel, szary, 
winda, izoterma, dop. lad. 4850 kg, 3 miejsca, z obu stron 
drzwi, wspomaganie, -12.000 zl. Grodków, tel. 0602/57-50-23 
FORD CARGO 711,1991 r., 120 tys. km, 6000 ccm, diesel, 
granatowy, kola 17.5x215, skrzyniowy, stelaż i owiewka na 
dachu, masa własna 3.1t  ład. 3.4t3-osobowy, z najazdem 
dla wózka widłowego, ham. górski, - 37.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/97-98-07
FORD CARGO 815,1993 r., 312 tys. km, 6000 ccm, TDi, bia
ły, nowe opony, oplandekowany, dł. 6.90 m, szer. 2.45 m, wys.
2.50 m, - 46.000 zł. Milicz, tel! 0604/52-72-11 _

FORD COURIER, 1992 r., 165 tys. km, 1800 ccm, diesel, gra
natowy, -10.300zl Strzelin, teł. 071/392-07-67,0607/40-11-28 
FORD COURIER, 1994 r., 155 tys. km, 1800 cćm, diesel, bia
ły, boczne szybki, alarm, poduszki pow., kpi. kół zimowych, 
wspomaganie, garażowany, I właściciel, ekonomiczny,' śfir-' 
wisowany, 2-osobowy, - 11.000 zl + VAT. Wrocław, tel. 
0606/44-33-27
FORD COURIER, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, boczne szyby, nowy akumulator, hak, 5-osobowy, -10.000 
zł. Wrocław, tel. 071/342-64-85, 0501/80-64-46 
FORD COURIER, 1996 r., 102 tys. km, 1300 ccm, benzyna
5-osobowy, oszklony/wspomaganie, ABS, 2 poduszki pow., 
radio, - 16.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-33-52, 
0601/25-59-83
FORD COURIER, 1996 r.. 61 tys. km, 1800 ccm, diesel, nie
bieski, nowe amortyzatory, nowe opony, -16.900 zł. Wrocław, 
tel. 0502/24-92-17
FORD COURIER, 1998r., 33 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
immobiliser, , alarm na pilota, blokada skrzyni DIB-LOCK, 
poduszka powietrzna kierowcy,, wspomaganie kierownicy, 
el. regulowane reflektory, tylna szyba ogrzewana, radio Ford, 
książka serwisowa - 18 000 zl + VAT. Wrocław-tel. 
071/355-27-54, tel. 0601/43-67-90.0502/22-95-09 
FORD ECONOVAN. 1987 r., 2000 ccm, diesel, • 8.500 zł lub 
zamienię na Mercedesa 116, 123- Zgorzelec? tel. 
0605/57-10-80
FORD ESCORT EXPRESS, 1993 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, biały, radioodtwarzacz, ściana grodziowa, blaszak, ład. 
710 kg, -11.500 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-00-36 
O  FORD ESCORT VAN, 1996 r. RM Ford, poduszka 

pow., ład. 700 kg, I w łaścic ie l w  kraju, kompletna 
dokumentacja niemiecka, • 19.900 zł. Michałko- 
wa, tel. 0603/57-95-17,074/845-33-20 02021671 

FORD TRANSIT, 1975 r.. 1600 ccm, E silnik Sierry z 87 r;, 
skrzyniowy, kabina 3-osobowa, bliźniacze kola, stan dobry, -
3.100 zł. Legnica, tel. 0601/76-66-65 
FORD TRANSIT, 1978 r., 1600 ccm, benzyna 9-osobowy, 
oszklony, siedzenia, silnik do remontu, - 1.200 zł. Paczków, 
tel. 077/431-71-74
FORD TRANSIT BUS, 1979 r.. 2000 ccm, zielony, inst gazo
wa, RO, - 3.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-31-64, 
0607/34-30-87
FORD TRANSIT BUS, 1979 r.. czerwony, silnik Mercedesa, 
stan dobry, oszklony, - 4.500 zl: Piotrowice, tel. 076/819-10-72. 
0607/20-55-53
FORD TRANSIT TOWOS, 1979 r., 194 tys. km. 2000 ccm, 
niebieski, kabina 6-osobowa + ład. 1150 kg, bliźniacze koła, 
stan dobry, • 4.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-95-72 
FORD TRANSIT, 1981 r., 2000 ccm, benzyna kompletna do
kumentacja, -1.000 zł. Legnica, tel. 0603/95-02-92 
FORD TRANSIT, 1981 r., 1500 ccm stan dobry, instalacja 
gazowa, - 3.000 zł. Bystrzyca Oławska, teł. 071/303-09-07, 
0605/74-16-06
FORD TRANSIT, 1983 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, po re
moncie silnika, blacharki i malowaniu, hak, kołpaki, pokrow
ce, garażowany, stan b. dobry, - 4.300 zł. Głuszyca, tel. 
0603/65-25-97 ,
FORD TRANSIT. 1984 i% 125 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
granatowo-popielaty, inst gazowa, model przejściowy, prze
gląd do 03.2002 r., do przewozu osób, - 7.000 zł. Kowary, tel. 
075/718-27-55
FORD TRANSIT, 1984 r., 2200 ccm, diesel. -1.200 zł. Nysa, 
tel. 077/433-75-83
FORD TRANSIT, 1984 r.. 2000 ęcm, benzyna, biały, instal. 
gazowa, stan b. dobry, wspomaganie, przedłużony, bliźnia
cze koła, po remoncie zawieszenia, - 5.900 zł. Nysa, teł. 
0501/40-82-05
FORD TRANSIT. 1984 r.. 177 tys/km, 2500 ccm, diesel, żół
ty, niski, krótki, RO, hak. - 5.500 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-02-82
FORD TRANSIT, 1987 r., 200 tys. km, diesel, biały, 5-biego- 
wy, oszklony, stan b. dóbry, - 18.000 zł. Nysa. tel. 
0604/58-33-16
FORD TRANSIT, 1987 r.. 200 tys. km. 2500 ccm. diesel, bia
ły, hak, oszklony, zadbany, stan b. dobry, - 16.000 zł lub za
mienię. Opole, tel. 0608/83-92-42 
FORD TRANSIT, 1987 r.. 2500 ccm, diesel, niebieski, pod
wyższony. przedłużony, bliźniacze kola, ład. 1.91, -13.800 zł. 
Brzeg, teł. 077/411-21:81,0604/07-23-68 
FORD TRANSIT BUS, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, 5-bie*, 
gowy, mało eksploatowany, hak, zadbany, • 13.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-93-95
FORD TRANSIT, 1987 r., 80 tys. km, 2500 ccm. dieseł, biały, 
krótki, niski, 5-biegowy, 3 osoby + 972 kg, przegląd do 
03.2002r, stan dobry, -12.000 zl. Legnica, tel. 076/857-00-68 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, stan 
techn. b. dobry. - 12.500 zł. Paczków, tel. 077/431-71-12. 
0606/13-55-80 . . .
FORD TRANSIT, 1987 r., 300 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, niski, krótki, oszklony, 9-osobowy, instalacja gazowa, 
książka serwisowa, po remoncie, pełna dokumentacja, •
12.200 zł zamienię na osobowy, 4-drzwiowy. Polkowice, tel. 
0604/46-51-62
FORD TRANSIT, 1987 r., 60 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały,
6-osobowy, 5-biegowy, krótki, podwyższony, drzwi przesuwa
ne lewej i prawej strony, po remoncie silnika i blacharki, w 
ciągłej eksploatacji, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/318-58-15 
po godz. 16,0605/07-88-15
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, 9-oso
bowy, oszklony, krótki, oszczędny, przystosowany do ciągnię
cia przyczep, -14.900 zl lub zamienię na tańszy, pilne. Nowa 
Sól, tel. 0502/09-01-26
FORD TRANSIT, 1988r., 160tys. km. diesel, czerwony, 9-oso
bowy, 5-biegowy, hak, oszklony, stan b. dobry,.- 15.500 zl. 
Nysa, tel. 0604/45-88-20
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, oszklony, 
po remoncie blacharki i lakierowaniu, wspomaganie kierow
nicy. 5-biegowy. zadbany, - 13.300 zł. Dzierżoniów, tel. 
0600/60-86:09
FORD TRANSIT, 1988 r.. 2500 ccm, diesel, biały, zarejestro
wany, na 9 osób, - 16.-500 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 
0604/58-33-16 '
FORD TRANSIT, .1988 r., 2500 ccm, diesel, pomarańczowy, 
niski, krótki, oszkiony, ciemne szyby, • 12.900 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-08-24,852-19-50 po godz 20 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm. diesel, biały, podwyż* 
szony, stan dobry, 5-biegowy, nowe opony, sprzęgło, chłodni
ca i tarcze hamulcowe, - 15.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/8,47.-35-23
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel stan techn. dobry, 
-18.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-86r13,071/352-70-70 
FORD TRANSIT. 1989. c, 2000 ccm. benzyna, biały, krótki, 
niski, blaszak, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, gara
żowany, - 15.000 zl. Chrząstawa Mala, tel. 071/318-96-58, 
0605/25-90-89
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, przedłużo
ny, podwyższony, cały oszklony, zarejestrowany na 9 osób + 
fotele, bliźniacze kola, wspomaganie kier.. 5-biegowy, -15.000 
zł. Wrodaw, tel. 372-31 -51 po godz. 19 
FORD TRANSIT, 1989 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, oszklony, 9-osobowy, ład. 1500 kg, po remoncie 
blacharki, po lakierowaniu, stan b. dobry, -11.500 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, teł. 074/811-09-76 po godz 18 
FORD TRANSIT, 1989 r.. 180 tys. km, niebieski, krótki, niski. 
9-osobowy, garażowany, nowy akumulator, pasek rozrządu, 
hamulce, linka, - 15.000 zl. Piechowice, tel. 075/761-18-39 
FORD TRANSIT. 1989 r.. 2500 ccm, diesel, biały, niski, krót
ki, osobowy, 9 siedzeń, - 17.900 zł. Wrocław, tel. 
0604/45-88-20
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, oszklony do połowy, 8 osób lub 1 L 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, 1990 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
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ły, zarejestrowany na 9 osób, oszklony, podwyższony, krótki, 
po lakierowaniu, nowe opony, hak, alarm, stan b. dobry,, za
dbany, radio Pioneer, • 15.500 zi. Chobienia, gm. Rudna, wo>. 
legnickie, tel. 0605/51-58-06
FORD TRANSIT. 1990 r., diesel krótki, niski, 5-drzwiowy, do 
lakierowania, • 14.500 zł lub zamienię na osobowy, dostaw
czy. Świdnica, tel. 074/853-47-60 
FORD TRANSIT, 1990 r., 85 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
oszklony, 9-osobowy + 1.100 kg, silnik wymieniony w 97 r., 
po remoncie blacharki i lakierowaniu, stan b. dobry, -15.800 
zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
FORD TRANSIT, 1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna + 
gaz, biały, cięźarowo - osobowy, 9-ęsobowy, hak, sprowadzo
ny w całości, po remoncie silnika, zadbany, -14.100 zł lub 
zamienię na tańszy osobowy. Wrocław, tel. 071/363-81-80, 
0604/25-38-11
FORD TRANSIT, 1990/91 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel; 
biały, stan b. dobry, 9-osobowy, CD + głośniki, • 17.900 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FORD TRANSIT, 1991 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, 9 siedzeń, oszklony, podwyższony, na zachodnich ta
blicach - 4.800 DEM. Snowidza, tel. 0604/07-98-31 
FORD TRANSIT, 1991 r ,  2000 ccm, benzyna ♦ gaz niski, krót
ki, oszklony, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
FORD TRANSIT BUS, 1991 r., 189 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, krótki, oszklony, radio, stan dobry, -16.800 zł. Góra, 
tel. 065/543-23-68,0603/70-95-52 
FORD TRANSIT MAXI, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, kon
tener, bliźniacze koła, - 21.000 zł lub żSmienię na osobowy. 
Kłodzko, tel. 074/865-50-58
FORD TRANSIT, 1991 r„ 2000 ccm, czerwony, oszklony, pod
wyższony, hak, alarm, inst. gazowa, 9-osobowy, • 15.000 zł 
lub zamienię na VW Golfa, Polo, z dopłatą. Ostrzeszów, tel. 
0601/09-59-62
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500-ccm, diesel, biały, wspoma
ganie kierownicy, 9-osobowy, - 16.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-12,0606/13-55-80"
FORD TRANSIT, 1991 r., 24 tys. km, 2500 ccm, diesel, srebr
ny metalic, niski, krótki, zarejestrowany na 7 osób, oszklony 
w całości, stan b. dobry, -18.000 zł. Rudna, tel. 076/843-93-42 
FORD TRANSIT, 1992 r., 190 tys. km, 2500 ccm, niebieski, 
oszklony, 9 miejsc, ABS, wspomaganie, podwyższony, przed
łużony, el. reguł. reflektory, • 23.000 zł. Góra, tel. 
065/543-38-20
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, silnik 
wzmocniony, osobowo-dostawczy, oszklony do połowy, ^oso
bowy. z siedzeniami, ścianka celna, zadbany, stan idealny, 
hak, - 24.000 zł. Legnica, tel. 076/887-19-19 po godz. 20, 
0607/22-36-87,0601/05-29-57 
FORD TRANSIT, 1992 r., 201 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, podwójna kabina, 6-osobowy, hak, skrzynia ład., ład. 
1 1, po remoncie blacharki, zadbany, - 23.000 zł. Lubsko, tel. 
068/372-07-03,0601/53-56-61.
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, biały, podwyż
szony, przedłużony, blaszak, ścianka grodziowa, nowy mo
del. alarm, RO, stan techn. b. dobry, do lakierowania, -15.900 
zł. Nysa, tel. 0607/33-04-44
FORD TRANSIT, 1992 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, krótki, niski, oszklony do połowy, wzmocniony, hak, -15.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-44-61 
FORD TRANSIT, 1992 r., 171 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, RO, tylne szyby uchylane, wzmocniony silnik, 
nowe akumulatory. I właściciel od 2 lat, -.21.60.0 zł lub zamie
nię na tańszy samochód. Paczków, tel. 077/431-78-97, 
0604/32-99-23
FORD TRANSIT MAXI, 1992/93 r„ 2500 ccm, diesel, popie
laty, przedłużony, podwyższony, 5-biegowy, sprowadzony w 
całości, ścianka celna, koła 15 cdi, wspomaganie kierowni
cy, I właściciel, hak, silnik wzmocniony, el. reg. reflektory, ład. 
1600 kg, stan b. dobry, • 19.500 zł. Legnica, tel. 076/722-90-43, 
0606/14-33-94
FORD TRANSIT CL, 1992/93 r., 2500 ccm, diesel, biały, stan 
b. dobry, przedłużony, podwyższony, el. reg. reflektory, 
Mul-T-Lock, oznakowany, tachograf, ścianka celna, ład. 1,31 
silnik wzmocniony, - 18.800 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
0606/94-20-14
FORD TRANSIT, 1993 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, 80 KM, kabina 6-osobowa + platforma lub sama rama 
pod zabudowę, wym. 3,5 x 2, wspomaganie, I właściciel w 
kraju, - 21.000 zł (netto). Uników, tel. 043/820-28-82, 
0601/32-36-46, 0049/17-19-72-63-14 Niemcy 
FORD TRANSIT, 1993 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, krótki, niski, oszklony, 9-osobowy, hak, garażowany, I wła
ściciel, -19.500 zł lub zamienię na Opl? Fronterę albo Nissa
na Terrano II. Głogów, tel. 076/833-37-65, 0604/81-01-55 
FORD TRANSIT, 1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, ABS, webasto, wspomaganie, tachometr, welurowa ta
picerka, podwyższony, przedłużony, cały oszklony, 9-osobo
wy, RO, hak, - 26.000 zł Otmuchów, tel. 077/431-50-05 
FORD TRANSIT, 1993 r., 200 tys. km, 2500 ccm. turto D, 
biały, krótki, niski, 9-osobowy, rozkł. siedzenia, etan b. dobry, 
- 23.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-09-90 
FORD TRANSIT, 1993/94 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, 
oszklony, 9-osobowy, drzwi z tyłu, nowy model, faktura VAT, -
23.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-08-56,074/640-45-68 
FORD TRANSIT, 1994 r., niebieski, niski, krótki, na białych 
tablicach - 5,000 DEM. Prudnik, tel. 0606/25-99-14, 
0049/16-24-16-62-31
FORD TRANSIT, 1994 r., 154 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, przedłużony, podwyższony, wspomaganie kier., ład. 1700 
kg, oryginalny lakier, sprowadzony w całości, stan b. dobry, •
29.000 zł lub zamienię na osobowy, do 10.000 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-58-33,0604/09-10-13
FORD TRANSIT, 1994 r., 153 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, 5-osobowy, alarm, centralny zamek, wspomaganie kie
rownicy, radioodtwarzacz, krótki, niski, I właściciel, • 24.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-00-68, 0607/35-30-89 
FORD TRANSIT, 1994 r., 140 tys. km, 2000 cćm, wtrysk, bia
ły, podwyższony, przedłużony, podgrzewane lusterka i sie
dzenia, wspomaganie kierownicy, spryskiwacze reflektorów, 
przegroda celna, RM JVC, CD na 6 płyt. hak, instalacja gazo
wa, wersja skandynawska, - 27.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-38-88,0602/62-00-93 
FORD TRANSIT. 1994 r.. 136 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 3-osobowy, częściowo oszklony, krótki, podwyższony, bla
charka do poprawki, model przejściowy, • 18.500 zł. Kępno, 
tel. 062/782-83-15,062/781-03-10 
FORD TRANSIT, 1994 r., 98 tys. km, 2500 ccm, diesel, żółty, 
9-osobowy, I właściciel, na białych tablicach, stan b. dobry -
8.200 DEM. bulików, tel. 075/775-58-22 
FORD TRANSIT, 1994 r., 146 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, podwyższony, hak, wspomaganie, I właściciel 
w kraju, książka serwisowa, kpi. opon zimowych, zadbany, 
możliwe raty, - 28.500 zł. Wieruszów, tel. 062/784-23-93, 
0501/53-16-03
FORD TRANSIT BUS, 1994 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czerwony, niski, krótki, 9-osobowy, rozkł. siedzenia, hak, RM, 
sprowadzony w całości, • 22.000 zł. Żagań, tel. 0603/53-45-37 
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, podwójna kabina, 6-osobowy, ład. 970 kg, skrzy
niowy, oplandekowany, - 32.000 zł. Żary, tel. 068/374-09-60 
do godz. 15,068/374-86-76 po godz. 16 
FORD TRANSIT, 1995 r., 113 tys, km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, blaszak, krótki, niski, poduszka pow., tachograf, • 29.000 
zł. Grodków, tel. 0608/11-21-09 
FORD TRANSIT, 1995 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie. - 26.000 zł. Leszno, 
teł. 065/543-13-75
FORD TRANSIT, 1995 r., 20 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
niski, krótki, oszklony, ciemne szyby; 9-osobowy, w kraju od 
pół roku, stan idealny, - 30.000 zł. Szczepanów, tel. 
0602/99-02-32,0603/99-94-13 
FORD TRANSIT, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, czer
wony, blaszak, podwyższony, krótki, ład. 1 ,5 1 wzmocniony 
silnik, resory i koła, oryg. hak, radio, poduszka pow., wspo
maganie, zarej. jako ciężarowy uniwersalny, tylne drzwi

oszklone, kabina 3-osobowa, zadbany, bez wypadku, sprow. 
w całości • 29.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-44-96 
O  FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały, 

podwyższony, oszklony, 6-osobowy, • 31.500 zł 
lub zamienię, ta ry , ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87022571

FORD TRANSIT, 1995 r., 132 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, niski, krótki, wspomaganie, poduszka pow., silnik wzmoc
niony, 5 osób, oszklony do połowy, garażowany, stan idealny,
• 27.500 zł lub Zamiana na tańszy, możliwe raty. Bolków, tel. 
075/742-44-25 po 18
FORD TRANSIT, 1995 r., 105 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
niebieski, podwyższony, hak, przedłużony, bez wypadku, ABS, 
poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, radioodtwa
rzacz, 5-osobowy, koła 15", ład. 1.5 tony, książka serwisowa,
- 32.500 zł. Kępno, woj. kaliskie, tel. 0604/27-82-66 
FORD TRANSIT, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, blaszak 3-osobowy, przegroda, maks. długi, podwyższo
ny, tylne drzwi przeszklone, podłoga i ściany wybite płytą, 
Immobilizer, alarm + pilot, RM, hak, stan b. dobry, możliwe 
raty przez komis, - 32.000 zł. Legnica, tel. 076/855-02-33 
FORD TRANSIT, 1995 r., 180 tys. km,"2500 ccm, biały, pod
wyższony, krótki, oszklony do połowy, udokumentowane po
chodzenie, zadbany, nowy przegląd, II właściciel, - 27.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-77-40
FORD TRANSIT, 1995 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, centralny zamek, poduszka powietrzna, I wła
ściciel, oclony w całości, atrakc. wygląd, RM, stan b. dobry, •
29.500 zł. Paczków, tel. 077/431-64-04 
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, TD przedłużany, pod
wyższony, stan b. dobry, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 372-02-60 
po 18,0502/23-32-96
FORD TRANSIT, 1995 r., 127 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, wspomaganie kierownicy, czę
ściowo oszklony, 6 osób +1200 kg, bez wypadku, - 27.400 zł. 
Wrocław, tel. 0602/45-57-36
FORD TRANSIT, 1995 r., 150 tys.,km, 2500 cćm, diesel, nie
bieski,bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, cena 8.500 
DEM + clo. Wrocław, tel. 0607/54-34-07 
FORD TRANSIT, 1995/96'r., 2500 ccm, diesel blaszak, niskj, 
krótki, wspomaganie, hak, biały, 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, 
czerwony, wspomaganie, ABS, niski, krótki, blaszak, podusz
ka pow, - 34.000 zł. Bralin, tel. 062/781-26-11.062/781-29-26, 
0608/32-37-46
FORD TRANSIT, 1996 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, oszklony, pod. powietrzna, centralny zamek, 
alarm, oryg RO, składane fotele, el. reguł, reflektory i luster
ka, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, • 28.800 zł (moż
liwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
FORD TRANSIT, 1996 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel 
15-osobowy, kierownica z prawej strony, • 26.000 zł. Niemcy, 
tel. 0049/22-02-24-75-00
FORD TRANSIT, 1996 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel 
15-osobowy, kierownica z prawej strony, - 26.000 zł. Niemcy, 
tel. 0049/22-02-24-75-00
FORD TRANSIT, 1996 r., 135 tys. km, 2500 ccm, niebieski, 
blaszak, raz podwyższony, kupiony w salonie, RM, wspoma
ganie, immobilizer, alarm, oryg. układ zabezpieczający pod
łogę części towarowej, serwisowany, - 31.000 zł. Gostyń, tel. 
0607/38-00-01 *
FORD TRANSIT, 1996 r., 60 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czar
ny, ład. 1.5t  wymiary: 285/210/200 cm, skrzyniowy, plande
ka, radio, ABS, wspomaganie kier., hak, bliźniacze koła, na 
poduszkach, • 42.D00 zł. Lubin, tel. 076/846-70-62, 
076/846-87-72 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • AG 1075 www.autogielda.com.pl) 
FORD TRANSIT, 1996 r., 96 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
sprowadzony w całości, wspomaganie kierownicy, SRS, 
alarm, kabina na 8 osób, welurowa tapicerka, garażowany, 
pełna dokumentacja, krótki, niski, • 32.000 zł. Paczków, tel. 
077/431-76-54 po godz. 15,0603/53-25-21 
FORD TRANSIT, 1996 r., 182 tys. krtf 2500 ccm, TDI, beżo
wy, podwyższony, przedłużony, wzmocniony, poduszka pow., 
katalizator, serwo, el. reguł, reflektory, GPS, CB, RO, stan b. 
dobry, - 28.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-03-32, 
0603/58-60-90
FORD TRANSIT, 1996 r., 78 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
ABS, poduszka pow., RM, stan b. dobry, książka serwisowa,
- 30.500 zł. Wrocław, tel. 0601/06-25-78
FORD TRANSIT, 1996 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec -12.000 
DEM + cło. Wrocław, tel. 0607/54-34-07 
FORD TRANSIT, 1996/97 r., 90 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 2 poduszki powietrzne,- ABS, centralny zamek, wspo
maganie, 9-osobowy, zderzaki w kolorze nadwozia, do spro
wadzenia z Niemiec, - 31.000 zł. Bolesławiec, te l- 
0603/12-47-27
FORD TRANSIT, 1997 r., 2500 ccm, turbo D, biały, do spro
wadzenia z Niemiec, ABS, poduszka pow., wspomaganie, el. 
otw. szyby, krótki, niski, cena * 13.500 DEM. Chojnów, tel. 
076/818-71-35,0604/24-54-22 
FORD TRANSIT, 1997 r., 46 tys. km, 2500 ccm, diesel bla
szak, podwyższony, hak, ABS, wspomaganie, stan idealny, •
32.000 zł lub zamienię na osobowy. Bielawa, tel. 
074/833-26-35 pogodz.19
FORD TRANSIT, 1997 r., 53 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy, blaszak, krótki, podwyższony, ABS, po
duszka pow., immobilizer, centralny zamek, wspomaganie, 
radio, stan idealny, - 34.000 zł (możl. wyst fakt VAT). Jasień, 
tel. 068/371-00-96
FÓRD TRANSIT 80 D, 1997 r.;95tys. km, 2500 ccm, turboD, 
kolor wiśniowy metalic, 9-osobowy, niski, oszklony w całości, 
katalizator, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szyby, ej. 
reg. lusterka, komputer, hak hol., centralny żamek, automa
tic, - 39.000 zł. Jelenia Górą, tel..0604/86-55-62 
FORD TRANSIT, 1997 r., 114 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, skrzyniowy, ABS, wspomaganie kierownicy, plandeka, 
stan b. dobry, - 32.900 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37 
FORD TRANSIT, 1997 n, 85 tys. km, 2500 ccm, diesel bez 
wypadku, krótki, niski, oszklony do połowy, poduszka pow., 
serwo, centralny zamek, el. reguł, i podgrzewane lusterka, el. 
reguł, reflektory. RO Ford, + 6 foteli, - 29.900 zł + VAT lub za
mienię na samochód osobowy. Nowa Ruda, tel. 
074/872-48-16,0605/42-40-62 
FORD TRANSIT, 1997 r., 35 tys. km, 2500.ccm, diesel, bjały, 
oszklony, 6-osobowy, kupiony w salonie, serwisowany, -
32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/14-57-22
FORD TRANSIT, 1997/98 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebiesko-bialy, podwyższony, maks. przedłużony, tachometr, 
ściana grodziowa, wspomaganie, ABS, stan b. dobry, • 34.000 
zl. Leszno tel. 0607/09-85-14; Niemcy, tel. 
0049/160-99-55-01 -00
FORD TRANSIT, 1997/98 r.. 40 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, wzmocniony silnik, centralny zamek, alarm, immo
bilizer, el. reguł, lusterka, radioodtwarzacz, hak, wspomaga
nie kierownicy, konserwacja, I właściciel, - 36.500 zł. Wro
cław, tel. 071/354-26-63, 0606/23-55-02 
FORD TRANSIT, 1997/98 f.?109 tys. lun, 2500 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, immobilizer, el. reg. lusterka, poduszka 
pow., centralny zamek, - 32.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-04-16, 
0602/44-01-11
FORD TRANSIT BUS, 1998 r., 81 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, wzmocniony silnik, wspomaganie, cen
tralny zamek, RM, hak, kompletna dokumentacja, 9-osobo
wy, - 37.000 zł. Gogów, tel. 076/833-34-94,0603/38-44-24 
FORD TRANSiT, 1998 r., 2000 ccm podwójna kabina, alumi
niowa skrzynia, szary, wspomaganie, centralny zamek, hak, 
nie eksploatowany w krąu, raty, leasing, cena 38.500 zł. Świd
nica, tel. 074/853-36-01,0601/79-66-78 
FORD TRANSIT, 1998/99 r., 73 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
niebieski, wzmocniony silnik, wspomaganie kierownicy, radio
odtwarzacz, krótki, niski, blaszak, poduszka powietrzna. ABS, 
blokada tylnego mostu (SRS), bez wypadku, faktura VAT, •
38.000 zi lub zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/867-18-52

FORD TRANSIT, 1999 r., 45 tys. km, 2500 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 9-osobowy, niski, krótki, • 52.000 zł. Wrocław, tel.
348-95-23, 0603/38-02-30
GAZ 51,1954 r., 3480 ccm, benzyna, zielony, pogotowie tech
niczne, specjany, sprawny technicznie, zarejestrowany, -
2.000 zł. Poniec, tel. 065/573-91-71,0503/66-98-15 
GAZ 53 A, 1980 r., diesel skrzyniowy, ładowność 4 1, silnik 
C-385, • 2.000 zł. Wolimierz, gm. Leśna, tel. 0603/41 -0^-50 
H ANO MAG F45, 1975 r., 2800 ccm w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, kontener, - 7.000 zl. Wrocław, tel. 071/372-77-60 
HYUNDAI, 1996 r., 2500 ccm, TD. biały, bus • 4.200 DEM. 
Jawor, tel. 0608/08-81-17
HYUNDAI H100 BUS, 1994 r., 103 tys. km, biały, ład. 1100, 
wspomaganie, - 17.000 zł lub zamienię na osobowy. Odola
nów, tel. 062/733-22-90
HYUNDAI H100 BUS, 1996 r., 139 tys. km, 2500 ccm, diesel, 

r biały, radio, wspomaganie, reg. kierownica, hak, alarm, I wła
ściciel, bliźniacze koła, - 24.200 zł lub zamienię na osobowy 
albo na terenowy. Legnica, tel. 076/855-09-40,0601/84-95-38 
HYUNDAI H100,1997 r„  biały, blaszak, oszklony, WK, 2 bocz
ne otwory na szyby, zaślepione, alarm, immobilizer, 5 miejsc, 
radio, ład. 1235 kg, hak, opony 185 R14C, - 22.000 zł ♦ VAT. 
Gdynia, tel. 058/561-40-74
HYUNDAI H100,1997 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, izoter
ma, bliźniacze koła, wspomaganie kier., lad. 1.61, - 24.000 zł. 
Zdzieszowice, tel. 077/484-63-56,0502/50-82-06
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I- Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 I  
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266,8" -IT 00 I

IFA L50,1973 r. oryginalna wywrotka 3-stronna, przegląd do
12.2001 r, - 2.700 zł lub zamienię na spycharkę DT-75, + do
płata. Głuszyca, tel. 0603/36-13-96 
IFA W50,1979 r. „paszowóz’ , po remoncie kapitalnym, • 5.500 
zł. Strupina, tel. 071/312-66-81 
IFA W50L, 1980 r. + naczepa, 1-osiowa, 10 1, opony 80%, 
dużo części, - 5.500 zł. Ujazd Górny, tel. 076/871-92-92, 
0606/39-69-67
IFA L50,1986 r. kontener meblowy, stan dobry, • 4.900 zł. 
Olszyna, tel. 075/721-22-76
IFA W50 L, 1986 r., seledynowy, skrzyniowy, alum. burty, 
oplandekowany, możliwość założenia HDS* - 6.900 zl łub za
mienię na Fiata 126p lub ciągnik rolniczy. Przemków, tel. 
076/832-05-33 po godz. 20
IFA WL-50,1987 r., 63 tys. km, 6500 ccm, niebieski, oryg. 
3-stronna wywrotka, 4 x 4 ,  blokada, ogumienie 70%, stan 
dobry. - 6.000 zl + VAT. Wysocko Wielkie, tel. 062/738-09-01 
IFA L60,1988 r., niebieski, skrzyniowy, z przednim napędem, 
-13.500 zl. Radom. tel. 048/363-89-57.0603/67-67-42 
IFA W50L, 1989 r. kontener, ocieplony, podwójna kabina, mały 
przebieg, stan b. dobry, - 5.500 zl. Wrocław, tel. 071/348-79-97, 
0601/64-81-07
IFA L60,1990 r. zarejestrowany, nowe opony, nowe akumu
latory, 13 europalet, - 20.500 zł. Świerzawa, tel. 
075/713-54-21,075/713-59-58 
ISUZU MIDI, 1990 r., 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 2 rzę
dy foteli, nowa tapicerka i podsufitka, fotele welurowe, bocz
ne tylne szyby w kolorze niebieski metalic, stan lakierniczy b. 
dobry, elegancki wygląd, -14.500 zł. Góra, teł. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
ISUZU MIDI, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
oszklony, 5-osobowy, I właściciel w kraju, hak, wspomaganie 
kierownicy, RM, zadbany, • 9.000 zl. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-19-27
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 
ISUZU MIDI, 1996 r., 158 tys. km, 2400 ccm, TD, biały, 5-oso
bowy, oszklony do połowy, hak, radio, wspomaganie kierow
nicy, ^  19.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Żary, tel. 
068/375-98-52,0608/03-50-24 
IVECO, 1985 r., 3800 ccm ciągnik siodłowy, • 1.800 zł. Legni
ca, tel. 076/852-39-07,0603/91 -07-22 
IVECO TURBO ZETA, 1987 r., 500 tys km, 6000 cćm, niebie
ski, plandeka celna, winda 700 kg składana, dł. 6.2 m, lad.
3.51 -19.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/88-66-66 
IVECO, 1990 r., 90 tys. km, 13798 ccm, niebieski, bez wy
padku, sprawny, stan dobry, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66, 0503/01-88-84 
IVECO TURBODAILY, 1992 r., 250 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, kolor piaskowy, bliźniacze koła, plandeka dł. 4,2 m, szer. 

■ 2,35 m, wys. 2,1 m, ład. 2700 kg, 3-osobowy, nowe opony, -
25.000 zi lub zamienię na Stara 1142. Krzeszów, gm. Kamien
na Góra, tel. 0606/30-74-14
IVECO MAXł, 1992 r., turbo‘.Zeta’ , biały, blaszak, bliźniacze 
koła, masa całk. 7.41, • 26.000 zł. Leszno, tel. 065/529-72-40, 
527-11-37, 0601/76-63-41
IVECO TURBO-STAR, 1992 r., 692 tys. km, biało-czerwony, 
360 KM, skrzynia ZF-16, resor, klimatyzacja, Webasto, pełna 
elektryka, owiewki, hydraulika, nowe opony, stan b. dobry, •
28.000 zł ♦ VAT. Oleśnica, tel. 0607/53-05-58
IVECO EUROCARGO, 1993 r., 240 tys. km, żółty, kontener 
aluminiowy + tapicerka, typowy meblowóz, wym. 640 x 225 x 
235 cm, stan idealny, halogeny, bez wypadku, I właściciel, 
hamulec górski, - 43.000 zł. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 
0601/78-01-84
IVECO DAILY, 1994 r., 210 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czer
wony, maks. wysoki i długi, serwisowany, nowe opony, stan 
b. dobry, - 29.900 zł lub zamienię. Żagań, tel. 0600/33-22-19 
IVECO EUROTECH, 1995 r., 500 tys. km. 9500 ccm, biały, 
ciągnik siodłowy, poduszki, webasto, podnoszona oś, wyci
szony, koncesja WKS, - 125.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/89-29-26
IVECO EUROCARGO, 1997 r., 210 tys. km, biały, oplandeko
wany, 5.80 x 2.44 x 2 m, stan b. dobry, spłacony w 58 %, •
130.000 zl. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-26-87 w 
godz. 7-16,077/483-54-62
i VEC0 19-033,1989 r., 12000 ccm, szary metalic, ciągnik sio
dłowy, kabina sypialna, hydraulika do wywrotu, na podusz
kach, I właściciel, stan b. dobry, • 27.000 ż ł lub zamienię na 
samochód dostawczy albo osobowy. Kłodzko, tel. 
074/815-17-42 wieczorem, 0605/94-84-87 
IVECO 190-33, 1987 r., czerwony, ciągnik siodłowy, na po
duszkach, bogate wyposażenie, po lakierowaniu, stan b. do
bry *  naczepa Trailor, oplandekowana, dł. 12.40 m, resor, -
31.000 zl. Legnica, tel. 076/887-13-85» 0609/51-26-04 
IVECO 190-33T, 1985 r. ciągnik siodłowy z naczepą, stan 
dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 342-39-09 wieczorem,
342-23-05
IVECO 30-8,1985 r., 5 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, po 
remoncie silnika, furgon, izoterma, nie wymaga napraw, -
9.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-20-87
IVECO 30-8 BUS, 1992 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, maks. przedłużony i podwyższony, pojedyncze koła, hak, 
RO, kabina 3-oSobowa, wspomaganie, nowe opony, po re
moncie przedniego zawieszenia, powymianie rozrządu, nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, stan dobry, • 21.000 zl (w tym VAT, 
możl. wyst fakt VAT). Opole, tel. 077/455-45-90 
IVECO 35-10,1991 r., 210 tys. km. 2500 ccm, turbo D, nie
bieski, I rejestracja w 1993 r., lad. 1.51 ♦ hak do 2.61, zareje
strowany na kategorię prawa jazdy B, stan b. dobry, po wy
mianie podzespołów silnika, nowy akumulator (gwarancja), •
28.000 zł. Opole, tel. 077/461-14-73,0601/18-03-54

IVECO 35-10, 1992 r., 2500 ccm, zielony, plandeka celna, 
4,0x2,0x2,0, kola bliźniacze, hak, nowy akunulator, nowe opo
ny, po remoncie zawieszenia, - 24.500 zł. Wrocław, tel.
349-11-49,0602/31-54-13
MEGO 35-10,1993 r., 300 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żółty, 
długi, wysoki, bliźniacze koła, stan dobry, możliwa faktura VAT, 
-"25.000 zł. Lubsko, tel. 0603/40-51-56 
IVECO 35-10,1993 r., 119 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, bliźniacze koła, wspomaganie, ABS, alarm, 
udokumentowane pochodzenie, I właściciel w kraju, stan b. 
dobry, - 27.500 zł. Wrocław, tel. 349-35-28 po godz. 18, 
0601/69-24-11
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1994 r„ 240 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, kompletna dokumentacja, - 30.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-53-82,0602/25-89-03 
IVECO 35-10,1994 a , 200 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, przedłużony, bliźniacze koła, wzmocnione za
wieszenie, - 32.000 zł. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
IVECO 35-10,1996 r., 2500 ccm, biały, plandeka 4.2x2.2x2.2 
m, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji ♦ przyczepa 
4.2x2.2x2.2 m, - 42.000 zł. Nysa. tel. 0604/15-69-21 
IVECO 35-10,1996 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żółty, 
maks. długi, wysoki, blaszak, bliźniacze koła, I właściciel, 
kupiony w salonie, alarm, immobilizer, stan b. dobry, • 40.000 
zł + VAT. Wrocław, tel. 0603/37-56-84 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00439 
www.autogielda.com.pl)
IVECO 35-10,1996 r., 2500 ccm, turbo D plandeka, cena -
40.000 zł + VAT. Nysa, tel. 0608/58-51-25
IVECO 35-10,1996 r., 142 tys. km, 2800 ccm, TDi, biały, stan 
idealny, serwisowany, podwyższony, długi, RM Sony, I wła
ściciel, - 31.000 zł lub zamienię na osobowy, możliwe raty. 
Strzelin, tel. 071/392-80-41
IVECO 35-10 DAILY, 1996 r., 285 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
biały, maks. przedłużony i podwyższony, wspomaganie, techn. 
sprawny, kupiony w kraju, - 28.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 
0601/76-60-87
IVECO 35-10 TURBO DAILY, 1997 r., 2800 ccm, turbo D, bia
ły, długi, wysoki, bliźniacze koła, serwisowany, wspomaganie 
kierownicy, faktura VAT, - 37.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0602/70-67-23
IVECO 35*12,1992 r., 250tys. km, 2500 ccm, TDI, czerwony, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie kier., bliźniacze 
koła, hak, zamknięcie celne, w ciągłej eksploatacji, - 28.000 
zł. Radwanice, tel. 071/311-76-34 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - A00510 www.auto- 
gielda.com.pl)
IVECO 35-12,1994 r., 2500 ccm, turbo D kontener, cena •
35.000 zł ♦ VAT. Nysa, tel. 0604/15-49-21
IVECO 35*8,1992 r., 2500 ccm, diesel kontener, stan b. do
bry, - 29.000 zł. Nysa, tel. 0608/58-51-25 
IVECO 35-8,1993 r„ 2500 ccm, biały, kontener 4.2x2.2x2.2 
m, po kapitalnym remoncie, stan b. dobry, w ciągłej eksplo
atacji, - 25.000 zł. Nysa, tel. 0604/15-69-21 
IVECO 40-10,1996 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, brązo
wy, blaszak, podwyższony, długi, stan b. dobry, do sprowa
dzenia z Niemiec • 12.300 DEM. Kłodzko, tel. 074/868-74-03, 
0601/15-81-08
IVECO 40-10,1996 r., 129 tys. km, 2500 ccm, turbo D, brązo
wy, blaszak, podwyższony, długi, stan b. dobry, do sprowa
dzenia z Niemiec - 10.300 DEM. Wałbrzych, tel. 
074/868-74-03,0601/15-81-08 
IVECO 440-42 E, T/P, 1996 r., 330 tys. km. 13798 ccm. czer
wony, 420 KM, eurotech, klimatyzacja, podnoszona oś, pilot 
ciągnik siodłowy, cena - 75.000 zł + Vat, w rozliczeniu może 
być Audi A4, BMW 3, do 40.000 zł. Bogatynia, tel. 
0608/29-72-84
IVECO 45-10 TURBODAILY, 1993 r., 2500 ccm, biały, konte
ner z agregatem, dł. 4 m, szer. 2 m, wys. 2.2 m, • 29.000 zł. 
Sława, tel. 068/356-77-35

MECO 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 opo,^,,

IVECO 45*10,1997 r., 124 tys. km, 2800 ccm, turbo D, biały, 
furgon, - 48.000 zł. Tarnów Opolski, tel. 0602'49-30-30 
IVECO 50-01,1991 r. chłodnia z agregatem, 6 komór chłod
niczych, • 27.000 zl. Ostrów Wlkp., teł. 062/592-03-44 
IVECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r., 210 tys. km, 2800 
ccm, TDI, biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. przedłużo
ny i podwyższony, ład. 3.2 t, • 54.500 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-83,0601/55-26-69 
IVECO 75*14 EUROCARGO, 1993 r.. 200 tys. km, 3400 ccm. 
diesel, czamy, oplandekowany, winda załadowcza, - 55.000 
zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/842-60-98 
IVECO 75*14 EUROCARGO, 1993 r., 240 tys. km, żółty, kon
tener alum., tapicerka, meblowóz, stanldealny, halogeny, bez 
wypadku, I właściciel, hamulec górski, - 43.000 zł. Oleśnica, 
tel. 0601/78-01-84
IVECO 75-14 EUROCARGO, 1994 r., 4000 ccm, TDi, czer
wony, po wymianie tłumików, tarcz hamulcowych i klocków, 
ABS, wspomaganie, blaszak, hamulec górski, lad. 4 t, 
skrzyniowy, oszczędny, • 44.000 zł lub zamienię na busa. Gło
gów, tel. 0607/75-48-11
IVECO 80-15 EUROCARGO, 1992 r., 430 tys. km, 6000 ccm 
skrzynia ład. 6.2 x 2 m, sypialnia 4 x 2 m, webasto + przycze
pa 7.4 x 2 m, 4 x 3 m, z 1998 r., ład. 2 t cena 51.000 zł ♦ VAT. 
Kłodzko, tel. 074/867-59-02,0602/65-70-71 
IVECO MAGIRUS, 1981 r. stan b. dobry, po remoncie silnika, 
• 8.200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-08 
IVECO MAGIRUS, 1989 r., 3800 ccm, diesel, niebieski, kon
tener o ład. 6.5 tony, zatarty silnik, zarejestrowany, • 9.000 zł 
lub zamienię. Sława, tel. 0607/32-06-22 
JELCZ 315,1978 r., 11000 ccm przegląd do 2002 r., wywrot
ka 3-stronna, duża skrzynia, techn. sprawny, - 5.900 zł. Lu
bań, tel. 075/646-17-06
JELCZ 315,1979 r. skrzyniowy, • 4.000 zł lub wynajmę. Oła
wa. tel. 071/313-34-06
JELCZ 315,1980 r., - 5.000 zł lub zamienię na ciągnik albo
osobowy. .Nasławice, tel. 071/346-10-42
JELCZ 315,1984 r., 180 tys. km, SW-680, biało-niebieski,
stan dobry, - 6.000 zł. Obora, gm. Lubin, teł. 0602/17-73-36
JELCZ 317,1976 r., 11100 ccm, zielony, wywrotka, wywrót
na 3 strony, wysokie burty, stan dobry, - 5.800 zł. Głogów, tel.
076/835-55-06,0601/55-17-94
JELCZ 317 C, 1980 r. ciągnik siodłowy, stan b. dobry, opony
bezdętkowe, • 5.500 zł lub zamienię. Świdnica, tel.
0606/99-56-28
JELCZ 317,1982 r., 11100 ccm, czerwony, wywrotka, • 7.000 
zł lub zamienię na sam. osobowy. Głuszyca, woj. wałbrzy
skie, tel. 0604/59-13-38
JELCZ 317 3W, 1983 r., zielony, dużo nowych części, - 8.000 
zł lub zamienię na samochód osobowy. Przeworno, tel. 
0604/90-65-08
JELCZ 317 WK, 1983 r., 11100 ccm wywrót na 3 strony, ta
chograf, w ciągłej eksploatacji, - 8.700 zł. Zagórze Śl., tel. 
074/845-39-26
JELCZ 317 3W, 1984 r., 11100 ccm, szary, stan techn. b. do
bry, w ciągłej eksploatacji, 3-stronny wywrót - 11.000 zł lub 
zamienię na osobowy, w podobnej cenie. Bralin, tel. 
062/781-10-44
JELCZ 317 3W, 1984 r ,  100 tys. km, 11100 ccm stan techn. 
dobry, po remoncie silnika i ukł. hydraulicznego, tachometr, -
4.400 zł. Legnica, tel. 076/856-32-78 
JELCZ 317,1984 r. w ciągłej eksploatacji, stan dobry, ♦ przy
czepa Autosan D-83, • 6.000 zł. Lubin, tel. 0601/27-12-59 
JELCZ 317 D, 1986 r, wywrotka, Ustronna, opony 1100, w

ciągłej eksploatacji, z przyczepą HL 8011 (wywrotka 2-stron- 
na,, ład. 8 1), -'13.300 zł. Pełcznica. tel. 0604/82-56-45 
JELCZ 317 D, 1986 r. wywrót 3-stronny, przyczepa HL 8111,
8-tonowa, wywrót 2-stronny, • 12.500 zł. Iwona Sochacka, 
55-080 Pełcznica 16, gm. Kąty Wrocł.
JELCZ 317 D, 1986 r. wywrotka na 3 strony, przyczepa HL 
8011, ład. 8 1 wywrót na 2 strony, razem lub osobno, -13.000 
zł. Pietrzykowice, woj. wrocławskie, tel. 0606/50-99-68 
JELCZ 317,1986 r., 11000 ccm, diesel 3-stronna wywrotka, 
opony 1100, w ciągłej eksploatacji, -'8.300 zł lub zamienię na 
osobowy bus lub ciągnik rolniczy. Wrocław, tel. 0604/82-56-45 
JELCZ 317 3W, 1987 r. ♦ silnik SW-680, - 5.000 zł. Chroślice 
13, tel. 076/870-84-14
JELCZ 317 3W, 1987 r. wywrotka, -12.000 zł. Legnica, tel. 
076/855-06-33
JELCZ 317, 1988 r„  kolor groszkowy, wywrót na 3 strony, 
podwyższone burty, w ciągłej eksploatacji, stan techniczny 
dobry, • 16.000 zl lub zamienię na osobowy. Czerwona Woda, 
tel. 075/778-03-86
JELCZ 317,1988 r. ciągnik siodłowy, zarejestrowany, dużo 
zapasowych części, - 4.700 zł. Trzebień, tel. 062/781-41-34 
JELCZ 317 W, 1989/% r., 11000 ccm, turbo D, żółty, skrzynia 
ład. przedłużona o 70 cm, wzmocnione resory, podwyższone 
burty, - 5.500 zł. Lubin, tel. 076/749-70-78 
JELCZ 317 C, ,1990 r., 110 tys. km, 11100 ccm, biały, ciągnik 
siodłowy, zarejestrowany, sprawny, - 3.500 zł lub zamienię... 
tel. 0502/98-72-1
JELCZ 317 W, 1991 r., 53 tys. km. SW-680. szary, - 9.000 zl. 
Strzelin, tel. 071/392-24-16.0606/35-02-93 
JELCZ 317,1991 r., 11100 ccm, czerwony, wywrotka 3-stron- 
na, wysokie burty, silnik w b. dobrym stanie, w ciągłej eksplo
atacji, stan b. dobry, - 15.000 zl. Sulmierzyce, tel. 
062/722-31-46
JELCZ 325,1982 r., biały, skrzyniowy, ład. 8 1, stan dobry, •
5.500 zł. Bogusławice, tel. 071/314-75-21.
JELCZ 325,1982 r. po remoncie silnika *  przyczepa Autosan 
D-83, - 5.000 zł. Góra, tel. 065/544-46-42 
JELCZ 325,1982 r. oplandekowany ♦ przyczepa D-83, ład. 
zestawu 181, - 8.500 zł. Legnica, tel. 0601/16-87-69 
JELCZ 325 DH, 1982 r. po remoncie ♦ przyczepa Autosan D 
616,1987 r., ład. 11.51 -11.000 zł. Polwica, tel. 071/303-06-05 
po godz. 19
JELCZ 325,1983 r. silnik po kapitalnym remoncie, nowe opo
ny, oplandekowany, kabina komfortowa, wspomaganie, • 9.900 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-62-72,0609/63-50-47 
JELCZ 325,1984 r., 115 tys. km, 11100 ccm, diesel, kość sło
niowa, wywrotka na boki, skrzynia ładunkowa metalowa, wym.
5,20 x 2,30 x 1 m, skrzynia biegów 6-tka, ład. 9 ton, sprawny 
technicznie, ogumienie 50%, kabina po malowaniu. - 5.000 
zł. Kowary, tel. 075/718-31-83,0606/25-28-23 
JELCZ 325,1984 r., 11100 ccm po remoncie, nowa skrzynia 
ładunkowa, podłoga metalowa, plandeka t  przyczepa HL 
8011, zestaw do przewozu zboża, - 13.000 zł. Radków, tel. 
074/871-20-20
JELCZ 325,1988 r.. 11100 ccm, turbo D, żółty, stan dobry,
6-biegowy, oplandekowany, I właściciel, - 9.000 zł + VAT lub 
zamienię na naczepę 3-osiową albo dostawczy., teł. 
090/68-38-75,0602/67-64-95
JELCZ 325, 1988 r., 11100 ccm, turbo D. żółty, 6-biegowy, 
stan dobry ♦ przyczepa Autosan D-616, z 89 r., zestaw po 
remoncie, oplandekowany, - 15.000 zł lub zamienię na na-
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czepę 3-osiową, lub dostaw., w tej cenie. Gozdnica, tel. 
090/68-38-75,0602/67-64-95
JELCZ 342 S, 1990 r., 100 tys. km, 11100 ccm, biały, w cią
głej eksploatacji, stan dobry, - 12.000 zł. Brzeg, tel. 
077/411-22-33,0602/71-28-66 
JELCZ 342,1990 r., 110 tys. km, 11100 ccm, czerwony, nowe 
opony, stan dobry, skrzyniowy, - 8.500 zł lub zamienię na do
stawczy o ład. do 1.81. Strzegom, teł. 074/855-07-71 
JELCZ 640 STEYER 3W, 1980r. wywrotka, 2 sztuki. -15.000 
zl. Środa Śląska, tel. 0605/21-59-13 
JELCZ 640 3W, 1980 r., 11100 ccm po remoncie kapitalnym 
silnika, stan dobry, • 15.000 zL Kotla, tel. 076/833-10-50 
JELCZ RTO, 1981 r., diesel, niebieski, skrzyniowy, po remon
cie silnika, bez rejestracji, - 2.500 zl. Zgorzelec, tel. 
075/775-32-89
O  KAMAZ, 1990 r. c ią gn ik  s io d ło w y  + naczepa 

ZREMB, ład. 2 6 1, w c iągłej eksploatacji, I w łaśc i
c ie l, zw oln ien iony z podatku VAT, system atycz
nie, kom pleksowo remontowany, rok po napra
w ie głównej s iln ika, opony i akum ulatory b. do
bre, tachograf, łóżko cena zestawu - 24.000 zł, 
m o ż liw o ś ć  s p rz e d a ż y  o s o b n o . te l. 
076/834-96-59 01027541

KAMAZ 5320,1979 r., 60 tys. km, 10850 ccm, diesel, bordo
wy, rej. do 04.2002 r., stan dobry, -10.000 zł lub zamienię na 
Stara 200, skrzynia, Liaz. Wałbrzych, tel. 0502/28-68-81 
KAMAZ 5320,1979 r., 80 tys. km, 10840 ccm, diesel, czer
wony, kabina, sypialnia, plandeka (wys. 2,3 m), połówki, spo
iler, RO, CB + przyczepa D-83, plandeka wys. 2,3 m, całość 
po remoncie, stan dobry, -14.000 zł. Wrocław, tel. 785-06-65 
KAMAZ 5320,1981 r., pomarańczowy, 3-stronny wywrót stan 
dobry, przegląd do 11.2001 r., w ciągłej eksploatacji, nowe 
opony, -13.000 zł. Lubań, tel. 075/722-19-33 
KAMAZ 5511,1978 r., 82 tys. km, 10850 ccm, diesel, czer
wony, stan techn. b. dobry, nowe opony, - 15.000 zł. Opole, 
tel. 077/457-54-80,0501/54-04-15 
KAMAZ 5511,1979 r., 10800 ccm, pomarańczowy, wywrot
ka, w ciągłej eksploatacji + przyczepa, wywrót dwustronny, 
metalowa HK-5, ład. 8 1 zestaw kpi, - 15.000 zł. Kożuchów, 
tel. 068/355-34-34
KAMAZ 5511,1980 r. wywrotka, burty podwyższone, kabina 
po remoncie, techn. sprawny, - 9.500 zł lub zamienię na oso
bowy. Kotla, tel. 076/831-85-86 
KAMAZ 5511,1980 r., - 15.500 zł. Wrocław, tel. 0601/58-61-09 
KAMAZ 5511,1980 r. stan dobry, - 15.500 zł. Wrocław, lei. 
0605/54-23-59
KAMAZ 5511,1980 r. oryginalna wywrotka, w ciągłej eksplo
atacji, stan dobry, kabina do drobnych poprawek blacharskich, 
- 9.000 zł. Wrocław, tel. 0501/12-73-06 
KAMAZ 5511, 198? niebieski, wywrotka, sprawny, stan 
opon i kabiny dobry, - 12.000 zł lub zamienię na osobowy. 
Polanica Zdrój, teł. 074/868-23-33 
KAMAZ 5511,1984 r. stan dobry, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/54-23-59
KAMAZ 5511,1984 r., pomarańczowy, oryginalna wywrotka, 
stan b. dobry, • 19.000 zi lub zamienię na osobowy. Wrocław, 
teł. 0606/92-03-04
KAMAZ 5511,1985 r., 120 tys. km, 10800 ccm, diesel, poma
rańczowy, stan dobry, nowe opony (kostka), ważny przegląd, 
w ciągłej eksploatacji, - 21.000 zł. Stanowice, gm. Strzegom, 
tel. 0605/83-10-25
KAMAZ 5511, 1988 r.. • 26.000 zł. Janków Zaleśny, tel. 
062/734-84-79,0602/33-71-13 
KIA CERES, 1995 r., 50 tys. km, 2200 ccm, diesel kontener, 
ład. 1.41. • 16.000 zł. Korfantów, tel. 077/431-90-66 
KRĄŻ 256,1978 r., zielony, wywrotka ♦ dużo części zamień-
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nych, *  14.000 zł lub zamienię na Stara 200 3W. Wałbrzych, 
tel. 074/842-16-07,0600/64-02-65,0608/12-19-77 
LIAZ, 1984 r. ciągnik siodłowy, z hydrauliką dó wywrotu, z 
naczepą 1-osiową (oś skrętna), po remoncie, zarejestrowa
ny, - 8.500 żł. Płoty, tel. 068/327-87-15,068/327-88-17 
LIAZ, 1984 r., diesel, turbo, czarny, ciągnik siodłowy, z hy
drauliką do kiprowania, po remoncie, odmalowany, po reje
stracji, silnik z 1990 r, - 6.000 zł. Czerwieńsk, teł. 
068/327-87-15
UAZ, 1985 r., 12000 ccm, turbo D, czeiwony, ciągnik siodło
wy, 5-biegowy, webasto, tachograf'+ naczepa Traiior, opłan- 
dekowana, alum. burty, - 20.000 zł. Żary, tel. 0602/11 -44-86 
LIAZ 110,1985/99 r., 20 tys. km. 12000 ccm, diesel, zielony, 
HOS udźwig 1800 kg, z dokumentacją, wywrót, dwa siłowni
ki, skrzynia 6x2,5x1 m, kabina uchylana, dwa łóżka, koła bez
dętkowe, po remoncie, - 29.000 zł. Lubin, tel. 076/846-71-44 
UAZ, 1986 r. z naczepą - 24.000 zł. Nysa, tel. 077/435-76-54 
UAZ, 1987 r„ 140 tys. km, 12000 ccm, biały, plandeka, RO, 
TV, ekspres, stan b. dobry, - 17.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/746-20-48,0608/89-78-45 
LIAZ, 1987 r., niebieski, ciągnik siodłowy, podnoszona kabi
na, turbosprężarka po regeneracji, roczne akumulatory, stan 
opon b. dobry, - 7.900 zł. Opole, tel. 077/456-83-31 po 
godz. 16,0606/44-22-87
LIAZ 100.02,1987 r., 11940 ccm, niebieski, kontener, izoter
ma, ład. 10t 16 europalet, półbiegi, przegląd techn. do 2002 
r., stan techn. b. dobry, - 11.000 zł lub zamienię na osobowy. 
Opole, tel. 0606/42-07-84
UAZ 110.053,1988 r., 142 tys. km, turbo 305 KM, półbiegi, 
stan b. dobry, przyczepa Brandys, 3-osiowa, 161 opony bez- 
dętkowe, plandeki, zestaw ład. 24 t  - 39.000 zł. Kąty Wrocł.. 
tel. 071/316-79-01, 0601/79-75-97 
LIAZ 110,1988 r., 300 tys. km, 12000 ccm, czeiwony, buda- 
mobil, na 15 europalet, na poduszkach, koła bezdętkowe, 
kontener, -14.000 zł. Oława, tel. 0501/29-18-69 
LIAZ 100.4,1988 r., 11940 ccm, turbo, niebieski, ciągnik sio
dłowy, intercooler, 320 KM, poduszka, ospoilerowany, stan 
dobry, - 20.000 zł lub zamienię na Stara 200, skrzyniowy, prze
robiony na wywrotkę, Rososznica, tel. 074/819-60-13.
UAZ 110.020,1989 r., turbo, niebieski, skrzyniowy, oplande- 
kowany, podnoszona kabina, po remoncie kapitalnym, ospo
ilerowany, opony bezdętkowe, - 17.000 zł + VAT. Wrocław, 
teł; 071/353-50-86. 0602/61-38-74 
UAZ 150.261,1989 r., 400 tys. km, niebieski, turbo interco
oler, opony bezdętkowe + przyczepa HL, - 35.000 zl. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/811-38-21 
UAZ 110.421,1989 r„ 11940 ccm, niebieski, ciągnik siodło
wy, intercooler + naczepa Budamobil, na poduszkach, z 1981 
r„ ład. 18 t  drzwi z tyłu i z boku, - 15.000 zł. Grodków, tel. 
077/415-16-29 do godz. 15,415-16-22 po godz. 18 
UAZ 111.800, 1989 r. do transportu drewna dłużycowego, 
dźwig, przedni napęd, stan podzespołów dobry, • 48.000 zł + 
VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
UAZ 111.800,1989 r. auto do transportu dłużycy leśnej, przed
ni napęd, dźwig Hara 80, przyczepa kłonicowa, stan techn. b. 
dobry, możl. kupienie z platformą do transportu drewna sto
sowego, poj. 25 m3, • 48.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
LIAZ 110.053, 1989 r., 12000 ccm, niebieski, skrzyniowy, 
oplandekowany, 15 euro, opony bezdętkowe, winda Hubfix 
udźwig 1 1 + stała praca umowna • 30.000 zł. Wilkszyn, tel. 
071/396-36-26
UAZ 100,1989 r., 15 tys. km ciągnik siodłowy, po wymianie 
silnika, opony bezdętkowe, spoilery, obniżone siodło, stan b. 
dobry + naczepa, na 33 europalety, stan b. dobry, razem albo 
osobno, • 27.000 zł lub zamienię. Wrocław, te l 0503/92-35-75 
UAZ 261.1989 r., 250 tys. km, 11940 ccm, wiśniowy, samo
wyładowczy, 2-jasobowy, (ad. 8 .3 1 + przyczepa samowyła
dowcza NRD HL 10 T, 1988 r., ład. 121 -14.600 zł. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-29
LIAZ 110.561, 1990 r. ciągnik siodłowy, techn. sprawny, -
18.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94 
UAZ 111.800,1990 r. oryg. auto do transportu dłużycy le
śnej, przedni napęd, dźwig i przyczepa kłonicowa, dozór, stan 
zestawu idealny, • 55.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy. 
Kudowa Zdrój. tel. 0602/69-90-51
UAZ 111.80,1990 r., niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, 
z dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry, - 46.000 
zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
LIAZ 111.80,1990 r., niebieski, stan b. dobry, do przewozu 
dłużycy leśnej, dźwig Hara 80, - 50.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
UAZ 111.80,1900/91 r., złoty metaiic, do przewozu drewna 
dłużycowego, z dźwigiem Hara 80, wózek, śtan idealny, po 
remoncie, -  54.000z ł*  VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71 -67-11 .
LIAZ 110.561,1990/91 r., turbo intercooler ciągnik siodłowy, 
na poduszkach, webasto, przystawka do wywrotu, nowe opo
ny, - 17.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/847-38-92 
LIAZ 110.571,1991 r„ 300 tys. km, 12000 ccm, diesel, nie
bieski, intercooler, na poduszkach, opony bezdętkowe, w cią
głej eksploatacji, stan b. dobry, - 12.000 zł + VAT. Polanica 
Zdrój, tel. 0605/32-69-11
UAZ 111.800,1991 r. auto do transportu dłużycy leśnej, dźwig 
Hara 80, przedni napęd, stan techn. dobry; • 47.000 zł + VAT. 
Kłodzko, tel. 0605/26-85-00
LIAZ, 1991 r. ciągnik siodłowy, turbo + intercooler, zawiesze
nie pneumatyczne tył i przód, 9-biegowy, po remoncie silni
ka, stan idealny, - 30.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
LIAZ 111.60,1991 r., niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, 
z dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry, - 47.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, teł. 0603/71-67-11 /
UAZ 110,1992 r., biały, maxi. ciągnik siodłowy, stan idealny, 
poduszki, opony bezdętkowe, -18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LUBLIN 3352,1993/94 r., 2400 ccm, diesel, piaskowy, konte
ner, techn. sprawny, nie wymaga napraw, stan dobry, • 11.700 
zł lub zamienię na samochód osobowy. Legnica, teł. 
076/858-40-55,0604/69-81-09 
LUBLIN 3392,1994 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 3 
osoby, kabina z tworzywa poliestrowego, stan b. dobry, •
11.000 zł. Wrocław, tel. 0600/87-31-59
LUBUN 3392,1994 r., 123 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
nowe opony, nowy docisk sprzęgła, bez rdzy, nowe hamulce, 
stan techn. b. dobry, - 12.500 zł. Ząbkowice* Śląskie, teł. 
074/815-71-03,0603/07-22-86 
LUBUN 3392 FURGON, 1994/95 r ,  60 tys. km. 2500 ccm, 
diesel, biały, 3 osoby + 1.000 kg, stan b. dobry, - 11.200 z). 
Opole. teł. 0603/12-74-61
O  LUBLIN FURGON, 1995 r., b iały, po rem oncie s il

nika, stan dobry, • 12.000 z ł + VAT. Wrocław, tel. 
071/352-93-21,0501/22-61-91 01027681

LUBLIN i, 1995 r., 2400 ccm, diesel 4-biegowy, plandeka, w 
ciągłej eksploatacji, przegląd do 03.2002 r, -11.700 zł. Strze
lin, tel. 071/393-32-88
LUBLIN II KONTENER. 1996 r., 155 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, stan b. dobry, • 15,500 zł. Opole, tel. 0601/47-62-34 
LUBLIN 3372,1996 r., biały, kontener, ospoilerowany, stan b. 
dobry, -11.500 zł ♦ VAT. Legnica, tel. 0604/41-80-47

LUBLIN FURGON, 1996 r., 82 tys. km, 2400 ccm, diesel, bia
ły, 3-osobowy ♦ 1100 kg ład., pow. ładunkowa z tworzywa 
poliestrowego (nie koroduje), możliwość przewozu art. spo
żywczych, -18.000 zł. Lubin, tel. 0607/15-92-77 *
LUBUN, 1996 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, nowe sprzęgło 
z dociskiem, 5-biegowy, otwierany z obu stron, książka ser
wisowa, stan b. dobry, -15.000 zł lub zamienię na tańszego 
Poloneza Trncka z zabudową. Wrocław, tel. 0601/87-14-08 
LUBUN II, 1997 r., 100 tys. km; 2400 com,turbo D, biały, stan 
b. dobry, skrzynia aluminiowa, plandeka celna, podwyższo
ny, spoiler nad kabiną RO, I właściciel, dokumentacja serwi
sowa, bez wypadku, wspomaganie, immobilizer, - 22.500 zł + 
VAT. Wrocław, teł. 781-45-78,0606/85-26-58 
LUBLIN 3307,1997 r ,  diesel kontener, wspomaganie, owiew
ka nad kabiną RO, po przeglądzie, - 21.000 zł. Gryfów Śl., 
tel. 075/781-42-63
LUBUN 3504,1997 r., 2400 ccm, diesel stan b. dobry, - 23.000 
zł (możl. wyst fakL VAT). Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
LUBLIN II 3302, 1997/98 r., 95 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
czerwony, I rej. w 1998 r., 3 miejsca siedzące, wspomaganie 
kierownicy, stan b. dobry, kupiony w salonie, serwisowany •
15.000 zł ♦ VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
LUBLIN II 3372,1997/98 r., 2400 ccm, diesel, biały, 3 miej
sca siedzące, kupiony w salonie, stan blacharki i silnika b. 
dobry, wspomaganie kierownicy, -17.700 zł ♦ VAT. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 0602/70-67-23
LUBUN II FURGON, 1998 r., 70 tys. km, 2400 ccm. turbo D, 
biały, blaszak, oszklony, drzwi boczne, zarejestrowany na 6 
osób + 850 kg, zadbany, - 27.000 zł. Środa Śląska, tei. 
071/317-12-63,071/782-73-80 
LUBLIN I I 3574,1998 r., 54 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
kontener, wym. 3,4 x 2,0 x 2,0 m, ład. 1,51 skrzynia biegów 
Kia, książka serwisowa, stan b. dobry, faktura VAT, - 23.300 
zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27,0601/57-76-68 
LUBUN III 3584,1999 r., 35 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
blaszak, podwyższony, 3 osoby + 1000 kg, zadbany, mało 
używany, homologacja fabryczna, możliwość wystawienia 
faktury VAT, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 071/782-73-80, 
071/317-12-63 .
MAGIRUS DEUTZ M16 M13 ciągnik siodłowy, sprow. z Nie
miec-10.000 zł. Siekierczyn 20, tel. 075/722-17-71 
MAGIRUS DEUTZ, 1979 r., 11576 ccm, diesel, niebieski, stan 
silnika i blacharki b. dobry, wspomaganie kierownicy, kabina 
podnoszona, 2 łóżka, silnik 8-cyłindrowy, aluminiowe burty, 
wym. 7 x 2.45 x 2.25 m, - 15.000 zł. Stoszowice, tel. 
0602/45-34-55
MAGIRUS IVECO, 1982 r., 160 KM, turbo oplandekowany, 
winda Dautei 11 ład. 7,5 L 15 europalet, nowa plandeka, nowa 
skrzynia ład. aluminiowa, webasto, wspomaganie, stan b. 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 24.000 zł. Oborniki, tel. 
071/310-62-78,0607/23-54-94.
MAGIRUS IVECO, 1985 r. wywrotka, - 42.000 zł lub zamie
nię. Nysa, tel. 077/433-56-31
MAGIRUS M-90 7, 1981 r., 360 tys. km, 4100 ccm, diesel, 
niebieski, skrzyniowy, nowa plandeka, wym 5.5 x 2.2 x 2.2, 
ogrzewanie, techn. sprawny, -18.000 zł lub zamienię na wy
wrotkę 12-16 L Nadolice Małe. tel. 071/318-96-87 
MAN 10.163 LLC, 1999 r.. 37 tys. km. 4500 ccm. diesel, biały, 
kontener, klapa, winda, kupiony w salonie, serwisowany w 
ASO, stan idealny, - 99.000 zł + VAT. Zielona Górą tel. 
068/326-94-99 do godz. 16,068/326-60-93 po godz.21 
MAN 12.192,1985 r. ciągnik siodłowy, naczepa izoterma 40 
m 3,20 europalet ład. 14.5 tony, widna, na poduszkach, stan 
idealny, w kraju od roku, - 35.000 zł lub zamienię na Merce
desa 124. Wałbrzych, tel. 074/847-78-81,0602/51-33-86 
MAN 14.192 U, 1987 r., 602 tys. km, 9445 ccm, żółty, konte
ner 7.5t  winda hydrauliczna, paleciak, stan b. dobry, zapew
niona stała praca, w ciągłej eksploatacji. - 32.000 zł + VAT. 
Łazy Małe. gm. Krośnice, teł. 071/384-20-21,0604/08-28-99 
MAN 17.192,1988 r.. diesel, niebieski, kabina sypialna, we
basto, skrzynia ład. (6.30 x 2.45 m), ład. 8 1, - 43.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 785-61-21,0601/87-71-28 
MAN 19.372,1994 r. plandeka, dł. 620 cm, - 75.000 zł ♦ VAT. 
Tczew, tel. 058/561-09-63
MAN 24.362,1990 r., 700 tys. km, zielony, hakowiec do kon
tenerów śmieciowych, duża kabina, 2 łóżka, 3 osie (6x2), 
poduszki, centralne smarowanie, - 72.000 zł *  VAT. Staro
gard Gdański, tel. 0600/63-21-93 
MAN 25.322,1991/92 r., 610 tys. km, diesel chłodnia hako
wa, poduszki, ład. 151 ABS, centralne smarowanie, - 66.000 
zł + VAT od faktury. Chodzież, tel. 0602/64-99-08 
MAN 25.322,1994 r., 530 tys. km zestaw izoterma, kontener 
na 37 palet 3 osie, 2 poduszki pow., 2 x ABS, 2 x windy, 2 x 
centralne smarowanie, dolny zaczep, opony 90%, - 84.000 zł 
+ VAT od faktury. Chodzież, teł. 0602/64-99-08 
MAN 8.150,1992/93 r., 89 tys. km, 6900 ccm, diesel masa 
całk. 7.51 sprowadzony z Niemiec, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, - 44.000 zł. Bralin, tel. 062/781-27-56 ,
O  MAN 8.150,1994 r., diesel skrzynia z żaluzją bocz

n ą  ty lne  drzwi, bliźniacze koła, ład. 2800 kg, po 
re m o n c ie  s iln ik a ,  • 40.000  z ł + VAT., te l.  
0601/38-94-05 01024661

MAN 8.153,1994 r., 260 tys. km chłodnia BDF, agregat elek
tryczny Frigoblok (stacjonarny), lad. 3 .91, resor, 3 miejsca, 
wspomaganie, noWa kabiną wym. 6.1 x 2.4 x 2.8 m. - 54.000 
zł + VAT. Tczew, tel. 058/561-09-63 i  
MAZ 5.549.1980 r. Oryginalna wywrotka, technicznie spraw
ny, opony radialne, - 8.000 zł. Janków Zaleśny, tel. 
062/734-84-79,0602/33-71-13 
MAZDA E2200, 1996 r., diesel, czerwony, na 6 osób lub 1 
140 kg, garażowany, I właściciel, - 35.000 zł. Ziębice, teł. 
0606/39-23-19 ..
MERCEDES BUS, 1993 r.. 2300 Ccm, diesel, niebieski, stoi w 
Niemczech, stan dobry, blaszak, przedłużony, podwyższony 
- 5.000 DEM. Bogatynia, tel: 075/648-00-64 
MERCEDES 1113,1982 r., 6000 ccm, diesel, niebieski, stan 
b, dobry, aluminiowy kontener, wymiary 6.5 x 2.5 x 2.5 m, 
wspomaganie kierownicy, 7 ton, tachograf, bliźniacze 'koła, 
3-osobowy, atrakcyjny wygląd, w ciągłej eksploatacji, - 25.500 
zl lub zamienię. Paczków, tęl. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
MERCEDES 1217,1979r.,540tys.km, 5675 ccm, żółty, kon
tener z windą załadowczą kontener na 17 europalet, dł. 6,80 
cm, szer. 2,45 cm, wys.2.0 cm, tylne zawieszenie na podusz
kach, tachograf, ogumienie 11 x 22,5, stan b. dobry, garażo
wany, - 26.000 zł. Drezdenko, tel. 0603/77-42-36 
MERCEDES 1735,1992/97 r., 850 tys. km, nlebiesko-biały, 
ciągnik siodłowy, duża kabiną 2 miejsca do spania, sterowa
nie zawieszenia tylnego, ogrzewanie gazowe, poduszki, el. 
otw. szyby, otwierany dach, radio *  CB-radio, stań dobry, -
37.000 zl lub zamienię na naczepę. Wrocław, tel. 
071/372-54-33,0601/88-31-04
MERCEDES 206,1976 r., 2100 ccm. diesel, niebieski, po re
moncie silnika, oplandekowany, stan b. dobry, - 4.000 zł lub 
zamienię na ciągnik rolniczy, zboże paszowe. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/738-20-34
MERCEDES 207 D, 1977 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, dłu
gi, blaszak, po remoncie silnika, stan techn. b. dobry, • 6.800 
zl. Siechnice, tel. 071/311-54-15,0502/90-27-23 
MERCEDES 207 D. 1978 r., 2350 ccm, diesel, biały. 9-oso- 
bowy, stan dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/324-31-64

MERCEDES 207 BUS, 1978 r., 150 tys. km, 2400 ccm, die
sel, zielony, techn. śpraWhy, oszklony, 9-osobowy, 4-biego
wy, siedzenia z autobusu, przeglątf do 12.2001 r , - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0607/53-52-90,0607/30-63-71 '
MERCEDES 207 1979 r., 2385 ccm, diesel, biało-niebie-
ski, blaszak, po wymianie silnik w 1999 r, • 7.000 zł. Bielawa, 
tel. 074/833-20-13
MERCEDES 207 D, 1979 r., 80 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
pomarańczowy, krótki, niski, wzmocnione resory, pełny bla
szak, izolacja termiczna - 6.800 zł (możliwe raty bez zaświad
czeń) lub zamienię na osobowy. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 
0602/32-19-51 pogodz. 13
MERCEDES 207 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, żółty, wydłu
żony, 9 osobowy, oszklony, - 8.500 zł. Świeradów, tel. 
075/781-66-46,0604/49-91-75 
MERCEDES 207,1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, niski, stan 
dobry, przegroda celna, blaszak, zarejestrowany na 3 osoby, 
w ciągłej eksploatacji, - 8.500 zł. Leszno, tel. 065/529-06-65 
MERCEDES 207 D. 1980 r., 2350 ccm, biały, niski, krótki, po 
remoncie kapitalnym, RM, kubełkowe fotele, • 11.500 zł. Gło
gów. tel. 0609/52:30-66
MERCEDES 207,1980 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, nie
bieski, blaszak, hak, stan b. dobry, stan opon dobry, - 6.200 
zł. Jelenia Górą tel. 0603/61 -40-97 
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, niski, 
krótki, blaszak, stan dobry, - 5.700 zł. Legnica, tel. 
076/721-96-60
MERCEDES 207 MAXI, 1980 r. do połowy oszklony, 9-oso- 
bowy, RO, szyberdach, po remoncie silnika, nowe amortyza
tory (na gwarancji), -11.000 zł. Wrocław, tel. 0602/73-04-20 
MERCEDES 207 D BUS, 1981 r., 2400 ccm, biały, towarowy, 
blaSzak, po remoncie kapitalnym silnika i blacharki, po całko
witym lakierowaniu (dużo nowych części), przegląd do 2002 
r., stan b. dobry, -10.000 zł. Kępno, tel. 0600/35-94-38 
MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm, biały, przedłużony, 
podwyższony, po remoncie zawieszeń, • 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-62-88
MERCEDES 207 D, 1982 r., 240.tys. km, 2400 ccm, niebie
ski, długi, wysoki, częściowo oszklony, po remoncie blachar
ki, stan b. dobry, -12.300 zł. Osetno 61 a, teł. 065/544-44-21. 
0605/85-57-21
MERCEDES 207 D, 1982 r.. 2400 ccm, diesel, niebieski,
6-osobowy, podwójna kabiną skrzynia ładunkowa, po remon
cie silnika, -11.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-15-83 
MERCEDES 207 D BUS, 1983 r., 2300 ccm, niebieski, krótki, 
niski, po remoncie blacharki, po.lakierowaniu, hak, przegro
da celna, przegląd do 03.2001 r., stan techn. b. dobry, -10.900 
zł. Lubin, tel. 076/749-02-37
MERCEDES 207,1983 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, krótki, 
podwyższony, przegląd do 04.02 r.. 5-biegowy, zapłon w sta
cyjce - 9.300 zł lub zamienię. Ofawą teł. 0601/97-48-27 
MERCEDES 207 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, stan 
silnika i blacharki b. dobry, sprowadzony w całości, 5-biego- 
wy, zadbany, oszklony, udokumentowane pochodzenie. -
12.500 zł. Stoszowice, teł. 0602/45-34-55 
MERCEDES 207 D, 1983 r.. 390 tys. km, 2350 ccm. diesel, 
biały, niski, krótki, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, alarm, 
hak, - 9.500 zł lub zamienię na osobowy, z dopłatą. Świdnica, 
tel. 074/640-63-25
MERCEDES 207 D, 1984 r., 211 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
szary, podwyższony, przedłużony, po remoncie, stan b. do
bry, • 11.900 zł. Grabowrto, tel. 065/543-68-15 
MERCEDES 207 D, 1986 r ,  310 tys. km, 2400 ccm, biały, 
podwyższony, przedłużony, RM, nowy akumulator, hak, za
dbany, stan techn. b. dobry, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/45-77-51
MERCEDES 207 D, 1986 r., 3000 ccm, diesel, czerwony, dłu
gi, niski, częściowo oszklony, zapłon w stacyjce, stan dobry, 
II właściciel, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 0501/08-09-50, 
0502/29-72^33
MERCEDES 207 D, 1986 r., 2400 ccm, diesel* zielony, długi, 
wysoki, blaszak, stan dobry, silnik w b. dobrym stanie, -13.000 
zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
MERCEDES 207 D, 1988 r., 2400 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, stan b. dobry, - 19.500 zł. Wschową teł. 
065/544-46-42
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, składak, przedłużony, 
częściowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, •
10.000 zł. Wrocław, tei. 0501/24-60-31 
MERCEDES 207 D, 1993 r., 260 tys. km, 2300 ccm, biały, 
wspomaganie, stan b. dobry, - 28.000 zł. Kietrz, tel. 
077/485-41-47 *
MERCEDES 208 D, 1983 r., 3000 ccm, zielony, wspomaga
nie, stan b. dobry, • 16.000 zł. Kietrz, tei. 077/485-41-47 
MERCEDES 208 D, 1989 r., 23 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, alarm + pilot 5-biegowy, hak, przegroda 
celna, bez wypadku, stan dobry, • 18.500 zł. Wrocław, tel. 
071/346-20-20
MERCEDES 208,1990 r., 200 tys. km, 2300 ccm, diesel, nie
bieski, nowe zawieszenie i łożyska, podwyższony, przedłu
żony, stan b. dobry, -180.000 zł lub zamienię na Fiata Ducato 
albo Forda Transita Wałbrzych, tel. 074/665-27-58 
MERCEDES 208 D, 1992 r., 209 tys. km, 2350 ccm, diesel, 
zielony, oszklony, wyłożony sklejką długi, wysoki, serwo, hak 
oryginalny, 5-biegowy, szybki most radio. -19.900 zł. Oleśni
cą  te ł.0601/79-59-30
MERCEDES 208 D, 1992 r., 285 tys. km, 2300 ccm. diesel, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, częściowo oszklony,
5-biegowy, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 360-87:96,0603/91-60-91 
MERCEDES 208 D, 1993 r., 190 tys. km, 2291 ccm, biały, 
furgon, krótki, częściowo przeszklony, dostawczy, stan b. do
bry, -18.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/89-27-38 
MERCEDES 208 D, 1993 r., 246 tys. km, 2300 ccm, dieSel, 
biały, przedłużony, podwyższony, hak, RM, nowe opony, nowy 
akumulator, wysokie drzwi, stan techn. b. dobry, - 28.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/45-77-51
MERCEDES 208 D, 1993/94 r„ 140 tys. km, 2300 ccm, die
sel, granatowy, blaszak, stan b. dobry, bez wypadku, sprowa
dzony w całości w 2000 r.. oryginalny przebieg, 3-osobowy, 
tylne drzwi oszklone, I rejestracja w 1994 r, - 26.700 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45,071/348-34-78 
MERCEDES 208,1994r., 180 tys. km. 2300 ccm, diesel, nie
bieski, wspomaganie, hak, relingi dachowe, sprowadzony w 
całości, bez wypadku, nie rejestrowany, do poprawek lakier
niczych, - 23.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-28^73, 
0607/06-07-44
MERCEDES 208,1994 r., 290 tys. km, 2300xccm, diesel, bia
ły, podwyższony, przedłużony, alarm, Immobilizer, blaszak, 
stan b. dobry, - 27.500 zl. Bielawa, tel. 0602/12-56-40 
MERCEDES 208,1994 r., 180 tys. km, 2300 ccm, diesel mi
krobus, 15 miejsc, klimatyzacją webasto, podłokietniki, pasy, 
poduszki, siedzenia welurowe, - 35.000 zł. Starogard Gdań
ski, teł. 0600/63-21-93
MERCEDES 208 D, 1994 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, fabrycznie przystosowany jako sklep, otwierany bok, 
lada, przegroda celną zadbany, stan idealny, • 20.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 071/373-14-88,367-21-67 
MERCEDES 209 D, 1979 r., 250 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, po remoncie silnika, • 6.000 zł. Iłowa, tel. 
068/377-49-67.0601/31-31-03 
MERCEDES 209 D, 1985 r., 30 tys. km blaszak, oszklony, 
nowy silnik - 4.500 DEM. Reda, woj. pomorskie, tel. 
0600/63-21-93
MERCEDES 210 D, 1989 r., 151 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
czerwony, zarejestrowany na 5 osób, w kraju od 1996 r., stan 
dobry, oszklony, tapicerka, - 16.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 
068/388-42-39
MERCEDES 210 D, 1992 r., 270 tys. km, 2900 ccm, biały, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie, stan b. dobry, •
24.500 zł. Syców. tel. 0503/01-56-88
MERCEDES 210 D, 1992 r., 2900 ccm, diesel, biały, długi, 
wysoki, oszklony, 9-osobowy, siedzenia lotnicze, 5-biegowy, 
wspomaganie, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), 
stan b. dobry, - 25.900 zł lub zamienię. Wałbrzych, te l.. 
074/846-49-64,0608/14-96-31 
MERCEDES 210,1994 r., 225 tys. km, 2900 ccm, diesel, nie

bieski. bez wypadku, do połowy oszklony, do sprowadzenia z 
Niemiec - 9.800 DEM. Kłodzko, tel. 074/868-7:4-03, 
0601/15-81-08
MERCEDES 210 E, 1996 r., 94 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
16V, szmaragdowy metaiic, wersja Elagance, klimatyzacja, 
ABS, ETS, EDC, 2 pod. powietrzne, sensor de^czu, alum. 
felgi, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,’ dfeWnia- 
ne dodatki, wnętrze w jasnym kolorze, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, - 75.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-23-57 
MERCEDES 210,1998 r., 87 tys. km, 2900 ccm, turbo D, zie
lony metaiic, wersja Elegant • 28.900 DEM + cło. Jelenia Góra, 
tel. 075/762-11-67
MERCEDES 307,1979 r., 80 tys. km, 2400 ccm, diesel nie
bieski, skrzyniowy, zabudowany, stan dobry, - 8.500 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-02-18,0601/83-51-03 
MERCEDES 307 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel stan techn. b. 
dobry, stan blacharki - dobry, - 6.800 zł lub zamienię. Prud
nik, tel. 077/437-61-30
MERCEDES 307,1981 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, stan b. 
dobry, podwyższony, przedłużony, nowe opony, amortyzato
ry, pompa wody i wtryskowa, - 9.500 zł lub zamienię na inny. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-12-67,0604/65-70-78 
O  MERCEDES 307,1985 r., 2400 ccm, d iesel przed

łużony, stan b. dobry, • 9.900 zł lub zamienię. Żary, 
u l. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87022431

MERCEDES 307 D, 1985 r., 93 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, skrzyniowy, z plandeką na białych tablicach, 5-bie
gowy, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0605/07-02-65 
MERCEDES 307,1997 r., 40 tys. km, diesel, biały, chłodnia, 
skrzynia kontenerowa, agregat Carrier, składak, silnik remon
towany w Niemczech, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-81-17 
MERCEDES 308 D, 1986 r., 3000 ccm, diesel, żółty, plande
ka, 5-biegowy • 2.800 DEM. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 
MERCEDES 308 D, 1992 r., 260 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, plandeka celną wspomaganie kierownicy, RM, nowe 
opony, hak, nowy akumulator, zadbany, stan techn. b. dobry, 
- 29.000 zł. Wrocław, tel. 0607/45-77-51 
MERCEDES 308 D, 1993 r., 290 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, kontener aluminiowy, meblowy, 16 m3, owiewką RM,
5-biegowy, kabina 3-osobową stan b. dobry • 27.800 zł + Vat 
lub zamienię na większy. Świdnica, tel. 074/856-87-77, 
0601/91-41-49
MERCEDES 308 BUS, 1993 r., 250 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, biały, 9-osobowy, oszklony, maks. długi, maks. wysoki, 
webasto, w kraju od roku, stan idealny, beż wypadku, bliźnia
cze kołą • 35.000 zł lub zamienię. Złotoryją tei. 076/878-41-94 
MERCEDES 308 D, 1993 r., 300 tys. km, 2300 ccm' diesel, 
biały, kontener, przedłużony, kabina 5-osobowa, 5-biegowy, 
wspomaganie, RM, CB-radio, izoterma, hak, - 29.000 zł lub 
zamienię na osobowy, w cenie do 10.000 zł. Prudnik, tel. 
077/436-65-62,0602/46-04-06 
MERCEDES 308,1993 r., 203 tys. km, 2300 ccm, diesel, bia
ły, maks. wysoki i długi, blaszak, I właściciel, po leasingu, bez 
wypadku, kupiony w salonie w kraju, stan b. dobry, - 32.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-00-95 
MERCEDES 308 D, 1994 r., 270 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
żółty, kabina 3-osobowa, RM, elektr. antena, oplandekowa
ny, skrzynia ładunkowa o wym. 2x2x4 m, w kraju od roku, kpi. 
dokumentacja, stan Idealny, cena - 33.000 zł lub zamienię na 
tańszy osobowy. Bielawa, tel. 074/833-47-45,0604/62-40-72 
MERCEDES 308 D, 1994 r., 270 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
żółty, stan idealny, kabina 3-osobowa, RM, el. wysuwana an
tena, oplandekowany, skrzynia ład. o wym. 2 x 2 x 4 m, w 
kraju od roku, kompl. dokumentacja, • 36.000 zł lub zamienię 
na tańszy, osobowy: Bielawa, tel. 074/833-47-45, 
0604/62-40-72
MERCEDES 309 D, 1986 r.r niebieski, skrzyniowy, oplande
kowany, 360x200x240 cm, - 17.000 zł. Góra. tel.

»0601/84-83-52
MERCEDES 309,1988 r., 3000 ccm, diesel, niebieski, długi, 
wysoki, blaszak, po remoncie kapitalnym silnika, stan dobry, 
-13.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
MERCEDES 310 D, 1993 r., 2900 ccm, diesel, biały, kontener 
aluminiowy, dl. 3.5 m. szer. 2.1 m, wys. 2.2 m, wspomaganie 
kier., owiewka, stan b. dobry, - 28.000 zł *  VAT. Góra, tel. 
065/543-37-20
MERCEDES 310 D, 1995 r., czerwony, maks. długi, skrzynio
wy, wymienione sprzęgło, nowe opony, stan idealny, - 35.000 
zł (możl. wyst fakt VAT). Środa Śląska, tel. 071/317-43-64. 
0601/79-84-77
MERCEDES 312 D, 1996 r ,  430 tys. km, 2906 ccm, turtw D, 
niebieski, furgon, 3-osobowy, I właściciel, ABS, ABD, EDC, 
alarm, hak, serwisowany, udokumentowane pochodzenie, -
43.000 zł. Opole, tel. 0601/50-72-80 
MERCEDES 316 CDI BUS. 2000 r.. 10 tys. km, 2800 ccm, 
CDI, żółty, kontener z klapą hydrauliczną ASR, ABS, poduszka

pow., ASD. skrzynia Tip Tronic, - 76.200 zł lub zamienię na 
tańszy. Syców, tel. 0601/55-28-50 
MERCEDES 406 D, 1972 r., 2200 ccm, diesel, niebieski, na, 
po remoncie silnika i blacharki, po lakierowaniu, skrzyniowy, 
bliźniacze koła, ład. 2 1 prawo jazdy kat. B, dużo nowych czę
ści, - 6.500 zł. Prochowice, tel. 076/858-49-17.0601/19-02-03, 
0607/10-84-33
MERCEDES 406 D, 1972 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, hak, 
bliźniacze koła, techn. sprawny, ład. 1.51, skrzyniowy, - 3.000 
zł. Świdnicą tel. 068/327-33-48,0603/22-19-46 
MERCEDES 407 D, 1975 r., 2400 cćm, biały, stan dobry, bliź
niacze kołą ład. 1400 kg, nowe świece żarowe, po wymianie 
sworzni, oleju, płynów, na kat B, - 8.000 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-24-91
MERCEDES 407,1978 r., 2400 ccm, diesel kontener, zareje
strowany na kat B, w ciągłej eksploatacji, -10.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/751-51-66,0602/43-32-11 
MERCEDES 407 BUS, 1978 r., 2400 ccm, diesel po remon
cie, na kat. B prawa jazdy, ? 7.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/778-21-64
MERCEDES 407,1979 r.. 150 tys. km, 2400 ccm, diesel, nie
bieski, blaszak, bliźniacze kola, do remontu blacharki, na pra
wo jazdy ka t B, - 5.000 zł. Wrocław, teł. 071/343-61-95, 
0606/30-73-53
MERCEDES 407,1980 r., 2400 ccm, diesel blaszak, po re
moncie, - 8.600 zł. Opole, teł. 0607/54-25-32 
MERCEDES 407 D, 1982 r.. 2400 ccm, diesel, czerwony,
5-biegowy, podwyższony, przedłużony, blaszak, pełna doku
mentacja. na bliźniaczych kołach, roczne opony, ład. 2.5 L 
zarejestrowany na kategorię C, w  ciągłej eksploatacji, do 
małych poprawek blacharki i lakierowania, - 15.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/15-49-76
MERCEDES 407 D. 1984 r. długi, blaszak, wspomaganie kie
rownicy, • 12.500 zl. Kłodzko, tel. 0601/57-37-80 
MERCEDES 410, 1988 r., benzyną żółty, inst gazową -
17.000 zł ♦  VAT. Nysą tel. 077/433-76-07 
MERCEDES 410,1993 r.. biały, kontener, chłodnia panelo
wa, agregat Relek Froid, stan b. dobry; dł. 4.60 m, - 8.200 zł. 
Kobylin, tel. 0604/46-88-62
MERCEDES 410,1993 r., 16 tys. km, 2900 ccm, diesel, czer
wony, krótki, niski, bliźniacze kołą w kraju od roku, blaszak,

serwisowany, pełna dokumentacją prawo jazdy kat. B, stan 
b. dobry, -.38.000.zL Ścinawa, tel.0604/1,0-28-31, 
MERCEDES 410 D, 1994 r., 2900 ccm, diesel, biały, ABS, 
Webasto. serwisowany, bezwypadkowy, garażowany, szyby 
boczne z siatką tapicerka wewnątrz, szalki, oryginalny hak, 
ładowność - 2 500 kg, - 44.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16 339-88-11
MERCEDES 410,1994 r., 250 tys. km kontener, chłodnia, •
45.000 zł. Zielona Góra, teł. 068/356-71-39,0604/65-65-18 
MERCEDES 410 D MAXI, 1994 r.. 320 tys. km, 2900 ccm, 
czerwony, bliźniacze koła, kupiony i serwisowany w salonie 
Mercedesa, na prawo jazdy ka t B, - 39.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/326-21-42 po godz. 19 
MERCEDES 410,1995 r.. 280 tys. km, 2900 ccm, biały, kon
tener 4.2x2.2x2.2 m, uszk. przód, sprawny technicznie, w trak
cie naprawy - lakierowania kabiny, - 35.000 zl. Nysą tel. 
0604/15-69-21
MERCEDES 410 D, 1995 r. kontener, cena - 40.000 zi + VAT. 
Nysą tel. 0604/1549-21
MERCEDES 412 D, 1999 r ,  57 tys. km, 2900 ccm, TDi. biały, 
kontener, ABS, AASC, poduszka pow, - 76.200 zł. Syców, tel. 
0601/55-28-50
MERCEDES 508,1976 r. oplandekowany, burty aluminiowe, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, stan dobry, plandeka celna, - 

. 13.000 zł. Twardogóra, tel. 071/315-82-33 
MERCEDES 508 D, 1980 r.. 3800 ccm, diesel, czerwono-bia
ły, blaszak, długi, wysoki, ocieplony, hak, nowe opony, stan b. 
dobry, • 10.000 zł. Nowy Waliszów, tel. 074/811-38-04 -
MERCEDES 508 D, 1982 r„ 3800 ccm, zielony, bus, stan do
bry, -11.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-51-89 
MERCEDES 508 D, 1993 r., 250 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, stan idealny, zadbany, dwa szyberdachy, przegroda 
celna, skrzynia ład. wyłożona płytami meblowymi, • 40.000 zł 
♦ VAT. Wrocław, tel. 071/367-21-67,373-14-88 
MERCEDES 608 LP, 1970 r., 4000 ccm, diesel, czerwony, 
oplandekowany, wym. 5.5x2.3x2.2 m, techn. sprawny, cena -
7.900 zł, lub zamienię na osobowy. Legnicą teł. 0603/97-09-14 
MERCEDES 608 D, 1975 r., 150 tys. km, zielony, plandeka, 
ład. 3.51 dł. 5.3 m, -10.000 zł. Świdnica, tel. 074/85347-55. 
0608/16-08-87
MERCEDES 608, 1978 r., 3800 ccm, zielony, kontener, po 
remoncie kapitalnym, wspomaganie, serwo, -11.000 zł. Opo
le, tel. 0602/79-54-61
MERCEDES 608,1978 r. oplandekowany, alum. felgi, wym.
5.20 x 2.20 x 2.20 m, stan dobry, plandeka celną -13.000 żł.
Twardogóra, tel. 071/315-82-33
MERCEDES 609,1987 r., biały, -19.000 zł + VAT. Nysa, tel.
077/433-76-07
O  MERCEDES 609 D, 1991 r., 4000 ccm , żółty, b la

szak, ład. 2600 kg, bliźniacze k o łą  - 35.000 zł., 
teł. 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, lad. 2,61 bliźnia
cze koła, sprowadzony z Niemiec, - 56.000 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Uników, tel. 043/820-28-82, 0601/32-3646, 
Niemcy, tel. 0049/17-19-72-63-14 .
MERCEDES 614 VARIO, 1997 r. szyberdachy, 2 sztuki, 
oszklony, ciemne szyby, welurowa tapicerka, podłoga kino
wa, 28 osobowy ♦ 5 miejsc stojących, -100.000 zł. Lubin, tel. 
076/84447-20,0605/07-77-71 
MERCEDES 709,1983 r., 3800 ccm, diesel meblowóz, kon
tener o wym. 220x250x550 cm, stan techn. dobry, -12.900 zł. 
Budziechów, tel. 0603/60-38-57 
MERCEDES 808 D, 1968 r., 3800 ccm. diesel wym. 5.5x2.2x2 
m, oplandekowany, kabina do lekkich poprawek, nowe opo
ny, - 6.000 zł. Kluczbork, tel. 0606/74-59-28 
MERCEDES 808 LP, 1974 r., 4000 ccm, zielony, stan dobry, 
oplandekowany, dł. skrzyni 4,5 m, - 9.000 zł lub zamienię na 
Audi, VW Golf, Mercedes, diesel. Oława, tel. 0603/37-97-55 
MERCEDES 808 LPD, 1975 r., 550 tys. km, 3758 ccm. diesel, 
zielony, skrzyniowy, wym. 2.2x2.1x5.5 m, stan dobry, w cią
głej eksploatacji, ład. 4 ł, - 17.000 zł. Świdnica, teł. 
074/853-60-37
MERCEDES 808 D. 1977 r., 3758 ccm, niebieski, oplandeko
wany, tylna klapa hydrauliczna, ładowność 3500 kg, -10.000 
zł. Legnica, tel. 076/887-18-62 
MERCEDES 809 D, 1978 r.. 220 tys. km, 3758 ccm, diesel, 
szary, Skrzyniowy, oplandekowany, bliźniacze kolą ład. 4.2 
tony, pilnie, - 13.000 zł. Krapkowice, teł. 077/466-17-14 
MERCEDES 813,1976 r., 6000 ccm, diesel, niebieski, w cią
głej eksploatacji, plandeka czerwoną aluminiowe burty, dł.- 
460 cm, wys. 225 cm, szer. 220 cm, po wymianie mostu, sil
nik i skrzynia biegów do remontu, -14.000 zł. Nowa Wieś, tel. 
071/398-70-58
MERCEDES 814, 1992 r., biały, stan idealny, winda, o wy
miarach 2,50x2,20x6,40 m, - 54.000 zł. Bielawa, tel. 
0601/88-33-79

MERCEDES 814,1994 r. oryginalna wywrotka na 3 strony, 
blokada tylnego mostu, bez wypadku, stan b. dobry, faktura 
VAT, • 54.900 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-44-80. 
0602/61-26-44
MERCEDES 814,1995/96 r., 130 tys. km, 4000 ccm, EURO 
II, biały, I rej. w 11.1995 r., kontener o wym. 650 x 245 X 210 
Cm, winda, udokumentowany przebieg (tachograO, bez wy
padku, - 59.000 zł ♦ VAT. Henryków, tel. 074/810-51-10, 
0604/44-17-69
MERCEDES 814,1997 r., 4300 ccm, diesel, zielony, sprowa
dzony, kontener izotermiczny z windą boczne drzwi. • 68.000 
zł. Siedlce, tel. 0601/38-65-90 
MERCEDES 817,1998 r.. 110 tys. km. 4200 ccm, Eco Power, 
zielony, plandeka, dł. 6.2 m, kabina sypialna, webasto. el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, spoiler dachowy, • 95.000 zł. Drołto- 
wice, gm. Syców, te l.062/785-16-25 
MERCEDES 913, 1977 r., 360 tys. km, 5600 ccm, zielony, 
oplandekowany, tylna hydroklapa, ład. 4.8 t, wym. 
5.1x2.35x2.1 m, stan dobry, -10.000 zł (możliwe raty). Wro
cław, tel. 0601/70-54-39
MERCEDES MB 100,1988 r., 250 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
czerwony, blaszak, lad. 1400 kg, 3 osoby, stan b. dobry, -
12.500 zł. Mietków, tel. 071/316-82-75 
MERCEDES MB 100.1991 r ,  190 tys. km. 2400 ccm, zielo
ny, i właściciel, max. podwyższony, przedłużony, stan b. do
bry, -15.600 zl. Upniki, teł. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
MERCEDES MB 100, 1991 r., - 15.500 zł. Oczkowice, tel. 
065/547-74-24
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 100,1992 r. blaszak. przegroda celna, wspo
maganie, stan b. dobry, -14.000 zł. Żary, tel. 068/374-50-31. 
0602/47-15-76
MERCEDES MB 100, 1993 r ,  - 20.000 zł. Namysłów, tet. 
077/41040-88
MERCEDES MB 100,1993 r.. 2400 ccm. diesel 5-osobowy 
lub 400 kg, stan b. dobry, - 26.000 zł lub zamienię na osobo
wy. Oława, tel. 071/318-92-75
MERCEDES MB 100,1994 r., 2400 ccm, zielony, wspomaga
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nie, maks. długi i wysoki, II właściciel, • 21.000 zł. Opole, tel. 
0602/79-54-61
MERCEDES MB 100,1994r., 160 tys. km, 2400.ccm, diesel, 
biały, przedłużony, podwyższony, wspomaganie, chłodnia 
(temp. powyżej 0 stopni C), nowa sprężarka Carrier, dł. 310 
cni, śzer. 157 cm. wys. 170 cm, stan b. dobry, • 22.000 zł. 
Pawłowice k. Leszna, gm. Krzemieniewo, tel. 065/536-81-76 
MERCEDES MB 100,1994 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, zadbany, przegroda celna, stan idealny, • 19.000 żł ♦ 
VAT. Wrocław, tel. 071/373-14-88,367-21-67 
MERCEDES MB 100 D, 1995 r., 185 tys. km, 2400 ccm, die
sel, szary, stan b. dobry, przegroda tylna, wspomaganie, do 
drobnych poprawek lakierniczych, I właściciel w kraju, • 18.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-50-09 
O  MERCEDES MB 2544, 1995 r. sysjem  BDF, MB 

12-17, 79 r., plandeka + winda, MB 11-13, 88 r., 
kontener, ład. 8 1, MB 814,93 r., plandeka ♦  w in 
da, Man 8-150, 92 r., kontener + w inda, Renault 
310,88 r., VW T 4 ,94 r., 6-osobowy ♦  650 kg. Lu
bin, tel. 076/844-39-32 84015991

MERCEDES SPRINTER 308 D. 1995 r., 140 tys. km, biały, 
podwyższony, przedłużony, ład. 1 .61 książka serwisowa, I 
właściciel; - 38.000 zł. Oława, tel. 0602/12-97-69 
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 190 tys. km, 2900 ccm, tur
bo D, biały, przedłużony, podwyższony, hak, wspomaganie 
kierownicy, RM, z salonu, pełna dokumentacja, • 40.000 zł. 

-Milicz, tel. 071/384-04-31,0603/86-83-58 
MERCEDES SPRINTER, 1995 r. przedłużony, podwyższony, 
9-osobowy, tapicerowany, ABS, ABD, alarm, - 44.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/72-60-38
MERCEDES SPRINTER 208,1995 r., 107 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, krótki, niski, wspomaganie kierownicy, alarm, 
centralny zamek, blokada skrzyni biegów, el. reg. reflektory, 
ABS, ABD, przegroda celna, - 41.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-88-62
MERCEDES SPRINTER 212 D. 1995 r.. 290 lys. km, 2900 
ccm, TDi, niebieski, wysoki, ABD, ABS, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, wspomaganie kierownicy, stan b. dobry, -
41.000 zł. Wrocław, tel. 0501/35-87-28
MERCEDES SPRINTER 312,1995/96 r., 180 tys. km, 2900 
ccm, turbo D, biały, bez wypadku, chłodnia (2 systemy chło
dzenia), dzielona tylna klapa i cała prawa strona, książka ser
wisowa, w kraju od tygodnia, • 59.500 zł (możl. wyst fakt. 
VAT). Syców. tel. 062/785-32-96,0601/79-75-12 '  _
MERCEDES SPRINTER 312 D MAXI, 1996 r , 250 tys. km, 
2900 ccm, turbo D, biały, - 45.000 zł. Bralin, tek062/781 -26-27. 
0607/35-01-30
MERCEDES SPRINTER 412,1996 r., 190 tys. km, 2900 ccm, 
TDI, biały, maksymalnie długi i wysoki, bliźniacze koła, stan 
b. dobry, - 53.000 zł. Lubin. tel. 0601/58-39-63 
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., 2300 cćm, diesel, biały, stan 
b. dobry, ABS, ABD, wspomaganie kierownicy, oszklony do 
połowy, radio, hak, przedłużony, podwyższony, 5-biegowy, 
Mul-T-Lock, do poprawek lakierniczych, pełna dokumentacja,
- 39.500 zł lub zamienię, Paczków, tel. 077/431-73-19, 
0602/22-73-24
MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 2300 ccm. diesel, 
biały, maxi, ABS, ABD, wspomaganie kierownicy, zadbany, 
serwisowany, RM, atrakcyjny wygląd, -  38.900 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
MERCEDES SPRINTER 212 D, 1996 r., 38 tys. km, 2900ccm, 
diesel, biały, maks. wysoki, średnio długi, blaszak, I właści
ciel, po leasingu, garażowany, klimatyzacja, ABS, SRS, ogrze
wanie postojowe webasto, stan idealny, - 58.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/73-00-95
MERCEDES SPRINTER 208, 1996/97 r., 2300 ccm, diesel 
9-osobowy, - 47.000 zł lub zamienię na VW Transportera T4, 
busa osobowego. Zielona Góra, tel. 068/327-85-96, 
0604/67-07-90, 0501/44-73-77 .
MERCEDES SPRINTER 312,1998 r., 2900 ccm. TDi średni, 
poduszki pow., ABS, ABD, serwo, w kraju od 2 dni, • 44.000 zł 
+ VAT. Wieruszów, tel. 062/784-25-73,0601/72-08-77 
MERCEDES SPRINTER 212,1998 r„ 2900 ccm, TDI 6-oso-. 
bowy, podwyższony, przedłużony, - 52.000 zł lub zamienię 
na VW Transportera T4, tańszy. Bolesławiec, tel. 
075/732-38-94,0604/25-03-85 .
MERCEDES SPRINTER 312 D, 1998 r., 2900 ccm, diesel, 
biały, skrzyniowy, 3,3 x 2,0 m, aluminiowe burty, ABS. ASD, -
5.7.000 zł. Wieluń, tei. 043/842-83-35,0603/58-94-96 
MERCEDES SPRINTER, 1999 r., 150 tys. km, 2900 ccm, tur
bo D, biały, RM, przegroda celna, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, ABS, 6 osób ♦ 700 kg, stan b. dobry, • 67.000 zł. Góra, 
teł. 065/543-40-33
MERCEDES UNIMAG FURGON. 1969 r., 44 tys. km. 2200 
ccm, benzyna, kolor khaki, napęd 4 x 4, blokady, idealny w 
trudnych warunkach terenowych, oryginalny, stan b. dobry, -
12.900 zl. Wrocław, tel. 0601/58-51-25 
MERCEDES VARIO 814,1997r., 120 tys. km,4300 ccm, die
sel, żółty, kontener o wym. 510x245x245 cm, koła 17.5”, ład. 
3.31, bez wypadku, (flbiór w Niemczech, cena-31.000 DEM. 
Henryków, tel. 074/810-5140,0604/44-17-69 - 
MERCEDES V1AŃ0’ 1997 r„ 30 tys. km, 2300 ccm, TDi, ko
lor malinowy, oryg. przebieg, pełne Wyposażenie, 6-osobowy 
*  stolik, pompowane zawieszenie, ABS, ETS, 2 poduszki pow., 
ABD, welurowa tapicerka i.inne, homologacja na ciężarowy, I 
właściciel w kraju od 1.5 roku, - 76.000 zł lub zamienię na 
tańszy.. Leszno, tel. 0607/09-85-14 Niemcy, 
0049/160-99-55-01-00
MERCEDES V1T0, 1996 r., 128 tys. km, 2300 ccm. diesel, 
zielony, 3-osobowy, I właściciel, serwisowany w ASO Merce
des, - 39.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-59-91, 
0601/92-21-02
MERCEDES VITO, 1996/97 r., 90 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, kupiony w salonie, bez wypadku, oszklony do połowy, 5_ 
osób *  900 kg, ABS, ASD, wspomaganie, poduszka pow, -
46.000 zł lub zamienię ńa inny. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0606/39-29-31 . . .  .
MERCEDES VITO 108,1997 r., 62 tys;-km, 2300 ccm, czer
wony. blaszak, ABS, ABD. immobilizer, poduszki pow., wspo
maganie. 5-biegowy, ł właściciel, bliźniacze koła, • 43.000 zł. 
Legnicą, tel. 0602/85-31-23
MERCEDES V IT 0113,1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., 
el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, ABS, ABD, radio. 5-oso
bowy, I właściciel, serwisowany, kupiony w salonie (prod. hisz
pańskiej), bez wypadku, alum. felgi + kpi. kół zimowych, - 
56 000 zł. Wrocław, tel. 071/783-91-81 (zdjęcia dó tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00497 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES V1TÓ. 1997 r., 60 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
malinowy, 5-osobowy + 720 kg, wspomaganie kierownicy, 
ABS, ABD, 2 poduszki pow., leasing, pozostało 18 rat po 1.050 
zł *  wykup 6.000 zł, - 20.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0604/50-67-17'
MERCEDES VITO, 1997 r., 90 tys. km. 2300 ccm, turbo D, 
zielony, ABS, ABD, SRS, wspomaganie, RO, CD, I Właściciel, 
alum. felgi *  koła zimoWe, - 49.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-42-48
MERCEDES VITO 108 D, 1997 r., 220 tys. km. 2300 ccm, 
diesel, bordowy, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, 
ABS, ABD, SRS, drewno, alarm + pilot, w kraju odrokulpełńa 
dokumentacja, radio, kierownica skórzana, - 42.000 zł lub 
zamienię. Kamienica, tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
MERCEDES VITO, 1997 r., 114 tys. km, 2300 ccm, TD, pia
skowy metalic, model z grudnia, oryginalnie 8-osobowy, ABS, 
poduszka powietrzna, SRS, radioodtwarzacz, - 48.000 żł. 
Nakwasin Nowy, tel. 062/763-75-79, 0608/11-51-23 
MERCEDES V lT 0 110,1997/98r., 71 tys. km, 2300 ccm, die
sel, turkusowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, centralny zamek, 
ABS, ABD, 2 pod. powietrzne, 5 miejsc, kupiony w kraju, ser
wisowany w ASO, stan idealny, cena -  55.000 zł brutto. Wro
cław, tel. 071/780-08-24,0501/60-38-50 
MERCEDES V IT 0 113,1998 r., 170 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, niebieski, 7-osobowy, hak, 2 poduszki pow., pełne wy
posażenie elektr., kupiony w salonie, - 45.000 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 074/866-04-24,0603/12-38-29 
MERCEDES VITO, 1998 r., 170 tys. km, 2000ccm, niebieski,

ABS, immobilizer, klimatyzacja, hak, - 50.000 zł. Polanica 
Zdrój, tel; 0603/12-38-29
MERCEDES VITO, 1998 r., 27 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
niebieski, I rejestracja w 99 r., ABS, ABD, 2 poduszki pow., 
hak, leasing - pozostał rok spłaty, - 20.000 zi. Wrocław, teł. 
343-47-89
MERCEDES V lfÓ  110 DKA, 1998 r.. 52 tys. km, 2300 ccm, 
TDI, malinowy metalic, ABS, ABD, SRS, itp., 6-osobowy, •
55.000 zł lub zamienię na diesel, w cenie do 25.000 zł. Trzeb
nica. tel. 071/312-91-77,0600/16-88-07
MERCEDES VITO 110,1998 r., 27 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, niebieski, zarejestrowany w 7.1999 r., ABS, ABD, 2 po
duszki pow., RM, hak holowniczy, leasing (pozostał rok spła
ty), odstępne • 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-47-89 
MERCEDES VITO, 1998/99 r., 136 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, biały, w kraju od roku, ABS, klimatyzacja, poduszka po
wietrzna, wspomaganie kierownicy, pełna dokumentacja, fak
tura VAT, aluminiowe felgi, koła zimowe, - 47.000 zł. Sobótka, 
tel. 0605/39-71-67
MERCEDES VITO SKO, 1998/99 r„ 40 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, czerwony, 8-osobowy, klimatyzacja, ABS, ABD, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, oszklony, atermiczne szyby, ku
piony w salonie, alum. felgi, opony zimowe, zadbany, - 76.000 
zł. Wrocław, teł. 0602/25-12.83 ~
MITSUBISHI CANTER, 1989 r., 3200 ccm, diesel oplandeko- 
wany, kabina sypialna, - 25.000 zl. Śmigiel, tel. 065/518-06-57 
MITSUBISHI CANTER, 1994 r.t 64 tys. km, 2500 ccm. biały, 
aluminiowa skrzynia ładunkowa, RM, hak, 3-osobowy, el. otw. 
szyby, bez wypadku, masa pałkowita 3 .51, stan b. dobry, -
25.000 zł. Siemkowice, tel. 043/841-74-48, 0603/58-95-08 
MITSUBISHI CANTER, 1994/95 r., 140 tys. km. 2500 ccm, 
diesel, biały, udokumentowane pochodzenie, bez wypadku, 
skrzynia ład. 5m, alum. burty, przewracana kabina, 3-osobo
wy, 5-biegowy, książka serwisowa, bliźniacze koła, hak, stan 
idealny, faktura* VAT, - 32.500 zł lub zamienię na motocykl. 
Bralin, tel. 062/781-29-86,0606/27-83-39 
MITSUBISHI CANTER, 1995 r., 155 tys. km, 3300 ccm, turbo 
D, biały, kontener meblowy, obrotomierz, reg. kierownica, 
spoiler dachowy, 5-biegowy, kabina 3-osobowa, bliźniacze 
koła. - 35.900 zł + VAT. Gdynia, tel. 058/561-40-74 
MITSUBISHI L200,1999 r.. 2500 ccm, TDi, czamo-srebmy, I 
właściciel, klimatyzacja, pełne wyposażenie, immobilizer, 
alarm, poduszka pow., RM, faktura VAT, • 88.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-10-15,0600/32-38-63
MITSUBISHI L300,1982 r.. 1600 ccm, benzyna stan dobry, •
3.000 zł. Zduny, tel, 0604/59-54-89
MITSUBISHI L300,1989 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, oszklony, 6-osobowy, stan dobry, • 7.500 zl. Zielona 
Góra, tel. 0502/28-88-92
MITSUBISHI L300,1992 r., 165 tys. km, 2000 ccm, czerwo
ny, 6-osobowy, oszłdony, drzwi po obu bokach, przyciemnia
ne szyby, instalacja gazowa, hak, nowe szczęki i klocki ha
mulcowe, - 14.000 zl lub zamienię na tańszy, Citroen XM. 
Wrocław, tel. 071/355-69-39
MITSUBISHI L300,1993/94 r., 106 tys. km. 2400 ccm, wtrysk, 
morski metalic, 7-osobowy + instalacja gazowa, centralny 
zamek, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, klimatyzacja, 2 na
grzewnice, oświetlenie jarzeniowe, fotele obrotowe, panora
ma dach, hak, stan techn. b. dobry, • 25.900 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/593-06-99,0607/60-63-04 
MITSUBISHI L300,1994 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, drzwi rozsuwane po obu 
stronach, -16.900 zł. Odolanów, tel. 062/733-16-59 
O  MITSUBISHI L300, 1995 r., 2500 ccm , d iese l

9-osobowy lub 800 kg, wspomaganie, 5-biego- 
wy, oszklony, • 19.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
O krze i 9, te l. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87022331

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. diesel, 
biały, bez wypadku, wspomaganie kierownicy, stan b. dobry, 
bliźniacze koła, - 17.900 zł. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
MITSUBISHI L400,1999 r.. 29 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
niebieski, 6-osobowy, przegroda celna, ład. 945 kg, wspoma
ganie kierownicy, hak, centralny zamek, RM, stan b. dobry, - 
55.000żł lub zamienię na tańszy. Świdnica, tel. 074/852-36-66 
MULTICAR M -21,1978 r., 2000 ccm, diesel, zielony, orygi
nalna wywrotka, wysokie burty, ład. 2 1, stan dobry, - 7.500 zł. 
Głogów, tel. 076/835-55-06,0601/55-17-94 
MULTICAR M-25,1979 r., 52 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebie
ski, oryginał 100% wywrotka, ład.2500 kg, stan b. dobry, za
rejestrowany, - 5.900 z ł.., teł. 0502/98-72-12 
MULTICAR M-25,1984 r., 40 tys. km, 2000 ccm, diesel, zie
lony, wywrotka, wysokie burty, zarejestrowany, I właściciel, -
7.000 zł. Turów, gm. Żórawina, tel. 071/316-52-79 po 20 
MULTIKAR M22,1974 r., diesel, siwozielony, stan b. dobry -
2.500 zł. Wińsko, tel. 071/389-89-63
NISSAN KING CAB VAN. 1990 r., 250 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, wersja amerykańska, 3-osobowy, nowa chłodni
ca, pompa wodna, wspomaganie kierownicy, ogrzewany fo
tel kierowcy, -12.000 zł. Milicz,-tel. 071/384-05-98 
NISSAN URVAN, 1988 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy metalic, 3-osobowy. stan dobry. -10.000 zł.., gm. Ostrze
szów, tel. 062/791-16-62
NISSAN VANETTE BUS, 1991 r., 188 tys. km, 2000 cęm, die
sel, biały, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, tłumik do wy
miany, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 353-14-08 
NISSAN VANETTE, 1992 r., 182 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
srebrny, 8-osobowy, przeszklony, wspomaganie, alarm, RO, 
dodatkowe ogrzewanie, stan dobry, - 16.200 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-47-12,0601/17-11-45 
O  NISSAN VANETTE CARGO, 1997 r., 2300 ccm, die

sel ład. 825 kg, wspomaganie, stan rdealny, atest 
Sanepidu, - 28.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 
9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87022371

NISSAN VANETTE CARGO, 199ar., 73 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, bez wypadku, sprowadzony na nowych warun
kach. faktura VAT, - 29.500 zł. Sieradz, tel. 043/821-30-92, 
0501/22-28-34
NYSA, 1$80 r  stan dobry, - 500 zł. Głuchołazy, tel. 
0602/49-51-24
NYSA 522T, 1985r., benzyna, beżowy, towos. po remoncie 
kapil silnika i blacharki, stan b.dobry, nowe opony, • 2.100 zł. 
Jawor, tel. 0608/40-30-96
NYSA TOWOS, 1985 r., benzyna, niebieski, stan dobry, • 700
zl. Strzegom, tel. 074/855-23-03
NYSA 522 T, 1987 r. stan-dobry, - 1.000 zł. Czernica, tel.
0609/45-54-46
NYSA 522,1988 r.. 2120 ccm, benzyna, niebieski, .na cho
dzie*, opłacony, przegląd do 06.2001 r., stan dobry, -1.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/724-29-73,0607/35-71-53:t 
NYSA, 1989 r. + gaz, 9-osobowy, • 2.000. zł Mojęcice, tel. 
071/389-65-42
NYSA TOWÓS, 1989 r., niebieski,: 700 zł. WrocłaW, tel. 
785-79-07, 0601/70-84-92
NYSA 522,1990 r.; 100 tys. km, 2120 ccm/niebieski, stan
dobry, ład. 770 kg, liczba miejsc 7+1, - 200 zl. Kotlamia, tel.

,077/484-54-92,0503/97-55-38
NYSA 522 TOWOS, 1990 r., 2120 ccm, benzyna, turkusowy,
sten dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 20.12.200t  r.,
zarejestrowany na 8 osób i 845 kg, inst. gazowa (zbiornik o
poj. 601), - 2.100 zł lub zamienię na Poloneza ź inst. gazową.
Kraśnik Górny, tel. 075/736-98-01
NYSA TOWOS, 1991 r. składak, 8-osobowy, inst gazowa, -
3.500 zł. Cybinka, woj. zielonogórskie, teł. 0604/31 -07-26 
NYSA M 522,1991 r., 68 tys. km, 2200 ccm, biały, I właści
ciel, oryginalny mikrobus, kupiony w fabryce, oryginalne fote
le. pokrowce, po remoncie kapitalnym w 2000 r., stan idealny, 
- 6.500 zl ♦ części. Głogów, tel. 076/834-64-77,0602/61-17-63 
NYSA 522,1993 r., 47 tys. km. 2OO0ccm, niebieski, towos, I 
rejestracja 2002 r., stan b. dobry, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
795-46-41

NYSA 521,1994 r., 33 tys. km, 2120 ccm, niebieski, składak, 
po remoncie silnika, stan dobry *  2. Nysa, - 800 zł. Edward 
Baszczyj, 59-700 fyaśnik Dolny 84, gm. Bolesławiec 
OPEL ARENA, 1998 r ,  57 tys. km, 2500 ccm, diesel, zielony 
metalic, 2 osoby i 1 1 niski, krótki, wspomaganie, poduszka, 
centralny zamek, nowe opony, nowy akumulator, stan ideal
ny, - 39.000 zł. Nowogrodziec, tel. 1575/731-73-63 po 20 
OPEL BEDFORD, 1981 r., diesel ład. 1700 kg, - 3.500 zł. 
Smolec, tel. 071/316-17-57
OPEL BEDFORD, 1984 r., 2000 ccm, diesel, pomarańczowy, 
blaszak, stan dobry, silnik b. dobry, od Mercedesa ze skrzy
nią biegów, - 3.600 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
OPEL BEDFORD, 1986 r., 1971 ccm, benzyna + gaz, żółty,
8-osobowy, 1201 gazu, hak, stan b. dobry, automatik, - 9.500 
zł. Uniejów, tel. 063/288-82-88 
OPEL COMBO, 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
hak, 5-osobowy+ ład. 600 kg, halogeny w zderzaku, RM Blau
punkt dodatkowe światło ,stop'u, zadbany, garażowany, ze
staw głośno mówiący, cena - 11.000 zł lub zamienię na Audi 
100 z 86/89 r do poj. 1.8-2.0 z instalacją gazową. Lubin, tel. 
0607/19-50-38
OPEL COMBO, 1995 r., 136 tys. km, 1700 ccm, diesel, gra
natowy, wspomaganie kierownicy, aluminiowe felgi OZ 15*, 
zarejestrowany jako ciężarowy, stan b. dobry, książka serwi
sowa, faktura VAT, • 17,600 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
0606/42-51-38
OPEL COMBO, 1995 r., 82 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 2 
poduszki pow., napinacze pasów, stan dobry, - 15.600 zł. 
Gorzupia, tel. 062/722-11-23,0607/72-13-07 
OPEL COMBO, 1996 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 5-oso
bowy, oszklony • 19.000 zł ♦ VAT. Błonie, tel. 0601/41-83-87 
OPEL COMBO, 1996/97 r., 103 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, 2 osobowy + ład.600 kg, eksploatowany przez osobę 
prywatną, 3 lata w kraju, centralny zamek, alarm, garażowa
ny, stan idealny, cena 17.500 zł lub zamienię na kombi z do
płatą. Kamienna Góra, tel. 0605/67-55-04 
OPEL COMBO, 1998 r., 38 tys. km, 1400 ccm, granatowy, el. 
otw. szyby, wspomaganie, - 12.000 z ł, kup. zwoln. z opł. skar
bowej. Rawicz, tel. 065/546-19-88,0601/71-48-61 
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, I właściciel w kraju, podwyższony, przedłużony, blaszak,
• 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843:46-14,0605/14-04-32 
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, bez wypadku, sprowadzony w całości, - 22.000 zł., tel. 
0606/40-57-09
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 170 tys, km, 1900 ccm. turbo D, 
biały, nowy model, oszklony, wspomaganie kier., sprowadzo
ny w całości, bez wypadku, stan idealny, - 24.000 zł. Pacz
ków, tel. 0602/83-01-20
PEUGEOT BOXER, 1995 r„ 81 tys. km, 2500 ccm, diesel 
skrzyniowy, óplandekowany, wywrotka 3-stronna, wym. 
3.35x1.94x1.89 m, alum. burty, hak, dopuszczalna masa przy
czepy 750 kg, wspomaganie, 3 osoby ♦ 1750 kg, -36.000 zł ♦ 
VAT., tel. 0502/57-17-54
PEUGEOT BOXER, 1995 r.. 130 tys. km, 2500 ccm, diesel 
nowe opony, tachógraf, 3-osiowy, rama pod zabudowę, -
34.300 zł. Brzeg. teł. 0605/82-10-21,077/412-79-63 
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 140 tys. km, 2500 ccm, TD, bia
ły, chłodnia bez sprężarki, lad. 1050 kg, - 28.900 zł. Żerków, 
tel. 062/740-44-17
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 100 tys. km. 2500 ccm, turbo D, 
biały, I właściciel, sprowadzony w całości, bez wypadku, pod
wyższony, przedłużony, blaszak, ściana działowa, - 37.500 zł 
(możliwość rat przez komis). Dzierżoniów, tel. 0604/50-67-17 
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 145 tys. km. 2500 ccm, turbo D, 
granatowy, blaszak, długi, wysoki, wspomaganie kierownicy, 
alarm, stan dobry, kupiony w salonie w kraju, - 29.000 zł + 
VAT. Wrocław, teł. 071/373-74-27,0601/57-76-68 
PEUGEOT BOXER 270C, 1997/98 r., 110 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, turkusowy, wspomaganie, immobilizer, alarm, hak, bez 
wypadku, zadbany, • 30.000 zł. Opole, tel. 0602/28-27-31 
PEUGEOT BOXER, 2000 r., 56 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, kupiony w salonie, bez wypadku, 3 oso
by ♦ 1400 kg, stan idealny (internet www.gosia.gratka.pl). -
59.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-25-52,0605/62-33-21 
PEUGEOT EXPERT, 1996 r., 114 tys. km, 1900 ccm, diesel 
oszklony, drzwi przesuwne z obu stron, 6 osób + 850 kg, RM
♦ kolumny, wspomaganie, centralny zamek, sprowadzony w 
całości, serwisowany, z kpi. dokumentacją.- 22.800 zl. Wro
cław, tel. 071/367-82-16,0501/00-64-26
PEUGEOT J5 BtJS, 1986 r., 280 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, po remoncie blacharki i silnika, podwyższony, przed
łużony, -12.400 zł. Wrocław, tel. 071/302-73-42 
PEUGEOT J5 MAXI, 1987 r ,  250 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
pomarańczowy, - 8.900 zl. Kłodzko, tel. 0601/40-91-00 
PEUGEOT J5 ,1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, długi, wysoki, 
ładowność 1.41 -10.000 Zł. Wieruszów, teł. 062/783-12-03 
PEUGEOT J5 ,1987 r., 290 tys. kni, 2500 ccm, diesel, zielo
ny, stan dobry, przegroda celna, po remoncie silnika i zawie
szenia, -10.800 zł. Wrocław, tel. 0603/95-96-34 
PEUGEOT J5 BUS, 1987 r., 270 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
żółty, podwyższony, przedłużony, • 11.200 zł. Wrocław, tel. 
0603/49-98-65
PEUGEOT J5 ,1988 r., 136 tys. km, 2500 ccm, czerwony, dłu
gi, blaszak, koła 16', w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, •
9.300 zł lub zamienię na kemping. Wrocław, teł. 370-01-15, 
0605/93-05-59
PEUGEOT J 5 ,1989 r., 92 tys. kni, 2500 ccm, diesel długi, 
wysoki, po remoncie silnika, - 8.800 zł lub zamienię na oso
bowy, do 6.000 zł. Wieruszów, teł. 075/771 -44-87 
PEUGEOT J 5 ,1990 r., 2500 ccm, diesel maxi, stan dobry, •
12.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-18-31
PEUGEOT J5, 1992/93 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, z 
siedzeniami, krótki, niski, oszklony, wspomaganie kierówni- 
cy. webasto, stan b. dobry, • 15.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-17-38,074/645-80-17 
PEUGEOT J5 FURGON, 1993 r., 2500 ccm, turbo D, poma
rańczowy, wspomaganie, izlowany, • 15.000 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-70-98,0605/62-03-24 
PEUGEOT J 5 ,1994 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel pod
wyższony, przedłużony, • 20.000 zł. Siechnice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17.0608/41-76-04 
PEUGEOT J9 ,1983 r., 1971 ccm, biały, nadwozie zamknięte, 
długi, wyprodukowany jako sklep, przegląd do 02.2002 r, •
2.000 zl. Śzczytna, tel. 074/868-30-28
PEUGEOT J 9 ,1984 r., 170 tys. km, 2000 ccm, biały, maks. 
długi - 7.000 zł lub zamienię na Fiata Uno. Oleśnica,;tel. 
071/314-98-47
PEUGEOT J 9 ,1986 r., 40 tys; km, 2100 ccm, diesel, biały,
3-osobowy, dł. 3.20 m, wys. 1.85 m, ładowność 1.71 kat B, 
po remoncie blacharki i silnika, drzwi tylne podwójne, oszklo
ne, boczne rozsuwane, - 8.000 zł lub zamienię na osobowy, 
zarejestrowany do 2002 r.. Nysa, tel. 077/431 -03-28, 
0600/82-25-72
PEUGEOT J 9 ,1988 r„ 2500 ccm, diesel, • 3.800 z l Wrocław, 
tel. 071/322-14-36.0608/84-46*15 .
PEUGEOT PARTNER, 1996 r., 104 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czerwony, oszklony do połowy, zarejestrowany na 5 osób. 
wspomaganie kierownicy, składana tylna kanapa, RO. koła 
zimowe, - 22.000 zł. O leśnica, tel. 0 7 :t/399-‘37-49, 
0605/35-73-23
PEUGEOT PARTNER FURGON, 1997/98 r., HOO ccm^biały, 
kupiony w Polsce w salonie, alarm, radioodtwarzacz, blaszak,
2-osobowy +. ładunek, homologacja na cieżaro- 
wo-uniwersalny, możliwość sprzedaży na raty, - 21.000 zł lub 
zamiana na tańszy. Syców, tel. 062/786-90-05,062/785-35-03 
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzy
na I właściciel, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0605/22-66-82 
POLONEZ CARGO, 1994/95 r., 1600 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, 5-osobowy, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 0606/49-47-39 
POLONEZ CARGO, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 0606/49-47-39 
POLONEZ CARGO, 1995 r.. 70 tys. km, 1600 ccm ład. 300 
kg, 5-osobowy, blaszak, blokada skrzyni biegów, podgrzewa
ne fotele, stan b. dobry, 5-biegowy, • 8.900 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-23-24

POLONEZ CARGO, 1995 r., 79 tys. km, 1600 ęcm, wiśniowy, 
immobilizer, 5-drzwiowy, ^biegowy. blaszak, halogeny, po 
przeglądzie, garażowany, stań idealny, • 8.900 zł. Wrocław, 
tel. 346-22-96
POLONEZ CARGO, 1995 r., 75 tys, km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, Mul-T-Lok, centralny zamek, immobilizer, alarm, 
podgrzewane fotele, inst gazowa, szyberdach, dużo nowych 
części, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-40-36 
POLONEZ TRUCK, 1989 r.. 1600 ccm, szary, nadbudowa 
plastikowa, po przeglądzie, stan b. dobry, - 2.200 zł lub za
mienię na osobowy. Polanica Zdrój, tel.. 074/868-41-37 
POLONEZ TRUCK, 1989 r. otwierany cały prawy bok, - 2.400 
zł. Opole, tei. 077/442-12-13
POLONEZ TRUCK, 1989 r ,  1600 ccm, szary, po przeglądzie, 
nadbudowa plastikowa, stan b, dobry, - 2.200 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-41-37
POLONEZ TRUCK? 1989 r., 1500 ccm, biały, - 1.500 zł lub 
zamienię na osobowego z instalacją gazową z dopłatą. Wro
cław, tel. 071/342-29-36,0502/83-45-57 
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 1598 ccm, niebieski, bez korowi,
2-osobowy, ład. 950 kg, nowy wydech, linki, serwo, stan techn. 
b. dobry, - 3.200 zł lub zamienię na samochód osobowy. Ko- 
zielno, woj. opolskie, tel. 0609/16-60-86 
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 1600 com, benzyna, czerwony, 
inst gazowa, 5-biegowy, nadbudówka plastikowa, stan b. 
dobry, - 3.500 zl. Tyniec n. Ślęzą tel. .071/390-83-03 
POLONEZ TRUCK LB. 1992 r., 83 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bialo-zielony, pełna zabudowa, dł. 2,5 m, tylna klapa prze
szklona, tylny most po kapitalnym remoncie, przegląd do
05.2002 r., nowa pompa, stan dobry, - 3.200 zl. Łęknica, tel. 
0606/43-29-65
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, Zielony, 2-osobowy, zabudowany, skrzynia dl. 2,5 m, hak, 
przegląd do 01.2002 r., przód Caro, stan dobry, - 4.500 zł. 
Oława, tel. 071/313-44-11,0604/88-57-06 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., niebieski, izoterma o dł. 2.5 m, 
alum. burty, po remoncie silnika i blacharki, inst gazowa, 5-bie
gowy, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 0607/69-74-60 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, biały, alum, burty + 
nakładka na burty, - 3.400 zł. Lipiny, gm. Nowa Sól, tel. 
068/388-60-18,0607/65-57-99 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna konserwa
cja, nadbudowa 2 m, - 4.800 zl. Wrocław, tel. 337-07-87 wewn. 
358, wieczorem
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
długi, po remoncie silnika, instalacja gazowa, - 4.000 zł. Nie
modlin, tel. 0604/06-14-98
POLONEZ TRUCK, 1994 r„  160 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
bordowy, kabina 2-osobowa, plastikowa skrzynia ład., nowy 
akumulator i amortyzatory, hak, • 7,500 zł. Oława, tel. 
071/313-21-92
POLONEZ TRUCK, 1994 r. alum. burty, przedłużony, instala
cja gazowa, nowy silnik, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/363-63-79,0601/57-17-73 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna skrzynia ła
dunkowa 2 m, 2-osobowy, zabudowany, • 4.900 zł lub zamie
nię na tańszego Fiata 125p, Fiata 126p. Wrocław, tel. 
0501/52-06-10
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 45 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, inst gazową - 7.000 zi lub zamienię na Fiata 126p, 
92/94 r., z dopłatą. Zbąszynek, tel. 068/347-91-71 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 53 tys. km, 1600 ccm, benzyna
2-osobowy, skrzynia aluminiowa 2 m, zabudowa Atarex, -
6-500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-66-18 
POLONEZ TRUCK, 1995 r. alum. burty, stan dobry, • 6.500 
zł. Królikowice, tel; 071/311-17-61 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk katalizator, 
okrągłe zegary, 2-osobowy, zabudowany, dług. 2m , - 5.400 
zł. Biernatki, gm Wądroże Wlk., teł. 076/887-47-08 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk 5-osobowy, 
instalacja gazowa oraz dragi 2-osobowy, • 8.600 zł. Kalisz, 
tel. 0601/48-49-86
POLONEZ TRUCK, 1995 r ,  1600 ccm, czerwony, inst gazo
wa, hak, 5-osobowy, aluminiowe burty, obudowany, - 8.700 
zł. Prochowice, tel. 076/858-48-54,0601/18-77-06 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 206 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
stan dobry, zarejestrowany, radioodtwarzacz, podwyższony 
tył, zadbany, 2-osobowy, skrzynia aluminiowa 2.5 m, po re
moncie silnika i blacharki, - 6.000 zł. Wołczyn, tei. 
077/418-83-25
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 30 tys. km, 1600 ccm, granato
wy, aluminiowe felgi, zabudowa Atarex 2,5 m. hak, nowy gaż- 
nik, inst gazowa, nowe opony, nowy akumulator, • 6.900 zł. 
Wrocław, tel. 0605/28-70-82
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, nowa przekładnia kier., stan dobry, dł. 2,5 m, prze
gląd do 11.2001 r;, stan b. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, teł. 
0604/17-02-29
POLONEZ TRUCK, 1995 r., czerwony, • 5.000 zl. Wrocław, 
tel. 0604/53-66-84
POLONEZ TRUCK, 1995/96 r., 112 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, inst gazowa, alum. burty, nowe opony, hak, 
przystosowany do transportu okien, • 8.500 zł. Wrocław, tel.
325-16-60,0608/45-90-51
POLONEZ TRUCK, 1996 r. po remoncie kapitalnym (nowy
most skrzynia biegów, itp.), inst. gazowa, • 6.000 zł. Jelenia
Góra, teł. 075/754-32-55 po godz. 19
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., 1600 ccm, niebieski, długi, alum.
burty, nadbudówka plastikowa, • 7.Ó00 zł. Legnica, tel.
076/852-39-07,0603/91-07-22
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 100 tys: km, 1600 ccm, zielony,
dł. 2.5 m, zabudowany, stan dobry, możliwa faktura VAT, -
7.000 zł. Lubsko, tel. 0603/40-51-56
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm skrzyniowy, 2-osobo
wy, alum. burty, stan b. dobry, • 8.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-35-01,0601/70-49-87 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 105 tyś. km, 1600 ccm, benzy
ną zielony, zadbany, dł. nadbudowy 2,5 m, - 6.700 zł. Wro
cław, tel. 341-64-17
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
bordowy, 2-osobowy, zabudowany, dł. 2.5 m, przegląd, alu
miniowe burty, zadbany, stan b. dobry, • 8.700 zł. Wrocław, 
tel. 0606/93-82-96
POLONEZ TRUCK. 1996/97 r., 74 tys. km. 1600 ccm, wtrysk 
zabudowa aluminiowa, otwierana na 3 strony, nadbudowa na 
dach, stan idealny, alarm, • 8.000 zł. Sokolniki, gm. Łagiewni
ki, tel. 071/393-96-52
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, 5-oso
bowy, 4-drzwiowy, zabudowany, - 11.000 zł. Opdle, tel. 
0602/79-54-61
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 70 tys, km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, 2-osobowy, zabudowany, aluminiowe burty, dl. 2 
m, przegląd, stan b. dobry, •• 8.600 zł. Wrocław, tel. 
0606/93-82-96
POLONEZ TRUCK, 1997 r., 54 tys. km, 1600 ccm, benzyną 
wtrysk; czerwony, 2-7J5obowy, aluminiowe burty, pełną zabu
dową beż Wypadku, przegląd, stan b. 'dobry, ---7.600 zł. Wro
cław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 ;
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997/98 r., 80 tys. km,160p ccm, 
wtrysk, czeiwony, 2-osobówy, skrzynia ładunkowa 2,5 m, alu
miniowe burty, alarm, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, instala
cja gazowa, pełna zabudowa, pokrowce, stan b. dobry, •
10.500 żł. Legnica, tel. 076/722-9043,0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK, 1997/98 r., 110 tys. km, 1900 ccm, die
sel, niebieski, 2-osobowy, hak, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-37-83
POLONEZ TRUCK PLUS. 1998 r., 45 tys. km, 1900 ccm, die
sel nadbudówka 2 m, kabina 2-osobowa, hak, stan b. dobry, -
15.000 zł. Jawor, tel. 0609/64-02-26
POLONEZ TRUCK, 1998 r., 40 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, inst gazowa, kupiony w salonie, I właściciel, • 14.000 
zł. Legnicą tel. 076/842-60-98 
POLONEZ TRUCK. 1999 r., 40 tys. km. 1600 ccm. wtrysk,

zielony, klimatyzacja, nowa inst gazową alarm, zadbany, 
kabina 2-osobowa, - 16.000 zl. Nysa, tel. 077/433-65-56. 
0502/38-55-36
POLONEZ TRUCK PLUS, 1999r„ 1600 ccm, benzyna 2-oso
bowy. wspomaganie, alum. burty, odkryty, • 17.100 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-35-01,0601/70-49-87 
RENAULT 290 G, 1988 r. ciągnik siodłowy, na poduszkach, ,-
19.000 zl. Sieradz, tel. 043/829-33-21,0603/68-20-20 
RENAULT305 RVI, 1985 r., turbo ihtercooler, duża kabina, 2 
miejsca do spanią spoiler, daszek przeciwsłoneczny, halo
geny, skrzynia ład. aluminiowa, 15 europalet nowa plande
ka, zbiornik paliwa 6001, opony bezdętkowe, stan b. dobry, •
20.000 zł lub zamienię. Wrocław, teł. 0503/92-35-75 
RENAULT 340,1987 r. ciągnik siodłowy, - 18.000 zł ♦  VAT. 
Radwanów, tel. 0601/75-85-51
RENAULT 340,1988 r., 12000 ccm, pomarańczowy, na po
duszkach pow., dużą wysoka kabina, w ciągłą eksploatacji, 
stan dobry, -18.000 zł. Obórki, teł. 0601/40-90-06 
RENAULT 340 R, 1989 r., 850 tys. km, 12024 ccm, czerwony, 
kabina Global, stacjonarne ogrzewanie, szyberdach, el. otw. 
szyby - 22.000 zi, naczepa Trailor, plandeka z płatną rekla
m ą 30 palet 3 osie, stan b. dobry • 8.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-33-50,0601/84-28-49 
RENAULT 420,1990 r„  120 tys. kni, turbo D, buraczkowy 
metalic, 420 KM, ciągnik siodłowy, na poduszkach pow., duża 
kabina, 2 łóżka, et: otw. szyby, eł. reg. lusterka, ABS, retarder 
♦ naczepa 13.60 m Van Hool, szeroki rozstaw osi, alum. bur
ty, nowa plandeką - 40.000 zł. Bojanowo, tel. 065/544-73-04, 
0605/85-57-09
RENAULT EXPRESS, 1989 r., 200 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, czerwony, 5-osobowy + ładunek, oszklony, 2 bagażniki 
dachową po przeglądzie, RO JVC, komplet opon zimowych, 
akumulator Silver Bosch na gwarancji, • 4.700 zł. Wrocław, 
tel. 785-49-04,0601/72-81-05 .
RENAULT EXPRESS PICK-UP, 1992 r., 110 tys. km, 1900 
ccm, diesel, biały, hak, RM, stan b. dobry -11.000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/873-03-29
RENAULT KANGOO, 1999 r., 50 tys. km, 1200 ccm, benzy
ną  czerwony, kupiony w salonie, bez wypadku, alarm, bloka
da skrzyni biegów, poduszka pow., 5-osobowy, - 27.000 zł 
lub zamienię na VW Transportera T4. Wrocław, tel. 
0601/75-66-30
RENAULT KANGOO, 2001 r., 7 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 
poduszka powietrzna, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
bez wypadku, kupiony w salonie, gwarancja, faktura VAT, •
40.800 zł. Wrocław, tel. 0601/73-65-99 
RENAULT MAJOR, 1990 r., 990 tys. km. 12000 ccm. czer
wony, 380 KM, hydraulika do wywrotu, poduszki, blokada tyl
nego mostu, nowe opony, nowe amortyzatory, nowy akumu
lator, skrzynia B-18, stan b. dobry, - 31.000 zł. Prochowice, 
tel. 076/858-51-80,0605/42-15-54 
RENAULT MAJOR, 1991 r., 12000 ćcm, biały, na podusz
kach, hydraulika do wywrotu, w kraju od 1999 r., stan b. do
bry, - 32.000 zł. Kłodzko, teł. 0602/94-84-87 
RENAULT MAJOR 350,1991 r., 13000 ccm, turbo D, biały, 
stan silnika i blacharki b. dobry, oryginalna hydrauliką udo
kumentowane pochodzenie, - 32.000 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 0602/45-34-55
RENAULT MAJOR 350,1991 r., 13000 ccm, turbo D, biały, 
stan silnika i blacharki dobry, oryginalna hydraulika, udoku
mentowane pochodzenie, - 32.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/45-34-55
RENAULT MAJOR, 1995 r., 550 tys. km, 11000 ccm, biały, 
ciągnik siodłowy, 3 szt, 340 KM, resory paraboliczne, nacisk 
na siodło 9.02 kN, ciągniki z przystawkami mocy, stan b. do
bry, - 42.000 zł + VAT. Polkowice, tel.- 076/847-92-77 wewn. 
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RENAULT MASTER, 1982 r., 2500 ccm, diesel po remoncie 
silnika, ład. 1800 kg, stan dobry, • 6.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-00-42
RENAULT MASTER, 1983 r., 2500 ccm, diesel stan dobry, 
zarejestrowany, opłacony, w ciągłej eksploatacji, na prawo 
jazdy kat. B, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 0502/32-98-74. 
0604/84-44-82 .
RENAULT MASTER, 1990 r.. 2500 ccm, diesel, biały, 5-bie
gowy, na prawo jazdy kategorii ,B‘ , - 9.000 zi. Turek, tel. 
0604/62-75-08,0.606/27-61-05 ,
RENAULT MASTER, 1996 r., 84 tys. km, 2500 ccm, diesel,' 
biały, furgon, wspomaganie, ład. do 2 ton, - 30.000 zł lub za
miana na busa (chłodnię). Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-24-20, 0606/63-1-1-70 
RENAULT MASTER. 1999 r.. 96 tys. km. 2800ccm, DTi, bia
ły, podwójna kabiną skrzynia o ład. 1380 kg, wspomaganie 
kierownicy, centralny zamek + pilot, poduszka pow., alumi
niowe burty, faktura VAT, - 40.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/732-00-58,0609/28-92-48 
RENAULT MIDUNER S180,1995 r.. 299 tys. km, 6000 ccm, 
TDi, biały, oplandekowany, winda załadowcza, wszystkie el. 
dodatki, stan techn. b. dobry, w kraju od roku, - 61.000 zł lub 
zamienię na osobowy. Wrocław, tel. 071/349-36-08 
RENAULT RAPID, 1989 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, błaszak, 2-osobowy, po remoncie silniką • 4.800 zl. 
Porajów, tel. 075/773-81-40
RENAULT RAPID, 1991 r., 165 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, 5-osobowy, 5-biegowy, tył oszklony, ład. 700 
kg, w kraju od 6 tygodni, stan techn. b. dobry, -8.800 zl. Pola
nica Zdrój, tel, 074/868-29-03,867-50-14.
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 

O  RENAULT S 150,1994 r. kontener 7 m, 4 1 • 45.000 
z ł + VAT, Renault R340, ‘89 %  wywrotka, 8 t  • 
45.000+VAT, lveco Magirus, ’88 r., skrzynia, plan
deka - 28.000 żł + VAT, Mercedses 808, 7 8  r., 
skrzynia, plandeka, 4 1 • 9.000 z ł + VAT, Jelcz, ’84 
r., izoterma, 8 1 • 11.000 z ł + VAT, Tatra 815S, wy
wrotka, 14 1 • 52.000 zł. + VAT, Avia, kontener,, 3 1 
• 5.000 z ł +  VAT, B ło n ie , te l. 0601/41-83-87 
84015571

RENAULT T4X BUS, 1982 r., 2400 ccm, diesel, turkuso- 
wo-granatowy, w ciągłej eksploataqi, hak hol., podwyższony, 
blaszak, ład. 700 kg, RO, przegląd do 11.2001 r, • 3.500 zl lub 
zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. Świdnica, tel. 
074/853-37-69,0502/40-9642 
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 1700 ccm, benzyną biały, inst 
gazowa, przystosowany do przewozu odzieży na wieszakach, 
mało używany, stan b. dobry, - 9.600 zł lub zamienię na tań
szego Zuka, Poloneza Trucka, sam. osob.. Legnica, tel. 
076/855-36-89 po godz. 18.0601/08-05-59 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2500 ccm, diesel, biały, blaszak, 
ład. 2.5L podwyższony, przedłużony, - 10.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/74-02-37
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r „  2500 ccm, diesel, biały, zareje
strowany na 3 osoby + 1200 kg. podwyższony, przedłużony, 
oszklony, stan b. dobry, -16.900 zł (możliwe raty) łub zamie
nię . Legnica,, tel. 0605/28-37-83 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 1700 ccm, benzyną biały, ^oso
bowy,.jnst gazowa - 15.000 zł lub zamienię na VW Passata 
kombi diesla, Forda Mondeo kombi diesla, z dopłatą. Polko
wice. tel. 076/847-47-53
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 170 tys. km, 2100 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowy, podwyższony, nowy modei, pełna dokumen
tacja, - 15.500 zł lub zamienię na kombi, z dopłatą, środa 
Śląska, tel. 071/317-22-19 po godz. 18.0603/52-00-27 
RENAULTJRAFIC,. 1995 r„ 2500 ccm, diesel, biały, 9-oso
bowy, wspomaganie kierownicy, centralny zamek z pilotem, 
bez wypadku, -18^000 zl. Leszno, tel. 0657547-78-99, 
0602/83-61-38.0603/39-35-06 
RENAULT TRAFIĆ, 1995 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 7-osobowy, skrzynia 3.5 m, • 16.500 zł. Rawicz, tel. 
0604/06-79-45
RENAULT TRAFIĆ, 1995 r., 2500 ccm, diesel, biały; 9-oso
bowy, wspomaganie, centralny zamek, bez wypadku, • 18.000 
zl. Rawicz, teł. 065/547-78-90,0602/83-61-38,0603/39-35-06
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RENAULT TRAFIĆ, 1997 r., 2500 ccm, diesel, grafitowy,
9-osobowy, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 0607/47-83-40 
RENAULT TRAFIĆ, 1998 r„ 856 tys. km, 2500 ccm; diesel 
czerwony, 3-osobowy + ład. 1 tona, blaszak, przegroda cel
na, poduszka powietrzna kier., wspomaganie, centralny za
mek, immobilizer, radio, hak, silnik lveco o poj. 2.5 D, kupiony 
w sieci Opla, • 37.000 zł. Głogów, tel. 0605/30-42-10 
RENAULT TRAFIĆ, 1998 r.. 47 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wysoki, krótki, przeszklony do połowy, 3 osoby + 970 
kg, poduszka, hak, w Polsce od 7 miesięcy, przywieziony w 
całości, bez wypadku, - 33.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-75-50,0607/57-40-06 
ROBUR, 1985 r. izoterma, stan idealny, • 1.400 zł. Nysa, tel. 
077/433-75-83

j  ROBUR, 1985 r., benzyna, niebieski, stan dobry + części za
pasowe, - 2.000 zl. Strzegom, tel. 074/855-23-03 
ROBUR, 1985 r., 4000 ccm, diesel ład. 2450 kg, przystoso
wany do przewozu artykułów spożywczych, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/31-69-75
ROBUR. 1987 r., - 750 zł. Pieszyce, tel. 074/836-66-80 
ROBUR, 1988 r., diesel wywrotka, stan b. dobry, - 6.000 zł. 
Bielany Wrocł., teL 071/311-27-88 
ROBUR LD 3001,1989 r., 3927 ccm, brązowy, furgon, stan 
dobry - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-44-66,0606/21-52-21 
ROBUR LD 3001,1989 r.. diesel, niebieski, • 4.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/73-20-98
ROBUR LD 3000,1991 r ,  150 tys. km, diesel, niebieski, stan 
silnika i karoserii b. dobry, kontener, zadbany, kabina, hak, 
RM, nowe opony, oryg. lakier, bez wypadku, izoterma w kol. 
szary metalic, mało eksploatowany, - 4.500 zł. Bobrowice, tel. 
068/391-33-88,0600/43-51-68 
SAN, 1981 r. prod. Jelcz, silnik Mercedesa 200, do remontu, 
jedyny samochód w Polsce, - 6.000 zł. Nysa, tel. 
077/435-51-37
SCANIA, 1993 r., 700 tys. km, żółty, izoterma, ład. 13.61, wym. 
8.25 x 2.45 m, 3-osobowy, ABS, tachometr, - 90.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-56-14, 0605/54-47-89 
SCANIA 112,1986 r., 20 tys. km, 11000 ccm, czerwony, cią
gnik siodłowy, zadbany, nowe opony, spoilery, po remoncie 
zawieszenia, webasto, 2 łóżka, - 28.000 zł. Złotoryja, tel. 
0605/25-89-34,0602/24-55-11 
SCANIA 113,1996 r., 370 tys. km, niebieski, oplandekowany, 
winda z klapą klimatyzacja, ABS, ład. 8 1, ABS, duża kabina, 
wym. 8,2 x 2,5 x 2,7 m, - 99.000 zł *. VAT. Reda, woj. pomor
skie, tel. 0600/63-21-93 -
SCANIA 116 BR, 1980 r., turbo, 340 KM, biały, typ Bermuda, 
po odbudowie w 1998 r., silnik po remoncie kapitalnym, wy
soki pokład, przyciemnione szyby, wyposażenie: WC, video,

, RM, cafe bar, indywidualne nawiewy, rozkładane fotele, ta
chograf Kinzle, eksploatowany w ruchu międzynarodowym, 
stan b. dobry, - 69.900 zł z VAT. Nowa Ruda. tel. 074/872-76-56 
/fax, 0602/23-50:72
SCANIA 142 R, 1982 r., 14000 ccm, V8, turbo ciągnik siodło
wy, 420 KM, duża kabina, Webasto, przystawka mocy, opony 
22.5, RO, naczepa Brandys, 23.51 ład., 30 euro, plandeka 
celna, kosz, szeroki rozstaw osi, 86 r., + praca w spedycji -
28.000 zł, w rozliczeniu może być VW Polo 92/93r., do 12.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/771-35-79 
SCANIA 142,1984 r., niebieski metalic, po remoncie silnika, 
duża kabina, na poduszkach, - 18.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-76-58
SEAT INCA, 1996 r ,  80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, I 
rej. w 97 r., wspomaganie, blokada skrzyni biegów, kupiony w 
salonie, do malowania, -13.500 zl. Śmigiel, tel. 065/518-51-87, 
0601/55-46-47
SEAT INCA, 1998 r., 47 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie w Polsce, wspomaganie kier., RO, central
ny 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. 1989 r., 130 tys. km, 896 ccm, benzyna, biały, 
nowy lakier, ład. 445 kg, 2-osobowy, - 4.000 zł (możliwe raty). 
Krzeszów, tel. 075/742-30-80
SEAT TERRA, 1990 r., 1400 ccm, diesel stan dobry, na bia
łych tablicach • 1.200 DEM. Oborniki Śląskie, tel. 
0503/89-92-39
SKODA 180,1982 r., turbo 250 KM, ciągnik siodłowy, -11.000 
zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1997 r., 11 tys. km, 1300 ccm, 
czerwony, stan dobry, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 0502/92-72-39 
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1997 r., 100 tys. km, 1289 ccm, 
benzyna, niebieski, lad. 575 kg, instalacja gazowa, stan b. 
dobry, - 15,500 zł. Oleśnica, tel. 0601/75-21-15 
SKODA FELICłA PICK-UP, 1997 r., 68 tys. km, 1300 ccm. 
MPi, granatowy, • 18.500 zł. Oława, tel. 0605/55-75-62 
SKODA FELICłA PICK-UP, 1997 r., 95 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, niebiesko-biaty, nowe opony, hak, RO, owiewka, 
okratowany, halogeny, inst gazowa, faktura VAT, stan techn. 
b. dobry. Strzegom, tel. 074/855-59-99 
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1997 r., 90 tys. km hak, immobili
zer, inst gazowa, stan dobry, - 15.000 zł (możl. wyst fakt. 
VAT). Strzegom, tel. 074/855-59-99 
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1997 r., 74 tys. km, 1300 ccm, 
MPI, biały, immobilizer, RO, stan b. dobry, -17.000 zł lub za
mienię na diesla, osobowego, do 10.000 zł. Świdnica, tel. 
074/851-47-22
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1997 r., - 17.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/33-09-00 
SKODA LIAZ, 1979 r. ciągnik siodłowy, stan b. dobry, - 3.000 
zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-00-53,0604/63-41-52 
SKODA U AZ, 1980 r. stan dobry, zarejestrowany, -  9.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/713-74-19,0601/78-83-32 
SKODA LIAZ, 1984 r., 11940 ccm wywrotka 3-stronna, w cią
głej eksploatacji, - 8.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-86-89 
STAR 1142,1989 r., 240 tys. km oplandekowany, ład. 6.3 tony, 
podwójna podłoga, stan b. dobry, • 24.500 zł. Głuchołazy, tel. 
0604/52-75-12
STAR 1142,1997 r. aluminiowa skrzynia, winda załadowcza, 
ospoilerowany, II właściciel, faktura zakupu i VAT, • 50.000 zł. 
Piotrków Trybunalski, tel. 0502/17-92-15 
O  STAR 1142,1998 r., 56 tys. km, • 50.000 z ł (netto). 

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

STAR 200, SW-400, zielony, wywrót na 3 strony, wspomaga
nie, HDS udźwig 3 1 kabina nowego typu, na 3 wycieraczki, 
ospoilerowana, w ciągłej eksploatacji - 30.000 zł. Nysa, tel. 
0605/69-27-50
STAR 200,1974 r., SW-400, zielony, skrzyniowy, stan dobry, 
- 5.000 zł. Międzybórz, tel. 062/785-63-31 
STAR 200,1977 r. wywrotka, po remoncie kapitalnym, - 4.800 
zł. Legnica, tel. 076/854-39-71 
STAR 200,1978 r. dług. skrzyni ładunkowej 4 m, techn. spraw
ny, przegląd do-29.04.2002 r, - 4.060 zł. Babimost, tel. 
0604/89-46-82
STAR 200,1978 r„ zielony, samowyładowczy, nowe opony, 
nowy tylny most silnik po remoncie, • 6.000 zł. Lubań, tel. 
0602/38-80-82
StAR 200,1978 r. wspomaganie, reg. kierownica, ogrzewa
nie, plandeka, po remoncie przedniego zawieszenia, wymie
niony alternator, motor, ukł. wydechowy, stan dobry, - 7.500 
zł ♦ VAT. Lubawka, teł. 075/741-13-38 
STAR 200,1978 r. wywrotka, - 5.500 zł lub zamienię na busa, 
wysokiego. Wrocław, tel. 0607/74-89-53 
STAR 200,1979 r. skrzyniowy, - 1.500 zł lub zamienię. Mo- 
jesz, tel. 0502/67-28-28
STAR 200,1979 r., niebieski, .na chodzie', nowe akumulato
ry, nowe opony, - 4.000 zł lub zamienię na osobowy. Olszany, 
tel. 074/855-71-68
STAR 200,1979/95 r., 6800 ccm, diesel, zidono-niebieski, 
kabina nowego typu, wspomaganie kierownicy, tachograf, dłu
ga skrzynia na 10 europalet przyczepa HL 6102,1988 r., ład. 
6 1, po odbudowie w 2000 r., nowa podłoga, instalacje elek
tryczna, całość oplandekowana, wys. 230 cm, - 17.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/64-86-43

STAR 200 C, 1980 r., S-359 ciągnik siodłowy, 30 tys km pô  
remoncie, wspomaganie, opony 60%Ł.dł. 8 m, wywrót na boty. 
w całości lub oddzielnie, stan dobry, - 7.800 zł. Lubin, tel. 
076/847-3030 -  _
STAR 200,1980r., 56-tys.4crfC 6842ccmr diesel, źółto-zielo- 
ny, długa wywrotka, po remoncie przedniego zapeszenia i 
skrzyni ładunkowej, tylne opony prawie nowe, zużycie przed
nich 50 %, • 6.500 zl. Postulice, gm. Wądroże Wielkie, tel. 
.076/857-47-97,0501/62-44-93 
STAR 200,1980 r. ciągnik siodłowy, z nową kabiną • 6.500 zł 
lub zamienię. Śławoszewice, tel. 071/383-09-94 
STAR 200,1980 r., SW-400, bordowy, zarejestrowany, kabi
na zmieniona, dobre opony, wywrotka 3-stronna, - 4.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-08-08
STAR 200 3W, 1981 r., 50 tys. km, 6840 ccm, zielony, wy
wrotka, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 10.2001 
r, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 355-37-20,0501/10-94-21 
STAR 200 A, 1983 r., 150 tys. km, diesel I właściciel, stan b. 
dobry, zarej., nie eksploatowany.- 9.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-49-88
STAR 200,1983 r., diesel, kolor wiśniowy, wywrotka 2-stron- 
na, skrzynia ładunkowa dł. 4.6 m, kabina nowego typu (3 
wycieraczki), wspomaganie, stan dobry, garażowany, • 10.500 
zł. Wądroże Wlk., tel. 076/857-45-44 
STAR 200 A, 1983/99 r., SW-400, czerwony, skrzyniowy, ła
downość 6 t, po remoncie kapitalnym w roku 1999 (silnik, 
przód, tylny most, skrzynia biegów), druga kabina nowego 
typu, stan opon b. dobry, nowe akumulatory, - 6.000 zl. Milicz, 
tel. 0607/23-61-09
STAR 200, 1984 r., diesel, morski metalic, kabina nowego 
typu, nowa inst. elektryczna, wywrót na 3 str., krótki, skrzy
niowy, blok żeliwny, synchron. wspomaganie kier., przegląd 
ważny do 14.05.2002 r, - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-50-17 po godz. 20
STAR 200 A, 1984 r. kontener, stan dobry, - 9.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-00-64
STAR 200,1986 r., zielony, nowe opony, II właściciel, mało 
eksploatowany, po lakierowaniu, atrakc. wygląd, stan b. do
bry, - 11.000 zł. Lubin. teł. 0607/42-00-45,076/842-22-10 
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. 071/361-48-87 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00419 
www.autogielda.com.pl)
STAR 200 3W, 1986 r., 5 tys. km, 6830 ccm, diesel, czerwo
ny, użytek własny, po remoncie kapitalnym silnika, podzespo
łów i kabiny, nowe akumulatory, tachometr, ważny przegląd, 
stan b. dobry, - 12.500 zł. Janowice Wlk;, tel. 075/751-52-38 
STAR 200 3W, 1986 r., diesel, czerwony, oryg. wywrotka na 3 
strony, - 5.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/95-25-99 
STAR 200 3W, 1986 r.. 205 tys. km, 6842 ccm, S-244, czer
wony, wywrotka 3-stronna, ład. 5 1 skrzynia dł. 3.4 m, techn. 
sprawny, zarejestrowany, • 8.000 zł. Tymowa, gm. Ścinawa, 
tel. 076/843-61-94
STAR 200,1987 r., SW-400 z turbo, zielony, skrzyniowy, ka
bina nowego typu na 3 wycieraczki, wspomaganie, nowe opo
ny, tachometr, dod. hydraulika do wywrotu łącznie z kiprem, •
9.000 zł lub zamienię na osobowy. Bogatynia, tel. 
075/773-83-08,0607/10-65-49
STAR 200 3W. 1987 r. po remoncie silnika, nowe opony, nowe 
akumulatory, zalegalizowany tachograf, -13.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/56-65-70
STAR 200, 1988 r. izoterma, wspomaganie, aktualny prze
gląd, w ciągłej eksploatacji, • 7.000 zł. Bielawa, tel. 
0605/63-81-85
STAR 200,1988 r., 125 tys. km, 6850 ccm, diesel, czerwony, 
izoterma, wspomaganie kier., tachometr, po remoncie, dużo 
nowych części, - 7.200 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/644-21-11 po godz. 16,0502/60-89-44 
STAR 200 3W, 1988 r. stan b. dobry, - 13.000 zł. Chełmce, 
tel. 062/761-27-11
STAR 200,1988 r., zielony, izoterma, wspomaganie, ważny 
przegląd, w ciągłej eksploatacji, • 7.000 zł. Bielawa, tel. 
0605/63-81-85
STAR 200,1988 r. po remoncie, oplandekowany, owiewka, •
9.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-27-69
STAR 200 A, 1988 r., diesel, zielony, skrzyniowy, oplandeko
wany, wspomaganie, przegląd do 02.2002 r., serwisowany w 
ASO, w ciągłej eksploatacji, stan dobry -15.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-44-66,0606/21-52-21 
STAR 200,1989 r., szary, izoterma, -10.000 zł. Zaręba, gm. 
Lubań, teł. 075/722-61-34
STAR 200 SKŁADAK, 1990 r., SW-400 nowy typ kabiny, wspo
maganie kierownicy, skrzyniowy, plandeka, -10.000 zł. Cho
cianów, tel. 076/818-46-36
STAR 244,1978 r. dłużyca do drewna, + części, • 10.000 zł. 
Rokitnica, tel. 076/878-67-01
STAR 244,1980 r., 6842 ccm, zielony, w ciągłej eksploatacji, 
stan dobry, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 341-29-11,0603/89-21 -41 
STAR 266,1975 r., zielony, do przewozu dłużycy, z przycze
pą - 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-06-32 
STAR 266 B, 1976 r., 6230ccm, diesel, ciemnozielony, dłu
życa, zestaw so przewozu drewna, eksploatowany na nizi
nach, w ciągłej eksploatacji, -17.000 zł lub zamienię ma po
jazd asenizacyjny. Wrocław, tel. 071/342-21-28, 352-41-78 
STAR 266,1977 r., S-359 zestaw do dłużycy z przyczepą -
20.000 zł. Lubań, tel. 0603/84-58-50
STAR 266,1979 r., 6842 ccm, zielony, stan dobry, po remon
cie silnika + przyczepa do przewozu dłużycy Sam, możliwość 
przewozu drewna stosowego, - 17.000 zl. Ruda Sułowska, 
gm. Milicz, woj. wrocławskie, tel. 090/35-54-08 
STAR 266,1984 r. przystosowany do przewozu dłużycy le
śnej + naczepa, po remoncie silnika i podzespołów, - 13.500 
zł. Wołów, teł. 071/389-32-02,0600/33-05-08 
STAR 266,1987 r., 15 tys. km stan b. dobry, -16.500 zł. Zie
lona Góra, tel. 0603/28-37-82
STAR 28 silnik Leyland, chłodnica, stan dobry, • 2.500 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-60-09
STAR 28 wywrotka, burty otwierane, w ciągłej eksploatacji, 
stan dobry, - 5.000 zł. Legnica, tel. 076/856-53-00 po godz. 20 
STAR 28 A, 1967 r., 4250 ccm, HS 400, zielony, skrzyniowy, 
oplandekowany, I rejestracja w 84 r., zarejestrowany, - 3.900 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-32-89 
STAR 28 A, 1969 r., 4680 ccm, stalowy, skrzyniowy, po re
moncie, stan opon b. dobry, nowe akumulatory, stan techn. b. 
dobry, - 2.800 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 0600/14-18-31 
STAR 28,1974 r. po remoncie kapitalnym silnika, - 2.000 zł. 
Czerwieńsk, tel. 068/327-87-15 
STAR 28,1975 r., diesel technicznie sprawny, dwa nowe aku
mulatory 12V, - 2.500 zł. Wrocław, te). 071/367-12-37 
STAR 28,1976 r., 6230 ccm, diesel izoterma, kompletna do
kumentacja, stan dobry, -1.500 z ł. ., gm. Św.Katarzyna, tel. 
071/311-59-93,0600/32-43-66 
STAR 28, 1978 r., zielony, wywrotka, sprawny, - 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 349-11-49,0602/31-54-13 
STAR 28.1979 r. wywrotka, HDS, - 5.500 zł (możliwość pra
cy). Wrocław, tel. 0502/34-84-23 
STAR 28,1979 r., SW-400 sprawny, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-46-17
STAR 28, 1979 r., 50 tys. km, czerwony, podzespoły Stara 
200, nowy typ kabiny, wspomaganie, - 5.000 zl. Żagań, tel. 
068/477-17-32
STAR 28, 1980 r. ♦ przyczepa, 6 1, w zestawie, • 5.500 zł. 
Nysa, tel. 0606/63-37-79
STAR 28,1988 r., żółty, wywrotka 1-stronna, kabina nowego
typu, podzespoły Stara 200, niski, rejestracja do 05.2002 r, -
9.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-90-99,0502/84-30-95
STAR 28,1988 r. nowy typ kabiny, brak plandeki, - 3.500 zł.
Głubczyce, tel. 0603/75-30-85
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 A, 1973 r.. 30 tys. km, S.W-400, zielony, składak, po
remoncie silnika, skrzynia biegów i most tylny Autosana. wspo

maganie kier., skrzyniowy, + części, - 6.000 zł. Sieroszowice 
17a, gm. Radwanice, tel. 076/831-12-67 
STAR 29,1974 r., diesel, zielony,. Skrzyniowy, zarejestrowa
ny, -1.400 zl. Miłocice, tel. 071/318-64-26 do god£ 15 ■*' 
STAR 29,1977 r., SW-400, niebieski, skrzynia biegów Maza, 
kabina po remoncie, stan silnika b. dobry, - 2.700 zł. Legnica, 
tel. 0603/83-40-66,076/866-10-01 
STAR 29 A, 1978 r. chłodnia, agregat elektryczny i spalinowy, 
- 2.000 zł. Legnica, tel. 076/855-07-10,0503/34-19-84 
STAR 742,1995 r., turbo D, czerwony, kontener, - 25.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/326-21-42 po godz. 19 .
STAR 742 L, 1995 r., 220 tys. km, czerwony, nowa plandeka 
i akumulatory, alum. burty, wym. 550 x 245 x 220 cm, na 13 
europalet atrakc. wygląd, zadbany, - 29.900 zł lub zamienię 
na Forda Transita, do 15.000 zł. Strzegom, tel. 0601/92-49-04 
STAR 742,1995 r., turbo D, czerwony, kontener, - 25.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/326-21-42 po godz. 19 
STAR 742,1997 r., 120 tys. km, diesel, biały, kontener, izoter
ma 5.5 x 2.2 x 2 m, z windą samozaładowczą ład. 2900 kg, 
serwisowany, pełna dokumentacja, bez wypadku, stan b. do
bry, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-43-45 
SUZUKI CARRY, 1985 r., 791 ccm, benzyna, czerwony, 
oszklony, 4-osobowy, minibus, zarejestrowany jako ciężaro
wy, po remoncie silnika, przegląd do 2002 r., w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, oszczędny, - 5.000 zł. Wrocław, tel.
328-85-31, 0503/79-63-43
TARPAN, 1983 r., 30 tys. km, 2300 ccm, benzyna, czerwony, 
po remoncie kapitalnym skrzyni biegów, silnika, zawieszenia 
i mostu, skrzynia ład., inst gazowa, - 2.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-16-85
TARPAN, 1983 r., 1500 ccm techn. sprawny, • 1.000 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/323-00-26
TARPAN 239, 1987 r., czerwony, 4 nowe opony, silnik Per- 
kins, nowe boczne burty, 3-osobowy, 3-biegowy, aktualny 
przegląd, druga kabina do wymiany, - 2.500 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/813-01-37
TARPAN 237,1988 r. ład. 750 kg * 6  osób, - 800 zł. Legnica, 
tel. 076/887-84-26 •
TARPAN 237S, 1988 r., 2120 ccm, benzyna, zielony, bez prze
glądu technicznego, 6 osób, 1 tona ładowności, cena 350 zł. 
Wrocław, tel. 325-27-37
TARPAN HONKER. 1990 r., 1600 ccm, benzyna, zielony,
8-osobowy, po remoncie kapitalnym blacharki i lakierowaniu, 
4x4, po remoncie zawieszeń, - 5.900 zł. Wronów k. Góry, tel. 
065/543-54-27
TATRA 815 SI, 1988 r., 32 tys. km, 15825 ccm, czeiwony, 
techn. sprawny, stan idealny, stan opon dobry, - 44.500 zł. 
Tomkowice, gm. Strzegom, tel. 0603/92-99-10 
TATRA 815,. 1989 r. do przewozu drewna dłużycowego, -
50.000 zł. Wójcice, tel. 071/318-60-75 
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, ciągnik siodło
wy, hydraulika, na balonach, -18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
TATRA 815 S 3,1991 r. wywrotka, - 57.000 zł. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/818-74-00,0602/30-50-52 
TATRA 815,1993 r., czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, kli
matyzacja, webasto, stan opon dobry, - 32.000 zł + VAT. Rat
no Dolne. tel. 0603/71-67-11
TOYOTA F. 1987 r., 127 tys. km, 1984 ccm, benzyna, złoty 
metalic, model GS R2, ład. 1100 kg, 8-osobowy, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-73-44
TOYOTA HIACE BUS, 1979 r., 1500 ccm, diesel, niebieski, 
do poprawek blacharskich i lakierniczych, - 3.400 zł lub za
mienię na inny. Głuszyca, tel. 0606/50-60-94 
TOYOTA HIACE, 1993 r., 160 tys. km, 2446 ccm, diesel, bia
ły, 9-osobowy, alarm, koła zimowe, hak, stan idealny, - 28.500 
zł lub zamienię na samochód osobowy, diesel. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-77-58
TOYOTA HIACE, 1994 r„ 141 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, instalacja gazowa, oszklony, el. otw. szyby, ekonomicz
ny, oszczędny, cena • 18.500 zł, zamienię na mały, osobowy 
lub większy dostawczy np. Ford Transit LT, Mercedes. Góra, 
tel. 065/543-31-71,0501/77-03-81 
TOYOTA HIACE, 1996/97 r., 80 tys. km, 2400 ccm, diesel 
kupiony w salonie, serwisowany, relingi dachowe, welurowa 
tapicerka, hak, zarejestrowany, 8-osobowy, stan techn. b. 
dobry, - 34.000 z ł. ., tel. 076/818-88-16,0605/67-86-69 
TOYOTA HIACE FURGON. 1996/97 r., 79 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, zielony, zarejestrowany na 8 osób, kupiony w salonie, 
serwisowany, hak hol., RO, alarm, immobilizer, wspomaga
nie, bagażnik, oszklony do połowy, - 34.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-79-06 po godz. 18
TOYOTA HILUX 4WD, 1995 r., 95 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, perłowosrebrny, sprowadzony w całości, 5-osobowy, au
tomatic, centralny zamek, klimatyzacja, katalizator, wspoma
ganie kier., spoilery, el. otw. szyby, wtrysk itp., zabudowany, 
oryg. skrzynia ład., z szybami, - 50.000 zł lub zamienię na 
osobowy. Wrocław, tel. 342-14-90,0603/41-67-47 
TOYOTA UTEACE, 1984 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, inst gazowa, nadwozie 7-osobowe *  900 kg, po 
remoncie blacharki, po remoncie silnika, nowa tapicerka, w 
ciągłej eksploataęji, stan dobry, - 4.200 zł lub zam. na Żuka 
skrzyniowego z ins t gazową albo Stara. Wałbrzych, tel. 
074/842-35-22
TOYOTA LITEACE, 1994 r., 170 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
szary metalic, 8-osobowy, centralny zamek, serwo, hak, stan 
idealny. - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0501/38-11-84 
UAZ 469 B, 1979 r., zielony, furgon, instalacja gazowa, 2 ro
dzaje zaczepu, • 7.500 zł. Konin, tel. 063/278-32-47 
VOLVO F12, 1984 r., czerwony, ciągnik siodłowy, 360 KM, 
klimatyzacja, stan b. dobry, - 18.000 zł (fakt VAT). Strzelce 
Opolskie, tel. 077/461-00-53,0604/63-41-52 
VOLVO F12,1986 r., 800 tys. km, 12000 ccm, biały, kabina z 
1994 r. (Globetrotter), na poduszkach, stan b. dobry, • 29.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-21-30,0608/49-37-36 
VOLVO F12,1986 r„  12000 ccm, granatowy metalic, ciągnik 
siodłowy, stan dobry, hydraulika, klimatyzacja, kpi. spoilerów, 
nowe opony, 2 łóżka, w ciągłej eksploatacji, - 24.000 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-10-43,0605/85-58-50 
VOLVO F12 S-20, 1987 r., 11946 ccm, zielony, ciągnik sio
dłowy, ogumienie 90 %, mało eksploatowany w kraju od
08.2000 r., wysoka kabina, 2 łóżka Debasto, techn. sprawny, 
na resorach parab. - 35.000 zł ♦ Vat. Cybinka, tel. 
068/391-13-02,0606/42-70-81 
VOLVO F12,1991 r. chłodnia, 3-osie, poduszki + przyczepa 
chłodnia 2-osiowa, poduszki, cena zestawu, - 120.000 zł + 
VAT. Tczew, tel. 058/561-09-63 
VOLVO F611,1979 r., niebieski, po remoncie kapitalnym, plan
deka, ład. 5 1 w ciągłej eksploatacji, • 18.000 zł lub zamienię 
na busa.., tel. 0502/68-02-54
VOLVO F7,1974 r., 6730 ccm, /8080 ccm, turbo D, siwy, izo
terma, winda, dł. skrzyni ład. 7 m, • 3.500 zł. Świebodzin, tel. 
0605/53-77-11
VOLVO FH12, 1994 r., niebieski, ciągnik siodłowy, bez wy
padku, poduszki, klimatyzacja, Webasto, stan dobry • 75 000 
zł + VAT Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
VOLVO FH340,1995 r., 500 tys. km, turbo, biały, pełna izo
terma, intercooler, wym. 7.30x2.5x2.65, winda załadowcza 
chowana,, pełne wyposażenie, przebieg według książki ser
wisowej, wysoka kabina, serwisowany, - 130.000 zł. Ścina
wa, tel. 076/843-64-13,0504/60-74-10 
VOLVO FL618,1987 r., 125 tys. km, czerwony, kontener, ALU- 
VAN, kabina sypialna, webasto, klimatyzacja, ABS, tempomat 
spoilery, pneumatyczna oś tylna, fotel kierowcy z zawiesze
niem pneumatycznym, alarm, Euro 2, wyciszenie do 80 dB, 
kupiony i serwisowany w salonie Volvo, - 120.000 zł + VAT. 
Zielona Góra, tel. 068/326-21-42 po godz. 19 
VOLVO FL618,1995 r., 300 tys. km, silnik TD 63ES, 210 KM, 
masa własna 6.9t, dop. ład. 8950 kg, kontener ALUVAN 
7.5x2.45x2.4 m (18 eropalet), winda załadowcza Zepro (1.5 
t), kabina sypialna, webasto, zawieszenie tylne na podusz
kach, ABS, certyfikat EUR-1, certyfikat L (na Austrię), kupio
ny w Volvo, serwisowany - 85.000 zl + VAT, przyczepa Tan
dem, na poduszkach, ABS, 1998 r., 170 tys.km., masa 4.3t 
ład. 8.71, kontener Kleubau, winda - 42.000 zł *  VAT. Lubin, 
tel. 076/842-61-02,0601/44-96-78 (zdjęcia do tej oferty moż

na zobaczyć w internecie pod numerem - AC0218 www.auto- 
gielda.com.pl)
VOLVO FL618,1997 r., 125 tys. km, czerwony, kontener Alu- 
van, kabina sypialna, webasto, klimatyzacja, ABS, tempomat, 
zesta l spoilerów, pneumatyczna tylna oś, fotel kierowcy z 
zawieszeniem pneumatycżńym/ałarm, Euro 2, wyciszenie do 
80 dB, kupiony w salonie, serwisowany, • 120.000 zł + VAT. 
Zielona Góra, tel. 068/326-21-42 po godz. 19 
VW BUS, 1967 r., 1600 ccm .ogórek', -1.800 zł lub zamienię 
na Fiata 126p. Wrocław, tel. 071/322-17-20 
VW BUS 23,1974 r., 1600 ccm, boxer webasto, nowe amor
tyzatory, łożska kół i układ hamulcowy, stan dobry, - 2.700 zł. 
Świdnica, tel. 074/640-26-82,0604/65-61-78 
VW BUS 23,1978 r., 48 tys. km, 1570 ccm, benzyna, biały, 
stan dobry, po remoncie blacharki, silnik po remoncie, • 2.000 
zł. Czeska Wieś, tel. 077/411-97-38 po godz. 16 
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, .ogórek’ , 
zarejestrowany na 8 osób, sprawny, • 1.200 zł lub zamienię 
na sprzęt audio do samochodu. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-15-97
VW BUS, 1979 r., 1600 ccm, benzyna .ogórek’ , nowe opony, 
wymienione przednie zawieszenie, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/51-41-19
VW CADDY, 1984 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, czarny, 
nadbudówka plastikowa, z klapa szklaną oryginalna VW,
5-biegowy, hak, stan b. dobry, na białych tablicach -1.600 
DEM. Wrocław, tel. 351-36-18
VW CADDY, 1996 r., 1900 ccm, SDi, srebrny metalic, bliźnia
cze koła, sprowadzony w całości, wspomaganie kierownicy, 
immobilizer, poduszka powietrzna, 1. właściciel, - 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/82-22-20
VW CADDY, 1996/97 r., 113 tys. km, 1400 cćm, wtrysk, biały, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, garażowany, bliźnia
cze koła, zarejestrowany na 3 osoby, wspomaganie kierow
nicy, inst gazowa, immobilizer, RM Kenwood, aluminiowe felgi, 
el. reguł, reflektory, nowe amortyzatory, nowe opony, stan b. 
dobry, -18.500 żł. Strzelin, tel. 0603/39-78-04 
VW CADDY, 1997 r., 1900 ccm, SDi, biały, blaszak, wspoma
ganie, immobilizer, stan b. dobry, r  18.900 zł. Nysa, tel. 
0606/26-63-23
VW LT 28,1980 r., 2400 ccm, diesel niski, przedłużony, po 
remoncie silnika i zawieszenia przedniego, ważny przegląd 
(do 2002 r.), - 4.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/45-33-20 
VW LT 28,1980 r., 2400 ccm, diesel, zielony, kontener 260 x 
200 x 180 cm, po remoncie kapitalnym silnika, zawieszenia 
2000 r., stan dobry, - 8.000 zł. Gostyń, tel. 0601/76-69-68 
VW LT 28.1980 r., 2000 ccm, żółty, inst gazowa, hak, konte
ner 2 x 2 x 4. m, - 9.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0501/92-95-07,0503/71-23-75 
VW LT 28,1988 r., 230 tys. km, 2400 ccm, diesel, żółto-biały, 
długi, wysoki, 5-biegowy, w ciągłej eksploatacji, sprowadzo
ny z Niemiec, - 14.000 zł lub zamienię na osobowy. Kępno, 
tel. 0603/09-70-66
VW LT 28,1988 r., 2400 ccm, diesel, biały, po remoncie silni
ka, podwyższony, przedłużony, hak, alarm, - 16.000 zł. Wro
cław, tel. 0602/49-01-58
VW LT 28,1988 r., 2400 ćcm, diesel, - 16.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/338-34-96
VW LT 28,1989 r., 280 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
przedłużony, 3-osobowy, hak, ważny do 02.2002 r. przegląd, 
w ciągłej eksploatacji, sprawny, - 15.500 zl. Wrocław, tel. 
071/349-18-61,0605/57-82-25 
VW LT 28 BUS, 1991 r., 225 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, przedłużony, oszklony, 9 miejsc, hak, I właści
ciel, stan dobry, -18.000 z ł+ VAT, możliwe raty. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-96-23 wieczorem, 0606/41-40-89,0502/24-50-60 
VW LT 28,1991 r., 169 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, bla
szak, I właściciel w kraju, pełna dokumentacja, do małego 
remontu, -11.000 zł. Otmuchów, teł. 077/431 -53-03 
VW LT 28 D MAXI, 1993 r., 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, stan dobry, - 26.000 zł lub zamienię na mniejszy, do
stawczy, faktura VAT. Wałbrzych, tel. 0604/48-20-18 
VW LT 28 BUS, 1993 r., 205 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
oszklony, 8+1 osób, lotnicze fotele, radioodtwarzacz, 5-bie
gowy, el. reg. reflektory, I właściciel w kraju i w Niemczech, w 
kraju od roku, pełna dokumentacja, książka serwisowa, prze
gląd do 04.2002 r., stan b» dobry, - 26.000 zł lub zamienię na 
busa, osobowy, tańszy lub dopłacę. Wałbrzych, tel. 
0502/52-50-75
VW LT 28 MAXl, 1993 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kierownicy, RM, hak, blaszak, nowe opony, stan 
b. dobry, bliźniacze koła, • 23.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/22-85-55
VW LT 28', 1994 r., 136 tys. km, 2400 ccm, biały, maks. długi 
i wysoki, 1 rok w krąu, bez wypadku, stab b. dobry, pełna 
dokument. • 30 000 zł lub zamienię na Mercedes 124 lub BMW 
5, dó 20 000 zł. Międzylesie, tel. 0603/78-27-10 
VW LT 28,1995 r., 2400 ccm, turbo D, biały, nie eksploatowa
ny w kraju od dwóch tygodni, podwójna kabina ze skronią 
załadowczą + 7 osób + 1000 kg, stan b. dobry, • 26.000 zł + 
VAT. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
VW LT 31,1977 r., 2000 ccm, zielony, inst. gazowa, podwyż
szony, • 3.500 zł lub zamienię na Opla Omegę kombi, z do
płatą do 5.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0501/63-49-37 
VW LT 35,1978 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, kabina 5-oso- 
bowa, skrzynia ład. oplandekowana, po remoncie silnika, -
3.000 zł. Góra, tel. 065/543-34-18 
VW LT 35,1978 r., 2700 ccm, diesel, biały, bliźniacze koła, 
skrzyniowy, dł. 380 cm, szer. 200 cm, wys. 200cm, stan tech. 
dobry, - 8.000 zl. Wiejuń, tel. 0605/95-67-11 
VW LT 35, 1979 r., 90 tys. km, 2000 ccm, pomarańczowy, 
instalacja gazowa, wysoka plandeka, skrzyniowy, dł. ok. 4 m, 
ład. 1.5 tony, stan dobry, - 7.000 zł. Legnica, tel. 
076/857-02-24,0606/44-67-07 
VW LT 35 D, 1981 r. sam. izoterma • 6.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-24-16,0606/35-02-93 
VW LT 35,1990 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel podwójna 
kabina, 6-osobowy, skrzyniowy, bliźniacze koła, stan idealny 
• 7.000 DEM. Legnica, teł. 0603/53-26-42 
VW LT 35,1994 r., 144 tys. km, 2400 ccm, turbo D, zielony, 
podwójna kabina + skrzynia lad., wspomaganie kierownicy,
6-osobowy, ład. 1490 kg, • 32.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-48-87
VW LT 35,1995 r., 143 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
skrzynia ład. 3.85 x 2.20 x 2.0 m, oplandekowany, winda hy
drauliczna, sprowadzony w całości, bez wypadku, pełna do
kumentacją zarejestrowany na kat B, stan idealny, - 49.000 
zł (możliwość rat przez komis). Dzierżoniów, tel. 
0604/50-67-17
VW LT 35,1997 r., 120 tys. km, 2500 ccm, TDi, zielony, bla
szak, 3 osoby + 1.51 - 46.000 zł lub zamienię na osobowy. 
Wrocław, tel. 0608/27-01-38
VW LT 35,1997 r., 2500 ccm, TDI, biały, podwyższony, przed
łużony, 2 miejsca, hak, poduszka, centralny zamek, blaszak, 
ład. 1.4 L sprowadzony w kwietniu br., nie uderzony, nowy 
silnik, - 43.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 
071/357-51-03,0602/15-51-03 
VW LT 35,1998 r., 98 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, maks: 
długi i wysoki, kabina 3-osobowa, sprowadzony ze Szwajca
rii w 2000 r. w całości, miał uszkodzony lewy bok kabiny, stan 
tech. bardzo dobry, - 68.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-38-54, do 10 i po 22
VW LT 35,1999 r., 89 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, przedłu
żony, wspomaganie kierownicy, ABS, ASD, dodatkowy tylny 
stopień. - 55.000 zł. Oławą tel. 071/313-38-80,0601/53-99-68 
VW LT 40,1998 r., 45 tys. km, 2500 ccm, SDI, pomarańczo
wy, podwójna kabina, skrzynia ład. + plandeka, nowy typ, stan 
b. dobry, - 53.000 zł. Prochowice, tel. 076/858-41-58 
VW LT 45,1989 r., 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, przed
łużony, podwyższony, błaszak, izoterma, 3 miejsca, łóżko, hak, 
po wymianie silnika w 2000 r., dużo nowych części, lad. 2650 
kg, prawo jazdy kat C, - 15.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-31-97,0603/07-33-58 
VW LT 45,1993 r., 198 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
skrzynia z plandeką (4 x 2 x 2  m), wspomaganie kierownicy, 
stan idealny, możliwa winda, możliwe raty przez komis, zare-
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jestrowany na ka t B, - 29.000 zł ♦ VAT. Dzierżoniów, tel. 
0604/50-67-17
VW LT 46,1998 r., 55 tys. km, 2500 ccm; TDi; biały, blaszak, 
przedłużony, podwyższony, tachometr, bliźniacze koła, ład.
2.51 książka serwisowa, do sprowadzenia z Niemiec, - 50.000 
zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW LT 55,1995 r., 180 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czerwony, 
kontener z windą samozaładowczą ład. 3 1, bliźniacze koła, 
stan dobry, pełna dokumentacja, książka serwisowa, - 50.000 
zl + VAT. Wrocław, tel. 071/359-31-00 
VW POLO CADDY, 1998 r., 1900 ccm, TDi, biały, wspomaga
nie, centralny zamek, el. otw. szyby, - 24.000 zł. Poniec, tel. 
065/573-13-63 - • j v
VW TRANSPORTER, 1979 r., 1600 ccm, benzyną żółty, w 
ciągłej eksploatacji, blaszak, podwyższony, - 6.500 zł lub za
mienię na osobowy. Szprotawa, tel. 068/376-32-71 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, biały, sil
nik chłodzony cieczą blaszak, na białych tablicach ^  1.100 
DEM. Modła, tel. 0604/91-37-08 
VW TRANSPORTER BUS, 1980 r., 2 tys. km, 1600 ccm, ben
zyną boxer, niebieski, po remoncie silnika i blacharki, po 
malowaniu, ład. 1 1 lub 8 osób, oszklony, - 5.900 zł lub zamie
nię na inny, kombi TDi, do 10.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-07-04, 0602/57-20-58,0502/42-44-34 
VW TRANSPORTER T 2 ,1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 
przeszklony, boczne szyby rozsuwane, 3 rzędy siedzeń, 
przednie siedzenia od Opla, zarejestrowany jako 9-osobowy, 
hak, radio + głośniki, stan dobry + części, - 7.500 zł. Żagań, 
tel. 068/377-02-68
VW TRANSPORTER, 1981 r.. 2000 ccm maks. podwyższo
ny, nowe opony, • 4.900 zl lub zamienię. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
VW TRANSPORTER 251,1981 r., 2000 ccm, boxer, brązo
wy, stan techniczny dobry, blacharki b. dobry, - 4.300 zł. Wro
cław, tel. 071/322-25-28,0605/25-35-03 
VW TRANSPORTER, 1981 r., 10 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary, blaszak, po remoncie silnika, oryginalny lakier, stan 
b. dobry,:  5.500 zł. Wrocław, tel. 071/332-70-90 
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 1600 ccm, niebieski, po re
moncie silnika i nadwozia, nowe opony, nowy akumulator, -
7.500 zł lub zamienię na VW T4, z dopłatą. Oleśnica, tel. 
071/399-10-89
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, granato
wy, blaszak, 3-osobowy, przegroda, radio, zadbany, - 4.300 
zł lub zamienię na inny samochód. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW TRANSPORTER BUS, 1982 r., 1600 ccm, diesel, beżo- 
wo-brązowy, zarejestrowany na 5 osób, nowe zawieszenie, 
układ hamulcowy, po remoncie silnika, oszklony, - 8.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-20-22
VW TRANSPORTER T 2 ,1982 r., 1600 ccm, diesel, wrzoso
wy, oszklony, 9-osobowy, ład. 900 kg, stan b. dobry, • 8.500 zł 
lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-77-50 po 
godz. 16
VW TRANSPORTER T 3 ,1983 r., 1600 ccm, diesel, poma
rańczowy, w ciągłej eksploatacji, hak, kpi. siedzeń, oszklony, 
ład. 1.1 1, stan b. dobry, dużo części zamiennych, • 8.000 zł 
lub zamienię na Forda Transita. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-24-00 po godz. 18
VW TRANSPORTER. 1985 r., 1600 ccm, turbo D, żółty, stan 
dobry, zarejestrowany, - 9.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-18-59
VW TRANSPORTER T 2 ,1986 r., 1600 ccm, ciemnozielony, 
9 miejsc, oszklony, zadbany, RO, webasto, hak, - 11.900 zł. 
Lubin, tel. 076/749-68-79 po godz. 21 
VW TRANSPORTER 253, 1986 r., 140 tys. km. 1600 ccm. 
turbo D. biały, 3 osoby + 900 kg, przegroda celna, 5-biegowy, 
stan b. dobry, przegląd do 04.2002 r., po remoncie silnika, -
11.400 zł lub zamienię na osobowy, diesel, podobny rocznik, 
dopłata. Wrocław, tel. 0502/42-49-95 
VW TRANSPORTER T2 BUS, 1986 r., 200 tys. km. 1600 ccm, 
diesel, biały, 5-biegowy, 9-osobowy, oszklony, stan b. dobry, 
na białych tablicach • 2.500 DEM. Iłowa, tel. 068/377-45-29 
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1986 r., 1600 ccm, ben
zyna, zielony metalic, instalacja gazowa, 8-osobowy, weluro
wa tapicerka, połokietniki, podwójne ogrzewanie, radio, ga
rażowany, stan idealny, -13.000 zł. Lubin, tel, 0609/41-60-51 
VW TRANSPORTER T 2 ,1986 r., 80 tys. km. 1600 ccm, die
sel, bordowy, blaszak, 3-osobowy, uniwersalny, stan techn. 
b. dobry, -11.000 zł lub zamienię na VW T4, busa osobowe
go, diesla. Strzelin, tel. 071/392-25-29,392-18-52 
VW TRANSPORTER T3, CARAVELLE, 1987 r., 1600 ccm, 
turbo D, pomarańczowy, nowy silnik, skrzynia biegów, z 89 r.,
8-osobowy lub 900 kg, -12.500 zł lub zamiana na mniejszy, 
chętnie diesel. Lubań, tel. 075/722-53-93 
VW TRANSPORTER, 1987 r., 122 tys. km, 1700 ccm. diesel, 
beżowy, alarm, oryg. lakier, w kraju 6 miesięcy, RO, stan sil
nika i blacharki b. dobry,.- 12.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-14-55,0604/47-23-52 
VW TRANSPORTER, 1989 r., 1900 ccm, benzyna, biały, bla
szak, RM, zadbany, na niemieckich tablicach, stan b. dobry, •
3.200 zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85 
VW TRANSPORTER T3.1989r.. 1600 ccm, turbo D .-13.500 
zł. Wałbrzych, teł. 074/830-27-54 
VW TRANSPORTER BUS. 1990 r., 130 tys. km. 2400 ccm. 
biały, hak, alarm ♦ pilot po wymianie amortyzatorów, ciemne 
szyby, RM, stan dobry, • 23.300 zł. Wrocław, tel. 351-13-98 
VW TRANSPORTER, 1990 r., 1600 ccm, turbó D 9-osobowy, 
I właściciel wjcraju, - 11.000 zł. Prudnik, tel. 0602/79-66-12 
VW TRANSPORTER T3, 1990 r., 1700 ccm, diesel, biały, 
Oszklony, 9 miejsc, 5-biegowy, sprowadzony w całości, dużo 
części, kupiony w salonie, - 15.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/665-88-22
VW TRANSPORTER BUST4,1990 r., 130 tys. km, 2400 ccm. 
diesel, biały, radioodtwarzacz, alarm + pilot hak, nowe amor
tyzatory, serwo, 7-osobowy, stan b. dobry, - 23.300 zł. Wro
cław, tel. 071/351-13-98
VW TRANSPORTER T 4 ,1990/91 r., 119 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, bordowy, nowe opony, • 27.000 zł. Oława, tel. 
071/313-02-16
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 156 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, zielony, oszklony, ^osobowy, wspomaganie, ciemne 
szyby, - 20.500 zł lub zamienię na osobowy tańszy. Lubin, tel. 
0605/40-26-64
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 148 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, sprowadzony w całości, z kpi. dokumentacją 8 
miejsc, oszklony, stan b. dobry, - 26.500 zł. Nysa, tel. 
077/433-66-57
VW TRANSPORTER CARAVELLE T 4 ,1991 r., 192 tys. km, 
1900 ccm, diesel, piaskowy, RO, el. otw. szyby i reg. lusterka, 
ciemne szyby, nowe przednie amortyzatory, pasek rozrządu 
(od 5 tys. km), nowe opony, alum. felgi, centralny zamek, 
alarm, • 26.000 zł. Wojcieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 
075/751-17-62 po godz. 19, 0601/57-26-84 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AE0052 
www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4, 1991 r., 2400 ccm, diesel, biały,
3-osobowy, blaszak, I właściciel, wspomaganie, hak, serwi
sowany, sprowadzony w całości w 1992 r., stan dobry, nowy 
akumulator, - 21.000 zł. Bolesławiec, teł. 075/734-54-76 wie
czorem, 0604/19-61-72
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 178tys. km, 1900ccm, die
sel, bordowy, 5 miejsc *  780 kg, ocieplony, hak, oszklony do
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połowy, alarm, RO, stan b. dobry, pilnie^-10.50Qzł.ęhpjnów, 
tel. 0602/684)5-61
VW TRANSPORTERT4.1991 r., 220 tys. Km,2400 ccm, die
sel/pomarańczowy, blaszak, z szybą w tylnej .klapie, sprowa- 
dzohyw całości, 6-osobowy, 5-biegowy, białe kierunkowska
zy. nowy akumulator, odcięcie zapłonu, stan b. dobry, - 22.500 
zł. Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-78-21^. 
0601/89-27-09
VW TRANSPORTER. 1991 r., 191 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, blaszak, nowy lakier, stan b. dobry, - 20.000 zl lub.za- 
mienię. Leszno, tel. 0605/23-98-86, 065/534-09-00.
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 218 tys. km, 2400 ccm, die
sel, bordowy, el. reg. lusterka, wspomaganie, - 21.000 zł. Lesz
no. tel. 0607/47-92-82
VW TRANSPORTER T4.1991 r., 165 tys. km, 1900ccm, die
sel, wiśniowy, wspomaganie kierownicy, alarm, obrotomierz, 
hak, pełna dokumentacja, zadbany, - 21.000 zł lub zamienię. 
Strzegom, tel. 074/855-72-23,0605/04-98-23 
VW TRANSPORTER T4, BUS. 1991 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, turkusowy, inst. gazowa, 7-osobowy, stan b. dobry,
- 22.900 zł. Wrocław, tel. 387-13-75, 0606/77-92-47
VW TRANSPORTER, 1991/92 r., 220 tys. km, 1900 ccm, die
sel, wiśniowy, bez wypadku, w kraju od miesiąca, wspoma
ganie kierownicy, hak, oszklony, 6 -osobowy, - 23.000 zł. Po
lanica Zdrój, tel. 074/868-17-15,868-18-86 '
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r.. 207 tys. km. 2400 ccm, die
sel, jasnokawowy, pół CARAVELLE, wspomaganie, central
ny zamek, alarm, hak, 9 miejsc (materiał), 2 x ogrzewanie, 
alum. felgi, el. reguł, reflektory, reguł. wys. pasów, bez wy
padku, w kraju od pół roku, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, ciemne szyby, - 29.000 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r.. 1900 ccm. diesel, zielony, 
kabina 3-osobowa, - 26.800 zł. Leśniów Wielki, tel. 
068/321-17-09, 0607/54-11-76 
VW TRANSPORTER, 1992 r., 2400 ccm, diesel 8-osobowy, 
alum. felgi, orurowany przód, radio, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-83,0601/55-26-69 
VW TRANSPORTER T4 .1992 r., 140 tys. km, 1900 ccm, die
sel, niebieski, oszklony, 7-osobowy, - 27.000 zl. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-02-24
VW TRANSPORTER MULTNAN, 1992 r., 160 tys. km, 2400 
ccm, diesel, czerwony, el.reg. lusterka, immobilizer, central
ny zamek, lodówka, RO, obrotowy fotel, rozkładana kanapa, 
hak, zadbany, garażowany, - 32.000 zł. Henryków, gm. Ziębi
ce, tel. 074/810-50-23
VW TRANSPORTER T4 ,1992 r., 190 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, w kraju od tygodnia, webasto, RM, 9-osobowy, hak, 
bliźniacze koła, stan idealny, - 24.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-12-06,0601/55-26-06 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1992r., 2400 ccm. diesel 8-oso- 
bowy, stan b. dobry, - 29.000 zł. Mysłakowice, woj. jelenio
górskie, tel. 0605/04-96-43
VW TRANSPORTER T4 ,1992 r„  260 tys. km, 2400 ccm. die
sel, biały, 9 miejsc, - 22.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-71-54, 
0601/16-13-66
VW TRANSPORTER T4.1992 r.. 1900 ccm. diesel, granato
wy, centralny zamek, alarm, 7-osobowy, oszklony, ciemne 
szyby, zadbany, stan b. dobry, - 22.900 zl lub zamienię na 
osobowy, Fiata Cinqucento. Wołów, tel. 071/38948-06 
VW TRANSPORTER T4 ,1992 r.. 2400 ccm, diesel, biały, dłu
gi, oszklony, - 30.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0603/86-72-00
VW TRANSPORTER T 4 ,1992/93 r., 182 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, biały, radioodtwarzacz, oszklony do połowy, przedłu
żony, tylne drzwi dzielone, zadbany, książka serwisowa, nowe 
opony, - 24.500 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 
0609/46-42-65
VW TRANSPORTER T 4 ,1992/93 r.. 200 tys. km. 2500 ccm, 
benzyna, biały, automatic, instalacja gazowa, wspomaganie, 
przyciemniane szyby, ospoilerowany, 9-osobowy, welurowa 
tapicerka i fotele, stan b. dobry, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/11-90-38
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. 
Bralin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18. 0603/13-97-64 
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1993 r., 220 tys. km. 2400 ccm, 
diesel, biały, przedłużony, oszklony, bez wypadku, wspoma
ganie kierownicy, alarm, zarejestrowany jako uniwersalny, 9 
osób lub 1155 kg. - 29.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-77-22. 
0609/61-86-35
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1993 r.. 220 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, przedłużony, oszklony, bez wypadku, wspoma
ganie kierownicy, webasto, radio, alarm, 9 osób lub 1155 kg,
- 29.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-77-22,0609/61-86-35 
VW TRANSPORTER T4, 1993 r.. 2400 ccm, diesel, biały,
9-osobowy, przedłużony, ABS, wspomaganie kierownicy, na 
białych tablicach 8.900 DEM. Sulików, tel. 075/775-58-22 
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, el. podgrzewane fotele + podłokiet
niki, halogeny, hak, I właściciel, zadbany, garażowany, • 26.000 
zł. Wrocław, tel. 071/343-52-18. 0601/43-52-18
VW TRANSPORTER T4 ,1993 r., 180 tys. km, 2400 ccm, die
sel, niebieski, bez wypadku, el. reguł, reflektory, wspomaga
nie kierownicy, 8-osobowy, oszklony, sprowadzony w cało
ści, pasek rozrządu na gwarancji, udokumentowane pocho
dzenie, stan b. dobry, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 321-39-49 
VW TRANSPORTER T4 BUS CARAVELLE, 1993/94 j . .  84 
tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony, bez wypadku, w kraju od 
3 dni, 9-osobowy, boczne szyby rozsuwane, webasto, zadba
ny, I właściciel w Niemczech, serwisowany, - 33.800 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-15-10
VW TRANSPORTER T4,1993/96 r., 195 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, granatowy, wspomaganie kierownicy, reg. reflektory, 
przeszklony do połowy, zarejestrowany jako uniwersalny cię
żarowy, możliwość ustawienia drugiego rzędu siedzeń, ład
ny, zadbany, zużycie paliwa 6.51/100 km, - 23.500 zł. Wołów, 
tel. 071/389-22-63
VW TRANSPORTER T4 ,1994 r„ 170 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, podwójna kabina + skrzynia ładunkowa 900 kg, 
wspomaganie, radio, hak, • 23.800 zł. Góra, tel. 
065/543-49-67.0601/05-81-90 
VW TRANSPORTER MULTIVAN T4 BUS, 1994 r., 148 tys. 
km, 2400 ccm, diesel, zielony metaiic; RO, 5-biegowy, bla
szak, wspomaganie kier., centralny zamek, el. reg. lusterka, 
alarm, I właściciel, kpi. dokumentacja, sprowadzony z'Nie
miec, nie eksploatowany w kraju, rozkł. kanapa, lodówka,
6-osobowy, stolik, halogeny, bagażnik na rower + czarne fo
lie, - 45.000 zł. Lubań, tel. 075/722-44-02, 075/722-19-44 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - AG0204 www.autogielda.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 (zdję-t 
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
A00508 www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 1900 ccm, turbo D, czerwo
ny, MULTIVAN, pełna dokumentacja, centralny zamek, alarm 
*  pilot, wspomaganie, przyciemniane szyby, el. /eg. lusterka, 
el. reguł, reflektory, webasto, stolik, rozkładana kanapa, -
38.000 zł. Strzeszów, tel. 071/312-82-90,0605/40-61-32 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 148 tys. km. 2400 ccm, die
sel, zielony, MULTIVAN, 6-osobowy, lodówka, obracany fotel, 
podłokietniki. alarm, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby i szyberdach, halogeny, nie eksploatowany w kraju, stan 
idealny. - 42.500 Zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Lubań, tel. 
075/722-44-02,0608/25-36-94
VW TRANSPORTER T4 .1994 r.. 147 tys. km, 1900 ccm, TD. 
biały, wspomaganie, hak, webasto, przedłużony, oszklony, 4 
siedzenia (2+2), zarejestrowany na 9 ośób, bez wypadku, 
książka serwisowa, zadbany, po przeglądzie, w kraju od ty
godnia, - 30.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 0606/85-75-72 
VW TRANSPORTER T4.1994 r., 198 tys. km, 2400 ccm, die
sel, pomarańczowy, stan b. dobry, oszklony, z siedzeniami, 
wspomaganie kierownicy, radio, alarm, centralny zamek, -
27.000 zł. Strzelin, tel. 071/393-06*15,0604/49-17-85

VW TRANSPORTER, 1994 r.. 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
gaz, srebrny metaiic, nie eksploatowany, raty, leasing, cena
25.500 zł netto. Świdnica, tel. 074/853-36-01,0601779-66-78 
VW TRANSPORTER T4 ,1994 r., 134 tys. kra, 2400 ccm, die
sel, granatowy, blaszak, 3.-osobowy, krótki, przegroda celna, 
tylna szyba ogrzewana, z wycieraczką, RM Alpha, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, stan b. dobry, • 28.500 zł. 
Świdnica, tel. 074/851-34-56,0606/62-34-20
VW TRANSPORTER T4 ,1994 r., 190 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 9-osobowy, RM, wspomaganie kierownicy, weluro
wa tapicerka, oszklony, przyciemniane szyby, garażowany, 
alarm, centralny zamek, sprowadzony w całości w 1999 r., 
bliźniacze koła, zdjęcia, książka serwisowa, - 34.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Świebodzice, tel. 074/854-46-95 po 
godz. 16,0600/29-45-41
VW TRANSPORTER CARAVELLE T4, 1994/95 r., 116 tys. 
km, 1900 ccm, turbo D, biały, hak, RO, wspomaganie, ciem
ne szyby, boczna szyba rozsuwana, 8-osobowy, - 32.000 zł 
lub zamienię. Góra, tel. 0601/75-04-25 
VW TRANSPORTER T4 ,1995 r ,  2400 ccm, diesel, biały, nie 
eksploatowany w kraju, stan b. dobry, po remoncie silnika w 
Niemczech, podwójna kabina, z pałą 6 osób ♦ 1000 kg, -
27.500 zł + VAT. Chojnów, tel. 0606/78-08-04
VW TRANSPORTER T4 .1995 r.. 100 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D. biały, bez wypadku, 3-osobowy, ściana grodziowa, wspo
maganie, el. reguł, reflektory, blaszak, stan idealny, komplet
na dokumentacja, - 28.800 zł (możl. wyst. fakt. VAT, możliwe 
raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
VW TRANSPORTER T4, 1995 r., 2400 ccm, diesel, biały, -
21.000 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Pleszew, tel. 
062/742-10-58,0601/35-08-81 
VW TRANSPORTER, 1995 r., 190 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
biały, 8-osobowy, bogate wyposażenie, zadbany, • 32.600 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0605/60-72-60 
VW TRANSPORTER T3 ,1995 r.. 214 tys. km. 2400 ccm. die
sel, biały, stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, orygi
nalna siedzenia - 11.300 DEM. Kłodzko, tel. <074/868-74-03, 
0601/15-81-08
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1995‘r., 130 tys. km. 2400 ccm, 
diesel, biały, 7-osobowy, oszldony do połowy, serwo, radio, 
hak, drzwi z tyłu, tapicerka, bez wypadku, I właściciel, gara
żowany, - 29.900 zł. Oleśnica, tel. 0601/55-08-01 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1995r., 115tys.km,2400ccm, 
diesel, biały, częściowo oszklony, 8-osobowy, hak, stan do
bry, - 32.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-38-31 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 214 tys. km. 2400 ccm. die
sel, biały, oszklony, oryginalne siedzenia, szyby przesuwa
ne, stan b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec -11.300 DEM. 
Wałbrzych, tel. 074/868-74-03,0601/15-81-08 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 400 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, blaszak, 3-osobowy, przedłużony, wspomaganie, 
alarm, centralny zamek, ABS, bez wypadku, wersja kanadyj
ska, stan b. dobry, - 21.000 zł + VAL Zielona Góra, tel. 
068/326-94-99 do godz.16,068/326-60-93 po godz.21 
VW TRANSPORTER T4 ,1995/96 r„ 154 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, bez wypadku, długi, wspomaganie kierownicy, 
RM, drzwi z tylu, stan b. dobry, bliźniacze koła, faktura VAT, -
29.800 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 168 tys. km, 2400 ccm, die
sel blaszak, ład. 995 kg, ściana działowa, drzwi odsuwane z 
obu stron, wspomaganie kierownicy, - 33.000 zł + VAT. Gdy
nia, tel. 0600/63-21-93
VW TRANSPORTER T 4 ,1996 r., 1900 ccm, turbo D, grana
towy, długi, blaszak, zadbany, książka serwisowa, 3 miejsca 
siedzące -15.500 DEM lub 34.000 zł. Legnica, tel. 
076/721 -76-07* 076/862-93-62,0601/84-81 -14 
VW TRANSPORTER T5 CARAVELLE, 1996 r., 78 tys. km, 
1900 ęcm, turbo D, kolor groszkowy metaiic, 7-osobowy, cen
tralny zamek, ABS, wspomaganie, radio, 2 poduszki powietrz
ne, el. reg. lusterka, • 45.000 zł. Legnica, tel. 076/856-35-11 
VW TRANSPORTER MULTIVAN. 1996 r., 112 tys. km. 2500 
ccm, turbo D, zielony metaiic, stan silnika i blacharki b. dobry, 
sprowadzony w całości, oryginalny lakier, 2 poduszki pow., I 
właściciel, książka serwisowa, wspomaganie kierownicy, ABS, 
klimatyzacja, katalizator, stolik, łóżko, podłokietnik, 7-osobo- 
wy, szyby przyciemniane, - 85.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0602/45-34-55
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1997 r., 1900 ccm, tur
bo D szyberdach x2, serwo, centralny zamek, alarm, RO, sto
lik, rozkł. kanapa, spoiler dachowy + dodatkowe światło sto
pu, bez wypadku, 8-osobowy, immobilizer, - 48.000 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/383-52-42 po godz. 21 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 16Ólys. km. 1900 ccm, tur
bo D. biały, 3-osobowy, blaszak, kupiony w Polsce, faktura 
VAT, - 35.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0603/46-04-74 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 70 tys. km. 21500 ccm,TDi. 
biały, nowy silnik (gwarancja), do połowy oszklony, bez wy
padku, stan b. dobry, • 44.000 zł. Jawor, tel. 076/870-54-88 
VW TRANSPORTER T4,1997 r.. 180 tys. km. 2400 ccm, die
sel, biały, blaszak, długi, I właściciel, do sprowadzenia z Nie
miec - 11.300 DEM. Kłodzko, tel. 074/868-74-03. 
0601/15-81-08
VW TRANSPORTER T 4 .1997 r., 12 tys. km. 2400 ccm, die
sel, biały, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, poduszka pow., 
bez wypadku, inst gazowa na gwarancji, I właściciel w Pol
sce, - 39.500 zł. Legnica, tel. 0502/56-79-16 
VW TRANSPORTER T5 ,1997 r., 83 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
czerwony, CARAVELLE, wspomaganie, ABS, centralny za
mek, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne, welurowa tapi
cerka, alum. felgi, el. reg. lusterka, bez wypadku, stan b. 
dobry, - 48.000 zł. Lubin, tel. 0605/69-16-02 
VW TRANSPORTER T4, 1997 r.. 102 tys. km, 2500 ccm, 
TDi, biały, centralny zamek, el. otw. Szyby, el. reg. lusterka, 
serwo, kompletna dokumentacja, książka serwisowa, w kraju 
od 2 mies., nierejestrowany, możliwość przerobienia na
7-osobowy, - 38.500 zł (możl. wysL fakt. VAT). Oleśnica, tel. 
0605/59-88-00
VW TRANSPORTER T4, 1997 r., 180 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, blaszak, długa wersja, szyba tylna, I właści
ciel, do sprowadzenia z Niemiec - 11.300 DEM. Wałbrzych, 
tel. 074/868-74-03,0601/15-81-08 
VW TRANSPORTER, 1997 r., 1900 ccm, biały, blaszak, ku
piony w salonie, zarejestrowany, 3 osoby + 850 kg, - 26.700 
zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27, 0601/57-76-68 
VW TRANSPORTER T4 ,1997/98 r., 142 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, blaszak, bliźniacze koła, w kraju od 8 miesię
cy, halogeny, wspomaganie kierownicy, stan b. dobry, •
35.500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-88-58
VW TRANSPORTER T4 ,1998 r., 98 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
biały, długi, ABS, kupiony w salonie, bez wypadku, 11 fotelr, 
oszklony, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, alarm 
+ pilot, stan b. dobry, - 47.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW TRANSPORTER T 4 ,1998 r ,  40 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, granatowy, blaszak, wspomaganie, radio, immobili
zer, książka serwisowa, do sprowadzenia z Niemiec • 17.000 
DEM + cło lub na gotowo - 36.500 zł. Legnica, tel. 
0605/03-39-81
VW TRANSPORTER T 4 ,1998/99 r., 35 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, maksymalnie przedłużony,, blaszak, w kraju 
od 7 tyg książka serwisowa, stan b. dobry, - 39.000 żł (zwol
nienie z opłaty skarb., oraz możl. wyst. fakt. VAT). Leszno 
tel. 0607/09-85-14; Niemcy, tel. 0049/160-99-55-01-00 
VW TRANSPORTER T 4 ,1999 r„ 42 tys. km, 2500 ccm, TDI, 
niebieski, 9-osobowy, poduszki powietrzne, podwójne ogrze
wanie, webasto, alum. felgi, radio, zabezpieczenie przed kra
dzieżą, - 56.000 zł. Przemęt, tel. 065/549-61 
VW TRANSPORTER T4, 1999 r., 105 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, czerwony, kupiony w salonie, serwisowany, 8 miejsc, 
oszklony, poduszka pow., RO Blaupunkt przedłużony, wspo
maganie, nowe opony, faktura VAT, stan idealny, - 60.000 zł 
lub zamienię na Forda Transita, Poloneza Trucka. Świdni
ca, tel. 074/852-10-65,0605/95-06-28 
ŻUK FS A-07N, 1973 r., 2120 ccm, benzyna, zielony, bla
szak, zarejestrowany, stan dobry, ważny przegląd, • 400 zl. 
Legnica, tel. 076/857-94-19,076/857-01-93

ŻUK A-09B, 1974 r. oplandekowany, stan dobry, * 1:000 zł. 
Jugów, tel. 074/872-55-76
ŻUK, 1976 r., 40 tys. km, 2100 ccm, benzyna, niebieski, stan 
techniczny dobry, przegląd do 2002 r., kabina i rama nowe
go typu, kontener, -1.100 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-29-30 
ŻUK A-11,1976 r., 2100 ccm, szary, sprawny, • 600 zł. Na
mysłów, tel. 077/410-30-92
ŻUK A-11,1976 r. stan techniczny dobry, - 1.200 zł. Opole, 
tel. 077/455-13-45
ŻUK, 1978 r., 2100 ccm, żółty, inst gazowa, skrzynia ład., 
oplandekowany, zadbany, w ciągłej eksploatacji, • 2.900 zł. 
Wińsko, tel. 071/389-48-06
ŻUK, 1979 r., niebieski, skrzyniowy, blacharka do małych 
poprawek lakierniczych, „na chodzie”, • 650 zi. Wrocław, tel. 
071/355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
ŻUK, 1980 r. blaszak, zarejestrowany, - 500 zł. Grzymalin, 
tel. 076/722-96-11
ŻUK A-07B, 1980 r., niebieski, ubezpieczony, nowe tablice, 
przegląd do 11.2001 r, - 1.400 zl. Sadowice, tel. 
071/789-13-61, 0602/44-82-55 po godz. 18 
ŻUK, 1981 r., 2000 ccm po remoncie blacharki, nowe opo
ny, nie użytkowany przez rok, • 1.000 zł. Bratoszów, gm. 
Pieszyce, tel. 074/836-90-49,0607/57-59-50 
ŻUK A-11,1982 r., popielaty, oplandekowany, zarejestrowa
ny, .na chodzie1, dużo nowych części,- -1.000 zł. Mysłaków, 
tel. 074/850-58-94
ŻUK, 1983 r., 2200 ccm wyrejestrowany, silnik do remontu, 
izoterma blaszana-1994 r, • 800 zł. Kazimierz Chajduga, 
58-150 Strzegom, ul. Kopernika 10 
ŻUK A-11B, 1984 r „  140 tys. km, 2120 ccm, benzyna, ja- 
snopopielaty, skrzyniowy, oplandekowany, blacharka do 
drobnych napraw, .na chodzie*, stan tech. dobry, przegląd 
do 12.2001 r., RO, zapasowe części, - 1.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-57-06
ŻUK A-11B, 1984 r., 2100 ccm, pomarańczowy, stan bla
charki dobry, opony, silnik i skrzynia biegów b. dobre, pod
wyższony na meblowóz, nowa plandeka (na gwarancji), 
ważny przegląd i OC, gotowy do pracy, możliwość wysta
wienia faktury VAT, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
ŻUK A-11B, 1985 r., 98 tys. km, benzyna ♦ gaz, niebieski, 
oplandekowany, podwyższony, in s i gazowa, przegląd do
10.2001 r., stan dobry, - 2.200 zł lub zamienię na Fiata 125p 
albo inne propozycje. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-85-84 
ŻUK A-11B, 1985 r., 2120 ccm, szary, po remoncie i lakiero
waniu, konserwacja, • 3.200 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/391-00-79
ŻUK, 1985 r., 20 tys. km, 2100 ccm techn. sprawny, ważny 
przegląd rej, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/349-53-04 
ŻUK A-11B, 1985 r., 2120 ccm, iskrowy, popielaty, w eks
ploatacji, plandeka, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/329-33-78,
330-18-30, 0501/79-43-91
ŻUK A-11B, 1986 r., 70 tys. km, 2100 ccm, szary, skrzynio
wy, burty drewniane, RM, plandeki ♦ drugi Żuk, sprawny, •
2.400 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 0601/87-33-30 
ŻUK A-11B, 1986 r., benzyna, popielaty, stan dobry, skrzy
niowy, nowa plandeka, przegląd do 10.2001 r., ważne OC, 
po naprawie zawieszenia i sprzęgła, RM, - 2.600 zl. Kucha- 
ry, tel. 071/302-73-91
ŻUK A-11,1986 r., 15 tys. km, 2120 ccm, niebieski, pod
wyższona plandeka, spoile, duża pojemność skrzyni, po re
moncie silnika, nowe zawieszenie kół, stan dobry, - 2.000 zł 
+ VAT. Legnica, tel. 076/850-67-87 
ŻUK, 1986 r., 80 tys. km, 2200 ccm, niebieski, inst gazowa, 
silnik i przednie zawieszenie do remontu blacharki + drugi 
na części, skrzyniowy, nowa plandeka, nowy akumulator 
(gwarancja), nowe opony, - 2.000 zł lub zamienię. Stronie 
Śl., tel. 0600/83-50-21
ŻUK A-11B, 1986 r. plandeka, wym. 290 x 250 x 200 cm, do 
przewozu mebli, - 3.700 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-54 
ŻUK A-13,1986 r., 64 tys. km izoterma, stan dobry, • 1.700 
zł. Wrocław, tel. 348-09-67 pogodz. 18 
ŻUK, 1986/94 r., 2100 ccm, szary, instalacja gazowa, izo- 
etrma, po remoncie kapitalnym silnika, po regeneracji przed
niego zawieszenia,, stan b. dobry, - 3.300 zł. Świdnica, tel. 
0607/43-34-62
ŻUK A-11B, 1987 r. skrzyniowy, bez plandeki, - 1.200 zł. 
Głogów, tel. 0600/37-73-29
ŻUKA-11B, 1987 r., 2000 ccm, biało-hiebieski, blaszany kon
tener, z inst. g a z o w \ sprawny, zarejestrowany do
31.08.2001 r, -1.600 zł. Oława, teł. 071/313-90-43
ŻUK A-11B, 1987 r., 2100 ccm, benzyna inst gazowa, po 
kapit remoncie silnika i nadwozia w 2000 r., ważny prze
gląd i OC, nowe opony, -2.200 zł. Osieczna, woj. wielkopol
skie, tel. 065/535-95-97,0601/57-60-80 
ŻUK A-06B, 1988 r.-, siwy, blaszak, stan dobry, • 2.100. zł. 
Chojnów, tel. 076/818-12-73
ŻUK A-11B, 1988 r., 2100 ccm inst. gazowa, w ciągłej eks
ploatacji, - 1.800 zł. Mierzowice, tel. 076/858-43-54, 
0607/53-96-69
ŻUK A-11,1988 r., benzyna izoterma, po remoncie blachar
ki i silnika, • 2.000 zl. Strzegom, tel. 074/855-23-03 
ŻUK, 1988 r., 2100 ccm, benzyna, popielaty, izoterma, stan 
dobry, ocieplony kontener, • 3.200 zł lub zamienię. Strzelin, 
tel. 0607/40-57-31
ŻUKA-06B, 1988 r., 140 tys. km, szary, blaszak, inst gazo
wa, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-71-99 w godz. 7 -16 
ŻUK, 1989 r., 2400 ccm, biało-szary, izoterma, po remon
cie, stan idealny, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0606/33-84-94 
ŻUK A-11B, 1989 r., popiel, stan dobry, po naprawie bla
charki i lakierowaniu, przegląd do 05.2002r + części, - 2.500 
zł. Mrozów, tel. 071/317-0740 
ŻUK A -0 5 ,1990 r., zielony, blaszak, nowy, rozrusznik, in
stalacja gazowa, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0503/84-84-80 
ŻUK A-11 B. 1990 r. po remoncie kapitalnym, silnik na dotar
ciu, nowa metalowa skrzynia ładunkowa i plandeka, gwa
rancja, stan idealny, - 5.800 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-18-27, 075/741-02-54, 0608/27-12-97 
ŻUK A-11, 1990 r., 86 tys. km, 2100 ccm, kolor popielaty, 
instalacja gazowa, plandeka, ład. 950 kg, stan techniczny 
b. dobry, - 3.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-03-42 
ŻUK A-06B, 1990 r., zielony, blaszak, - 2.800 zł. Radwani
ce. tel. 071/311-71-38
ŻUKA-13B, 1990 r., 2120 ccm, benzyna + gaz, zielony, izo
terma, do przewozu art spożywczych, przemysłowych i in
nych, inst. gaz. od 1998 r., rejestr, do 03.2002 r, - 4.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-77-18
ŻUK A-11,1990 r., 2120 ccm, szary, 800 kg + 6 ośób, krótka
skrzynia, podwójna kabina, blacharka do remontu, • 1.700
zł. Wrocław, Jel. 071/338-28-34
ŻUK, 1991 r., 80 tys. km, benzyna stan b. dobry, zarej., po
remoncie kapitalnym, skrzyniowy. Oleśnica, tel.
071/314-49-88
ŻUK A-06B, 1991 r., 2120 ccm 8 osób + 850 kg, po remon
cie silnika, - 2.700 zł. Strzegom, tel. 074/855-44-26 
ŻUK A-11D, 1991 r., diesel pół izoterma, • 5.500 zł. Wro
cław, tel. 071/786-96-56
ŻUK A-07,1992 r., diesel Andoria skrzyniowy, stan b. dobry, 
• 6.500 zł lub zamienię.,ciągnik rolniczy. Lubin, tel. 
076/843-64-61
ŻUK A-11D, 1992 r., 2400 ccm, zielony, skrzyniowy, plande
ka, hak, RO, stan b. dobry, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
351-59-36, po 20
ŻUK, 1993 r. izoterma .Iglocara*, inst gazowa, • 6.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-20-58, 0503/30-42-31 
ŻUK, 1993 r., 210 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebieski, stan 
b. dobry. - 5.000 zł. Wrocław, teł. 071/339-82-90 
ŻUK A-07C, 1993 r., 2120 ccm, benzyna, zielony, bldszak, 
oszklony, 4-biegowy, stan dobry, - 3.500 zł lub zamienię na 
Fiata 126p albo inne propozycje. Wrocław, tel. 

' 0501 /08-09-50,0502/29-72-33 
ŻUK A -07,1994 r., 77 tys. km, 2417 ccm, diesel, seledyno
wy, stan dobry, - 8.100 zł. Lubin, tel. 076/846-36-93 
ŻUK A-07B. 1994 r. wys. 200 cm, dł. 280 cm, szer. 180 cm, 
- 6.000 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-54

CZĘŚCI
O  AUTO - HANDEL „PALCARS" AUTO SCHROTT: 

Sprzedaż części używanych z demontażu oraz 
aut powypadkowych. Na placu posiadam y za
wsze ponad 50 aut do sprzedaży. CENY KONKU
RENCYJNE III Zapewniamy tan i transport. Czyn
ne w  dni powszednie od 8 do 17.30, W rocław ul. 
Swojczycka 99 (droga wylo tow a na Jelcz • La- 
skowice, 500 m za CPN, przy przejeżdzie ko lejo
wym z. zaporami), OFERUJEMY, RÓWNIEŻ CA
ŁODOBOWA POMOC DROGOWĄ, Wrocław, tel. 
0601/70-17-36 (n o n -s to p ) , 0601/78-82-84 
81009581

ALFA ROMEO, 1500 ccm, boxer: silnik, skrzynia biegów, 
drzwi, maska, klapa, inne. Rychtal, tel. 062/781-62-66 
ALFA ROME0 145,146,155,156,164 : oblachowanie, oświe
tlenie, zderzaki. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
ALFA ROME0 145,146 ; klapy tylne, tylne osie, wózki, wa
hacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, półosie, stabilizato
ry, listwy kierownicze. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
ALFA ROME0145: komputer centralny, moduł centralnego 
zamka Wrocław, tel. 071/336-23-51,0603/91-54-12 
ALFA ROME0146: nakładka zderzaka przedniego -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-23-92
ALFA ROME0146: komputer centralny, moduł centralnego 
zamka Wrocław, tel. 071/336-23-51,0603/91-54-12 
ALFA ROMEO 146, 2000 r., 1600 ccm : części karoserii i 
mechaniczne, od 50 zł. Żary, tei. 0607/18-13-28 
ALFA ROMEO 146,156, 166 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69

ALFA ROME0147: komputer centralny, moduł centralnego 
zamka. Wrocław, tel. 071/336-23-51. 0603/91-54-12 
ALFA ROME0155; wzmocnienie czołowe, lampy przednie, 
listewka pod lampy, kierunkowskaz prawy. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-3740
ALFA ROMEO 155, 2000 ccm, TS, 16V : centralka wtrysku, 
nowa nie kodowana, tarcza sprzęgła oryg., nowa, w pudeł
ku, wkład lusterka zewn. Wrocław, tel. 0608/35-06-71 
ALFA ROME0155,1994 r., 1700 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, blacharka i inne. Zary, tel. 0604/80-93-28 
ALFA ROMEO 156 : zawieszenia przednie, wózki, półosie, 
wahacze, kolumny McPhersona, zwrotnice, stabilizatory, li
stwy kierownicze, tylne osie. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
O  ALFA R O M E 0156,1998/01 r . : dach (do lim uzy

ny i kombi), ćw iartk i przednie, klapa tylna, zde
rzak tylny, lampy tylne, 4 poduszki pow., tap icer
ka, s iln ik , drzwi, progi, deska rozdz., komputery, 
fe lg i alum iniowe 16 i 15", zawieszenie tylne, sanki 
pod siln ik, amortyzatory, zwrotn ice półosie , wa
hacze, p lastik i oraz nagrzewnica. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020231

ALFA ROMEO 156,1999 r . ; drzwi kpi., próg lewy i prawy, 
dach, plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia felgi 
aluminiowe (2 szt), błotnik tylny, skrzynia biegów, półosie itp. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
ALFA ROMEO 164 ; zderzak przedni, halogen lewy, grill, 
maska silnika Lwówek śląski, tel. 075/782-37-40 
ALFA ROME0164,1983/93 r. 2000,2500 ccm: felgi, zawie
szenie, lampy, felgi aluminiowe, drzwi, wał korbowy, półosie, 
silnik, skrzynia biegów, szyby, chłodnica i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-58
ALFA ROMEO 166 : maska, zderzak, błotniki, wentylator, 
chłodnica, wahacz tylny, klamki zewnętrzne. Siechnice k. 
Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 166 : zawieszenia przednie, wózki, półosie, 
wahacze, kolumny McPhersona, zwrotnice, stabilizatory, li
stwy kierownicze, tylne osie. Smardzów, tel. 071/398-3^-51, 
314-38-54
ALFA ROMEO 33; lampy przednie i tylne, maska, klapa tył-, 
na, drzwi (4 szt), szyby, zderzak przedni i tylny, błotniki, skrzy
nia biegów (5), części mechaniczne, komputer Bosch, silnik 
1700 16V, 138 KM i inne. Modlą, gm. Gromadka, tei. 
076/817-21-85,0600/51-64-98

ALFA ROMEO 33 : oblachowanie, zderzały oświetlenie. 
Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
ALFA ROMEO 33.1985 r . : różne części. Dzierżoniów, tel. 
0607/61-55-63
ALFA ROMEO 33,1988 r . ; maska pas przedni, błotnik przed
ni, pompa paliwa-wtrysk. Zielona Góra, tel. 0608/23-55-66 
ALFA ROMEO 75 : drzwi. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 75,1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm: silnik 120 
KM, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0605/83-38-44 
ALFA ROMEO GIUUETTA: lampa tylna lewa, lusterko lewe. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
ALFA ROMEO GTV, SPIDER ; zderzak, reflektor. Siechnice 
k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz 9-17.0608/41-76-04 
ALFA ROMEO GTV; pokrywa silnika, drzwi, możliwość wy
syłki. Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
AMORTYZATORY SACHS :nowe, do AUDI 80 4 szt - 450 zł. 
Brzeg, teł. 0502/29-21-46
ARO nowe: czyści skrzyni biegów, obudowa mostu, piasty, 
dociski, panewki, inne. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
ARO, 1987 r . : zawieszenie przednie z mostem • 250 zł, skrzy
nia biegów z przekaźnikami • 300 zł, most tylny z resorami - 
250 zł, silnik, po remoncie kapitalnym, kompletny • 500 zl, 
szyby, układ kierowniczy, koła, chłodnica i inne. Namysłów, 
tel. 077/410-49-10.0602/43-09-41 
AUDI: kierownica sportowa, - 50 zł. Lubin, tel. 076/842-30-68 
AUDI: komputer oraz skrzynia biegów (5 i 4). Wyszki 29, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
AUDI, 1999/01 r., TD i: napinacz paska rozrządu, klinowego, 
przepływomierz, oryg., nowe. Legnica tel. 076/855-09-92, 
0608/85-60-05
AUD1100 C4: klapa tylna zderzak tylny, kierunkowskaz lewy 
(żółty). Bukowice, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76, 
0606/70-51-17

AUD1100 OUATTRO: wał, - 500 zł. Lubin, tel. 076/844-58-74 
AUD1100 C4 : maska silnika, klapa tylna i inne. Nowa Sól, 
teł. 0601/76-90-57
AUDI 100, 2200 ccm : głowica • 200 zł. Rogoźnica, tel. 
074/855-92-48
AUD1100 OUATTRO 2.2,2.3: skrzynia biegów, pompa ABS, 
komputer, głowic# zawieszenie tylne, klapa tylna środa ślą
ska, tel. 0601/8745-09
AUD1100: kierownica drewniana, - 300 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-63-27
AUDI 100 : różne części. Wrocław, tel. 071/368-13-79 po 
godz. 18
AUD1100 C 4 : skrzynia biegów, ćwiartki, szyberdach, drzwi, 
ukł. wydechowy, wózek pod silniM rodek bez fotela kierow
cy i inne. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
AUD1100 C4, 2500 ccm, TD : klimatyzacja, lampy, maska, 
silnika, błotniki, skrzynia biegów (6), głowica, pompa wtrysko
wa, felgi aluminiowe, podłużnica przednia, pas tylny z błotni
kiem, zawieszenie przednie i tylne, komputer, drzwi, osprzęt 
silnika Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUD1100: drzwi. Wrocław, teł. 071/788-00-56,0600/16-82-28 
AUD1100 C 4: ramki drzwi, sprężarka klimatyzacji. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
AUD1100 C4,2000 ccm: belka pod silnik, głowica, tłoki, kor- 
bowody, pompa ABS, skrzynia biegów, belka tylna zawiesze
nia, stabilizator tylny, sprzęgło, rozrusznik, silnik wycieraczek. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
AUD1100: listwy drzwi, zaciski ham. przednie. Wrocław, tel. 
0605/32-11-46
AUDI 100, d ie s e l: silnik, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0501/18-20-04
AUD1100 C4, 2500 ccm, T D i: wał korbowy. Wrocław, tel. 
0602/87-14-39
AUD1100,1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, także wersje quattro (4x4), części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-0345 w 
godz. 9-18

AUD1100,1978/81 r., 1600 ccm : lampy tylne - 30 zł, przed
nie - 60 zł, nagrzewnica, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 
071/325-21-65,0604/61-97-39 
AUD1100,1979 r . : skrzynie biegów i inne, tanio. Topola Mała, 
gm. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-02-13 
AUD1100,1980 r., 1600 ccm, benzyna: silnik na części, skrzy
nia biegów, półosie, klapa tylna z szybą i inne. Lubin, tel. 
0603/52-67-08
AUD1100,1980 r . : maska, grill, konsola, licznik, lampa tylna. 
Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
AUD1100,1980 r.. 2000 ccm: skrzynia biegów, szyby, zbior
nik paliwa alternator, silniczki do podnoszenia szyb, kolum
na kierownicy. Lubin, tel. 076/842-72-64 A
AUD1100,1980r.: różne części, z dokumentacją Przemków, 
tel. 076/831-90-77,0604/66-04-86 
AUD1100,1980 r., 2000 ccm, benzyna: wszystkie części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
AUD1100,1981 r., 1800 ccm : drzwi, błotniki, lampy, silnik, 
skrzynia biegów (5) i inne. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
AUD1100.1982 r . : różne części. Wrocław, tel. 0604/68^50-81 
AUDI 100, 1982 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUD1100,1982 r., 2000 ccm, diesel: felgi aluminiowe, wszyst
kie części. Budzów, teł. 0602/52-62-59 
AUD1100,1982 r., diesel: zderzaki, lampy przednie, podusz
ki pod silnik, docisk sprzęgła ♦ tarcza elementy blacharki. 
Kłodzko, tel. 074/867-96-00
AUD1100,1982 r., 2000 ccm, diesel: głowica, wał korbowy z 
tłokami, pompa olejowa i inne części. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia, kolumna za
wieszenie przednie. Zielona Góra, tel. 068/320-18-60 
AUD1100 CD, 1983/91 r., 2300 ccm, wtrysk: nagrzewnica, 
poduszki silnika, ABS, wentylator, zbiorniki wyrównawcze, 
kaseta biegów, zderzaki, drzwi, nowy model, sanie, felgi alu
miniowe 5-otworowe, silnik. Legnica, tel. 0607/17-66-93 
AUD1100,1984 r . : drzwi przednie, przeguby, sprężyny, zde
rzak tylny. Bolesławiec, tel. 0502/09-98-06 
AUD1100,1984 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, oclony. Strze
lin, tel. 071/392-21-85
AUD1100, 1984/90 r., 2300 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenie tylne, zawieszenie przednie, tapicer- 
ka. Lwówek Śląski, tel. 075/782-48-20,075/782-26^83

AUD1100,1985 r . : silnik, 5-cylindrowy, kompl., uzbrojony, - 
750 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
AUD1100, 1985 r . : części blacharki, kompletna tapicerka, 
drzwi, szyby, zawieszenie, części elektryczne, listwy ozdob
ne, fotele i inne. Rawicz, tel. 065/54547-51 
AUD1100,1985 r. 2000,2200: błotniki, zderzaki, silniki, skrzy
nie biegów, chłodnica, mosty, belki, zawieszenie, drzwi, szy
by, wał, bok, koła fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
AUD1100 AVANT, 1985 r . : dach z otworem na szyberdach, 
błotniki tylne z nadkolami, drzwi, szyby, zderzak tylny, kolum
ny McPhersona (tylne i przednie). Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
AUD1100,1986 r. 1800 ccm E, 2100 ccm E: różne części z 
rozbiórki. Nysa, tel. 0607/33-04-40 
AUD1100,1986 r . : wzmocnienie przednie, lusterka, kokpit,

OP012092
Wrocław, ul. Terenowa 60 

(boczna Buforowej) 
tel. 373-03-96, kom. 0-607 388 590

I T U R B O S P R Ę Ż A R K I I
NAPRAWA - SKU P - SPRZEDAZ  

ZAMIANA - WYMIANA - GW ARANCJA
Borowa 49, k. Oleśnicy SObOta: Giełda Lubili 
tel. 071/314-81 -86, kom. 0-603 233 578

T U R B O S P R Ę Ż A R K I
Firma Usługowo-Handlowa -Julita" oferuje turbiny do wszystkich rodzajów pojazdów. I 

Możliwość regeneracji,.zamiany i wysyłki. Wrocław, ul. B. Krzywoustego 70/100 OTOasa I 
tel. 071/325-26-81 wew. 37, w godz. 8-16, tel. 0 608 35 89 81, tel. dom. 071/315-72-66 |
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konsola, siedzenia, elem. plastikowe i inne - Jankowice, woj. 
wrooławskig; fel;; 0 8 0 2 / f f 8 - 4 9 - 7 f *
AUDI. 100 OUATTRO. 1986/87 r., 2200 ccm :kjapa tylna, za
wieszenie przednie i tylne," skrzynia biegów i inne. Żagań, tel. 
0602/89-93^22
AUD1100,1987 r . : różne części mechaniczne i blacharskie. 
Legnica, tel. 0605/23-85-32
AUD1100, 1987 r., 2200 ccm, turbo E : silnik bez głowicy, 
stan b. dobry, chłodnica oleju, półoś napędowa. Lubin, tel. 
0603/52-67-08
AUDI 100, 1987 r. : szyberdach. Prochowice, teł.
076/858-47-61,0605/43-54-20
AUD1100,1987 r., 2000 ccm, diesel: -silnik i inne części z
demontażu. Modła, tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99
AUD1100, 1987 r., 1900 ccm : skrzynia biegów 151, części
ukł. wspomagania kierownicy i hamulców. Wrocław, tel.
0503/30-69-03
AUD1100,1988 r . : drzwi kpi., stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUD1100,1989 r . : tapicerka drzwi, seidzenia, podsufitka, 
szyba tylna, szybki, szyby drzwi, listwy drzwiowe, pokrywa 
bagażnika, słupek środkowy, konsola. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20

AUDI 100, 1989 r. : błotniki, przełączniki. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUD1100 AVANT, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, do ocle
nia, dach, zderzak, prawy błotnik. Zielona Góra, tel. 
068/320-63-21
AUD1100,1990 r., 2000 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów 
(5), chłodnica, alternator, reflektory, maska silnika, węże, łapy 
silnika. Legnica, tel. 0607/16-88-52 
AUD1100,1990 r., 2300 ccm .cygaro': klimatyzacja Wrocław, 
tel. 0607/83-90-46 <
AUD1100,1990 r., 2500 ccm, turbo D : chłodnica intercoole- 
ra, oleju, kolumny McPhersona, wahacze, reflektory, luster
ka, zegary. Wrocław, tel. 0601/73-47-52 
AUD1100,1990 r. .cygaro': drzwi przednie lewe • 200 zł, atra
pa przednia • 120 zł, lampy wewnętrzne, lewa i prawa • 90 
zl/szt., lewy kierunkowskaz - 90 zł. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
AUD1100 AVANT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik (do ocle
nia), błotnik tylny prawy, dach, podłużnice, oś tylna Zielona 
Góra tel. 0603/86-18-25
AUD1100 C4,1990/94 r .,: lusterka boczne kompletne (lewe i 
prawe), z elektryczną regulacją. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
AUD1100 CYGARO, 1991 r., 2200 ccm, turbo: turbina, agre- 
agat klimatyzacji, błotniki, mechanizm szyb. Lubin, tel. 
0601/09-38-88
AUD1100 C4,1992 r., 2800 ccm, benzyna: maska, błotniki, 
prawe drzwi, zawieszenia, wzmocnienia, wnętrze, silnik na 
części, skrzynia biegów, tył nadwozia i inne. Jelenia Góra, 
tel. 0603/45-73-54
AUDI 100 C4, 1992 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/327-90-99
AUD1100 C 4 ,1993 r., 80 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik 
kpi., skrzynia biegów (5), rozrusznik, lampy, błotnik, maska. 
Gromadka, woj. legnickie, tel. 0604/78-33-32,0600/35-98-92 
AUD1100 C4 SEDAN, KOMBI, 1993 r., 2800 ccm, V6 : dach, 
ćwiartki tylne, drzwi, lusterka, szyby, klimatyzacja, lampy, 
osprzęt silnika, wentylator, filtr powietrza, cały środek, kon
sola plastiki, półosie, ukl. wydechowy, wzmocnienie. Legni
ca, tel. 0603/80-26-88
AUD1100 C4, 1993 r . : tylne drzwi kompletne, elektryczne 
(lewe i prawe) - 200 zl/szt Niemodlin, woj. opolskie, tel. 
0604/82-52-39
AUD1100,1993 r . : lampy przednie prawa i lewa, lampy tylne 
z pasem szklanym na tylną klapę, czarne. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
AUD1100 C 4,1993 r . : kierunkowskaz prawy (żółty) -100 zł, 
lampa tylna lewa (narożna) - 200 zł, prawy reflektor (bez 
uchwytów górnych) - 250 zł, kolumny tylne -100 zł/szl, pia
sty tylne - 100 zł/szt. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
AUD1100 C 4 ,1994 r . : zderzak przedni kompletny, maska, 
grill, błotniki, halogeny, wygłuszka maski, siłownik, sprężarka 
klimatyzacji, lusterka, felgi aluminiowe, kierownica. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
AUD1100 C 4 ,1995 r, 2 .0 ,2.31: silnik, zawieszenie, półosie, 
klimatyzacja, tapicerka, konsola, drzwi, szyby, części mecha 
niczne, pasy, zbiorniki wyrównawcze, elementy blacharki i 
inne. Lubin, tel. 0603/18-63-83 
AUD1100 C4,1996 r., T D i: skrzynia biegów, automatic, czę
ści do silników (2.4,2.6,2.8,2.4). Wrocław, tel. 0503/62-19-39 
AUD1100,200,1982 r., 2300 ccm, benzyna: drzwi, wtryski, 
rozdzielacz wtrysku, głowica, silnik i inne. Głuszyca, tel. 
074/845-68-73,0606/50-60-94 
AUD1100,80,1991 r., 2100 ccm, benzyna: silnik kpi., stan b. 
dobry. Nysa, tel. 0607/33-0440 
AUD1100, A6 C4,1996 r., 2800 ccm: automatyczna skrzynia 
biegów, typ 4HP8, napęd 4 x4 , para drzwi lewych. Lubin, tel. 
076/844-74-09,0606/90-26-53 
AUDI 200: lampa przednia Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
AUDI 200,1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, także wersje quattro (4x4), części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w 
godz. 9-18
AUDI 200,1980 r., 240 tys. km, 2100 ccm, wtrysk: hak, silnik, 
stan b. dobry • 400 zł, skrzynia biegów (5), półosie + sprzęgło 
- 400 zł, felgi aluminiowe z oponami • 300 zł, szyby, fotele i 
inne. Jelenia Góra, tei. 0607/75-59-53 
AUDI 200,1980 r.,: różne części. Wrocław, tel. 0603/499-284 
AUDI 200,1982 r., 2100 ccm, wtrysk: różne części z demon
tażu. Twardogóra, tel. 0601/30-33-89 
AUDI 200,1983 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, kola, półosie, drzwi, dach, 
szyby, chłodnica, lampy i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
AUDI 200 OUATTRO, 1987 r., 2300 ccm : głowica, pompa 
wspomagania, pompa paliwa, skrzynia biegów, pompa ABS, 
komputer, środa śląska, tel. 0601/87-45-09 
AUDI 5000,1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, także wersje quattro (4x4), części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w 
godz. 9-18
AUDI 80 : pompa paliwowa zbiornika - 350 zł. Bierutów, woj. 
wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
AUDI 80 B3, B 4 : zderzak przedni, klapa tylna, ramki drzwi, 
błotnik tylny prawy, zderzak tylny, drzwi. Bukowice, gm. Mi
licz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
AUDI 80 : różne części. Gołaszyn, woj. leszczyńskie, tel. 
0609/63-96-19
AUDI 80 B3: klocki nowe, bębny, przegub, amortyzator przed
ni i tylny, przekl. kierownicy, • 1.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-24-50
AUDI 80 B3 : zderzak tylny - 40 zi, kierunkowskaz lewy po
marańczowy - 30 zł oraz koła (4 szt.) z letnimi oponami, - 300 
zl. Kłodzko, tel. 074/867-76-42 
AUDI 80 B4, KOMBI: roleta bagażnika. Lwówek śląski, teł. 
075/782-37-40
AUDI 80 B3, B4: reflektory zwykłe i soczewkowe. Niemodlin,
woj. opolskie, tel. 0604/82-52-39
AUDI 80 B 3: klapa tylna. Polkowice, tel. 076/749-65-29
AUDI 80 : skrzynia biegów (4) do poj. 1.6, spoiler na tylną
klapę B3 i zderzak przedni do Audi 90. Polkowice, tel.
0605/34-19-21,076/847-92-17

AUDI 80 siln ik, skrzynia biegów, oblachowantetinnerPrusi- 
“ce, tel. 07W3t2-5433 po godz. 15.0601/79-30^54 — \  
AUDI 80 B4 AVANT: klapa tylna z szybą (kompletna). Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 314r38& L_
AUDI 80 B 3 : amortyzator że sprężyną stan b; dobry, - 60 z). 
Strzegom, tel. 0605/91-02-69
AUDI 80 B 4 : nadkole tylne prawe, od strony wlewu paliwa, 
ścięgny, gm. Podgórzyn, tel. 075/761-92-95 
AUDI 80 B3,2000 ccm, E oraz B4: obudowa filtra powietrza, 
przepływomierz powietrza i rozdzielacz paliwa, - 300 zl. Śro
da Śląska, tel. 071/317-29-76,0603/07-18-62 
AUDI 80 : el. pompa paliwa. Świdnica, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
AUDI 80 : szyba drzwi prawych przednich. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92
AUDI 80 B 4 : zderzak tylny. Wrocław, tel. 389-08-30 
AUDI 80 B3 : drzwi, dach + szyberdach, środek, zawiesze
nie, listwa kierownicza + wspomaganie kpi., silnik, alternator, 
rozrusznik. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
AUDI 80 B3: dach z szyberdachem, szyba tylna, kaseta zmia
ny biegów. Wrocław, tel. 0503/71-03-87 
AUDI 80 B3, B 4: reflektory, kierunkowskazy, listwy pod lam
py, belka pod chłodnicę, zderzak do B3, atrapa do B3, lampy 
tylne do B3. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
AUDI 80 B 3 ,1800 ccm : różne części blacharskie i mecha
niczne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 B3 1.9 TD, 1.8 E, 1.6 TD: błotniki, lampy, drzwi, lu
sterka, chłodnica, nadkola, części silnika, nagrzewnica, po
krętła nagrzewnicy, zderzaki, przełączniki, wzmocnienie czo
łowe, kierownica, osłona pod silnik. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUDI 80 B3,1800 ccm : belka pod silnik, zawieszenie tylne, 
gażnik, ukl. wydechowy, przekładnia kier., zawieszenie przed
nie, kolumna kier., pompa hamulcowa pompa wody, alterna
tor, rozrusznik, tapicerka, dach z szyberdachem, zderzak tyl
ny, drzwi prawe. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80, 1600 ccm, benzyna : miska olejowa aluminiowa, 
wałek aparatu zapłonu, pompa oleju i wody. Wrocław, tel. 
0605/32-11-46
AUDI 80 1600,1800, 2000 cm benzyna rozrusznik, pompa 
wspomagania nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0501/22-24-85
AUDI 80,: dach, połówka tylna, ćwiartka lewa, • 700 zl. Zgo
rzelec, tel. 0606/70-84-68
AUDI 80 COUPE, 2300 ccm: silnik, skrzynia biegów automa
tic, drzwi prawe, zawieszenie, tłumik sportowy. Zielona Góra, 
tel. 0601/78-25-01
AUDI 80 B3, B 4 : fotele, tapicerka, konsola skórzana, • 1.500 
zl. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
AUDI 80: skrzynia biegów (5) • 400 zł, (4) - 300 zł. Zloty Stok, 
tel. 0608/67-46-53
AUDI 80,1977 r., 1600 ccm : szyba przednia, skrzynia bie
gów (4), pompa wody, pompa oleju, przeguby, półosie i inne 
części, tanio. Głogów, tel. 076/834-55-81 
AUDI 80,1978 r . : drzwi, układ kierowniczy, felgi z oponami, 
klapa przednia i tylna, wahacze, amortyzatory tylne, spręży
ny, zderzak, lampy, atrapa, serwo, pompa hamulcowa, zaci
ski, zbiornik wyrównawczy, szyberdach, hak. Piława Górna, 
tel. 0602/60-19-47
AUDI 80,1979/84 r . : maska, wzmocnienie czołowe, lampy, 
zawieszenia, szyby, belka pod silnik, felgi, reflektory, alterna
tor, silnik, stan dobry, skrzynia biegów (4), tapicerka i inne 
części, tanio. Dzierżoniów, tel. 0607/15-81-07 
AUDI 80,1979/86 r . : skrzynie biegów, manualne i automatic, 
także do wersji Ouattro (4x4), części do skrzyń biegów. Wro
cław, tel. 071/341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sob.)
AUDI 80 GT, 1980 r . : różne części.' tel. 071/317-84-89 
AUDI 80, 1980 r. : kołyska wahacze, skrzynia biegów /4/, 
półosie i inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-85-09,074/871-47-97, 
0606/36-71-10
AUDI 80.1980/86 r . : maska silnika, błotnik prawy, reflektory, 
lampy, ława pod silnik, wahacze, drzwi lewe, atrapa, półosie, 
felgi. Wrocław, teł. 071/353-55-18 po godz. 20,0601/73-47-52 
AUDI 80, 1981 r., 1600 ccm : wszystkie części z rozbiórki. 
Piława Górna, tel. 074/837-23-43,0604/94-06-88 
AUDI 80, 1982 r. : reflektory przednie. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, stan b. dobry, 
drzwi, szyby, fotele, tapicerka, lusterka, plastiki, konsola kla
pa bagażnika, mechanizm wycieraczek, nagrzewnica + na
dmuch, zawieszenie kompletne, półosie, przekładnia kierow
nicza, tłumiki, pasy, zbiornik paliwa, rozrusznik. Brzeg, tel. 
0601/84-73-86
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów (4) do diesla, półosie, wahacze, serwo, oś tylna, drzwi, 
maska, szyby, lampy, elementy wnętrza i inne. Wrocław, tel. 
0607/74-71-21
AUDI 80,1982 r . : belka tylna • 50 zl, szyba przednia • 80 zl, 
tylna - 40 zł, błotniki - 40 zł/szl, wahacze • 20 zł/szt, półosie

• 50 zł/szt, chłodnica • 50 zł, amortyzatory tylne - 30 zł/szl, 
zderzak tylny - 30 zł, alternator - 50 zł, głowica - 60 zł i inne. 
Żary, tel. 068/375-35-64 po godz. 20,0600/32-48-63 
AUDI 80,1983 r.: pompa hamulcowa z serwem, grill. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
AUDI 80,1983 r . : wszystkie części z rozbiórki ♦ kpi. felg alu
miniowych. Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
AUDI 80,1984 r . : zderzak przedni, reflektor prawy, Justerko 
prawe, felgi aluminiowe gwiazdy 6Jx14, typ 614. Bolesławiec, 
tel. 075/734-66-35
AUDI 80,1984 r . : części z rozbiórki. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-53-41
AUDI 80 OUATTRO, 1984 r . : felgi aluminiowe, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenie, lampy, chłodnica, mosty, belki, pół
osie, szyby, drzwi, koła i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
AUDI 80.1984 r . : listwa kier. z końcówkami, rozrusznik, apa-' 
rat elektron. Żarów, tel. 0604/95-49-26 
AUDI 80, 1985 r., benzyna : silnik z osprzętem, kompletna 
dokumentacja, - 450 zl. Brzeg, tel. 077/416-41-91 
AUDI 80,1985 r . : maskę, klapę tylną lampy przednie, gril!, 
amortyzatory, skrzynię biegów, półosie, szyby, inne. Wrocław, 
tel. 0502/84-01-75
AUDI 80,1985 r . : kierunkowskazy przednie (lewy i prawy), 
lampa wewn. tylna, lampa narożna (tylna lewa), lewy reflek
tor do modelu przejściowego. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
AUDI 80, 1986 r. : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
AUDI 80 OUATTRO, 1986 r., 2300 ccm, wtrysk: silnik, skrzy
nia biegów, tylny most zawieszenia, tapicerka, nadwozie i 
inne. Wambierzyce, tel. 074/871-90-86 
AUDI 80,1986 r . : błotniki przednie, silnik, wahacze z sanka
mi, serwo, szyby, lampy przednie. Wrocław, tel. 0502/84-01-75 
AUDI 80,1987 r . : silnik bez głowicy i osprzętu, brak doku
mentacji, stan b. dobry, - 200 zł. Prusice, tel. 071/312-60-19, 
0606/67-38-63
AUDI 80,1987 r . ; klapa tylna, drzwi lewe, zderzak tylny. Złoty 
Stok, tel. 0608/67-46-53
AUDI 80 B3, B4,1987/94 r . : różne części z demontażu. Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
AUDI 80 B3, 1988 r., 1800 ccm, benzyna : zderzak tylny, 
wzmocnienie przednie, ćwiartka przednia lewa. Jelenia Góra, 
tel. 0607/30-79-42
AUDI 80 B 3 ,1988 r . : zawieszenie przednie, z mocowaniem 
pod silnik i z wahaczami, bębny, zaciski, zawieszenie tylne,
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półosie oraz inne części. Legnica, tel. 076/855-37-94, 
0601/89-05-08,0603/48-48-44 
AUDI 80 B 3 ,1988 r . : kanapa -100 zł, fotel - 50 zł, półosie - 
50 zł, pompa hamulcowa • 70 zł, inne części. Wrocław, tel. 
071/786-77-91,0609/35-26-62 
AUDI 80 B 3 ,1988 r . : kolumny McPhersona, oś tylna, belka 
pod silnik, drzwi, klapa tylna, inne. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
AUDI 80 B 3 ,1988/91 r . : błotniki tylne, zderzak tylny, dach, 
podłużnice, fotele, kolumny McPhersona, elementy wzmoc
nienia czołowego. Zielona Góra, tel. 0604/86-18-25 
AUDI 80 B3, B 4 ,1988/92 r . : podszybie (B4), konsola (B4, 
pasy przednie (B4), mechanizm wycieraczek (B4), pompa 
ABS, alternator (2.0, B4), obudowa filtra powietrza (2.0, B4), 
wzmocnienie środkowe (B4), kolumny (B4), obudowa na
grzewnicy (B3, B4), lusterka (B3, B4), drzwi (B3, B4) inne. 
Wrocław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
AUDI 80 B 3 ,1988/93 r . : zderzaki, lampy, grill, błotniki, felgi 
aluminiowe 15* i 14* z oponami, el. szyby kompl., szyby bocz
ne. Wrocław, tel. 0600/16-89-64 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna: alternator, wahacze. 
Dzierżoniów, tel. 0608/64-32-62 
AUDI 80 B3, 1989 r., 1800 ccm, benzyna : automatyczna 
skrzynia biegów, + osprzęt. Legnica tel. 076/851-21-18 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna: drzwi, wyposażenie 
wnętrza, dach, przeguby, skrzynia biegów, dach, kolumny 
McPhersona i inne. Prudnik, tel. 077/437-61 -30 
AUDI 80,1989 r . : różne części. Żórawina, woj. wrocławskie, 
tel. 0608/45-06-85
AUDI 80 B 3 ,1989/91 r., 1800 ccm, benzyna: błotniki przed
nie, listwa pod lampy, belka pod chłodnicę, wzmocnienie czo
łowe, chłodnica, lampy przednie i tylne, klapa tylna, drzwi 
przednie i tylne, grill, zderzak przedni, plastiki wnętrza, pul
p it siedzenia, nadkola, półosie, pompa paliwa, silnik. Lubin, 
tel. 076/721-54-80
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm: tarcze ham., zaciski, listwa kie
rów. Brody, tel. 0600/61-24-64 
AUDI 80 B 3 ,1990 r . : błotniki tylne, oś tylna, zderzak tylny, 
podłużnice, b łotniki przednie, lampy. Legnica, tel. 
0502/12-68-37
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm: silnik, oclony, skrzynia biegów.
Lubań. tel. 075/721-52-31,0604/5645-28
AUDI 80 B4, 1990 r. : ława pod silnik i inne. Lubin, tel.
0609/41-30-38
AUDI 80 B 3 ,1990 r . : uszczelka szyby przedniej, konsola, 
plastiki, mechanizm podnoszenia szyb, uszczelki drzwi. Piła
wa Górna, tel. 0602/60-19-47
AUDI 80 B 4,1990 r . : błotniki przednie, zderzak przedni i tyl
ny, klapa bagażnika. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
AUDI 80,1990 r . : kola z oponami (zimowe, 175 x 70 x 14). 
Złoty Stok. tel. 074/817-54-18
AUDI 80, 1991 r. : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
AUDI 80 B3, B4,1991 r . : silnik (B3, B4), cały tył (B3), zderza 
ki (B3, B4), klapa tylna (B4), bak, konsola i inne. Duszniki 
Zdrój, tel. 0603/74-62-58
AUDI 80 B3, B4,1991 r . : błotniki przednie, pas czołowy, zde
rzak z halogenami, chłodnica wody i klimatyzacji, kolumna 
kier., stacyjka i kluczyk, szyberdach, wnętrze welurowe, pla
stiki, pompa wspomagania, drzwi, 4 szt., klapa tylna prze
łączniki, sprężarka klimatyzacji, osprzęt. Legnica, tel. 
076/854-53-28
AUDI 80, 1991 r., 1800 ccm : różne części mechaniczne i 
blacharskie. Wrocław, tel. 0503/79-99-02 
AUDI 80 B 3,1991 r . : reflektory z silniczkami, kierunkowska
zy, listwy pod lampy, grill, belka przednia, chłodnica kompl., 
zderzaki, klapa tylna, tapicerka kompl. i inne. Żagań, tel. 

.0600/62-37-67
AUDI 80,1992 r . : fotele, kanapa boki kubełkowe, kremowe,
zegary, koło. Wrocław, tel. 0607/20-52-14
AUDI 80 B 4 ,1992 r., 2000 ccm : skrzynia biegów 151 z pół-
osiami, - 450 zł. Głogów, tel. 076/833-59-10
AUDI 80 B4, 1992 % 112 tys. km, 1900 ccm. T D I: silnik •
2.100 zł. Legnica, teł. 0607/04-38-25
AUDI 80 B 3,1992 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów -
350 zł, silnik kpi. - 900 z l zawieszenia, kolumny McPhersona
i inne. Żary, tel. 0602/82-36-51
AUDI 80 B 4 ,1993 r . : drzwi prawej strony, kpi. Bielawa, tel.
074/833-00-34
AUDI 80 B 4,1993 r., 2000 ccm, wtrysk: drzwi, skrzynia bie

gów, konsola, zegary, nagrzewnica, plastiki, ukł. kierowniczy, 
szyby, zderzaki, osprzęt silnika. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
AUDI 80 B4,1993 r . : dach z szyberdachem, zawieszenie 
przednie i tylne na ABS + komputer, boczki na drzwi + tylna 
kanapa (granatowe), klapa tylna, listwa wspomagania kok- 
p il reflektory. Niemodlin, teł. 0604/82-52-39 
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 B 4,1993 r . : poduszka powietrzna i sensor. Zielona 
Góra, tel. 0503/65-06-56
AUDI 80 COUPE, 1994 r., 2000 ccm : różne części mecha
niczne, plastiki, skrzynia biegów (5), silnik na części, szyby 
drzwiowe, podłokietnik, słupek drzwiowy, zaciski hamulcowe. 
Jelenia Góra, tel. 0607/74-88-26 
AUDI 80 B4,1994 r., 82 tys. km, 2000 ccm, wtrysk: silnik kpi., 
klimatyzacja, chłodnica, skrzynia biegów, oś tylna, dach z el. 
otw. szyberdachem, ćwiartka przednia, progi i inne. Legnica, 
tel. 0604/10-68-21
AUDI 80 B 4 ,1994 r., 2000 ccm, benzyna: klapa tylna kpi., 
lampy, zderzak przedni z halogenami, chłodnica kpi. belka 
tylna, ukł. wydechowy, rozrusznik, alternator, łapy silnika, ukl. 
wtrysku, drzwi kpi., sprężarka klimatyzacji i inne. Legnica, tel. 
0606/36-28-36
AUDI 80 B4,1994 r . : maska silnika, lekko uszkodzona -150 
zl. Oleśnica tel. 071/399-97-39 
AUDI 80, )994 r . : maska, błotnik lewy, wzmocnienie czoło
we, klapa tylna. Wrocław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
AUDI 80 B 4,1995 r., 2000 ccńi, wtrysk: pompa paliwa, po
duszka z sensorem, komputer ABS, pompa ABS, kolumna kie
rownicy, przepływomierz, filtr powietrza,. przełączniki świa
teł, skrzynia biegów (5), automatic, półosie, kolumny McPher
sona, belka pod silnik i inne. Lubin, tel. 0606/82-16-26 
AUDI 80.1996 r . : klapa -150 zł. Wrocław, tęl. 071/363-43-30

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

AUDI 80 B 4,1994 r„ 2000 ccm, P b: komputer ABS -150 zl, 
siłownik centralnego zamka • 200 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 
068/383-82-92,0600/54-29-56 
AUDI 80 B 4 ,1994 r., 80 tys. km, 2000 ccm : silnik, lampy, 
zderzak, drzwi fotele, inne. Wrocław, tel. 0503/58-64-49 - 
AUDI 80,100 : lampy tylne, reflektor lewy z kierunkowska
zem. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
AUDI 80,100,1990/91 r . : różne części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
AUDI 80, 90 COUPE : głowica, podłużnice, zderzak, dach, 
słupki, progi, tylna belka, konsola, półoś, wahacz. Mirsk, tel. 
0608/35-52-16
O  AUDI 80, 90, 100, C4, B4, B3, A 6, VW PASSAT, 

POLO, GOLF, VENTO, JETTO, T4, ro c z n ik i 
1980*2000: lampy, re flektory, kierunkowskazy, 
halogeny, atrapy, zderzaki, chłodnice, blachy itp. 
REG-PLAST, Wrocław, u l. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355-06-07,0602/18-87-35 81010011

AUDI 80, B3, 64,100, A3, A4, A6 : drzwi, zderzaki, klapy, 
inne. Bukowice, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
AUDI 90,1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, także wersje quattro (4x4), części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w 
godz. 9-18
AUDI 90, 1985/86 r . : kpi. tylny zderzak wraz z niklami, el. 
otw. szyby, Legnica tel. 0601/54-12-06 
AUDI 90,1986 r . : chłodnica, rozdzielacz wtrysku, listwa przed
nia, aparat zapłonu, łapy silnika i skrzyni biegów, kolumny 
McPhersona, amortyzatory. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
AUDI 90,1990 r., 2300 ccm : części silnika, zderzaki, chłod
nica, maska silnika, halogeny, reflektory, ukl. wydechowy. 
Legnica tel. 0607/04-07-90
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r . : skrzynia biegów, - 600 zł. Pola 
nica Zdrój, tel. 0608/18-61-34
AUDI 90,1991 r . : błotniki przednie, pas czołowy, zderzak z 
halogenami, chłodnic&wody i klimatyzacji, kolumna kier., sta 
cyjka i kluczyk, szyberdach, wnętrze welurowe, plastiki, pom
pa wspomagania, drzwi, 4 szt, klapa tylna, przełączniki, sprę
żarka klimatyzacji, osprzęŁ Legnica, teł. 076/854-53-28 
AUDI 90, 1992 r . : lewy reflektor (bez jednego uchwytu), -  
250 zł. Wrocław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
AUDI A 3 : drzwi, zderzak przedni, klapa tylna Bukowice, gm. 
Milicz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
AUDI A3 : oś tylna kompletna, • 500 zł. Oleśnica, tel. 
0603/92-75-76
AUDI A3 TDI 2.0 i 2.5 ccm: skrzynie biegów (automatic). Ple
szew, tel. 0604/62-74-32 
AUDI A 3 : konsola. Wrocław, tel. 0601/71-59-58

AUDI A 3 ,1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa 
tyczne, także wersje quattro (4x4), części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15. 0602/85-03-45 w 
godz. 9-18
AUDI A 3 ,1999 r . : kpi. dach, ćwiartka prawa przednia i tylna, 
poduszki pow., pasy, fotele, drzwi lewe, serwo, plastiki, tapi
cerka, ABS, silnik 1,6, kolumny McPhersona i inne. Opole, 
tel. 0604/44-16-73
AUDI A 3 ,1999 r . : wózek, wahacze, półosie, zwrotnice, ko
lumny McPhersona, listwa kierownicza stabilizator. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
AUDI A3, A 4 ,1995/01 r . : lusterka boczne kompletne (lewe i 
prawe), z elektryczną regulacją i podgrzewaniem, czarne, 
srebrne i inne kolory. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
AUDI A3, A 4 ,100 : klapa tylna. Wyszki 29, gm. Bystrzyca 
Kłodzka tel. 0603/40-26-76
AUDI A3, A4, A6, A8 : poduszki powietrzne, sensory, kompu
tery, oryg. zawieszenia, turbiny, konsole, przepływomierze, 
możłiwy montaż i diagnostyka. Wałbrzych, tel. 0503/70-45-88 
AUDI A 4,2500 ccm, TDi, V6 : zawieszenie, przekl. kierowni
cy, drzwi, klimatronic, silnik, skrzynia TiprTronic, błotniki tyl
ne, ukł. wydechowy, szyba tylna i inne.., tel. 0600/41-15-78 
AUDI A4 : ściana przednia • 150 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0609/34-99-53
AUDI A 4 : różne części. Legnica tel. 0600/52-18-33 
AUDI A4, 1800 ccm, V5 : różne części. Leszno tel. 
0607/09-85-14; Niemcy, tel. 0049/160-99-55-01-00 
AUDI A 4: deska rozdz., tapicerka tylnej klapy (do wersji kom
bi). zderzak przedni (także do nowego modelu). Ostrów Wlkp., 
tek 062/591-23-67,592-06-69
AUDI A 4 : maska. Siechnice k. Wrocławia tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
AUDI A4 : błotnik tylny prawy, fabryczny. Trzebnica, tel. 
071/387-08-91,0605/20-86-12 
AUDI A 4 : konsola. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
AUDI A4, 1800 ccm, 20V : zwrotnica S wahacze, półosie, 
sprężyny, teleskopy, belka tylna, zbiornik z pompką zaciski, 
poduszka silnika i skrzyni biegów, głowica, turbina, alterna
tor, kołyska, kolumna kierownicza, komputer. Wrocław, tel. 
0605/9*04-75
AUDI A 4 ,1600 ccm : silnik, skrzynia biegów, klimatyzacja, 
zawieszenia, klapa, błotnik tylny prawy, osprzęt silnika, p la  
stiki, komputer i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
AUDI A 4 : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
AUDI A4 KOMBI : klapa bagażnika. Wrocław, tel. 
0605/32-11-46
AUDI A 4 ,1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne! automa 
tyczne, także wersje quattro (4x4), części do skrzyń biegów. 
Wrocław/teł, 071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w 
godz. 9-18
AUDI A4 AVANT, 1996 r., 1900 ccm, turbo D : części przodu, 
zawieszenia, silnik, skrzynia biegów, wnętrze, klapa tylna, 
drzwi i inne. Milicz, tel. 0608/16-82-87 
AUDI A4, A 6 ,1996 r., TD i: skrzynia biegów, automatic, czę
ści do silników (2.4, 2.6,2.8,2.4). Wrocław, tel. 0503/62-19-3$ 
AUDI A 4 ,1996 r., 1900 ccm, TD i: silnik, inne. Zielona Góra, 
tel. 0503/99-13-62
AUDI A 4,1997 r.: drzwi, zawieszenia, skrzynia bieg., osprzęt 
silnika i inne. Jelenia Góra, tel. 0602/69-46-80 
AUDI A 4 ,1997 r., TD I: chłodnica wody, chłodnica klimatyza 
cji, intercooler, kołyska silnika, zwrotnice, filtr powietrza, wen
tylatory. Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76,0607/43-68-10 
AUDI A4 AVANT, 1997 r . : komplet tłumików, katalizator, szy
ba opuszczana drzwi tylnych prawych, osłona pod silnik, gał
ka biegów, zapalniczka. Wrocław, tel. 071/368-77-55, 
0602/74-84-24
AUDI A 4,1997 r., 1800 ccm, automatic: tylna klapa i zderzak,
klimatyzacja, pedały, kierownica zbiornik paliwa, uszczelka
drzwi, zbiorniczki, nadkola tylne, tłumik, łapy pod skrzynię
biegów i inne części. Wrocław, tel. 364-51-24
AUDI A4, 1997 r . : maska silnika zderzak, poszycie drzwi,
lampy, wahacze alum., możliwość wysyłki. Zielona Góra, tel.
0502/23-78-99
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AUDI A4 AVANT, 1997 r . : silnik 1,9 TDi, zawieszenia dach, 
drzwi, skrzynia biegów, lampy, poduszki pow., chłodnice, zde
rzaki, inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
AUDI A 4 ,1998 r., 1800 ccm, 20 V : kpi. zaworów, kolektor 
wydechowy, walki rozrządu. Góra, tel. 065/544-73-48, 
0602/31-13-83
AUDI A 4 ,1998/00 r., 1900 ccm, T D i: różne części blachar
skie, mechaniczne, poduszki pow., silnik z dokumentacją. 
Wrocław, tel. 0605/51-85-05
AUDI A 4 ,1999 r . : grill, zderzak przedni, błotnik lewy, halo
gen (w zderzaku). Wrocław, tel. 071/364-51 -42. 
0608/34-92-77
AUDI A 4,2000 r . : reflektory ksenonowe do nowego modelu -
2.600 zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
AUDI A4 KOMBI, AVANT, 2000 r . : drzwi przednie lewe i pra
we, drzwi tylne prawe (kompletne), klapa tylna z szybą (kom
pletna), zawieszenie przednie (kompletne), wózek, wahacze, 
zwrotnice, kolumny McPhersona, półosie, stabilizator. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
AUDI A4, A 6 ,1999 r . : kolumny McPhersona przednie, waha
cze przednie, zwrotnice, tarcze i zaciski hamulcowe, ukł. kier. 
ze wspomaganiem. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
AUDI A4, A6, A8 : wahacze przednie, drążki kierownicze, łącz
niki stabilizatora, amortyzatory, tarcze i klocki ham., filtry. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-89-69 
AUDI A6 : listwa skrętna ze wspomaganiem, - 700 zł. Legni
ca  tel. 0606/17-27-10 .
AUDI A6 : reflektory ksenonowe, do starego modelu • 2.600 
zł/kpi., do nowego modelu -1.700 zł/kpi. Niemodlin, woj. opol
skie, tel. 0604/82-52-39
AUDI A6, A4, TT, C4, B4, A8, A3, S6: poduszki powietrzne 
(kierowcy, boczne i pasażera), sensor, pirotechniczne pasy, 
deski rozdz., taśmy, możliwość montażu. Oleśnica, tel. 
0602/15-35-30
AUDI A6 : zderzak przedni. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-23-67, 
592-06-69

AUDI A6 SEDAN : klapa bagażnika. Wrocław, tei. 
0605/32-11-46
AUDI A 6 ,1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa 
tyczne, także wersje quattro (4x4), części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w 
godz. 9-18
AUDI A6, 1995 r. : drzwi - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 
0608/27-21-22
AUDI A6 AVANT, 1995 r., 2500 ccm, TD i: maska, zawiesze
nie przednie, dach, licznik, drzwi prawe, lusterko prawe, pom
pa ABS, pompa ham., lusterko lewe, skrzynia biegów, felgi, 
zderzak przedni, moduły, tapicerka, elementy plastikowe, 
podłużnica prawa. Wrocław, tel. 0607/83-90-46 
AUDI A 6 ,1995 r. stary model: lewy kierunkowskaz -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/337-19-17.0605/66-11-92 
AUDI A 6 ,1995 r . : błotnik lewy, skrzynia biegów, klimatyza 
cja  chłodnica rura przednia, kołyska, kolumny McPherson. 
drzwi z ramkami, dach z relingami i szyberdachem, RM Gam
ma ♦ zmieniarka. Wrocław, tel. 0600/24-69-67 
AUDI A6, 1996 r. : kołyska silnika. Lwówek Śląski, tel: 
075/782-51-76,0607/43-68-10 
AUDI A 6 ,1996 r . : amortyzatory kpi., 4 sztuki, tarcze hamul
cowe, klocki hamulcowe na przód kpi., stan b. dobry i inne. 
Lubin, tel. 076/846-87-30
AUDI A6 AVANT, OUATTRO, 1996 r„ 2800 ccm. benzyna : 
oblachowanie, zawieszenia, silnik, skrzynia biegów, dach, 
podłużnice, tapicerka, felgi aluminiowe. Lubin, tel. 
0601/58-52-73
AUDI A6 AVANT, 1996 r . : klapa tylna + szyba, błotnik lewy 
przedni, ćwiartka, tylny prawy błotnik, podsufitka, tapicerka 
skórzana, drzwi. Oława, tel. 0609/58-94-25 
AUDI A 6 ,1996 r . : hak, podsufitka do modelu avant, uszczel
ki, plastiki wnętrza. Wrocław, tel. 0601/55-10-78 
AUDI A 6 ,1996 r . : lampy, błotniki, maska silnika, zderzaki, 
podłużnica listwy chromowane, deska rozdzielcza, podusz
ki, silnik, turbina, zawieszenie przednie i tylne, błotniki tylne, 
inne. Wrocław, tel. 0503/37-57-25 
AUDI A6, 1996 r . : grill (nowy). Złotoryja, teł. 076/878-64-36 
AUDI A 6 ,1998 r., 2800 ccm: różne części. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
AUDI A6 OUATTRO, 1998 r„ 2500 ccm, T D i: drzwi, maska, 
błotniki, zderzaki, zawieszenia, plastiki, części silnika, skrzy
nia biegów, półosie, komputery i inne. Legnica, tel. 
0607/54-05-96
AUDI A 6 ,1998 r . : lampy przednie soczewkowe, lampa tylna
lewa (kombi), silniczki lamp, kratka zderzaka, wzmocnienie
czołowe, lampa lewa ksenonowa, zderzaki przednie. Wrocław,
tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77
AUDI A 6 ,1998 r . : zderzaki, lampy, błotniki przednie, drzwi,
wahacze alum.r możliwość wysyłki. Zielona Góra, tel.
0502/23-78-99
AUDI A 6 ,1998/01 r., nowy typ: lusterka boczne kompletne 
(lewe i prawe), z elektr. regulacją i podgrzewaniem. Wrocław, 
tel. 0604/94-65-21
AUDI A 6 ,1999 r . : lampy. Wrocław, tel. 0606/95-09-27 
AUDI A6, 1999 r . : różne części blacharki, tapicerki. elem. 
zawieszenia, poduszki boczne i dużo innych. Gryfów Śl., tel. 
0601/48-48-37
AUDI A6, 1999/01 r . : drzwi, błotniki, elementy elektroniki. 
Wrocław, tel. 0607/62-80-53
AUDI A6, 2000 r . : reflektory kpi. i atrapa • 300 zł. Lubin, tel. 
076/846-67-46,0608/76-90-05 
AUDI A8 : siedzenia przednie i tylne, inst elektryczna z po
duszkami, + tapicerka boczna i inne. Lubin, tel. 0608/18-78-39 
AUDI A8 : reflektory ksenonowe (do starego i nowego mode
lu). Niemodlin, woj. opolskie, tei. 0604/82-52-39 
AUDI A8 : kompresor do klimatyzacji, listwa skrętna ze wspo
maganiem, pompa hamulcowa. Wyszki 29, gm. Bystrzyca 
Kłodzka tel. 0603/40-26-76
AUDI A 8 ,1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa 
tyczne, także wersje quattro (4x4), części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15. 0602/85-03-45 w 
godz. 9-18
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Możliwość wysyłki ' teren całego kraju 
w sobotę - teren giełdy LUBIN 

w niedzielę - teren giełdy w Gliwicach
PHU BARPOL, Borowa 6 3 , ko ło  O |ośnlcy ^
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AUDI A8, 1995 r., 4200 ccm : klimatyzacja. Wrocław, tel. 
0907/83-9046 r ,  . &
AUDI A 8 ,1998 r., 4200 ccm: s to ik  skrzynia bfegówTip-Tro-*’ 
nić, zderzafc^o^zawieszenteiyme, drzwi prawe, nagrzew
nica, kołyska silnika. Wrocław, teł. 0602/80-01-02 
AUDI A 8 ,1999 r., 2500 ccm, TD i; maska, błotniki, drzwi, kla
pa tylna, zderzaki, lampy, lusterka, skrzynia biegów, klimaty-, 
zacja, koła, plastiki i inne. Legnica, tel. 0607/54-05-96 
AUDI CABRIO, 1994 r . : elementy blacharki, inst elektrycz
na, tapicerki, el. reg. fotele Recaro, sportowe zawieszenie i 
inne, możliwość wysyłki. Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
AUDI ĆOUPE, 1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, także wersje quattro (4x4), części do skrzyń bie
gów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 
0602/85-03-45 w godz. 9-18
AUDI S 4 : różne części. Zielona Górą teł. 0503/77-12-69 
AUDI S4,100 OUATTRO: zawieszenia tylne, most insL elek
tryczna i inne, możliwość wysyłki. Zielona-Góra, tel. 
0502/23-78-99 >
AUDI T T : reflektory ksenonowe - 3.000 zł/kpi. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39 -
AUDI V8 : lampa przednia lewa. Lwówek śląski, tel. 
075/782-37-40
AUDI V8 : części silnika 4.2, skrzynia biegów, półosie, most, 
wał, konsola, zawieszenie tylne. Prochowice, teL  
076/858-47-61.0605/43-54-20 
AUDI V8 : wał napędowy, skórzana tapicerka, moduły, klima
tyzacja, zawieszenie tylne, most tylny. WrocłaW, tel. 
0607/83-90-46

BMW 3, 7 ^re flektory ksenonowe. Niergfldłinr ię l.
0^04/82-52-3^ S p !»T. \ r ™ r
BMW 3, 5 ,7 : różne części.Ratócź, tel. 0602/21 -23-.02 
BMW 3 ,8, 7 : szyby samochodowe kpi., drżwi. Wyefkf, gffir* 
Bystrzyca Kłodzka, tel.,Q603/40-26*76 
BMW 3,5,7,1980/86 r . : różne części, elementy blacharki i 
mechaniczne. Wrocław, tel. 0608/66-97-65 
BMW 3,5,7,1982/84 r . : klapa tylna. Wyszki 29, gm. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
BMW 316 i M-40 : głowica. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0501/05-34-82
BMW 316 E-21,1978/82 r. .rekin*: tłumik końcowy, nowy, al
ternator, rozrusznik, fotele stalowe 13', z oponami. Wrocław, 
tel. 0605/66-11-98
BMW 316,1981 r., 1600 ccm : zawieszenie tylne. Stoszowi
ce, tel. 074/818-13-30
BMW 316,1982 r . : atrapa, drzwi, szyby, osprzęt silnika, ele
menty zawieszenia i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
BMW 316,1982 r . : skrzynia biegów, tylny most, wał napędo
wy, d rzw i, szyby, alternator, rozrusznik, wahacze, tylna i 
przednia belka i inne. Wrocław, teł. 0605/32-11-46 
BMW 316,1989 r . : drzwi, lusterka, belka tylna i inne. Duszni
ki Zdrój, tel. 0603/74-62-58
BMW 316,1990 r . : zderzak tylny plastikowy - 50 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0603/04-94-79
BMW 316,1993 r., 1600 ccm, benzyna: wałek rozrządu, po* 
pychacze hydrauliczne, -100 zł. Legnica, tel. 076/854-94-13, 
0607/53-37-47

tel. (071) 339 76 25 / 7 / 
(071) 362 89 88 

ul. Karkonoska 36 (parking przy czołgach) 
sprzedaż czę&cl do aut francuskich

0% m  A l i n A F  S K U P , S P R Z E D A Ż Lubin, ul. Małomićka 18 . CNBrnWIRE remonty, tel. 0-603 126 840 .

M M I ■  ■  I W ™  S P A W A N IE  A L U M IN IU M 076/846-15-83, 0-606 997 082 £
o

AUDI V8, 1500 ccm 
0607/83-90-46

klimatyzacja. Wrocław, tel.

AUDI V 8 ,1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, także wersje quattro (4x4), części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w 
godz. 9-18
AUDI V 8 ,1990 r . : błotniki przednie, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 0602/26-76-79
AUDI, MERCEDES, OPEL: kompresory do klimatyzacji., tel. 
0603/28-38-04
AUDI, MERCEDES, OPEL, MAZDA : chłodnice do klimaty
zacji., tel. 0603/28-38-04
AUDI, VW, 2000 ccm : silnik - 300 zł/szt. Lubin, tel. 
076/842-19-79,0605/82-76-26 
AUDI, V W : silnik 0,9E, 1,1E, 1.6E, 1,5D, 1,6D. 1.6TD. Wy
szki 29, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
AUDI, VW PASSAT do 1988 r.: sprzęgło, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 071/359-05-25 po godz. 18,071/361-85-24 do godz. 15 
AUSTIN METRO: zderzaki, koła. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
AUSTIN METRO, MONTEGO: różne części, możliwość wy
syłki - od 10 zł. Wieluń, tel. 0607/43-11-43 
AUTOBUS AUTOSAN : most tylny - 1.000 zł, zawieszenie 
przednie • 700 zł, wspomaganie kpi. -1.300 zł, skrzynia bie
gów - 500 zł, silnik SW-400 turbo - 3.500 zł, resory - 200 zł, 
szyby, bębny, piasty i inne. Kochlice, tel. 076/857-02-45 
AUTOBUS AUTOSAN H9: szczęki przednie kpi. nowe, -130 
zł. Lubin. teł. 0607/16-89-45
AUTOBUS BERLIET PR 3.1974 r . : przednie szyby, orygi
nalne, francuskie, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/41-69-66 
AUTOBUS MERCEDES : silnik OM-402, w całości lub na 
części, Wrocław, teł. 071/325-18-48,0502/61 -10-53 
AVIA: przystawka do hydrauliki. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
AVIA A 31 ,1983 r . : kontener, rama, zawieszenie, most kpi., 
pompawtryskowa, przekł. kierownicy (nowa) i inne. Wrocław, 
tel. 0502/17-75-23
BARKAS B 1000 N : skrzynia biegów. Prusice k. Trzebnicy, 
tel. 071/312-63-41,071/312-53-41 
BMW: szyby używane i inne. Bolesławiec, tel. 075/784-11-81 
BMW: kolektor z wtryskiem (do 2500 ccm), chłodnica, licz
nik, komputer oraz filtr powietrza Legnica, teł. 076/855-37-94, 
0603/48-48-44
BMW: silnik 3.5 E. 2.0 E (4-cylindrowy). Wyszki 29. gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
BMW COUPE : lampy przednie + soczewki, - 500 zł. Złoty 
Stok, tel. 0608/67-46-53
BMW 3 E-36 : maska silnika do modelu coupe, grill, błotnik
tylny, prawy do nowego modelu. Bukowice, gm. Milicz, tel.
071/384-50-76,0606/70-51-17
BMW 3 E-30, E-34, E-32, E-46, E-38, E-39, od 1989 r.: różne
części. Kłodzko, tel. 0607/36-32-73
BMW 3 : kierunkowskazy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51
BMW 3 E-36 po 1992: lampy przednie, komplet Wrocław, tel.
0601/87-26-24
BMW 3, 1982 r. : różne części. Zielona Góra, tel. 
0503/05-58-67
BMW 3,1985 r . : zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 3,1988 r. 2.0,2.5: silniki, oclone, skrzynie biegów, za
wieszenie przednie i tylne, lampy, lusterka, chłodnica, elemen
ty  blacharki, inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
BMW 3,1988 r . : drzwi do wersji 3-drzwiowej. Wrocław, tel. 
0601/56-61-28
BMW 3, 1988 r. : różne części. Zielona Góra, tel. 
0503/05-58-67
BMW 3,1990 r . : skrzynia biegów (5). - 220 zł. Zielona Góra, 
tel. 0601/18-89-01
BMW 3,1991 r . : bagażnik dachowy -140  zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63
BMW 3 COUPE, 1995 r . , : tylny most z zawieszeniem. Wro
cław, tel. 0501/465-601
BMW 3 E-36,1996 r . : konsola, schowek, mechanizm wycie
raczek, pasy przednie, sprężyny, korek wlewu paliwa. Wro
cław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
BMW 3, 5, 6, 7, 8,1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sb.)

BMW 316,1994 r., turbo D : elementy silnika, skrzynia, za
wieszenie, wał i inne. Piotrków Trybunalski, tel. 0607/48-21-03 
BMW 316 E-36,1994 r . : klapa bagażnika, plastiki na tylne 
słupki, rączki podsufitki, wózek tylny, wahacze, pompa ham., 
kolumny McPhersona, zbiornik paliwa, skrzynia biegów. Wro
cław, tel. 071/368-77-55,0602/74-84-24 
BMW 316, 318 E-21,1978/82 r . : alternator, rozrusznik, ma
ska przednia, felgi stalowe 13' + opony. Wrocław, tel. 
0605/66-11-98
BMW 316, 318, 520 : różne części mechaniczne i blachar
skie, tapicerka, plastiki, liczniki, komputery. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18
BMW 316,320,524,1984 r., turbo D : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, mosty, belki, drzwi, szyby, chłodnica, półosie, 
błotniki, zderzaki, koła, bak, dach i inne: Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
BMW 316,324 E-30: lusterko lewe, lewarek zmiany biegów. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
BMW 318 E-21 .rekin*: listwy zewn. z mocowaniami, siłow: 
nik sprzęgła, refl. przednie i inne.., tel. 0605/66-11-98 
BMW 318,1800 ccm, benzyna: silnik z osprzętem, • 500 zł. 
Kobylin, woj. leszczyńskie, tel. 0601/06-42-88 
BMW 3181 E-36,1800 ccm, wtrysk (nowy model): tył nadwo
zia, klapa, szyba, lampy, drzwi, zawieszenie tylne kompl., 
skrzynia biegów (automatic), silnik, w całości lub na części, 
zbiornik paliwa i inne. Łódź, tel. 0608/80-49-02

ul. Przyjaźni 2/4
' o ^ ! ' 071) 33971 5° ^

* regeneracja tylnych belek,
* wymiana oleju TOTAL gratis

1 naprawy bieżqce wszelkich marek
• przeglądy pogwarancyjne 
Serdecznie zapraszam y!

koła stalowe, ukł. wydechowy, most osprzęt silnika i inne. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
BMW 320 E-21,1978/82 r . : szyby lewej strony, szyba tylna, 
atrapa, schowek pasażera, tłumik końcowy, nowy. Wrocław, 
tel. 0605/66-11-98
BMW 320,1980 r . : wał, tapicerka, nagrzewnica, półosie, elek- 
trowentylator, serwo, zaciski hamulcowe, szyby boczne i tyl
ne, stabilizator przedni, wahacze przednie i tylne, most tylny, 
przekł. kierownicy, bębny i siedzenia tylne, plastiki i inne. 
Wałbrzych, tel. 0609/26-53-79 
BMW 320,1980 r . : przekł. kierownicy, skrzynia biegów, lam
py, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0603/85-23-24 
BMW 320,1982 r . : różne części. Wrocław, tel. 071/330-03-81, 
0606/70-96-54
BMW 320,1985 r . : reflektory, atrapa, drzwi, elementy zawie
szenia, zbiornik paliwa i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
BMW 320,1987 r . : tylna część nadwozia szyba tylna, ćwiartki 
przednie i inne części. Legnica, tel. 0608/03-61-94, 
076/866-47-00
BMW 320 COUPE, 1993 r . : silnik 2.0 24V. elementy silnika 
2.0 24V, skrzynia biegów 2.0,2.5, lusterko zewn. prawe, pom-. 
pa wspomagania, rozrusznik, sprężarka klimatyzacji, tłumik, 
lampa prawa tylna, elementy silnika. Wrocław, tel. 
0502/43-45-04
BMW 320,1994 r., turbo D : elementy silnika, skrzynia, za
wieszenie, wal i inne. Piotrków Trybunalski, tel. 0607/48-21-03 
BMW 320 i, 1995 r . : zderzak przedni M-Power, halogeny, 
błotnik tylny, klapa tylna, skrzynia biegów, osprzęt silnika, 
drobne części. Jelenia Góra, tel. 0607/74-88-26 
BMW 323, wtrysk: wszystkie części z rozbiórki. Jelenia Góra, 
tel. 0601/55-36-65
BMW 323: różne części mechaniczne i blacharskie, silnik +
skrzynia biegów. Lubin, tel. 0601/72-60-91
BMW 323 E-21,2300 ccm, wtrysk: silnik - 250 zł_zawiesze-
nie tylne -100  zł i inne części z demontażu. Pleszew, tel.
0600/34-27-09
BMW 323: różne części zawieszenia, nadwozia, silnika. Wro
cław, tel. 071/311-76-51
BMW 323,1987 r . : most, wał, wtryski, ABS. klapa tylna, wa
hacze tylne, półosie, przeguby, silnik wycieraczek. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-85-09,074/871-47-97,0606/36-71-10

P011285 ■ —  OPOH285p R O  M O C J a
AUTO CZĘŚCI LOTNIK ^

' AMORTYZATORY KAYABA °P01,2B5
CORSAA,B przód- 1 3 5  zł 
KADETT przód - 9 0  zł
ASTRA I przód 1 3 5  zł
CORSA A,B tył - 9 0  zł

SPRZĘGŁA. BLACHY. OŚWIETLENIE. ZAWIESZENIA  
CZĘŚCI SILNIKOWE. OLEJE I INNE

tel. 071/789-90-56 
AUTO CZCŚCI LOTNIK W rocław, u l. B ieru tow ska 38
(naprzeciw Dworca PKP PSIE POLE) KLUB SPORTOWY LOTNIK

KLOCKI-AMORTYZATORY-FILTRY-PASKI-OLEJE

S p r z e d a ż  -  m o n l o i  -  w y m i a n o  
W y m i a n a  k l o c k ó w  -  G R A T I S / / /

| W-w, ul. Grabiszyńska 268 (róg Hallera przy stacji BP), tel. 339-27-01,363-12-14,0-501 250 982|
BMW 324 D, 1986 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik, 

"Skrzynia biegów (5). Modła, tel. 076/817-22-19,0604/91-37-08 
BMW 324, 1988 r., 2400 ccm, diesel: silnik. Strzelin, tel. 
071/392-21-85
BMW 325 i E-30,1986/92 r., 1800 ccm : silnik kpi. • 1.100 zł, 
skrzynia biegów - 300 zł, most - 450 zł, półosie (2500 ccm) • 
200 zł, chłodnica wody - 200 zł, lampy, soczewki - 500 zł, 
zderzak plastikowy • 300 zł, maska przednia -150 zł, błotniki 
- 100 zł, most • 350 zł, półosie • 150 zł. Wrocław, tel. 
0607/48-29-83
BMW 325,1988 r . : zawieszenie przednie, bez wspomaga
nia, pompa ABS, drzwi prawe z lusterkiem (coupe), klapa 
bagażnika, błotnik prawy i lewy, kolumna kierownicza, stacyj
ka z kluczykiem, skrzynka bezpieczników. Twardogóra, teL 
0605/60-33-12 .
BMW 325,1990 r . : zderzak tylny plastikowy • 50 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0603/04-94-79
BMW 325,1994 r., turbo D : elementy silnika, skrzynia, za
wieszenie, wał i inne. Piotrków Trybunalski, tel. 0607/48-21-03 
BMW 325, 1995 r. : różne części. Zielona Góra, tel. 
0503/99-13-62
BMW 325 TD, 1995 r., 2500 ccm, turbo D ; chłodnica, filtr 
powietrza, zawieszenia, przednie wzmocnienia, drzwi, błot
niki, dach, tapicerka, sensor, inne. Zielona Góra,, tel. 
0503/65-06-56
BMW 328 : komputer Bosch • 400 zł. Bierutów, tel. 
0609/48-26-74
BMW 328.1 E-36,1998 r . : silnik kompletny, skrzynia biegów, 
klimatyzacja, zawieszenie przednie. Lubin, tel. 0605/69-16-02 
BMW 357: różne części. Brzeg Opolski, tel. 0604/11-39-65 
BMW 5 E-30, E-34, E-32, E-46, E-38, E-39, od 1989 r.: różne 
części. Kłodzko, tel. 0607/36-32-73 
BMW 5 : skrzynia biegów (4) 4HP22, techn. sprawna. Koź
min Wlkp., tel. 062/721-67-31
BMW 5 E-34: migacze przednie, oryg. 2 szt - 60 zł/kpi. Lu
bań, tel. 0603/12-38-26
BMW 5 E-34: sprzęgło LUK, kompletne, nowe - 300 zł, felgi 
stalowe, 4 szt, z oponami • 300 zł, tylny wahacz z półosią. 
Namysłów, tel. 0608/88-48-73
BMW 5 : chłodnica wody, belka, lusterka, listwy drzwi. Wro
cław, tel. 0607/82-53-59
BMW 5 : drzwi prawej strony, klapa, zawieszenie tylne kpi., 
dach + szyberdach, kpi. kół, kolumna kierownicy, belka pod 
silnik, środek, szyby. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
BMW 5 E39: tylny zderzak kompletny, klosze lamp, komplet 
zamków Code, grill, el.silnika 2.0, miska oleju do 525 TDS, 
wentylator TDS, listwy boczne, tylny błotnik prawy (nowy), 
obudowa wentylatora 525-528, wahacz, felgi aluminiowe. 
Wrocław, tel. 0605/11-62-99
BMW 5 E-39: wzmocnienie przednie, amortyzatory zderza
ka, wahacz tylny, telefon, felgi aluminiowe 17*. Wrocław, tel. 
0603/85-23-24
BMW 5, 1989/94 r. : kokpit. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0501/05-34-82
BMW 5,1990 r . : lusterka, belka, listwy na drzwi, chłodnica 
wody i inne. Wrocław, tel. 0607/82-53-59 
BMW 5, 1992 r. : hak, akcesoria drzwi. Nowa Sól, tel. 
068/388-74-59,0603/59-06-62 
BMW 5 KOMBI, 1994 r . : pokrywa bagażnika, zawieszenie 
tylne. Wrocław, tel. 0602/53-02-80 
BMW 5,1997/01 r . : reflektory ksenonowe kpi., stan b. dobry. 
Legnica, tel. 0607/82-32-73
BMW 5,1998 r . : maska silnika, błotnik przedni, lewy. Buko
wice, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
BMW 5, 1999 r. : lampa prawa przednia. Kłodzko, teł. 
0606/46-16-93
BMW 5, 1999 r. : reflektory przednie. Wrocław, tel. 
0602/53-02-80
BMW 5, 2001 r. : reflektory ksenonowe, nowe, • 3.500 źł. 
Kłodzko, tel. 0603/51-58-91

BMW 318 E-21,1800 ccm, wtrysk: silnik - 200 zł, ukł. kierow
niczy - 50 zł. Pleszew, tel. 0600/34-27-09 
BMW 318 : silnik 2000 wtrysk, kompletny, głowica 1,8, wał, 
most zawieszenie, inne. Wrocław, tel. 0504/96-08-40 
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 E-36: silnik, skrzynia biegów, zawieszenia i inne. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0609/63-44-88 
BMW 318 E-21,1978/82 r. .rekin*: tłumik końcowy, nowy, al
ternator, rozrusznik, lampa prawa tylna. Wrocław, tel. 
0605/66-11-98
BMW 318,1981 r., 1800 ccm : wszystkie części z rozbiórki. 
Piława Górna, tel. 074/837-23-43,0604/94-06-88 
BMW 318,1982 r . : skrzynia biegów, chłodnica, maska przed
nia, zawieszenie przednie i tylne oraz inne części. Wrocław, 
tel. 071/330-03-81. 0606/70-96-54 
BMW 318 i E-30,1986/92 r.. 1800 ccm: silnik kpi. • 1.100 zł, 
skrzynia biegów - 300 zł, most - 450 zł, półosie (2500 ccm) • 
200 zł, chłodnica wody - 200 zł, lampy, soczewki • 500 zł, 
zderzak plastikowy- 300 zł, maska przednia -150 zł, błotniki 
-1 0 0  zł, most - 350 zł, półosie - 150 zł. Wrocław, tel. 
0607/48-29-83
BMW 318, 1987 r. 4-drzwiowy: skrzynia biegów, most, wał, 
drzwi przednie, kanapa, błotniki, zderzaki, lampy, wahacze i 
inne. Świebodzice, tel. 074/854-55-37 
BMW 318,1990 r . : skrzynia biegów (5), katalizator, zawie
szenie, listwy i inne. Legnica, tel. 0501/60-86-49 
BMW 318 E -36,1992 r., 1800 ccm, wtrysk : wahacz lewy, 
dyfer. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
BMW 318,1992 r . : lusterko prawe; maska przednia (coupe), 
zwrotnice, tarcze hamuclowe przednie, skrzynia biegów, filtr 
powietrza z przepływomierzem, licznik, drzwi, most, zawie
szenie tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 318 i, 1993 r., 1800 ccm limuzyna, cóupe: podlużnice, 
dach, błotniki tylne, maska, zderzak, lampy, drzwi, szyby, 
skrzynia biegów, konsola, zegary, poduszki pow., zawiesze
nie, felgi aluminiowe 17', serwo, nagrzewnica, wzmocnienie,

KLOCKI HAMULCOWE!

g o l f u  - 3 9  zł 

KADETT E - 2 9  zł 

ESCORT V - 4 9  zł

BMW 520: różne cięści oraz silnik benzyna 1.8,86 r. Legni
ca, teł. 076/857-02-42 po godz. 20 
BMW 520 E34: drzwi, błotniki, klapa, grill, atrapa, lampy, lu
sterka, szyby, listwy, plastiki, wahacze, głowica, przepływo
mierz, chłodnica, pompa oleju, cewki, wał, alternator, rozrusz
nik, przewody wysokiego napięcia, el.wnętrza, przełączniki, 
felgi aluminiowe. Wrocław, teL 0605/11 -62-99 
BMW 520,1980 r., 2000 ccm rekin : silnik, skrzynia biegów, 
wał, drzwi, szyby, rozrusznik, alternator, zbiornik paliwa, tapi
cerka, pasy, aparat zapłonu, zawieszenie, klapa tylna. Lubin, 
tel. 076/842-72-64
BMW 520,1982 r „  2000 ccm, V6 : blok, drzwi, skrzynia bie
gów (5), automatic, wał, most Polkowice, tel. 076/845-23-35 
BMW 520 i, 1984 r., 2000 ccm, wtrysk: drzwi tylne, przednia 
szyba, silnik na części kompletny, skrzynia biegów, tylny most 
przednie lampy, el.wnętrza, przedni błotnik i inne z rozbiórki. 
Legnica, tel: 0607/53-72-78
BMW 520 i, 1984 r . : chłodnica • 70 zł, lampy • 50 żł, alterna
tor - 50 zł, siedzenia -120 zł, szyby -150 zł i inne. Legnica, 
tel. 076/856-39-37
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), 
silnik, zawieszenie tylne, most tylny, tylna część nadwozia, 
tapicerka, ABS, plastiki, kierownica, komputery. Legnica, tel. 
076/854-41-30,0606/46-56-52 
BMW 520 i, 1990 r . : zderzak tylny, klapą lampy tylne, karo
seria tył, drzwi, skrzynia biegów, zawieszenie tylne, most pra
wie wszystkie części kpi. i inne. Lubin, tel. 0605/12-96-07 
BMW 520 E-34,1991 r., 2000 ccm: silnik z osprzętem, dach 
z szyberdachem, zawieszenie tylne i przednie, szyby, drzwi, 
siedzenia, wnętrze, plastiki, uszczelki, akumulator, felgi sta
lowe, ukł. wydechowy. Wrocław, tel. 071/349-50-22 
BMW 520 E-34,1991 r., 2000 ccm, 24V : maska, zderzak 
przedni, wzmocnienie czołowe, chłodnica wody i klimatyza
cji, sprężarka klimatyzacji, pompa wody. Lubin, tel. 
0608/65-59-06
BMW 520 i, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk limuzyna: dach, po- 
dłużnice, błotniki tylne, drzwi, szyby, konsola, nagrzewnica, 
skrzynia biegów, zderzaki, chłodnica, lampy, osprzęt silnika, 
zawieszenie, wzmocnienie, lusterka, klapa, fotele, listewki, 
serwo, ABS i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW 520,1992 r., 2000 ccm, 24V: skrzynia biegów 250 zł, 
rozrusznik 200 zł, drzwi 100 zł, tylna klapa 200 zł, tylny zde
rzak 250 zł, klimatyzacja 300 zl, ABS 200 zł, katalizator 200 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
BMW 520,1994 r., 2000 ccm, 24V ; skrzynia biegów, pod. 
powietrzna ♦ sensor, kolumny McPhersona, zderzak tylny, 
lampy tylne, tapicerki, fotele, kanapa tylna, pasy, zegar, kon
sola, felgi stal. + opony, chłodnica, rozrusznik, pompa wspo- 
mag., pompa ABS, silniczek wycieraczek, szyby, inne. Wro
cław, tel. 0502/84-00-50
BMW 520 KOMBI, 1995 r., 2000 ccm, 24V: dach, ćwiartki,
zawieszenie, środek, silnik, lampy, ABS, serwo, klimatyzacja
kpi., most, klapa tylna, poduszka powietrzna, konsola, drzwi i
inne. Legnica, tel. 0607/82-57-02
BMW 520, 525 E-28 : lampa tylna prawa. Wrocław, tel.
071/372-22-86
BMW 520,525,1991 r . : elementy karoserii, elementy zawie
szenia, wnętrze, skrzynia biegów (5), silnik i inne. Głogów, 
tel. 076/834-50-48 po godz. 21,0501/05-34-82 
BMW 520,525,1992 r.: skrzynia biegów (5), automatic, wały, 
mosty, ramy, zawieszenia i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-42-72
BMW 523 i E-39,1997 r . : drzwi, klimatyzacja, chłodnica, dach, 
szyba tylna i inne. Wrocław, tel. 0502/36-12-56 
O  BMW 523, 528 E 3 9 ,1997/01 r . : maska, lampy, 

b ło tn ik i, zderzaki, szyby, drzwi, poduszki pow. (6 
szt.), zawieszenia, fe lg i aluminiowe, klimatyzacja, 
skrzyn ia  biegów, rad io  z CD, tap icerka, dach, 
ćw ia rtk i, klapa ty lna, ch łodn ice, nagrzewnice, 
wzmocnienia, wał, p lastik i i inne. Świdnica, tel. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020961

BMW 524 E34, turbo D : głowica, reflektory, wtryski z czujni
kiem. Wrocław, tel. 0608/44-32-29 
BMW 524: alternator, dach. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 524,2400 ccm.D, TD : głowice szczelne, bez pęknięć, 
dotarte zawory, splanowane, 10 sztuk, • 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/324-81-08 do godz. 18,0601/70-22-78'

wozie z szyberdachem, webasto i inne. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
BMW 525,1988 r., 2500 ccm, benzyna: głowicę, miskę oleju, 
- 400 zł. Oława, tel. 071/313-68-78 
BMW 525, 1990 r., 2500 ccm, benzyna : części so silnika, 
wałki rozrządu, błok, tłoki, wał, kolektor wydechowy i ssąpy, 
cewki, misk aolejowa, pompa oleju i inne do silnika Legnica, 
tel. 076/857-53-05
BMW 525,1990 r . : komputer - 400 zł, lusterka -150 zł/szt, 
chłodnica - 200 zł, skrzynia biegów - 500 zł, zderzak przedni 
-180 zł finne. Świdnica, tel. 0606/14-09-79 
BMW 525 K 1991V', 2500 ccm : maska, .błotnik prawy, zde
rzak, drzwi prawe kompletne, komputer. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-94, 0607/48-86-73 *  :
BMW 525,1991 r . : głowica kompletna, 2 szt, komplet foteli, 
maska, grill, lampy przednie i tylne, zaślepka poduszki pow. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36'
BMW 525,1992 r., 2500 ccm, 24V : skrzynia biegów (auto
matic), - 2.200 zł. Legnica, tel. 0502/12-68-37 
BMW 525 i, 1992 r., 2500 ccm : drzwi, lampy, fotele, most 
piasty, silnik na gwarancji, skrzynia biegów, tył nadwozia z 
dachem, webasto, ABS, tapicerki, szyba tylna, felgi aluminio
we 16” Borbet, zawieszenia, progi. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
BMW 525, 1992 r . : chłodnica - 200 zł, drzwi -150  zł/szt, 
skrzynia biegów • 400 zł, lampy tylne • 100 zł/szt Wałbrzych, 
tel. 0608/40-22-43
BMW 525, 1992 r . : skrzynia biegów automatyczna, silnik, 
zawieszenie przednie i tylne, poduszka pow., termosprzęgło, 
fotele, zderzaki, lampy, części blacharki, plastiki i inne. Wro
cław, tel. 0502/16-27-83
BMW 525, 1993 r. : wzmocnienie przednie. Wrocław, tel. 
0602/62-72-66
BMW 525,1993 r., turbo D : pompawtryskowa, głowica, blok
z wałem i tłokami, filtr powietrza, pompa oleju, pompa wody,
wtryski. Głogów, tel. 0603/10-97-64
BMW 525 i, 1994 r. : różne drobne części. Wrocław, tel.
0503/84-95-13
BMW 525, 1995 r . : komputer Bosch, moduł, zegary. Wro
cław, tel. 071/339-72-81
BMW 525,535,1992 r . : drzwi, wzmocnienie przednie, fotele 
podgrz., roleta do kombi, lusterka, zawieszenia, mosty, kon
sole, osprzęty silników i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/4^73-54 
BMW 526, 1993 r. : pompa paliwa - 250 zl. Legnica, tel. 
0603/53-26-42
BMW 528 i E-28,1986 r . : silnik, skrzynia biegów, most drzwi, 
błotniki, szyby, siedzenia sportowe, tapicerka, zderzaki, za
wieszenie, tłumiki, lampy, amortyzatory sportowe tylne, inne. 
Wrocław, tel. 071/345-55-66
BMW 528, 2000 r . : różne części blacharskie i mechaniczne,
elem. zawieszenia, lampy, inne. Wrocław, tel. 0604/07-48-44
BMW 530,1994 r„ 3000 ccm, V8, 32V,: wszystkie części +
silnik + skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0603/45-92-79
BMW 7 : zderzak przedni. Bukowice, gm. Milicz, tel.
071/384-50-76,0606/70-51-17
BMW 7 E-30, E-34, E-32, E-46, E-38, E-39, od 1989 r.: różne
części. Kłodzko, tel. 0607/36-32-73
BMW 7: felgi aluminiowe, kierownica skórzana. Wrocław, tel.
0603/85-23-24
BMW 7,1982 r . : pokrywa silnika. Wyszki 29, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
BMW 730,1990 r . : zderzak tylny - 500 zł, zderzak przednie • 
200 zł, błotnik przedni prawy • 200 zł, chłodnica wody -180 
zł, chłodnica klimatyzacji • 200 zl, pokrywa silnika - 350 zł, 
pokrywa bagażnika • 200 zł. Oleśnica, tel. 071/398-77-40 
BMW 730, 1993 r., 1500 ccm : klimatyzacja Wrocław, teł. 
0607/83-90-46
BMW 730,1993 r . : klimatyzacja + tunel, chłodnica, rozrusz
nik, elementy przedniego zawieszenia, zbiorniczek spryski- 
waczy, pompa ham. + serwo, filtr  pow. Wrocław, tel. 
0502/43-45-04
BMW 730,1994 r., 3000 ccm, V8, 32V ,: tapicerka + boczki 
skórzane, czarna, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0603/45-92-79 
BMW 730,735,1992 r . : wały, mosty, ramy, drzwi, zawiesze
nia, maski, klapy, lampy, wzmocnienia, zderzaki, skóra, felgi, 
skrzynia biegów (5), silnik o poj. 3.0, chłodnice i inne. Bole
sławiec, tel. 075/734-42-72

LICZNIKI ELEKTRdHICZNE
KOREKTA PRZEZ ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE

OPOOS12O .

[WroclaWj_tel-_0-6O2 318 4J1J
BMW 524 TD E-28,1985 r . : alternator, ABS, serwo, części 
zawieszeń, nagrzewnica, szyba i klapa tylna, lampa tylna, 
mechanizm wycieraczek, drzwi prawe, słupek, siedzenia, 
pasy, komplet kół 14* t  nowe opony, kołpaki, podsufitka. Choj
nów, tel. 076/818-77-28,076/819-18-49 
BMW 524 td, 1986 r . : drzwi, szyby, lampy, pompa wtryskowa 
(z mechaniczną regulacją, z 1983 r.), • 300 zł. Lubań, tel. 
0600/42-86-76
BMW 524,1990 r., 2400 ccm, turbo D : skrzynia biegów (5), 
automatic, manualna, komputer silnika, sprzęgło, pompa 
wody, pompa oleju. Głogów, tel. 0603/10-97-64 
BMW 524 TD, 1991 r . : most tylny, wahacze tylne, amortyza
tory tylne, chłodnica wody, lampy tylne, lusterko, stabilizator 
przedni, kierownica. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 525, 2700 ccm, benzyna: przepływomierz powietrza, 
fabrycznie nowy, - 1.000 zł. Legnica, tel. 076/887-10-69 po 
godz. 18
BMW 525 TDS : chłodnica nowa, • 400 zł. Złoty Stok, tel. 
0608/67-46-53
BMW 525,1984 r . : różne części. Wtocław, tel. 071/330-03-81, 
0606/70-96-54
BMW 525,1985 r., 2700 ccm'silnik, z dokumentacją -1.000 
zł. Lubin, tel. 0605/52-90-40
BMW 525 i, 1986 r., 2500 ccm: silnik z 1990 r., skrzynia bie
gów (5), błotniki, lampy, maska, zderzaki, zawieszenia, most, 
drzwi, wnętrze, zamki, felgi aluminiowe i stalowe 14-16*, nad-

BMW 732,1980 r . : maska, błotniki, drzwi, szyby, światła, czę
ści zawieszenia, silnik, skrzynia biegów. Wrocław, teł. 
0603/32-35-99
BMW 735 : halogeny (2 szt.) • 250 zł. Wrocław, tel. 
071/321-77-50
BMW 735 E32: felgi aluminiowe 17*, el.klimatyzacji, błotnik, 
ęrill, listwy, chromy, zamki, wahacze, głowica, moduł, prze
pływomierz, wałek rozrządu, obudowa filtra, lampy tylne i 
przednie, chłodnica, listwa przewodów, inne. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 850 i : elementy blacharki i zawieszenia Wrocław, tel. 
0607/19-35-55
BMW E-12: sportowe sprężyny (przód i tył, czerwone, nowe). 
Wrocław, tel. 071/345-55-66
BMW E-28: felgi aluminiowe oryginalne, z oponami Michelin 
220/55/390, stan b. dobry - 650 zł oraz hak oryginalny, z in
stalacją -100 zł. Lubin, tel. 0605/52-90-40 
BMW E-28: różne części. Wrocław, tel. 0605/21-59-31 
BMW E-28,1985 r . : drzwi, zawieszenie tył, kolumny McPher
sona. Lubin, tel. 0605/52-90-40 
BMW E-30: sprężyny sportowe, obniżające, żółte, mało eks
ploatowane, import z Niemiec, stan b. dobry, kpi, - 240 zł lub 
zamienię na części do BMW E-30. Kłodzko, teł. 0603/65-12-05 
BMW E-30: lewa przednia lampa. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
BMW E-30 : halogeny, błotnik lewy. Wrocław, tel. 
0603/85-23-24

NAPRAWA - SPRZEDAZ nowych 
i  używanych
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KAYABA i inne, do wszystkich aut 1
Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15, 784-59-16

Części: (071) 78-17-700, 605-917-992 
Serwis: (071) 321-69-38, 601-730-122

SKUP-SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH

ul. Księcia Witolda 48/50 
Qpan9Ds 50-202 Wrocław

< * f \

BMW Ę-30, 1989 r . : sprężyny, sportowe, amortyzatory, ko
lumny McPhersona, tarcze i zaciski hamulcowe, ukł. kierow
niczy ze wspomaganiem, sprężyny standardowe. Wrocław, 
teł. 0603/55-31-83
BMW E-30, E-36 COMPACT: sportowe sprężyny (obniżają
ce), 4 szt Nysa, teł. 077/433-06-50 
BMW E-34: ramki do tylnej szyby, pompa wspomagania, tar
cze wentylowane, felgi Borbet A, 2 sztuki, licznik, mechani
zmy drzwi. Prochowice, tel. 0608/77-57-63 
BMW E-34,1988/96 r . : kierunkowskazy • 40 zł, komputer • 
100 zł, przepływomierz pow. Siemens^ trójkąt, lampa tylna 
lewa na klapę. Wrocław, tel. 0503/04-69-47 
BMW E-34,1993 r . : skrzynia biegów (5) TOS, z małym prze
biegiem, - 900 zł., tel. 0602/31-04-37 
BMW E-36 COMPACT : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0602/62-72-66
BMW E-36,1991 r., benzyna, wtrysk: osprzęt silnika, miska 
olejowa, głowica silnika, komputer. Lubin, tel. 0601/09-38-88 
BMW E-36 COMPACT. 1991-98 r . : błotnikf, zderzaki, szyby, 
lampy przód i tył, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0503/95-16-86 
BMW E-36.1991/95 r., 1600,1800. 2000ccm: zawieszenia, 
tapicerki, części blacharki, konsole, zegary, silniki, części 
mechaniczne, skrzynie biegów, podłużnice. Opole, tel. 
0608/80-11-20
BMW E-36,1992 r . : halogen prawy -100 zł, kierunkowskaz 
biały prawy - 25 zł, skrzynia biegów ♦ wał napędowy - 400 zł, 
przekaźnik świec żarowych. Oleśnica, tel. 071/398-77-40 
BMW E-36,1994 r . : ćwiartka przednia lewa, zawieszenie tyl
ne, wykładziny bagażnika i inne. Wrocław, tel. 0602/63-72-66 
BMW E-36, 1997 r. : ćwiartka przednia lewa. Jawor, tel. 
0604/46-15-83 .
BMW E-39 : zderzaki M5 Technik, możl. montaż - 2.800 zł 
oraz inne. Wrocław, tel. 0600/55-66-15 

O  BMW E-39, 1998/01 r . : maska, lampy, b łotn ik i,

opoio622 TA N IO !!!
AMORTYZATORY 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW 
KAYABA, SACHS, ALCO
Wrocław, ul.Łęczycka 9 

tel. 071/355-27-54, fax 359-18-37

zderzaki, szyby, drzwi, poduszki pow. (6 s z t), za
wieszenia, fe lg i alum iniowe, klimatyzacja, skrzy
nia biegów, radio z CD, tapicerka, dach, ćw iartki, 
klapa tylna, chłodnice, nagrzewnice, wzm ocnie
n ia , w a ł, p la s t ik i i in n e . Ś w id n ic a , te l.  
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020971

BMW E-46: maska silnika Wrocław, tel. 0605/21-59-31 
BMW E 28,1984 r.. 2800 ccm ,: elementy zawieszeń, drzwi 
kompl., elementy elektroniczne, webasto, tapicerka, skrzynia 
biegów, elementy silnika, chłodnica. Lubin, tel. 0605/82-74-78 
BMW M3 E-36,1800 ccm: ABS, skrzynia biegów, kierownica 
♦ pod. powietrzna, zawieszenie tylne, most alternator, zde
rzak tylny (możliwa wysyłka). Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
BMW Z3 : przednia maska Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
BUICK: tarcze przednie wentylowane (na 5 śrub, nowe, nie 
używane). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
BUICK SKYLARK, 1989/93 r., 3300 ccm : silnik z dokumen
tacją, zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr węglo
wy, skrzynia biegów (automatic). Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
CHEVROLET, CADILLAC : tarcze wentylowane, przednie, 
nie używane, na 5 śrub, sprowadzone z USA. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
CHEVROLET: skrzynia biegów (5), automatic, prod. Gene
ral Motors z roku 1980/90 r z silnikiem o poj. 2.3 do 3.3 ccm. 
Prochowice, tel. 076/858-40-62,0604/26-20-55 
CHEVROLET ASTRO: lusterko lewe, instalacja elektr. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
CHEVROLET CAMARO, 1989 r . : silnik, zawieszenie, tylny 
most Raculka, tel. 068/325-04-69 
CHEVROLET LUMINA, 1995 r., 3300 ccm : szczęki hamul
cowe, paski rozrządu, oryginalne z USA. Dzierżoniów, te t  
0503/33-57-53
CHRYSLER GRAND YOYAGER, 1995 r . : zawieszenie przed-

IMPORTER CZĘŚCI g
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USA
ponad 1000 numerów części zamiennych 

• atrakcyjne ceny 
- również sprzedaż wysyłkowa 

- szybkie dostawy

LO M O  - P O LS K A  S .C . 
tel./fax 074/818-10-09

nie (kompletne), wózek, półosie, zwrotnice, kolumny McPher
sona, wahacze, stabilizator, listwa kierownicza Smardzów, 
tel. 071/398-33-51. 314-38-54
CHRYSLER STRATUS ES. 1997 r., 2000 ccm: różne części 
- od 50 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-43-42,738-03-58 
CHRYSLER VISION : drzwi, tapicerka, zawieszenia i inne. 
Wrocław, teł. 0605/11-26-18
CHRYSLER VłSION, 1997 r, 3500 ccm. 24V: skrzynia bie
gów, automatic, felgi aluminiowe, podłużnice, tapicerowana 
skóra, lampy, zderzak, klimatyzacja, chłodnice, drzwi, maska 
silnika, lusterka, i inne. Wrocław, tel. 0603/50-67-63 
CHRYSLER VOYAGER nowy model: zderzak przedni. Milicz, 
tel. 0609/46-79-51,0608/57-06-95 
CHRYSLER VOYAGER : lampy przednie. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
CHRYSLER VOYAGER : lampa przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36^18
CHRYSLER VOYAGER : maska silnika, klapa bagażnika. 
Wrocław, tel. 0605/21-59-31

CHŁODNICE
SPRZEDAŻ - NAPRAWA
- nowe (ponad 6000 modeli)
- naprawa wszystkich typów
- wymiana radiatorów 
ZDERZAKI - LAMPY 
ATRAPY - NAPRAWA
profesjonalne spawanie 
elementów plastikowych 

Adar s.c.
Wrocław, ul. Krakowska 180 

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

KUPON -10% RABATU
OP988968

CHRYSLER VOYAGER, 1990 r., 2500 ccm, E : szyby bocz
ne, przyciemniane, komputer, lampy tylne (europejskie), drob
ne plastiki konsoli - od 10 zł. Łambinowice, tel. 077/431-91-73, 
0607/70-42-41
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r . : różne części blachar
skie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
CHRYSLER VOYAGER, 1991 r . : błotniki tylne (wersja krót
ka). Zielona Góra, tel. 0^8/320-63-21 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r . : piasta lewa tylna • 160 zł, 2 
cylindry hamulc. tylne - 100 zł/2 szt. Bolesławiec, tel. 
0601/16-93-85
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r. : kierownica z poduszką, 
chłodnica wody i klimatyzacji, pompa klimatyzacji. Wrocław, 
tel. 071/353-72-13
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r „  2500 ccm, turbo D : drzwi, 
szyby, dach, poduszki pow., zawieszenia, chłodnice, lampy, 
tapicerka, Inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
CHRYSLER VOYAGER, 1995 r., 3000 ccm: klocki hamulco
we, szczęki hamulcowe. Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53 
CHRYSLER VOYAGER, 1996 r . : różne części. Wrocław, tel. 
789-31-68, 0603/48-45-74

O  CHRYSLER VOYAGER, 1996/00 r . : lampa prawa, 
kom plet ch łodn ic, zderzak, fotele, elem. p lasti
kowe, drzwi prawe, ty lny zderzak, kanapa, ćw iart
k i przednie i tylne, lusterka, „sank i”  pod siln ik, 
ty lna  klapa, wzm ocnienie górne i dolne, wenty
latory, nagrzewnica, przewody k lim atyzacji, 2 
poduszki pow., z deską, sprężarka k limat., radio, 
g ło ś n ik i.  Ś w id n ic a , te l.  0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87020161

CHRYSLER VOYAGER, 1997 r . : różne części. Wrocław, tel. 
0503/78-18-78
CHRYSLER VOYAGER, 1997 r . : fotele skórzane, 4 szt - 400 
zł/szt, zderzak przedni - 350 zł. Wrocław, tel. 0601/2448-05 
CITROEN, 1900 ccm, diesel: pompa wtryskowa, - 350 zl. 
Wrocław, tel. 071/346-29-56
CITROEN, 2500 cćm, diesel: silnik. Wyszki 29, gm. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
CITROEN A X : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, 
reflektory, chłodnice. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN A X : silnik 1200 ccm i inne części. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
CITROEN A X : różne części oprócz blacharki. Wrocław, teł.
343-80-83 wewn. 279, 0605/33-93-93
CITROEN AX, 1400 ccm, diesel : silnik. Wrocław, tel.
0601/72-56-81
CITROEN AX : drzwi prawe przednie, -100 zł. Aleksander 
Lesiński, 51-210 Wrocław, ul. Kopańskiego 45 
CITROEN AX, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
CITROEN AX, 1989 r . : wszystkie części. Wyszki 29, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
CITROEN AX, 1990 r. : różne części. Kępno, tel. 
0607/84-36-34
CITROEN AX, 1991 r., diesel: błotniki przednie (2 szt.), zbi- 
ronik paliwa, listwa, układ kierowniczy, zaciski hamulcowe, 
klocki nowe, alternator, pompa hamulcowa, nagrzewnica i 
inne. Jelenia Góra, tel. 0606/18-58-11 
CITROEN AX. 1994 r., 130 tys. km, 1400 ccm, diesel: silnik, 
z kpi. dokumentacją, skrzynia biegów, rozrusznik, półosie. 
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, 1997 r., 1100 ccm : skrzynia biegów (5) - 500 
zł, wahacze -100 zł. Złotoryja tel. 0603/22-91-99 
CITROEN AX, BX, 1984 r. 1000,1400,1600 ccm: alternator, 
lampy, zderzaki, mosty, belki, silnik, skrzynie biegów, chłod
nice, drzwi, szyby, dach, zbiornik paliwa, inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-58
CITROEN AX, BX, 1984 r. 1000, 1400, 1600 ccm: silnik, 
osprzęt 6ilnika skrzynia biegów, zawieszenie, maska, mosty, 
belki, szyby, kola, fotele, półosie, chłodnica, dach, drzwi i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
CITROEN AX, CX : szyby, kpi., wzmocnienia czołowe (AX). 
Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
CITROEN BERLINGO : klapa tylna, - 400 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/593-03-75
CITROEN BERLINGO: maska, drzwi, błotniki, grill, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, belka pod silnik, wahacze, kolum
ny McPhersona kierunkowskazy, obudowa z wentylatorami, 
chłodnice. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71 -26-65 
CITROEN BERLINGO, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manual
ne i automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
CITROEN BERLINGO, 1997 r., 30 tys. km, 1900 ccm, diesel 
: części silnika. Wrocław, tel. 0601/24-48-05 
CITROEN B X : drzwi przednie prawe -100 zł.
CITROEN BX: przekl. kierownicy. Głogów, tel. 076/834-5048, 
0501/05-34-82 .
CITROEN B X : drzwi, maska, lampy tylne. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0603/62-19-72
CITROEN B X : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, silnik 
1900 ccm, diesel. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54 r
CITROEN BX : reflektory, belka pod silnik. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN BX, diesel: silnik, drzwi, skrzynia biegów, inne. 
Syców, tel. 0605/20-09-46
CITROEN BX: pompa LHM, zawór hamulcowy, korektor prze
świtu, stacyjka, zamki drzwi, mechanizm podnoszenia szyb, 
nagrzewnica, gażnik, zaciski hamulcowe, silniczek wyciera
czek, przełączniki świateł i wycieraczek, czujniki, kierunkow
skazy, lampy tylne, wałek rozrządu. Wrocław, tei. 343-80-83 
wewn. 279,0605/33-93-93
CITROEN BX, 1900 ccm, diesel: kołyska pod Silnik, zderza- 
ki, części blacharskie, pompy, elementy hydrauliki i inne. Wro
cław, tel. 372-61-32,0501/18-20-77 
CITROEN B X : lusterko prawe. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
CITROEN B X : błotnik lewy przedni (stary typ), - 50 zł. Alek
sander Lesiński, 51-210 Wrocław, ul. Kopańskiego 45 
CITROEN BX: klapa tylna. Wyszki 29, gm. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 0603/40-26-76
CITROEN BX, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, teł. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
CITROEN BX, 1985 r., 1400 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
elementy blacharki. Sieniawa Żarska, tel. 068/375-98-29

CITROEN H I
WARSZTAT - 8°°-17“ ul. Paczkowska 26 

tel. 071/36913 88 
SKLEP - 8“-17“ ul. Kościuszki 181 

L ............... te!. 071/372 46 5 8 j

CITROEN BX, 1986 r,, 1900 ccm, diesel: części silnika, za
wieszenie. Groblice, tel. 0602/88-49-71 
CITROEN BX, 1988 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik 
kompl., uzbrojony, • 1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
CITROEN BX, 1988 r., 1900 ccm, diesel: drzwi -100 zł, skrzy
nia biegów 151 - 400 zł, półosie z przegubami - 80 zł, alterna
tor • 80 żł, lampy tylne • 50 zł, rozrusznik -100  zł, pompa 
wspomagania -150 zł, wahacz - 50 zł, zderzak tylny • 80 zł, 
maska -100 zł. Wrocław, tel. 0608/27-21-22 
CITROEN BX, 1989 r., 1900 ccm, diesel: silnik. Strzelin, tel. 
071/392-21-85
CITROEN BX, 1991 r . : skrzynia biegów (5), zawieszenia, ele
menty blacharki, drzwi, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
CITROEN BX, 1992 r., 1800 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
kolumny McPhersona, półosie, przekładnia ze wspomaga
niem, inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
CITROEN C15 : błotnik przedni lewy z plastikami, • 100 zł. 
Wrocław, tel. 348-00-28
CITROEN C25,1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
CITROEN C25,1983/93 r., 2500 ccm«diesel: skrzynia bie
gów, części silników, mechaniczne, blacharskie i inne. Wał
brzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50
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CITROEN CX, 2500 ccm, D, T D : części silników, przekł. kie
rownicy ze wspomaganiem - 300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
CITROEN CX, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-0345 w godz. 9-18 
CITROEN CX, 1986 r . : rama zawieszenia, drzwi, klapa tyl
na, lampy, półosie, koła, wahacze i inne. Gromadka, tel. 
0608/23-26-89,076/817-24-56 
CITROEN EVASION: maska drzwi, błotniki, zderzaki, wzmo- 
ocnienie czołowe, obudowa z wentylatorami, przekładnia kie
rownicza, belka pod silnik, belka pod chłodnicę. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN JUMPER: siedzenie podwójne dla pasażera, - 420 
zł. Nysa. tel. 077/435-96-09
CITROEN JUMPER : maska, drzwi, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, belka pod silnik, wahacze, reflektory, kierunkowska
zy. zderzaki, grill, chłodnice, obudowa z wentylatorami, luster
ka. Siechnice, tel. 071/311-39-14.0602/71-26-65 
CITROEN JUMPER 1.9 TD, 2.5 TD, 2.5 D: głowice szczelne, 
różne typy, sprawdzone, bez pęknięć, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/324-81 -08 do godz. 18,0601/70-22-78 
CITROEN JUMPER, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne 
i automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-0345 w godz. 9-18 
CITROEN JUMPER, 1998 r . : drzwi przednie i tylne (niski), 
lusterka, tylne osie, wózki, wahacze, kolumny McPhersona 
zwrotnice, stabilizatory, półosie. Smardzów, tel. 
071/398,-33-51,314-38-54
CITROEN JUMPER, C25,1999 r., 47 tys. km, 1900 ccm, die
sel : silnik kompletny, różne skrzynie biegów, pompy, zawie
szenia, części mechaniczne, drzwi, elementy blacharki, boki, 
ćwiartki, maglownice, rozruszniki, koła, felgi, siedzenia 1, 2,
3-osobowy, luksusowe i standardowe oraz inne części. Wro
cław, tel. 071/342-19-70,0601/74-19-45 
CITROEN JUMPY: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, belka pod silnik, belka pod 
chłodnice, reflektory, obudowa z wentylatorami, przekładnia 
kierownicza. Siechnice, tel. 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, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPher
sona, chłodnice, wentylatory, reflektory, kierunkowskazy, tyl
na klapa i ścianka, tylne lampy, lusterka. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN SAXO, XANTIA : zawieszenie, skrzynia biegów, 
półoś, przekł. kierownicy, - 125 zł. św. Katarzyna, tel. 
071/329-26-61 wewn. 67

CITROEN!
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP • SPRZEDAŻ

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

tel. 071/311-5942,071/311-54-13,0-604607719.

CITROEN SAXO, XANTIA: zawieszenie, skrzynia biegów, 
półośki, przekładnia kierownicza, - 125 zł. Wrocław, tel. 
071/329-26-61 wewn. 67
CITROEN VISA, 1100 ęcm: głowica kompletna - 200 zł, kla
pa bagażnika Z szybą - 150 żł, drzwi z szybami, gażnik, linki 
hamulcowe, hak • 150 zł. Wrocław, tel. 348-00-28 
CITROEN VISA, 1979 r . : różne używane. Wrocław, tel. 
071/34842-16
CITROEN VISA, 1981 r., 1100 ccm, benzyna: reflektory, lam
py, silnik, koła, opony, szyby, skrzynia biegów (4), zderzaki. 
Lubin, teL 0604/70-92-56
CITROEN XANTIA: szyba tylna. Gostyń, tel. 065/572-33-31 
CITROEN XANTIA : maska drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
Wzmocnienie czołowe, lusterka, belka pod silnik, wahacze, 
reflektory, kierunkowskazy, tylną klapa, tylna oś, chłodnice, 
obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN XANT1A: pompa LHM, zawór hamulcowy, korek
tor prześwitu, kierunkowskazy, podnośniki szyb, przełącznik 
świateł i wycieraczek, zamki drzwi, wycieraczki, cewka zapl, 
czujniki, siłowniki klapy bagażnika, wtryski i inne. Wrocław, 
tel. 343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
CITROEN XANTIA : klapa tylna ♦ szyba. Wrocław, tel. 
071/788-00-56,0600/16-82-28 
CITROEN XANT1A, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-0345 w godz. 9-18 
CITROEN XANTIA, 1996 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, za
wieszenia, oblachowanie, tapicerka i inne. Legnica, tel. 
0603/67-61-05,0600/24-10-25 
CITROEN XM : silnik (poj. 2100 ccm, diesel), silnik (poj. 2000 
ccm, benzyna), skrzynia biegów, drzwi, zawieszenia. Dąbro
wa, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-96-28

CITROEN XM : dużo różnych części. Leszno, teJ. 
0601/75-56-60
CITROEN XM, 3000 ccm, V6 : różne części. Nowy Tomyśl, 
tel. 0609/35-04-00
CITROEN XM : lewy przedni błotnik. Ostrów Wlkp., tel. 
062/591-23-67,592-06-69
CITROEN XM: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, halogeny, tylna klapa, wentylatory, 
chłodnice, belka pod silnik. 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 : komputer, pompa LHM, zawór hamulcowy, 
czujniki, wtryski i inne, Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
CITROEN XM: zderzaki, błotniki, spoiler na tylną klapę, prze
guby, półosie, łączniki stabilizatora (nowe). Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
CITROEN XM, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-0345 w godz. 9-18 
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, 12V: silnik, lampy przed
nie i tylne, elementy blacharki. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
CITROEN XM. 199.1 r . : welurowa tapicerka, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/317-79-03,0605/35-91-47 
CITROEN XM, 1992 r . : wzmocnienie przednie. Jankowice, 
woj. wrocławskie, tel. 0602/8849-71 
CITROEN XSARA: błotnik lewy przedni + plastiki bagażnika. 
Gaworzyce, woj. legnickie, tel. 0501/62-27-65 
CITROEN XSARA: maska, drzwi, błotniki, gflll, wzmocnienie 
czołowe, wahacze, belka pod silnik, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, reflektory, tylna ściana i klapa, tylne lampy, 
chłodnice, obudowa z.wentylatorami. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN XSARA: siedzenia przednie oraz plastiki wnętrza 
tylne. Środa Śląska, tel. 071/317-43-64, 0601/79-84-77 
CITROEN XSARA, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-0345 w godz. 9-18 
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r . : tylna oś (kompletna). 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
CITROEN ZX : maska, drzwi, błotniki, grill, zderzaki, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, reflek
tory, kierunkowskazy, belka pod silnik. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN ZX: wałek rozrządu, pompa wtryskowa, tablica licz
nikowa, stacyjka, zamki, klamki, siłowniki, lusterka konsola, 
półka tylna, grill, osłona chłodnicy, przełączniki świateł i wy
cieraczek, wacum pompa, poduszki silnika, amortyzatory, 
reguł, świateł, czujniki. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
CITROEN ZX, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341?50-52 w godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: różne części uży
wane, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
CITROEN ZX, CX, 1991/94 r . : półosie, rozrusznik, chłodnica, 
blachy, zderzak, silnik oclony ♦ skrzynia, - 230 zł. Radwani
ce, tel. 071/359-10-64
DACIA KOMBI: różne części. Wrocław, tel. 352-25-80 
DAEWOO : części blacharskie, lampy, koła, zawieszenia i 
inne. Zawonia, teł. 071/312-91-79 
DAEWOO ESPERO: lampy tylne. Kłodzko, teł. 0606/46-16-93
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DAEWOO ESPERO: zderzak tylny. Siechnice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
DAEWOO ESPERO : lampy, szyby, drzwi, zderzaki, koła, 
skrzynia biegów, zawieszenia, elementy silnika, półosie, wa
hacze, fotele, tapicerka, konsole i inne. Warszawa, tel. 
0602/60-66-24
DAEWOO ESPERO : nowe halogeny. Wrocław, teł. 
0601/80-99-18
DAEWOO ESPEĆO, NEXIA, 1996 r . : części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS: różne części. Gostyń, tel. 0605/72-56-22 
DAEWOO LANOS: klapa przednia. Oława, tel. 0603/96-73-13 
DAEWOO LANOS: drzwi z szybami, klapa tylna zlampami i 
szybą. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
DAEWOO LANOS SEDAN: drzwi prawe tylne. - 350 zl. Świd
nicą. tel. 0602/17-81-61'
DAEWOO LANOS : różne części. Świebodzice, tel. 
074/854-70-98,0605/62-03-24 
DAEWOO LANOS; lampy, szyby, drzwi, zderzaki, koła, skrzy
nia biegów, zawieszenia, elementy silnika, półosie, wahacze, 
fotele, tapicerka, konsole i inne. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
DAEWOO LANOS: nowa, przednia atrapa, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 0503/04-69-47
DAEWOO LANOS, 1600 ccm, 16V: bok prawy, dach, drzwi, 
silnik, skrzynia biegów (5), zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 
0503/74-80-58
DAEWOO LANOS: drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
07.1/302-72-09
DAEWOO LANOS: zderzak przedni, wkłady lusterek. Wro
cław, tel. 353-37-26
DAEWOO LANOS, 1999 r. 1.5,1.616V Ecotec: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenie przednie, klimatyzacja, podu&ka 
pow., drzwi, tapicerka, konsola, ukł. wydechowy, zderzak tyl
ny, klapa tylna, plastiki i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r . : drzwi, klapa tylna, ćwiart
ki przednie, próg lewy ze słupkiem, elementy blacharki i inne. 
Legnica, tel. 0604/78-92-73
DAEWOO LANOS, 1999 r., 16V, ECOTEC 1.5,1,6 : silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie przednie, klimatyzacja, podusz
ki pow., drzwi, tapicerka, konsola ukł. wydechowy, zderzak 
tylny, klapa tylna, plastiki i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
DAEWOO LANOS, 1999 r . : błotnik przedni lewy, krata wlotu 
pow., drzwi tylne prawe. Oborniki Śląskie, teł. 071/310-15-80 
DAEWOO LANOS, MATIZ, NUBIRA: drzwi, zderzaki, błotni
ki, chłodnica, elektryczne szyby, halogeny, wzmocnienie bocz
ne, reflektory i inne. ., tel. 071/311-47-60 po godz. 18, 
0607/63-7740
DAEWOO LANOS, MATIZ, T1CO, NUBIRA: maski, błotniki, 
drzwi, zderzaki, klapy tylne. Bielawa, tel. 0604/32-50-88 
DAEWOO LANOS, NUBIRA I I : nowe owiewki drzwiowe, li
stwy boczne, reflektory. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w 
godz. 9-17
DAEWOO LEGANZA: felgi aluminiowe, zderzaki, chłodnice,

drzwi, szyby, błotniki, dach, ćwiartki, skrzynia biegów (5), gło
wice, zawieszenie, poduszki pow., fotele, plastiki, półosie, lam
py, klapa tylna, deska rozdzielcza, nagrzewnica, klimatyza
cja i inne. Warszawa, tel. 022/771-23-55,0602/60-66-24 
DAEWOO LEGANZA : reflektor prawy. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
DAEWOO MATIZ : drzwi prawe przednie i tylne - 50 zł/szt, 
drzwi przednie lewe i prawe • 350 zł/szt, lusterko 100 zł, tapi
cerka drzwi 100 zł, podnośniki szyb, zamki/klamki. Legnica, 
tel. 076/850-20-60, 0605/63-27-72 
DAEWOO MATIZ: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69 
DAEWOO MATIZ : drzwi, klapa tylna, lusterka, zwrotnice, 
kolumny McPhersona, wahacze, półosie, wózek, listwa kie
rownicza. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
DAEWOO MATIZ: maski, lampy, szyby, zderzaki, koła, fote
le, głowice, skrzynia biegów, chłodnica, plastiki. Warszawa, 
tel. 0602/60-66-24
DAEWOO MATIZ : zderzak tylny i przedni. WrocTaw, tel. 
353-37-26
DAEWOO MATIZ, 1999 r. : kolumna McPhersona prawa* 
wahacz, sabilizatory, tłum iki, sprężyny. Lubin, tel. 
0609/41-30-38
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DAEWOO MATIZ, 1999 r . : zderzak przedni, drzwi przednie 
lewe. Oborniki śląskie, tel. 07.1/310-15-80 
DAEWOO MATIZ, TICO, 1999/00 r . : wszystkie części, do
wóz. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59 
DAEWOO MUSSO : blenda na tylną klapę. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
DAEWOO NEXIA: błotnik lewy, pokrywa silnika lampa lewa, 
zderzak. Świebodzice, tel. 074/854-70-98,0605/62-03-24 
DAEWOO NEXIA: poszycie zderzaka przedniego, lampa pra
wa ♦ kierunkowskaz przedni, nowe oryg. Wrocław, tel. 
0607/83-20-11
DAEWOO NEXIA: różne części Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
O  DAEWOO NEXIA, LANOS, FIAT BRAVA, CINQU- 

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

DAEWOO NUBIRA I, II : różne części. Gostyń, tel. 
0605/72-56-22
DAEWOO NUBIRA : błotnik tylny lewy, nowy. Opole, tel. 
0606/48-31-16
DAEWOO NUBIRA: zawieszenie przednie (kompletne), wó
zek. wahacze, kolumny McPhersona, zwrotnice, stabilizator, 
listwa kierownicza, półosie. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
DAEWOO NUBIRA I I : lampa kpi., błotnik prawy. Świebodzi
ce. tel. 074/854-70-98.0605/62-03-24 
DAEWOO NUBIRA : lampy, szyby, drzwi, zderzaki, koła, 
skrzynia biegów, zawieszenia, elementy silnika, półosie, wa
hacze, fotele, tapicerka. konsole i inne. Warszawa, tel. 
0602/60-66-24 ‘
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r . : zderzak tylny, nakładka 
-150 zł. Wrocław, teł. 071/349-23-92 
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 1600 ccm, 16V: fotele, plastiko
we elem., skrzynia biegów, półosie, rozrusznik, filtr pow., na
grzewnica, zbiornik paliwa, przekł. kierownicy, boczki, ser
wo, komputer z immobizerem, podszybie, amortyzatory, pia
sty, belka tylna, deska rozdz. i inne. Wrocław, tel. 
0503/71-03-87
DAEWOO NUBIRA, UNOS, LEGANZA: reflektory oraz obu
dowa filtra  powietrza. Moszna, tel. 077/466-96-91,' 
0602/15-59-64
DAEWOO TICO: drzwi, klapy, zawieszenie-drzwiowy, skrzy
nia biegów, tapicerka, konsola koła, felgi, silnik, półosie, fo
tele, dach, ćwiartki, błotniki, zderzaki. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
DAEWOO TICO : drzwi, maska, klapa, zawieszenia, szyby, 
skrzynia biegów, tapicerka, konsola, koła, półosie, fotele, dach, 
ćwiartka, błotniki. Dzierżoniów, tel. 0600/60-86-09 
DAEWOO TICÓ : zderzak przedni i tylny. Legnica, tel. 
076/851-27-57
DAEWOO TICO : zawieszenie przednie kpi. i chłodnica z 
wentylatorem - nowe, sprzedam lub zamienię na rower gór
sk i Strzelin, tel. 0604/14-02-74 
DAEWOO TICO: maski, lampy, szyby, zderzaki, koła, fotele, 
głowice, skrzynia biegów, chłodnica plastiki. Warszawa, tel. 
0602/60-66-24
DAEWOO TICO : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
DAEWOO TICO, 1998 r . : półosie, skrzynia biegów (5), drzwi, 
błotniki, belka pod zderzak, lampa tylna. Legnica, tel. 
0602/23-11
DAEWOO TICO, MATIZ : drzwi, maska przednia, zderzaki,
lampy i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81
DAF : pompa do przystawki, wydajność 100 I, - 1.500 zł.
Jelcz-Laskowice, tel. 0609/34-99^53
DAF 3300 ciągnik siodłowy: silnik, skrzynia biegów i inne.
Wołów, tel. 0604/20-25-97
DAF 380 : silnik + skrzynia biegów, - 7.000 zł. Niemcy, teł. 
0049/17-36-2246-16
DAF 400: części blacharki, błotniki, drzwi, dach. Kluczbork, 
tel. 0602/59-11-69
DAF 400: zawieszenia, skrzynia biegów, most tylny, resory, 
kolumna kierownicy, elem. blacharki kpi. kół ♦ nowe opony i 
inne. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
DAF 400,2500 ccm, diesel: silnik kpi., z dokumentacją uszko
dzona głowica - 2.500 zł.v Wrocław, tel. 071/34542-76, 
0604/37-84-73
DAF 400,1988/95 r., 2500 ccm turbo diesel, diesel: wszyst
kie części, od 30 zł. Gromadka, tei. 076/817-20-73, 
0601/75-93-91
DAF 400,1990 r., 2500 ccm, diesel: silnik Perkins, skrzynia 
biegów, zawieszenie, inhe części. Opole, tel. 0602/65-31-46 
DAF 400,1991 r., 2500 ccm diesel i turbo diesel: silnik kpi., 
skrzynia biegów, most zawieszenia i inne. Gromadka, tel. 
0604/78-33-32,0608/35-98-92 
DAF 400,1991 r.: różne części. Trzebnica, tel. 071/387-12-79
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DAF 95,1992 r  : kabina (czerwona) - 4.500 zł, tyjny most + 
p łodn i mpst Kluczbork, tel. 0602/59-1 f-69 W jw 
DAIHATSU APPLAUSE : maska przednia, lampa przednia. 
TA/roclavUgi;!ł601/72-56-8f
■DAIHATSU APPLAUSE, 1998/01 r . : maska przednia. Wro
cław, tel. 0601/72-56-81
DAIHATSU CHARADE, 900 ccm, diesel: silnik kpi j #  skrzy
nią biegów, stan b. dobry. Sobótka, tdr07T/316-22-14 
DAIHATSU CHARADE : drzwi kompl. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
DAIHATSU CHARADE: drzwi, maski, zderzaki, koła, lampy, 
g rill, amortyzatory, kata lizator i Inne. Wrócłąw, t&l:”  
0601/95-16-78.;.
DAIHATSU CHARADE, 1000 ccm. D, TD : głowice (5 szt); 
dotarte zawory, splanowane, sprawdzone, bez pęknięć, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/324-81-08 do godz. 18,0601/70-22-78 
DAIHATSU CHARADE. 1984/94 r., 1000 ccm; silnik, skrzy
nia biegów (5), oblachowanie, zawieszenie, plastiki i inne. 
Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 0605/29-62-06 
DAIHATSU CHARADE, 1985 r . : skrzynia biegów, chłodnica, 
drzwi. Kobierzyce, tel. 071/31M7-94,0607/48-86-73 
DAIHATSU CHARADE G 100,1990 r . : drzwi lewe przednie i 
tylne, drzwi prawe tylne, szyby drzwiowe, kierunkowskazy i 
inne. Wrocław, tel. 071/359-17-89 
DAIHATSU CUORE : klapa tylna, maska, zderzaki, lampy i 
inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
DAIHATSU CUORE, 1987 r . : silnik, zawieszenie, drzwi, szy
by i inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05 
DAIHATSU SIRION : zderzaki, klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
DODGE GRAND CARAVAN, 1994 r . : różne części z rozbiór
ki. Stefanowice, tel. 0600/36-13-01,074/858-50-02 
FIAT : różne części.blacharki. ., tel. 0502/63-02-35, 
0601/07-92-86
FIAT: głowica. Głogów, tel. 076/834-50-48,0501/05-34-82 
FIAT: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FIAT: felgi aluminiowe 15" Brobety, z deklami po odnowieniu 
(4 szt), - 950 zł. Wrocław, tel. 0600/85-25-96 
FIAT, 1Q94 r., 1900 ccm diesel i turbo diesel: głowica kpi., 
chłodnica oleju. Krzyżowa, tel. 0604/78-33-32,0600/35-98-92 
FIAT 125p: silnik z osprzętem, stan b. dobry, - 320 zł. Biela
wa, te ł.074/645-73-08
FIAT 125p: blok silnika, hak, nadkola tylne, plastiki, półoś, 
gażnik, zderzak tylny, licznik, chłodnica, szyba tylna, zawory 
głowicy, tłoki (II szlif). Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT 125p: różne części. Lubin, tel. 0602/24-20-95 
FIAT 125p : skrzynia biegów (4) - 50 zł, alternator - 25 zł, 
rozrusznik. - 56 zł, wał - 30 zł, gażnik - 30 zł, konsola z licznie- 
kiem - 20 żł, hak - 20 zł, bagażnik dachowy -1 0  zł/sztuka, 
pompa paliwa - 20 zł. Lubin, tel. 0600/61-17-70,076/847-54-97 
FIAT 125p : blacharka nowa kpi., nowe opony i inne. Nowa 
Sól. tel. 0601/76-90-57
FIAT 125p : silnik, skrzynia biegów, most okrągły i inne, z 
demontażu. Strzegom, tel. 0601/08-05-78 po godz. 19 
FIAT 125p 131: skrzynia biegów (4) - 70 zł, skrz. biegów (5)
- 15Ó zł, szyby, stacyjka, rozrusznik, alternator, tarcza + do
cisk sprzęgła • 40 zł/szt, tarcze i zaciski hamulców, zegary 
zwykłe - 20 zł, okrągłe, 2 sz t -  80 zł i inne. Wrocław, tel. 
0502/96-98-96
FIAT 125p i szyba tylna - 30 zł- Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
FIAT 125p: piasty, serwo, pompa ham., zaciski ham., pompa 
oleju, lampy tylne, klapa, zbiornik paliwa, nagrzewnica, wen
tylator, wał kpi., plastiki. Wrocław, tel. 071/354-21-43 - 
FIAT 125p: zderzak przedni, chromowany, - 70 zł. Wrocław, 
tel. 0602/89-72-84
FIAT 125p, 1500 ccm ,: silnik, skrzynia biegów, tylny most, 
szyby, elementy karoserii i inne. Wrocław, tel. 071/350-93-36 
FIAT 125p: różne części. Wrocław, tel. 0503/84-95-13 
FIAT 125p: słupki drzwi, zwrotnice, obudowa sprzęgła, alter-' 
nator, sworznie, pompy, przełączniki kierownicy, silniczek 
wycieraczek i inne. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FIAT 125p: okrągłe zegary, skrzynia biegów (5), pompa wody, 
przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, obrotomierz, 
pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przednie z podłużni- 
cami, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zaciski, alternator. Wro
cław. tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
FIAT 125p: silnik, stan b. dobry - 350 zł, most tylny -100 zł, 
skrzynia biegów /4 /- 80 zł. Wrocław, teł. 330-28-08 
FIAT 125p: drzwi/maska, klapa, elementy elektryczne napę
du, gażnik, szybkościomierz, koła, fotele, głowica, tarcze ha
mulcowe, inne części. Wrocław, tel. 322-23-56 po godz. 16, 
0502/53-18-09
FIAT 125p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
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., kolum
na kier. - 30 zł, gażnik Poloneza - 80 zł, aparat zapłonowy - 
30 zł, stacyjka, drzwi kompl. - 35 z ł , fotele kompl. (czamy 
skaj) - 70 zł. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
FIAT 125p, 1988 r . : pompa ham. ♦ serwo, siedzenia - 40 
zł/kpi., alternator, gażnik - 30 zł/szt., chłodnica, nagrzewnica, 
zbiornik paliwa, klapą bagażnika, drzwi lewe uzbrojone • 20 
zł/szt., resory, szyba tylna, stacyjka, silniczek wycieraczek, 
amortyzatory, licznik, inne. Bolesławiec, teł. 0609/35-01-07 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm : prawie wszystkie części z 
rozbiórki, drzwi, szyby (tylna ogrzewana), hak, skrzynia bie
gów itp. lub zamienię na sprzęt grający, telefon kom. Oleśni
ca, tel. 071/398-58-64
FIAT 125p, 1989 r . : drzwi tylne i przednie, maska przednia, 
klapa tylna, zderzaki, lampy, siedzenia, szyby. Wrocław, tel. 
0602/86-35-51
FIAT 125p, 1989/90 r . : drzwi, klapa, maska, zderzaki, błotni
ki tylne, szyby, amortyzatory (nowe), most tylny i inne części. 

"Wrocław, tel. 0502/29-94-74
FIAT 126p : silnik - 250 zł, rozrusznik na linkę - 50 zł, szybę 
przednią - 35 zł, alternator -160 zł, resor - 30 zł, siedzenia 
lotnicze -100 zł, inne. Bielawa, teł. 074/645-73-08 
FIAT 126p : skrzynia biegów, sportowa kierownica, zawie
szenie nowego typu. Bolków, tel. 075/741-48-65 
FIAT 126p : silnik, z dokumentacją, - 200 zł. Chojnów, tel. 
076/818-79-77
FIAT 126p : alternator -150 zł, głowica - 60 zł, blok silnika -
40 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-91-61
FIAT 126p: silnik, kompletna dokumentacja, alternator, • 180
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-34-84
FIAT 126p e l: drzwi kpi. • 100 zł, skrzynia biegów (5) -150 zł,
klapa, maska, szyba tylna - 20 zł, - 400 zł. Gaworzyce, tel.
076/831-61-74
FIAT 126p : różne części, - 200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-72-83
FIAT 126p: części. Jelenia Góra, teł. 0603/61-40-97 
FIAT 126p: skrzynia biegów -160 zł, alternator -130 zł, kie
rownica sportowa - 60 zł, kpi. lamp H4 - 30 zł, kpi. zwrotnic - 
50 zł, łożyska do kół tylnych, nowe - 30 zł i inne części lub 
zamienię na telefon GSM Nokia 3310, Ericsson T 20s albo 
inne propozycje. Jelenia Góra, tel. 075/755-76-68, 
0604/83-45-95
FIAT 126p : maska przednia, silnik, skrzynia biegów, koła,
fotele lotnicze, alternator oraz rozrusznik magnetyczny. Kieł-
czów, woj. wrocławskie, tel. 0609/28-64-61
FIAT 126p: szyba przednia -1 5  zł, drzwi - 30 zł/szt, lampy
przednie i tylne, kolumna kierownicy, resor • 20 zł, zwrotnice
z bębnami -10 zł/szt i inne. Kłodzko, tel. 074/867-47-03
FIAT 126p : fotele sportowe • 250 zł. Kłodzko, tel.
074/647-64-62,0501/10-98-76
FIAT 126p: opony R12.stan dobry, opony 135x13, z felgami,
stan b. dobry. Krotoszyce, tel. 076/887-85-96
FIAT 126p : różne części. Krotoszyn, tel. 062/725-49-47,
0502/66-92-34
FIAT 126p : klapę tylną, - 50 zł. Krzydlina Mała, tel. 
071/389-02-27

FIAT 126p: zawieszenie przednie - 50 zł i tylne - 50 zł, waha
cze - 30 zł, resor- 20 zł, deskafdzdz. nowego typu - 50 żł, 
silniczek wycieraczek -15 zł, rozrusznik -100 211 Legnica, tel. 
076/722-06-95, 0604/85-75-78 
FIAT 126p, 650ccm: silnik, skrzynia biegów, rozrusznik, nad
wozie z dokumentacją. Lubin, tel. 0604/70-92-56 
FIAT 126p : szyby, maski, klapy, części silnika i inne. z de
montażu. Lubin, tel. 076/846-82-24 
FIAT 126p: silnik po remoncie, skrzynia biegów i inne. Mar- 
szowice, teł. 071 /303-02-86 po godz. 30 
FIAT 126p: różne części, nowe zwrotnice,'resor, klapa tylna, 
bagażnik dachowy. Mrowiny le warowa, tel. .074/858-09-11. 
FIAT 126p BIS: skrzynia biegów, r 400 zł. Mrozów, woj. wro
cławskie, tel. 0501/45-83-99 '
FIAT 126p: lampy t/lne • 50 zł, kierownica sportowa - 50 Zł, 
felgi aluminiowe • 50 zł/szt, przełączniki do świateł, wyciera
czek i kierunkowskazów, zderzaki, zabieraki i inne: Mrozów, 
woj. wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
FIAT 126p: skrzynia biegów, stan dobry -100 zł, silnik z tar
czą i dociskiem -140 zl, rozrusznik - 30 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-37-80 po godz. 19.0603/04-94-79 
FIAT 126p : różne części z demontażu. Oleśnica, woj. wro
cławskie, tel. 0605/83-78-18
FIAT 126p : spoiler tylny na stopce - 250 zł. Oleśnica, tel. 
0601/55-42-60
FIAT 126p: skrzynia biegów. Opole, tel. 0608/16-25-66 
FIAT 126p, 600 ccm: silnik -150 zł, rozrusznik • 50 zł, prąd
nica z wentylatorem - 50 zł, belka tylna, nowa - 30 zł. Prze
mków, tel. 076/832-05-33 po godz. 20 
FIAT 126p : skrzynia biegów, stan średni • 90 zł, obudowa 
skrzyni, dekiel tylny z czujnikiem, półosie, .słoneczko* i inne 
części skrzyni biegów. Ratowice, gm. Czernica Wrocławska, 
teł. 0606/48-15-39
FIAT 126p, 600 ccm: silnik kpi. - 90 zl, kompletna dokumen
tacja, skrzynia biegów -170 zł, drzwi - 40 zł, maska • 40 zl, 
hak - 35 zł, szyba przednia - 40 zł, rozrusznik - 40 zł, prądni
ca • 35 zł, stacyjka • 30 zł, wahacze - 30 zł, lampy -1 0  zl, 
resor - 25 zł, spoiler. Sobótka Zachodnia, woj. wrocławskie, 
tel. 0604/12-53-23
FIAT 126p : wszystkie części. Stare Bojanowo, tel.
065/518-52-76,0603/31-67-12
FIAT 126p : silnik i skrzynia biegów. Stoszowice, tel.
074/818-13-30
FIAT 126p: silnik, skrzynia biegów, kpi. kół, rozrusznik, szy
by, zawieszenia, resor nowy, akumulator roczny, tanio. Strze
gom, tel. 074/855-42-09 po godz. 16 
FIAT 126p, 650 ccm: silnik z alternatorem, - 250 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-32-35
FIAT 126p: nowe łożyska tylne i przednie po 30 zł/szt kom
plet naprawczy zwrotnic 20 zł, łącznik biegów 10 zł. przery
wacz aparatu zapłonowego ♦ palec 10 zł, linka bagażnika. 
Sulików, tel. 075/778-71-70
FIAT 126p: zwrotnice • 25 zł, wahacze ceny od 25 do 40 zl, 
przekł. kierownicy - 30 zł, bębny ceny od 5 do 8 zł, części 
silnika, części elektryczne, haki ceny od 20 do 35 zł, lampy 
H4 -1 0  zl, felgi ceny od 5 do 20 zl i inne. Świdnica, tel. 
074/853-15-04
FIAT 126p: drzwi, szyby, maska, klapa, belka, skrzynia bie
gów, alternator, rozrusznik, prądnica, zderzaki, wahacze, gło
wica, bak, resory i inne. Świebodzice, tel. 074/854-51-61 
FIAT 12Gp: skrzynia biegów, po remoncie, -180zł. Wałbrzych, 
tęl. 0604/16-91-82
FIAT 126p: amortyzatory tylne -15 zł/szt, klapa tylna - 30 zł, 
silnik, 650 ccm, techn. sprawny • 110 zł, hak holowniczy - 20 
zł, kaseta zmiany biegów -15  zł. Wińsko, tel. 071/389-83-41

FIAT 126p : fotele rozkładane, 2 szt, • 150 zł. Wrocław, tel. 
321-21-91
FIAT 126p : kompletne kola (z oponami), - 250 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-25-55
FIAT 126p: spoilero zderzaki w  kolorze czerwonym. • 200 zł. 
Wrocław, tel. 0607/73-56-42
FłAT 126p: koła, 3 szt, stan dobry - 80 zł, sprężyny nowe, 2 
szt - 40 zł, zegary do Gftinga i eleganta - 50 zł/szt , akumula
tory, w dobrym stanie, 2 szt - 40 zł i 60 zł I innę części. Wro
cław, tel. 0502/96-98-96
FIAT 126p : cewka zapłonowa, 2-biegunowa (2 szt), linka 
sprzęgła (nowa) - 50 zł. Wrocław, tel. 071/343-84-58 wewn. 
50 (10-18), 0606/14-35-98
FIAT 126p: deska rozdzielcza ♦ konsola (nowego typu), bel
ka tylna, szyba tylna, zderzaki wąskie, kierownica od Cinqu- 
ecento oraz inne. Wrodaw, tel. 0502/96-51-31 
FIAT 126p : pompa paliwa - 20 zł, prądnica - 20 zł, aparat 
zapł. • 20 zł, gażnik - 20 zł, docisk - 40 zł, tarcza - 20 zł. Wro
cław, tel. 071/325-23-38
FIAT 126p: skrzynia biegów -150 zł, zwrotnice po regenera
cji, rozrusznik starego typu • 30 zł, resor, wahacze, zawie
szenie przednie. Wrocław, teł. 357-59-92 
FIAT 126p F L : skrzynia biegów -150 zł, siedzenia - 20 zł, 
szyba tylna ogrzewana - 20 zł, szyba przednia -1 5  zł, sz. 
boczne -10 zł, lampy -10 zł, kolumna kierownicy - 20 zł, prze
kładnia kier. - 50 zł, klamki -10 zł, klapa bagażnika, pokrywa 
silnika - 20 zł. Wrocław, tel. 071/361-95-65,0607/42-82-29 
FłAT 126p : zwrotnica lewa, piasty, licznik, przeguby i inne. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
FIAT 126p: cylinderki hamulcowe (4 szt), nowe, starego typu, 
- 50 zł lub zamienię na baterię do telefonu Ericsson A 1018. 
Wrocław, tel. 0603/48-30-42
FIAT 126p: klatka bezpieczeństwa, fotele kubełkowe Bimar- 
co, pasy szelkowe, kierownica Abarth. Wrocław, teł. 
071/342-16-15
FIAT 126p : belka tylna, rozrusznik. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT 126p : głowice, zestaw naprawczy silnika, przekładnia 
listwowa, hak, bagażnik, łożyska, częśd do skrzyni biegów, 
wał korbowy, wałek rozrządu, dmuchawa, nagrzewnica, zde
rzaki, kierownica. Wrodaw, tel. 0601/80-99-18 
FIAT 126p: zawieszenie, koła, skrzynie biegów, szeroka de
ska rozdzielcza, rozrusznik, alternator z blachą szyby i inne. 
Wrocław, teł. 0607/82-97-45
FIAT 126p: zderzak tylny, alternator, rozrusznik, lampy przed
nie i tylne, zegar nowego typu, sprzęgło, półka, pompka spry- 
skiwacza, szyberdach, szyby tylne uchylne. Wrocław, tel. 
345-68-78
FIAT 126p: silnik, skrzynia biegów - 400 zł, lotnicze fotele -
50 zł, felgi nowy typ - 20 zł, skrzynia biegów na częśd - 60 zł,
szyba tylna -10  zł. Wrodaw, tel. 0601/19-99-49
FIAT 126p: skrzynia biegów - 200 zł, przekł. kierownicy- 80
zł. Wrocław, tel. 071/328-97-45,0600/69-04-38
FIAT 126p : różne częśd. Wrocław, tel. 071/311-78-47,
0604/91-57-12
FIAT 126p : przednia szyba, ciemna, z uszczelką, - 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-15-69
FIAT 126p : silnik, transport gratis, - .100 zł. Wrocław, tel. 
0501/44-85-35
FIAT 126p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
321-63-97,0604/80-76-27
FIAT 126p : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
FIAT 126p : silnik - 200 zł, głowica -100 zł, drzwi - 40 zł, 
maska - 30 zł, klapa • 25 zl, belka -15 zł, koła z oponami • 40 
zł, szyba przednia - 25 zł, fotele kubełkowe - 40 zł, inne. Wro
cław, tel. 0502/87-41-67
FIAT 126p: alternator -150 zł, skrzynia biegów -120 zł, sze

roki licznik - 80 zł, głowica 650 ccm. -. 80 zł, rozrusznik na 
klućżyk -110 zł, wahacze - 25 zł/szt, Tesor- 40 zł, przekl; 
kierownicy - 40 zł; Szyba - 30 zł, maska - 50 zł, drzwi - 50 zł, 
•inne. Wrocław, teł.'0501/40-3T-54 -
FIAT 126p: skrzynia biegów • 120 zł, kpi. szyb - 40 zł, silnik z 
dokumentacją -100 zł, głoywca - 50 zł, gruba kierownica -15 
zł. Wrodaw, tel. 0502/30-58-58"
FIAT 126p: fotele lotnicze (wysokie, 3 sztuki, używane) • 25 
zł/szt Wrocław, tel. 071/782-85-30 
FIAT 126p: blok silnika, wał korbowy, klapa tylna. Wrodaw, 
tel. 353-37-26
FIAT 126p: alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze spo- 
ilerem, spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przednie i tyl
ne, lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsufitka, blen
da tylna, błotniki, progi, maska, ścianka, podłoga, reperaturki 
drzwiowe. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p : wszystkie części z rozbiórki. Złotoryja, tel. 
0607/25-88-96
FIAT 126p: alternator z blachą-100 zł, kpi. kół - 50 zł, skrzy
nia biegów -100  zł, szeroki zderzak - 20 zł. Żagań, tel. 
0607/34-70-76
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm : silnik - 200 zl, skrzynia biegów 
-120 zł, szyby przód i tył - 30 zł/szt, drzwi, pompa hamulco
wa - 30 zł, felgi z oponami -15  zł/szt, klapa z belką - 50 zł, 
zderzaki -.15 zł/szt, inne. Wrodaw, teł. 071/783-99-42 
FIAT 126p, 1983 r . : rozrusznik, nowy typ -130 zl, koła - od 35 
zł, zawieszenie przednie • 100 zł, szeroki licznik • 80 zł, sze
rokie zderzaki - 30 zł/szL, wahacze, pompy, szyby, aparat 
zapłonu i inne. Okmiany, tel. 076/817-72-26 
FIAT 126p, 1983 r . : koła -15 zł/szt., zawieszenie tylne - 60 d, 
kierownica - 59 zł, szyby, lampy, tapicerka drzwi, resor fa
bryczny (prawie nowy) - 35 zł. Wrocław, tel. 071/341-92-36, 
0501/98-99-30
FIAT 126p, 1984 r . : hak holowniczy, nowy, z gniazdkiem elek
trycznym, - 40 zł. Chojnów, tel. 0604/86-41 -48 
FIAT 126p, 1984 r . : drzwi lewe kpi., szyby, wnętrze kpi., zde
rzak tylny, instalacja, regulator napięda, klapa tylna, zbiornik 
paliwa, stacyjka ż przełącznikami, tanio. Gryfów Śl., tel. 
075/781-22-77
FIAT 126p, 1985 r . : drzwi lewe i prawe uzbrojone, -110 zl. 

'Gniechowice, tel. 071/316-89-60 
FIAT 126p, 1985 r. wszystkie części. Mirsk, tel. 
075/783-45-96
FIAT 126p, 1985 r . : różne częśd z demontażu. Młyńsko, gm. 
Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm: silnik, alternator z elektr. zapło
nem - 400 zl, skrzynia biegów -150 zl, aparat zapłonu - 30 zl, 
lampy przednie -1 0  zł/szt, silnik (600 ccm) -100 zł. Piława 
Górna, tel. 074/837-22-37
FIAT 126p, 1986 r . : maska przednia i tylna - 40 zl, resor • 30 
zł, belka -  30 zł, silnik • 200 zł, piasty, skrzynia biegów po 
wymianie łożysk • 120 zl, rozrusznik starego typu - 50 zł, hak 
- 30 zl, alternator • 150 zł, pompa hamulcowa - 40 zł. komplet 
szyb i inne częśd. Leszno, tel. 0607/80-53-62 
FIAT 126p, 1986 r . : silnik, skrzynia biegów, drzwi, zawiesze
nie, szyby, alternator, zderzaki i inne. Nowa Ruda, tel. 
074/872-84-63
FIAT 126p, 1987 ł  : nadwozie częśdowo uzbrojone (szyby, 
zawieszenie przednie i tylne), zbiornik paliwa, inst elektrycz
na. • 670 zl. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
FIAT 126p el, 1987 r . : kdaz oponami, mało używane„6 sztuk 
Złoty Stok, teł. 074/817-54-18 .
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm : skrzynia biegów, 
alternator (z blachą), deska rozdz. nowego typu, gażnik, sta
cyjka, aparat zapł., głowica, tłumik, zbiornik paliwa, zawie

szenie, szyby, tapicerka, koła i inne. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p, 1989 r . : zawieszenie przednie i tylne, kompletne 
z wahaczami i amortyzatorami, -100 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-40-77
FIAT 126p, 1989 r . : skrzynia biegów po remonde -135 zl, 
wahacze tylne - 20 zł, drzwi • 50 zl. Jordanów Śląski, tel. 
071/316-16-05
FIAT 126p, 1989 r., 2500 ccm, diesel: silnik, po remoncie, 
kompletny, na części. Lubin, tel. 076/844-60-83, 
0603/41-05-65
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm: skrzynia biegów -160-250 
zł, alternator *  blacha -170 zł, głowica • 100 zł, rozrusznik 
magnetyczny -100 zł, koła • 40 zl, gażnik - 40 zł, licznik • 80 
zł, konsola • 35 zł, szyby, stacyjka nowy typ. Oława, teł. 
0608/83-33-58
FIAT 126p, 1989 r . : silnik ,na chodzie”, skrzynia biegów, za
wieszenia, felgi, opony, szyby, zderzaki, siedzenia, radiood
twarzacz Ford *  głośniki, alternator, inne. Piława Górna, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0602/45-25-95 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm ,: alternator, aparat zapł., 
wahacz, teleskopy, instalacja, wentylator, chłodnica, przekład
nia listwowa, klapa z szybą, bak, koła, cylinder, Soki, korbo- 
wody, pompka paliwa, gumowe węże, licznik, konsdą dmu
chawa, stacyjka, lampy, lewar biegów, i inne. Ratowice, tel. 
0606/42-15-39
FIAT 126p, 1989 r . : silnik - 250 zł, skrzynia biegów -130 zł, 
alternator -130 zł, rozrusznik (nowego typu) -100  zł, kda, 
nadwozie, stan dobry - 250 zł, szeroki licznik - 80 zł. Trzebni
ca, tel. 071/312-33-54,090/34-14^92 r 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm: silnik z dokumentacją, stan b. 
dobry, cena 350 zł. Wrodaw, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p BIS/FL, 1989 r., 703,650 ccm: wahacze, chłodni
ca, aparat zapłonowy, przewody wodne, skrzynia biegów, al
ternator, wnętrze, drzwi, klapa, zbiornik, rozrusznik, głowica i 
prądnica do 650 ccm, i inne. Złotoryja, teł. 0607/52-95-58 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm : komplet szyb (tylna podgrze
wana) • 100 zł, lusterka (BIS) - 25 z l/sz t Leszno, tel. 
065/520-10-31
FIAT 126p, 1990 r . : skrzynia biegów, stan b. dobry • 300 zł, 
alternator z blachą -180  zł, bezpłatny montaż, gwarancja. 
Wrocław, tel. 0605/82-49-57
FIAT 126p BIS, 1992 r., 704 ccm, benzyna: głowica Kpi,, gaż
nik, wał korbowy, popychacze, tłoki, cewka zapł., aparat za
płonu włoski, cena od 15 zł/szt Legnica, tel. 0607/53-37-47, 
076/854-94-13 "
FIAT 126p, 1992 r . : skrzynia biegów, Stan idealny, z półosia- 
mi, zabierakami, -150 zł. Wrocław, tel. 0603/48-48-18 
FIAT 126p, 1993 r . : drzwi, klapa silnika, belka, zderzak, szy
ba, zawieszenia tylne i przednie, lampy tylne, pasy, lusterka, 
linki, licznik, kolumna kierownicy, stacyjka, pompa hamulco
wa, docisk, siedzenia, sprężyny, hak, bagażnik z walizką Me
lona Góra, tel. 068/320-18-60
FIAT 126p FL, 1994 r., 650 ccm,: skrzynia biegów, bak, gło
wica, rozrusznik magnetyczny, koła, gażnik, alternator, przed
nia maska, tylna klapa, szyby, lampy, szeroki licznik, środko
wa konsda, gruba kierownicą stacyjka FL, resor, klamki, sprę
żyny, części silnika, zderzaki, dmuchawa. Oława, tel. 
071/303-29-25,0606/42-15-39 
FIAT 126p, 1996 r . : alternator, stan idealny - 100 zł. Wambie
rzyce, tel. 074/871-90-86
FIAT 126p el, 1997 r. r  skrzynia biegów, klapa tylna, drzwi, 
szyby, zawieszenie, wahacze, zderzaki, układ Iderowniczy. 
dmuchawa, głowice, rozruszniki, felgi, opony, stacyjki, alter
nator na części. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0602/60-19-47
FIAT 126p el, 1997 r . : koła z oponami, mało używane, 6 szt 
Złoty Stok, tel. 074/817-54-18
FIAT 126p el, 1999 r.. 650 ccm: różne częśd z demontażu. 
Jawor, tel. 0605/64-11-73

FIAT 126p, 1999 r . : kolumna kierownicy, stan b. dobry. Kłodz
ko, tel. 074/867-47-03
FIAT 126p, 1999 r., 650 ccm : skrzynia biegów, klapa tylna, 
lampy, drzwi, zawieszenia. Nówa Wieś Legnicka, tel. 
0601/79-18-30
FIAT 126p el, 2000 r . : drzwi prawe, b. lekko uszkodzone - 60 
zł, ramki drzwi, zawiasy, klamki, podnośnik szyby. Bukowice, 
gm. Milicz, tel. 071/384-50-76. 0606/70-51-17 
FIAT 126p, 2000 r . : skrzynia biegów, drzwi, dmuchawa, za
wieszenie tylne. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
FIAT 127, 903 ccm : fioki • 200 zl, skrzynia biegów -100 zł, 
kierunkowskazy - 30 zł, przeguby i inne. Kalisz, tel. 
062/766-39-38
FIAT 127: wszystkie częśd. Krotoszyce, tel. 076/887-85-96 
FIAT 127,1975 r., 900 ccm : skrzynia biegów, elementy bla
charki, drzwi, masksf silnika, klapa tylna, szyby, zderzaki, lam
py i inne. Wrodaw, tel. 071/793-58-62,0501/58-82-07 
FIAT 127,1982 r., 1050 ccm: prawie Wszystkie, szerokie zde
rzaki, listwy szerokie. Zielona Góra, tel. 068/320-89-17 
FIAT 131 MIRAFIORI, 1400 ccm: wszystkie części z rozbiór
ki. śdnawka średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21 
FIAT 131,1981 r . : silnik 1.4 ccm • 270 zł, skrzynia biegów (5) 
• 150 zł, fotele welurowe - 20 zł, kanapa welurowa - 20 zł, 
rozrusznik - 30 zł, most - 90 zł, wał - 35 zł, drzwi • 25 zł, ma
ska - 20 zł, klapa - 20 zł, próg - 25 zł/2 szt, szyby przednie i 
tylne, zielone. Wrodaw, tel. 0501/84-26-77 
FIAT 131,132: różne używane. Wrodaw, tel. 071/348-42-16 
FIAT 132 A : wszystkie części. Węgliniec, woj.'jeleniogórskie, 
tel. 0600/68-00-36
FIAT BARCHETTA : zderzaki, drzwi. Jelcz-laskowice, tel.
071/318-27-77,0603/45-89-45
FIAT BARCHETTA : reflektory. Siechnice k. Wrocławia, tel.
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT BARCHETTA: lampa przednią zderzak tylny. Wrocław,
tel. 0601/72-56-81
FIAT BRAVA : zderzaki, drzwi. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-27-77,0603/45-89-45 
FIAT BRAVA, 1400 ccm, 12 V : wałek rozrządu, cewka zapło
nową półka tylna Prudnik, teł. 077/436-74-12 
FIAT BRAVA, BRAVO: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie, przekł. kierownicy, inne. Siechnice k  Wrocła
wia. teł. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT BRAVA: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT BRAVA: zderzaki przednie. Złotoryją tel. 076/878-40-75, 
0604/38-13-40
FIAT BRAVA, 1996 r . : nagrzewnica (bez klimatyzacji), me
chanizm wyderaczek, napinacz pasów (przedni prawy), pasy 
tylne. Wrodaw, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
FIAT BRAVA, 1997 r . : wahacz lewy tylny, - i  20 zł. Lubin, tel. 
076/749-05-26
FIAT BRAYA, 1997 r., 1600 ccm, 16V: silnik, komputer, pom
pa paliwą zawieszenie przednie, zegary, przełączniki kierow
nicy, lusterka. Nowa Wieś Legnicką tel. 0601/79-18-30 
FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm: drzwi (kompletne), błotniki, 
maska, lampy, głowica, plastiki, fotde, 2 poduszki powietrz
ne, deska rozdz., stacyjka z kluczykiem, komputer, wózek, 
wahacze, półosie, listwa kierowniczą kolumny McPhersona, 
podsufitka, tylna oś (kompletna). Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
FIAT BRAVA, 1999 r., 1200 ccm, 16V: osprzęt silnika, zawie
szenia kpi., kołpaki orygin., wahacz lewy, lusterka, ukł. wyde
chowy, sonda (możliwa wysyłka). Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
FIAT BRAVA, 1999 r., 24 tys. km, 1600 ccm, 16V: silnik lub 
częśd, drzwi kierowcy, piasty, zadski, belka pod silnik, wa
hacze przednie i tylne, stabilizatory, kpi. tapicerek, pompa 
ABS, plastikowe elem. wnętrzą wykładziny, uszczelki, kie
rownica, zbiornik, półoś, rozrusznik. Jelenia Góra, tel. 
0606/97-58-11
FIAT BRAVA, 1999 r .,: zderzak lakierowany, błotniki, chłod
nicą wzmocnienie czołowe, filtr pow., maska. Wrocław, tel. 
0501/14-76-90
FIAT BRAVO: klapa tylna z szybą wózek, wahacze, półosie, 
zwrotnice, kolumny McPhersoną listwa kierowniczą oś tylna 
(kompletna). Smardzów, tel. 071/398-33:51. 314-38-54 
FIAT BRAVO : zderzaki przednie. Złotoryja, tel. 
076/878-40-75,0604/38-13-40 
FIAT BRAVO, 1984/01 r . : skrzynia biegów i częśd do skrzyń 
biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 
0602/85-03-45 w godz. 9-18
FIAT BRAVO, 1995 r . : zawieszenie tylne - 800 zł. Górą tel. 
065/544-46-93
FIAT BRAVO, 1996 r . : halogeny do zderzaka przedniego, 
lampa tylna. Jawor, tel. 0604/07-98-31 
FIAT BRAVO, BRAYA: zderzak przedni, zawieszenie przed
nie. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
FIAT BRAVO, MAREA, 1600 ccm, 16V: osprzęt i częśd sil
nika oraz skrzyni biegów. Moszna, tel. 077/466-96-91, 
0602/15-59-64
FIAT CINOUECENTO: wewnętrzna przegroda do Vana, wy
kładzina. boczne plastiki, - 220 zł. Brzeg, tel. 0601/50-41-92 
FIAT CINOUECENTO: zestaw naprawczy, tłoki, korbowody, 
pierścienie, panewki, nowy wał. Byków, tel. 071/315-24-85 po 
godz. 18
FIAT CINOUECENTO: opony R12, stan dobry, opony 135x13, 
z felgami, stan b. dobry. Krotoszyce, teł. 076/887-85-96 
FIAT CINOUECENTO: zderzak przedni, amortyzator przed
ni (nowy). Oborniki Śląskie, teł. 071/310-15-80 
FIAT CINOUECENTO: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, 
zawieszenie, przekł. kierownicy. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm: alternator, lampa tylna lewa 
(uszkodzona), zderzak tylny uszkodzony, lampa kierunkow
skazu przednia prawa. Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
FIAT CINOUECENTO, 704 ccm: drzwi lewe, moduł zapłonu, 
pompa paliwa, gażnik, rozrząd, nowe. Wrocław, te l.. 
0601/73-56-24
FIAT CINOUECENTO: lampy przednie, tylne, wzmocnienie 
czdowe, błotniki, maska, przekładnią wahacze, chłodnica, 
półosie, zadski, zwrotnice, przeguby, półka tylna, siedzenia 
tylne, pasy bezwładnościowe przednie, tylne, czarne i czer
wone, lusterka, zderzaki, elektronika. Wrocław, tel. 
0607/41-52-06
FIAT CINOUECENTO: nowe błotniki, wzmocnienie przednie, 
lampy przednie i tylne, szkła lamp, hak, bagażnik dachowy, 
listwy boczne, zegarek, owiewki, spoiler tylny, zderzaki, prze
guby, wahacze, rozrusznik, półka, amortyzatory, korek pali
wa, lusterka, blenda tylna, tłumik , maska. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT CINOUECENTO SPORT: lampy tylne, konsola na tu
nel, listwy boczne, przekładnią pasy czerwone, wkładki zam- 
ką  kirunkowskazy białe/krzyżaki. Wrocław, tel. 071/372-40-86 
w godz. 9-17
FIAT CINOUECENTO : klapa bagażnika. Wrocław, tel. 
0605/32-11-46
FIAT CINOUECENTO,: reflektor prawy z hydroregulacją, •
110 zł. Wrocław, tel. 325-47-65
FIAT CINOUECENTO : serwo z pompą hamulcową szyba
tylna Wrodaw, tel. 071/302-72-09
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm : wał korbowy. Wrocław, tel.
353-37-26
FIAT CINOUECENTO: zawieszenia, skrzynia biegów, alter
nator, rozrusznik, szyby, drzwi, tylna klapa, serwo. Zielona 
Góra, tel. 0605/74-95-28
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 700 ccm: nadwozie, dach lub 
ćwiartki, skrzynia biegów, klapa tylna kpi., reflektory, chłodni
ca, alternator, rozrusznik, przekł. kierownicy, stacyjką zawie
szenie przednie i tylne, gażnik oraz siedzenia przednia. Jele
nia Góra, teh 0606/97-58-11
FIAT CINOUECENTO, 1996 r. 700, 900 ccm: silnik, udoku
mentowane pochodzenie, skrzynia biegów, siedzenia do vana, 
alternator, rozrusznik, gażnik, moduły, lampy, czujniki, zbior
nik paliwa, poduszki, drzwi, zawieszenia, inne. Świdnica, tel. 
0503/39-51-04
FIAT CINOUECENTO, 1997 r„ 55 tys. km, 700 ccm, benzyna
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: skrzynia biegów (5) kpi. z półosiami SAAb 900 CD z 89/90 r, 
chłodnica powietrza i klimatyzacji. Legnicą teł. 0602/23-11-56 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r„ 700 ccm: drzwi prawe, klapa 
tytną alternator, rozrusznik, półoś, wahacze, zbiornik paliwa, 
szybki, fotele przednie, kierownica, konsda, ćwiartka tylna 
prawą inne częśd. Wrocław, td. 0603/03-37-21 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r. 703/904 ccm: przekł. kierow
nicy, zderzak przedni i tylny, sprzęgło kpi., nowe, wahacze 
przedniej tylne, belka tylna, ukł. wydechowy kpi. z katalizato
rem, amortyzatory tylne, sprężyny tylne, nagrzewnica i dmu
chawa. Jedlina-Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/14-19-10 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 900 ccm: drzwi, miska olejo
wa, gażnik, półosie, szybki tylne, komputer, światła tylne, gło
wica silnika wahacz lewy, alternator, rozrusznik, chłodnica, 
zbiornik paliwa Żary, tel. 0602/85-43-52 
FIAT CINOUECENTO, 1999 r. 700,900 ccm: błotnik lewy, kla
pa tylną puszka bezpieczników, silniczek wyderaczek, licz
nik, konsola, rozrusznik, filtr powietrza, wahacze, sprężyny, 
kolumny McPhersoną piasty, nagrzewnicą boczne szybki, 
owiewki i inne; Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
FIAT CINOUECENTO, 2000 r., 900 ccm: silnik, skrzynia bie
gów (5), fabrycznie nowe, bez przebiegu, tanio. Jelenia Góra, 
tel. 075/753-12-19,0601/57-65-37 
FIAT COUPE: zderzaki, drzwi, pokrywa bagażnika. Siechni
ce k. Wrocławia, teł. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT COUPE, 1996 r., 2000 ccm, T l : tylna część nadwozia, 
silnik, tylna belka z amortyzatorami. Jelenia Góra, tel. 
0602/69-46-80
FIAT COUPE, 1997/98 r . : maska, szyby, drzwi, zawieszenie,
silnik, zderzaki, lampy i inne. Krotoszyn, tel. 0608/40-65-49
FIAT CROMA, 2500 ccm, turbo D : chłodnica z wiatrakiem,
drzwi kierowcy i pasażera lewa strona. Lubin, tel.
076/844-60-83, 0603/41-05-65
FIAT CROMA, 2500 ccm, turbo D : chłodnica z wiatrakiem,
drzwi kierowcy i pasażera (lewa strona). Lubin, tel.
076/844-60-83,0603/41-05-65
FIAT CROMA: drzwi, maska, klapą konsolą podnośnik szyb.
Oleśnica, tel. 071/314-98-47
FIAT CROMA : skrzynia biegów, ukł. Iderowniczy. Parzyce, 
gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-32-37 
FIAT CROMA: drzwi, klapa tylna. Prusice, teł. 071/312-54-33 
po godz. 15, 0601/79-30-54
FIAT CROMA: oblachowanie, reflektory, chłodnica. Siechni
ce k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT CROMA: drzwi, maska. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
FIAT CROMA : ukf. kierowniczy. Zebrzydowa, tel. 
075/736-32-37
FIAT CROMA, 1984/01 r . : skrzynia biegów i częśd do skrzyń 
biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 
0602/85-03-45 w godz. 9-18
FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm : wałki rozrządu, pompa 
wodna, kolektor ssący, aparat zapłonowy. Oleśnica, tel. 
071/314-45-29 po godz. 18
FIAT CROMA, 1989/90 r . : wzmocnienie przednie, atrapa, błot
niki, .wózek" pod silnik i inne. Wrocław, tel. 0502/29-82-82 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), czę
śd silnika, zawieszenia Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14
FIAT DUCATO, 2500 ccm, T D I: skrzynia biegów i półośka. 
Milicz, tel. 0607/44-02-03
FIAT DUCATO: część tylna nadwozia nowego typu, • 900 zl. 
Milicz, tel. 071/383-10-33,0603/30-05-92 .
FIAT DUCATO: siedzenie podwójne dla pasażera, • 420 zł. 
Nysa, td . 077/435-96-09
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: rozrusznik, stan b. dobry, - 
260 zł. Namysłów, tel. 077/410-35-77 
FIAT DUCATO, 2000 ccm, benzyna, 2.5D : różne części, - 
150 zł. Rdantowice, tel. 071/359-37-99 
FIAT DUCATO: oblachowanie, oświetlenie, zderzak, zawie
szenie, przekł. kierownicy, chłodnica, atrapą inne. Siechnice 
k. Wrocławia tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel : silnik. Syców, tel. 
0605/20-09-46
FIAT DUCATO do 1994 r.: wieniec kda zamachowego, nowy. 
Wrocław, tel. 071/781-74-96 po godz. 20 7 
FIAT DUCATO, 1900 ccm, turbo D : głowicą częśdowo uzbro
joną - 200 zł. Wrocławr tel, 0501/10-95-45 
FI AT DUCATO : różne czyści z  rozbiórki. Wrocław, tel. 
071/357-61-09
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia'biegów, 
rozrusznik. Wrodaw, tęl. 0601/72:56-81 
FIAT DUCATO, 2800 cćm, turbo D : wszystkie częśd blachar
skie i mechaniczne. Zielona Góra, tel. 068/320-10-70, 
0600/82-88-70
FIAT DUCATO, 1983 r., 2000 ćcm, benzyna : skrzynia bie
gów (5), zawieszenia, klamki, zartikj. Chojnów, tel. 
076/818 /0-01,076/81J9-17-56 
FIAT DUCATO, 1983 r ,  2000 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści. Chojnów, tel. 076/819-17-56,818-70-01 
FIAT DUCATO, 1984/01 r . : skrzynia biegów i różne częśd 
skrzyń biegów. Wrocław, tel. 0602/85-03-45 w g. 9-18 
(pon-sob)
FIAT DUCATO. 1984/90 r . : skrzynia biegów (5) -. 1.200 zł, 
pdosie - 600 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
FIATDUCATO, 1987r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesei: skrzy
nia biegów i silnik z osprzętem, - 2.800 zł. Góra, tel. 
0603/94-13-71 ,
FIAT DUCATO, 1987 *r.. 2500 ćcm. diesel: głowica - 800 zł.
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blok silnika z dokumentacją - 800 zl, pompa - 600 zi, Inne. 
Nowa Ruda, tel. 0607/82-58-55 
FIAT DUCATO, 1988 r. biały: nadwozie oszklone, bez sie
dzeń, stan blacharki dobry. Lwówek Śląski, tel. 0601/8347-60 
FIAT DUCATO, 1988 r ,  2500 ccm, diesel: skrzynia biegów •
1.700 zł, rozrusznik - 350 zł. środa śląska, tel. 071/317-54-71 
FIAT DUCATO, 1989 r.. 130 tys. km, 190Ó ccm, diesel: silnik 
kpi. + skrzynia biegów, - 2.800 zł. Góra, tel. 0603/94-13-71 
FIAT DUCATO, 1989 r., 2500 ccm, diesel: silnik, po remon
cie kapitalnym, na części. Lubin, tel. 076/844-60-83, 
0603/41-05-65
FIAT DUCATO, 1990 r., 1900 ccm, turbo D : pompa wtrysko
wa, świece żarowe. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: części silnika i 
skrzyni biegów, części mechaniczne oraz blacharskie. Wał
brzych. tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel: głowica silnika, 
tłoki, korbowody, części skrzyni biegów. Chojnów, tel. 
076/818-1745,0603/07-36-38 
FIAT DUCATO MAXl, 1992 r . : drzwi tylne kpi. (2 szt), - 800 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-76-12 po godz. 9, 
074/810-53-62 po godz. 17,0603/46-09-74 
FIAT DUCATO, 1992 r . : sterownik grzania, przekładnię kie
rowniczą. Wrocław, tel. 0602/15-34-38 
FIAT DUCATO BIS, 1992/96 r. : tylna lewa lampa, piasta, 
wahacze. Kłodzko, tel. 0606/4^-16-93 
FIAT DUCATO, 1995 r., 2500 ccm, turbo j) : głowica, blok 
silnika, korbowody, tłoki. Wrocław, tel. 071/353-72-13 
FIAT DUCATO, 1995 r . : oś tylna, kompletna, wahacze. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-11-71, 0602/83-93-52 
FIAT DUCATO, 1995 r. oraz Peugeot Boxen drzwi, fotele, 
zawieszenia, tylna oś, resory, nagrzewnica, przełączniki świec 
żarowych, ukł. wydechowy, pompa wtryskowa, pompa wody i 
inne. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
FIAT DUCATO, 1998 r . : drzwi przednie i tylne (niski), luster
ka, tylne osie, wózki, wahacze, kolumny McPhersona, zwrot
nice, stabilizatory, półosie. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
FIAT DUCATO, 2000 r., 18 tys. km, 2800 ccm, diesel: silnik 
bez osprzętu, skrzynie biegów (różne), głowice, pompy, za
wieszenia, części mechaniczne, drzwi, lampy, elementy bla
charki, boki, maglownice, kola, siedzenia 1, 2, 3-osobowe, 
luksusowe i standardowe. Wrocław, tel. 071/342-19-70, 
0601/74-19-45
FIAT FIORINO: różne części z demontażu. Siechnice k. Wro
cławia. tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT FIORINO, 1600 ccm, diesel: silnik. Wyszki 29, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
FIAT FIORINO 127, 1980 r., 1050 ccm, benzyna używane: 
skrzynia biegów - 50 zł, nagrzewnica - 50 zł, rozrusznik • 50 
zl, półosie z przegubami - 30 zł/szt, drzwi przednie, uzbrojo
ne - 20 zł/szt., tylne - 30 zł/szt, inne. Dziwiszów, gm. Jeżów 
Sud., tel. 075/713-71-58
FIAT MAREA : zderzaki, drzwi. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-27-77,0603/45-89-45 
FIAT MAREA: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0501/465-601 
FIAT MAREA WEEKEND: klapa tylna + szyba, zderzak środ
kowy tylny. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT MAREA : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, przekł. kierownicy, inne. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT MAREA SEDAN, KOMBI: zawieszenie przednie, wó
zek, kolumny McPhersona, wahacze, zwrotnice, ukł. kierow
niczy, stabilizator, tylna oś, drzwi, półosie. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
FIAT MAREA WEEKEND : drzwi, zawieszenia, tapicerka, 
części silnika, blacha itp. Strzelin, tel. 0600/53-28-57 
FIAT MAREA WEEKEND: zawieszenie, blachy, skrzynia bie
gów, drzwi, części silnika, plastik, dach i inne. Strzelin, tel. 
0600/53-28-57
FIAT MULTIPLA: maska, zderzak, błotnik, drzwi. Siechnice 
k. Wrocławia, teL 071/311-54-13w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT PALIO: podnośnik lewy, prawy el., podnośnik lewy zwy
kły, zamek lewy przedni i tylny, kieszeń lewa Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT PAUO: lampy, szyby, drzwi, zderzaki, maski, fotele, koła, 
elementy zawieszenia i silnika. Warszawa, tel. 022/771 -23-55, 
0602/60-66-24
FIAT PALIO : pokrywa silnika, chłodnica wody, szyba czoło
wa. szyba drzwi lewa przednia i prawa tylna, klapa tylna bez 
szyby, kable wysokiego napięcia. Wrocław, teł. 0501/70-81-92 
FIAT PALIO, 1999 r. : zderzak. Marcinkowice, tel. 
071/311-76-55
FIAT PANDA : silnik (2 szt), skrzynia biegów (4), • 300 zł. 
Lubin, teł. 0604/73-82-53
FIAT PANDA, 900 ccm : skrzynia biegów, zamek klapy, po
duszka pod silnik i skrzynię biegów, drzwi. Oleśnica, tei. 
071/314-98-47
FIAT PANDA, 1984/01 r . : skrzynia biegów i części do skrzyń 
biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 
0602/85-0345 w godz. 9-18
FIAT PANDA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna: różne części. Ole
śnica, tel. 0501/71-39-96
FIAT PANDA, 1990 r., 1000 ccm : silnjk na części, skrzynia 
biegów (4), wahacze, chłodnica i inne. Siciny, woj. leszczyń
skie, tel. 0601/05-81-98
FIAT PANDA, 1992 r . : wszystkie części z demontażu. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
FIAT PANDA, TEMPRA, UNO : lampy tylne, lusterko lewe. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
FIAT PUNTO II : zderzaki, drzwi. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-27-77,0603/45-89-45 
FIAT PUNTO I I : drzwi, błotnik lewy, maska, zderzak przedni, 
wzmocnienie czołowe. Oleśnica, teL 0717314-98-47 
FIAT PUNTO: drzwi, błotniki, maska, klapa, zderzaki, oświe
tlenie, plastiki, części mechaniczne. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT PUNTO : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, chłodnica, przekł. kierownicy, inne. Siechnice k. Wro
cławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT PUNTO I : zawieszenia przednie, wózki, wahacze, ko
lumny McPhersona, stabilizatory, zwrotnice, listwy kierowni
cze, półosie. Smardzów, tel. 071/398-33-51. 314-38-54 
FIAT PUNTO : lampy, szyby, drzwi, zderzaki, maski, fotele, 
koła, elementy zawieszenia i silnika. Warszawa, tel. 
022/771-23-55,0602/60-66-24 
FIAT PUNTO II, 1200 ccm : drzwi od str. kierowcy (5-drzwio- 
wy), instalacja, plastiki, tapicerki, oś tylna kpi., osprzęt silnika 
(1200 ccm), wspomaganie (2 szt), kołpaki orygin., lampa pra
wa tylna (możliwa wysyłka). Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
FIAT PUNTO: błotnik przedni prawy, chłodnica z wentylato
rem, kierunkowskaz przedni prawy, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 336-70-66 wewn. 187
FIAT PUNTO II : maska, zderzak, lampy, lusterka i inne. Wro
cław, tel. 0601/72-56-81
FIAT PUNTO : maska, reflektory, błotniki, kierunkowskazy, 
zderzaki, wzmocnienie czołowe, belka pod chłodnicę. Wro
cław, tel. 0604/87-70-11

FIAT PUNTO : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde
rzak; reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FIAT PUNTO, 1984/01 r . : skrzynia biegów i części do Skrzyń 
biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 
0602/85-0345 w godz. 9-18
FIAT PUNTO, 1995 r . : wzmocnienie przednie czołowe, lu
sterka zewn. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 7 
FIAT PUNTO, 1995 r. ? ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, 
wahacze przednie i tylne, amortyzatory. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
FIAT PUNTO, 1996 r., 1200 ccm : głowica, oś tylna, amorty
zatory, fotele, plastiki, pasy tylne, rozrusznik, zbiornik paliwa, 
gażnik, zderzak tylny czarny, czujniki, tapicerki, uszczelka, 
inne części. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/2345-49 
FIAT PUNTO 75, 1996 r . : tylne błotniki, tylne lampy, tylne 
wahacze, elem. plastikowe, szyby, lusterka, siedzenia, kolum
na kierownicy, licznik, komputer, cewka, rozrusznik, filtr wę
glowy, pompa ham., półosie, zwrotnice, nagrzewnica, dmu
chawa, uszczelki, zamki, klarriki i inne. Ostrów Wlkp., tel. 
0502/08-55-04
FIAT PUNTO, 1996 r . : poduszki powietrzne i sensor. Zielona 
Góra, tel. 0503/65-06-56
FIAT PUNTO, 1999-r.: reflektory przednie, zderzak przedni i 
tylny, klapa bagażnika, lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
0603/68-45-08
FIAT PUNTO ll; 2000 r., 1200 ccm, V8 : sonda Lambda, koh 
pus przepustnicy, listwa z wtryskiwaczami, sprzęgło, kpi., czuj
nik temp. cieczy, łapa silnika. Jedlina-Zdrój, woj. wałbrzyskie, 
tel. 0604/14-19-10
FIAT PUNTO ll, 2000 r . : przekł..kierów., ABS, boczki wnę
trza, mechanizm szyb, pompa ham., dolna konsola z pokrę
tłami HGT, amortyzator. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
FIAT PUNTO II, 2000 r. 1.2,1.9: maska, błotniki, drzwi (kom
plet), dach, klapy tylne; zderzaki, plastiki, fotele, tylne osie, 
wahacze, półosie, kolumny McPhersona, stabilizator, listwa 
kierownicza, deska rozdz., zegary, tylna oś (kompletna). Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
FIAT PUNTO, 2000 r . : drzwi lewe przednie (5-drzwiowy). 
Wrocław, tel. 071/364-5142, 0608/34-92-77 
FIAT REGATA: głowice, chłodnica, blok silnika, wał korbowy, 
2 wałki rozrządu, kolumna kierownicy, dmuchawa, wspoma
ganie, tarcza + docisk sprzęgła, rozrusznik, szyba tylna. Po
lkowice, tel. 076/749-67-26,0605/57-30-06 
FIAT REGATA : reflektory, chłodnica Siechnice k. Wrocła
wia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT REGATA, 1984/85 r .,: nadwozie na kołach z dokumen
tacją lekko uszkodzone drzwi prawe tylne i błotnik, • 1.200 
zł. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
FIAT REGATA, 1985 r . : przekładnia kier. + kolumna, klapa 
bagażnika, szyba tylna, pompa hamulcowa i inne. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-75-35
FIAT REGATA. 1985 r. 1.5 E, 1.6 T, 1.7 D: wszystkie części z 
demontażu. Ścinawka średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/97-66-21
FIAT REGATA, 1985 r., 1.7,1.9 D : wszystkie części z roz
biórki. Wrocław, tel. 0607/04-10-15 
FIAT REGATA, 1986 r., 1700 ccm, diesel: rozrusznik, alter
nator, docisk, tarcza sprzęgła, przekładnia kierownicza 100 
zł/szt i inne. Lubin, tel. 076/842-53-06,0604/51 -78-99 % 
FIAT REGATA, 1988 r., 174 tys. km, 1714 ccm, diesel: silnik, 
drzwi kpi., skrzynia biegów, klapa tylna, oś tylna i inne. Lwó
wek Śląski, tel. 075/78248-20,075/782-26-83 
FIAT RITMO: silnik 125 KM, - 900 zł. Budzów, woj. wałbrzy
skie, tel. 0602/52-62-59
FIAT RITMO, 1714 ccm, diesel: głowica kpi., pompa wtry
skowa, pompa wacuum, pompa oleju, tłoki po 1 szlifie, inne 
silnikowe. Wołów, tel. 071/389-22-31 
FIAT RITMO : silnik 1600 ccm, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/785-96-42
FIAT RITMO, 1980 r., 1300 ccm ,: drzwi lewe - 40 zł, klapa 
tylna kompl. - 50 zł, maska silnika - 30 zł, zderzaki - 80 zł/szt, 
deska rozdz. • 30 zł, kierownica - 20 zł, układ kierowniczy + 
przełączniki • 80 zł, kolumna McPhersona - 80 zi, chłodnica z 
wentylatorem - 50 zł belka tylna - 50 zl, resor - 40 zł i inne 
części. Wrocław, tel. 071/346-23-41 
FIAT RITMO, 1981 r. : wszystkie części. Oleśnica, tel. 
071/314-98-47
FIAT RITMO, 1984 r . : chłodnica, tłumik, pompa hamulcowa i 
serwo, reflektory, inne używane. Gryfów SI., tel. 075/781-2743 
FIAT RITMO, 1986 r . : zderzak tylny, szyby, elementy zawie
szenia, liczniki do różnych modeli i inne.- Jawor, tel. 
0608/47-26-97
FIAT RITMO, REGATA: różne części. Piotrowice, gm. Jawor, 
tel. 076/871-87-63
FIAT SCUDO: tapicerka drzwi przednich, chłodnica uszko
dzona. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT SCUDO : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, przekł. kierownicy, inne. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT SEICENTO : maska, wzmocnienie czołowe, błotniki, 
zderzak przedni, drzwi lewe, konsola, licznik, Jampy przed
nie, fotele, szyba czołowa, alternator, rozrusznik, zamki, sta
cyjka, zawieszenie przednie, skrzynia, części silnika, nadko
la, przekł. kierownicy i inne. Oleśnica, tel. 0600/66-31-05 
FIAT SEICENTO : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, przekl. kierownicy, monowtrysk, rozrusznik, alter
nator. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT SEICENTO SPORT: lampy, szyby, drzwi, błotniki, zde
rzaki, dach, ćwiartki, fotele, zawieszenia, półosie, głowice, 
skrzynia biegów, plastiki, konsola, elektryka, koła, klimatyza
cja, wahacze, belki tylne i inne. Warszawa, tel. 022/771 -23-55, 
0602/60-66-24
FIAT SEICENTO : lampy przednie, tylne, czołowe, błotniki, 
maska, lusterka, obrotomierz, przekładnia, wahacze, zaciski, 
zwrotnice, przeguby, półka tylna, siedzenia tylne, zderzaki, 
felgi, listwy boczne, pasy bezwładnościowe czarne i czerwo
ne, elektronika i inne. Wrocław, tel. 0607/41-52-06 
FIAT SEICENTO : nawiewy i przyciski do konsoli. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-98
FIAT SEICENTO: nowe błotniki, wzmocnienie przednie, kie
runkowskazy białe, hak, bagażnik dachowy, pasy czerwone, 
przekładnia, obrotomierz, amortyzatory, owiewki drzwiowe, 
spoiler tylny, blenda, lampy. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT SEICENTO: lampy, zderzaki, maska, błotniki przednie, 
drzwi prawe, chłodnica, osprzęt silnika, zawieszenie; zbior
nik paliwa, nagrzewnica i inne.' Wrocław, tel. 396-35-76, 
0601/78-42-20.
FIAT SEICENTO : drzwi przednie - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
FIATSEICENTO SPORTING: zderzaki, maska, błotniki przed
nie, lampy, podłużnica, drzwi, zawieszenie, obrotomierz, kie
runkowskazy białe i inne. Wrocław, tel. 396-35-76, 
0601/78-42-20 .
FIAT SEICENTO, 1999 r., 900 ccm : zawieszenie przednie i 
tylne, pompa i zbiornik paliwa, nagrzewnica, prędkościomierz, 
instalacja elektryczna, komputer, zderzak tylny, szyby bocz
ne, lampa tylna lewa i inne. Wrocław, tel. 364-47-45 
FIAT SEICENTO, 1999 r. : drzwi prawe, klapa tylna, tylne 
ćwiartki, zderzak tylny, lampy tylne, zawieszenie tylne, fotele

tylne, tłumik, skrzynia tiśgÓw, koła, szyby tylrie uchylhe.źbiór- 
nik paliwa, amortyzatory i łrłne.' Wrocław, tel. 0502/87-17-82 
FIAT SEICENTO, 1999/00 r . : prawie wszystkie cźęśfcrź de
montażu, dowóz. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59,0603/59-06-62 
FIAT SEICENTO, 2000 R 0.9 do 1.0 benzyna: wtryski paliwa 
kpi. Marelli, czujnik położenia przepustnicy, silnik Krokowy* 
sonda Lambda, katalizator, pompa paliwa, ceny od 15 zł/sztu
ka. Legnica, tel. 076/854-94-13, .0607/53-37-47 <
FIAT SIENA: lampy przednie. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FIAT SIENA: zderzak, pokrywa bagażnika, błotnik, tapicer
ka, bagażniki, drobne elementy wnętrza. Siechnice k. Wro
cławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT SIENA: lampy, szyby, drzwi, zderzaki, maski, fotele, koła, 
elementy zawieszenia i silnika. Warszawa, tel. 022/771 -23-55, 
0602/60-66-84
FIAT SIENA: pokrywa silnika, dach, bok prawy, drzwi, zawie
szenia, silniki, skrzynia biegów (5) i inne. Wrocław, tel. 
0503/74-80-58
FIAT SIENA: skrzynia biegów, przegub, sprężyna przednia. 
Zawonia, tel. 071/312-91-79
FIAT SIENA, 2000 r . : blok. silnika z wałem, tłokami, Misur 
poj. 1,2 - 900 zł, półoś, tarcze, zaciski, fotele, tapicerka, ko
lektor ssący i wtryski, włączniki, alternator, rozrusznik„sprzę- 
gło. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
FIAT SIENA, 2001 r. : dużo części. Polkowice, tel. 
0601/92-81-82
FIAT SIENA PALIO, 2000 r., 1200 ccm, 1600,16V: elemen
ty blacharki, części mechan., pod. powietrzna, plastiki, fotele, 
komputery, głowice, inst elektryczna kpi., osprzęt silnika, koła 
*  kołpaki, inne (możliwa wysyłka). Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
FIAT SIENA, SEICENTO: komputer wtrysku, silnik krokowy, 
potencjometr przepustnicy, sonda Lambda, kolektor ssący. 
Lubin, tel. 0603/55-12-37
FIAT TEMPRA: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, chłodnica, atrapa, przekl. kierownicy, inne. Siechnice 
k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT TEMPRA, 1984/01 r . : skrzynia biegów i części do skrzyń 
biegów. Wrocław, teł. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 
0602/85-0345 w godz. 9-18
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów (5) - 500 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 jjj 
FIAT TEMPRA, 1991/95 r . : szyby, drzwi, blacharka, liczniki, 
listwa wspomagania, klamki, stacyjka klapa tylna i inne, ceny 
od 100 zł. Kłoda, tel. 065/54446-25 po godz. 17 
FIAT TEMPRA, 1995 r., benzyna 1.4, 2.0 : wtryski paliwa, 
Bosch, Weber, GM, silniczki krokowe, czujniki, położenia prze
pustnicy. el. pompki paliwa, katalizatory, cena 15 zł/szt Le
gnica, tei. 0607/53-37-47 '
FIAT TIPO, 1600 ccm, 2000 ccm : komputery. Bierutów, tel. 
0609/48-26-74
FIAT TIPO: szkła lamp przednioh, kierunkowskaz lewy biały. 
Kłodzko, tel. 074/867-58-21
FIAT TIPO: lusterko lewe • 100 zł. Lubin, tel. 076/846-83-68 
FIAT TIPO: dach, drzwi, błotniki, maska klapa, konsola, pla
stiki, zderzaki, oświetlenie. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT TIPO: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawiesze
nie, chłodnica, atrapa, przekł. kierownicy, inne. Siechnice k. 
Wrocławia tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT TIPO: wszystkie części. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
FIAT TIPO : przekł. kierownicy 2 szt. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92
FIAT TIPO : maska silnika + wygłuszenie, błotniki przednie. 
Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
FIAT TIPO: atrapa. Wrocław, teł. 071/372-22-86 
FIAT TIPO, 1900 ccm, turbo D : drzwi, lampy, skrzynia bie
gów, inne części. Wrocław, teł. 0608/25-02-11 
FIAT TIPO, 1400 ccm, wtrysk: rozrusznik, alternator, głowi
ca, filtr powietrza, docisk sprzęgła, tarcza, skrzynia biegów, 
półosie, zwrotnica, komputer, cewka, czujniki prędkości ob
rotowej, układ zapłonowy, drzwi lewe przednie, klapa tylna, 
serwo, pompa hamulcowa i wodna i inne. Wrocław, tel. 
0601/49-98-12 .
FIAT TIPO, 1600 ccm oraz Tempra: skrzynia biegów sprowa
dzona z Niemiec, na gwarancji, - 650 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-14-35 po godz.18
FIAT TIPO, 1984/01 r . : skrzynia biegów i części do skrzyń 
biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 
0602/85-0345 w godz. 9-18
FIAT TIPO, 1989 r., TD i: silnik z osprzętem, -1.500 zł. Rado- 
mice, tel. 075/713-62-64 grzecznościowy 
FIAT TIPO, 1990 r . : zderzak tylny, stan b. dobry - 90 zł. Dusz
niki Zdrój, tel. 074/866-81-78
FIAT TIPO, 1990 r . : silnik, oclony, zawieszenie przednie i tyl
ne, inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31.0604/56-15-28 
FIAT TIPO, 1991 r. 1.6 E. 1.7 D: skrzynia biegów, półosie, 
rozrusznik, głowica, wahacz, serwo + pompa ham., pompa 
wspomagania zbiornik paliwa, licznik, tablica bezpieczników, 
drzwi. Kłodzko, tel. 074/868-78-91 
FIAT TIPO, 1991 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów, bla
charka i inne. Zary, tel. 0604/82-38-55 
FIATTIPO, 1992 r., 1400 ccm, benzyna wtrysk: monowtrysk, 
centralka wtrysku, cewka, czujnik obrotów, katalizator, zega
ry, drzwi tylne, pasy, belka tylna kołyska, pompa hamulcowa 
z serwem, przewody hamulcowe, zbiornik paliwa, sonda lamb
da. Jedlina Zdrój, tel. 0604/14-19-10 
FIAT TIPO, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk : lusterka, chłodnica, 
nagrzewnica, silnik, skrzynia biegów, przekł. kierownicy ze 
-wspomaganiem, półosie, piasty, belka silnika, teleskopy, lam
py, rozrusznik, szyberdach. Brzeg, tel. 0604/86-31-96 
FIAT TIPO, 1993 r., 1400 ccm : maska, błotniki, drzwi, zde
rzak tylny, lampy, konsola, licznik, zawieszenie, skrzynia bie
gów, części silnika, fotele, plastiki, przełączniki wnętrza, pom
pa hamulcowa, tapicerki, silniczki wycieraczki, nagrzewnica i 
inne. Wrocław, tel. 0600/66-31-05- 
FIAT TIPO, TEMPRA, 1994 r . : wahacze, kolumny McPher
sona przednie, sprężyny, zwrotnice, zaciski i tarcze hamul
cowe, stabilizator, amortyzatory tylne. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
FIAT TIPO, UNO, 1992 r . : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/93-60-05
FIAT ULYŚSĘ: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, przekł. kierownicy, atrapa, inne. Siechnice k. Wrocła
wia, tei. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT UNO 75: szyberdach z szybą i żaluzją na korbkę, - 250 
zł. Brzeg, tel. 0502/16-16-57
FIAT UNO, 1000 ccm: korbowody nowe 4 szt 50% ceny hur
towej. Dzierżoniów, tel. 074/832-00-29 w godz. 9 -1 8  
FIAT UNO, 87 tys. km, 903 ccm, benzyna: silnik z dokumen
tacją i osprzętem, skrzynia biegów, błotniki, maska, lampy, 
chłodnica, zawieszenia szyby, kolumny McPhersona, zamki 
i inne. Legnica, tel. 076/858-49-23 
FIAT UNO : błotnik przedni lewy, maska silnika, krata wlotu 
pow. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT UNO 1.7,1.9 TD : pompa wtryskowa, świece żarowe. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
FIAT UNO: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawiesze
nie, chłodnica, atrapa, inne. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT UNO: silnik (1100 ccm) • 250 zł oraz części silnika (1000 
i 1100 ccm). Świebodzin, tel. 0602/53-70-88
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FIAT UNO: silnik 1000 ccm, 1500 ccm i inne części. Wilkowi
ce, teł. 065/534-11-53
FIAT UNO: amortyzatory, końcówki, sprężyny, łożyska (nowe) 
oraz przekładnia kierownicza, reflektor prawy (używane) i 
inne. Wrocław, tel. 071/782-22-90,0605/0946-06 
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: bagażnik dachowy. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
FIAT UNO, 1984/01 r . : skrzynia biegów i części do skrzyń 
biegów. Wrocław, tel. 071/341 -50-52 w godz.-9-15, 
0602/85-03-45 w godz. 9-18
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, diesel: drzwi, klapa bagażni
ka, siedzenia szyby, części mechaniczne, silnik na części, 
korbowody, głowica, napirfacz rozrządu nowy, skrzynia bie
gów (5) i inne. Lubin, tel. 076/749-75-46 po godz. 17 
FIAT UNO, 1985 r., 1100 ccm : wszystkie części. Trzebnica, 
woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41 
FIAT UNO, 1986 r . : błotnik, reflektor, szyby, części silnika i 
inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
FIAT UNO. 1987 r . : zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FIAT UNO, 1987 r., 1700 ccm, diesel: głowica silnika, - 300 
zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-77-58 
FIAT UNO, 1987 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi prawe przed
nie • 80 zł, rozrusznik - 85 zł, lampa tylna • 35 zł, nagrzewnica 
- 45 zł, serwo - 45 zł, licznik • 35 zł, połówka tylna, ćwiartka, 
stan b. dobry • 200 zł, zderzak tylny - 35 zł, błotnik przedni - 
40 zł, aparat zapłonu - 45 zł i inne. Sobótka Zachodnia, woj. 
wrocławskie, tel. 0604/12-53-23 
FIAT UNO, 1988 r., 1000 ccm: aparat zapłonu - 80 zł, cewka 
zapłonowa - 50 zł. Kłodzko,.tel. 0601/62-91-17 
FIAT UNO, 1988 r., 1500 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), 
chłodnica, tylne szybki, zderzaki, błotniki, wnętrze, konsola 
Digital, głowica, blok silnika, tarcza sprzęgła z dociskiem, al
ternator, rozrusznik, lusterka, gażnik i inne. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
FIAT UNO, 1989 r . : silnik' 1.3i - .700 zł, skrzynia biegów (5) - 
400 zł i inne. Środa śląska, tel. 071/317-54-71 J 
FIAT UNO, 1989/99 r . : maska, błotniki, wzmocnienie czoło
we, atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
FIAT UNO, 1990 r. : kierunkowskazy, białe. Kłodzko, teL 
074/867-58-21
FIAT UNO, 1990 r., 1000 ccm: silnik na części, skrzynia bie
gów (4), wahacze, chłodnica i inne. Siciny, woj. leszczyńskie, 
tel. 0601/05-81-98
FIAT UNO, 1992 r., 1000 ccm, benzyna: silnik, zawieszenie 
przednie, półosie, wahacze. Gromadka, tei. 076/817-20-73, 
0601/75-93-91
FIAT UNO, 1993 r., 1100 ccm: silnik, skrzynia biegów, części 
karoserii, części mechaniczne i inne. Jelenia Góra, tei. 
075/752-26-06,0607/40-34-26 
FIAT UNO, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk: 
monowtrysk, centralka wtrysku, czujnik obrotów, cewka, ze
gary, pasy, kolumny McPhersona belka tylna kpi., pompa 
hamulcowa, kołyska, przekładnia kierownicza, wydech, wa
hacze, plastiki - stan b. dobry, tanio. Jedlina Zdrój, tel. 
0604/14-19-10
FIAT UNO, 1995/99 r., 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1998 r., 1000 ccm: teleskopy przednie, felgi, skrzy
nia biegów, błotnik lewy, piasty przednie, kierunkowskazy, 
popielniczka. Brzeg, tel. 0604/86-31-96 
FIAT UNO, 1998 r . : błotniki przednie, wygłuszenie maski, 
zamek. Wrocław, tel. 071/354-21-43 
FIAT UNO, 1999 r.: rozrusznik. Krotoszyce, tel. 076/887-85-96 
FIAT UNO, 1999 r . : skrzynia biegów (5) z półosiami. Legni
ca, tel. 0602/23-11-56
FIAT UNO, PANDA, 1989 r. 900,1000, 1300 ccm: silnik + 
osprzęt silnika, skrzynia biegów, zawieszenie, belki, półosie, 
szyby, mosty, chłodnica, maski, drzwi, koła, dach, zbiornik 
paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
FIAT UNO, PUNTO, 1997 r . : wtrysk paliwa, zderzak przedni, 
sonda Lambda komputer wtrysku, pompa paliwa el., central
ka Digiplex 2, silnik krokowy i inne. Lubin, tel. 0603/55-12-37 
FORD, 2000 ccm: silnik z dokumentacją, stan b. dobry - 800 
zi. Nowa Ruda tel. 074/872-74-18 
FORD, 1800 ccm, diesel: silnik. Oleśnica tel. 071/31540-51 
FORD wszystkie modele : różne części. Wołów, tel. 
071/389-65-86,0606/42-98-52 
FORD : silnik 2000 ccm V6, 2300 ccm V6, stan dobry - 800 
zł/szt. Zielona Góra, tel. 0502/32-24-88 
FORD CARGO, 1981 r . : most tylny, resory przednie i tylne, 
zawieszenie przednie, wał, felgi 16”, przekł. kierownicy i inne. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14,0604/68-71-95 
FORD COURIER, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-0345 w godz. 9-18 
FORD ECONOVAN : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95,0601/55-17-72 
O  FORD ESCORT, 1600 ccm, benzyna: s iln ik, skrzy

nia biegów, wszystkie części do pick-upa, Opel 
Astra  II sedan: klapa ty lna  - 300 zł., tel. 342-70-41 
wewn. 300, 0502/04-13-01 84016021

FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: silnik na części, z doku
mentacją, - 700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/5640-24 
FORD ESCORT : błotnik tylny, prawy do nowego modelu 
(kombi), przełączniki, zamki, przewody klimatyzacji. Bukowi- 
ce, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
FORD ESCORT BOLERO I I : lewa przednia ćwiartka, - 500 
zł. Dzierżoniów, tel. 0601/78-88-18 
FORD ESCORT : skrzynia biegów. Głogów, tel. 
076/834-5048,0501/05-34-82 
FORD ESCORT: zderzaki i elementy karoserii, - 50 zł. Gro
madka, tel. 076/817-25-82
FORD ESCORT, 1800 ccm, diesel: silnik, oclony, - 2.000 zł.
Kamienna Góra, tel. 0602/67-93-64
FORD ESCORT XR3I, RS : spoiler na tylną klapę. - 240 zł.
Kłodzko, tel. 074/867-76-18,0604/07-30-64
FORD ESCORT : skrzynia biegów (4). Opole, tel.
0608/16-25-66
FORD ESCORT: pokrywa bagażnika z szybą. Prochowice, 
tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
FORD ESCORT : silnik, zawieszenia, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15.0601/79-30-54 
FORD ESCORT, 1800 ccm, diesel: głowica z wałkiem, pom
pa wtryskowa z wtryskami, pompa oleju i inne. Rydzyna, tel. 
0605/69-32-89
FORD ESCORT: chłodnica, kolumny McPhersona. Siechni
ce k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FORD ESCORT : silnik 1100 ccm. Stoszowice, tel. 
074/818-13-30

FORD ESCORT, 80 tys. km,'‘16Q0.ccm, diesel:. skrzynia bie
gów (5). mekdmptetna. Świdnica, tel. 074/852-90-28 pó 
godz. 16
FORD ESCORT: sifnik 130Ó ccm, 14ÓÓ ćcrV», l600ccm i injię 
części. Wilkowice; tel. 065/534-11-53 
FORD ESCORT IV. V : maska, błotniki, wzmocnienie czoło
w i  zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wfocław, tel. 
0603/66-97-27
FORD ESCORT: zaciski, konsola na biegi, obudowa nagrzew
nicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., belka między 
podłużnicami, podszybie, gałka zmiany biegów, worek na bie
gi. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 ’
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: chłodnica wody. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
FORD ESCORT do 1998 r.: belka tylna, amortyzatory, sprę
żyny, bębny ham. Wrocław, tel: 365-53-28 
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: silnik. Wyszki 29, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
FORD ESCORT, diesel : silnik 1.6, 1.8. Zagrodno, tel. 
076/877-42-86
FORD ESCORT, 1978 r . : lampy tylne (stary model). Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
FORD ESCORT, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
FORD ESĆORT, 1980/86 r., 1300 ccm, benzyna CVH: silnik, 
możliwość zarejestrowania Kłodzko, teł. 0606/46-16-93 
FORD ESCORT, 1980/90 r . : drzwi tylne lewe, klapa tylna z 
szybą, szybki boczne tylne, serwo z pompą hamulc., półosie, 
inst elektryczna, zbiorniczki płynów, silniczek wycieraczek, 
pedały, kierownica, wentylator, zegary, kierunkowskaz lewy, 
reflektory nowego typu, piasta tyina McPherson, obudowa 
dmuchawy, linka ham. ręcznego, felgi. Bystrzyca Kłodzka tel. 
074/644-21-48
FORD ESCORT, 1980/90 r . : różne części z demontażu, die
sel, benzyna Kłodzko, tel. 0606/46-1 £93 
FORD ESCORT. 1980/90 r. 1.3,1.4,1.6. XR3: różne części. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 /
FORD ESCORT, 1982 r . : różne części, tel. 0609/63-96-19 
FORD ESCORT, 1983/88 r. 5-drzwiowy: klapy, drzwi, lampy, 
lusterka, alternatory, zawieszenia, półosie. głowice, środa 
Śląska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
FORD ESCORT, 1983/89 r. 5-drzwiowy; klapy, drzwi, lampy, 
lusterka, alternator, zawieszenia, głowice. Środa śląska, tel. 
071/317-53-32,0603/82-24-69 
FORD ESCORT, 1983/91 r. 1300,1600 ccm: silnik ♦ osprzęt 
silnika, skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, 
drzwi, dach, błotniki, zderzaki, chłodnica lampy i inne. Wał
brzych. tel. -074/846-49-58
FORD ESCORT, 1984 r. : drzwi, klapa, ukł. wydechowy, 
osprzęt silnika, elementy zawieszenia i inne. Jawor, tei. 
0608/47-26-97
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści, stan b. dobry. Gromadka, tel. 076/817-28-94 po godz 18, 
0601/70-56-43
FORD ESCORT, 1984 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk,: silnik kpi., do remontu lub na części, skrzynia bie
gów (5) 2 szt, półosie, felgi aluminiowe, reflektory, deski rozdz. 
i inne części z rozbiórki. Henryków, tel. 0607/51 -52-57 
FORD ESCORT, 1984 r . : lampa tylna prawa, kierunkowska
zy białe. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, diesel: różne części z 
rozbiórki. Wrocław, tel. 0504/99-04-22,0608/12-06-61 
FORD ESCORT, 1984 r . : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
FORD ESCORT LASER, 1984 r. 5-drzwiowy: fotele - 30 zł/szt., 
drzwi uzbrojone - 50 zi/szt, klapa bagażnika z szybą i wycie
raczką - 100 zł, lusterka - 30 zł/szt. Wrocław, tel. 
0605/45-61-48
FORD ESCORT, 1984 r . : drzwi, klapa tylna, inne. Złotoryja, 
tel. 0607/25-88-96
FORD ESCORT, 1985/92 r . : silniki, skrzynie biegów, lampy, 
zawieszenie, blacharka, szyby i inne. Bratoszów 41, woj. 
wałbrzyskie, tei. 0606/30-1747 
FORD ESCORT KOMBI, 1986 r . : lampa tylna Duszniki Zdrój, 
tel. 0603/74-62-58
FORD ESCORT CABRIO, 1986 r., 1300 ccm : dach, szyby, 
drzwi, błotnik tylny, silnik, skrzynia biegów (5), inne, Wał
brzych, tel. 074/84649-57
FORD ESCORT, 1986 r., 1600 ccm, diesel : siinik. skrzynia 
biegów i inne. Żary, tel. 068/374-35-72 wewn. 310 
FORD ESCORT, 1986/90 r., 1800 ccm, diesel. 1.300 E, 1.600 
XR3: części mechaniczne, rozruszniki, alternatory, osprzęt 
silników, blacharka, światła silnik diesel 1.8,1.6 XR3 i inne. 
Kłodzko, tel. 074/868-75-94
FORD ESCORT, 1986/90 r., 1600 ccm: skrzynia biegów (5), 
alternator, rozrusznik i inne. Lubin, tel. 0609/27-59-82 
FORD ESCORT XR3,1986/90 r., 1600 ccm: skrzynia biegów 
(5), pompa paliwa i hamulcowa, zderzaki, lampy, kolumna kie
rownicy, elementy wnętrza i karoserii. Stypułów, tel. 
0607/46-77-23
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik. 2 szt •
1.600 zł i 1.800 zł. Wrocław, tel. 0600/42-96-91 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: wałek rozrządu, 
przełączniki, lampa tylna, prawa. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 1300 ccm : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm: różne części z demonta
żu. Jawor, tel. 076/870-37-13
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, silnik 1100 ccm,* zawieszenia, części blacharki, szy
by i inne. Leśna, tel. 075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
FORD ESCORT, 1988 r., diesel 1.4,1.6 : skrzynia biegów, 
silnik, piasty, półosie, sprężyny, amska, drzwi, wzmocnienie 
czołowe, ukł. wydechowy, tarcze hamulcowe, hak, klapa tyl
na, serwo, błotniki, zderzaki, poduszki silnika, drążek stabili
zatora, nadkola. Wojcieszów, tel. 0601/96-06-14 
FORD ESCORT, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel: sil
nik kpi., oclony, w kraju od 3 dni - 1.600 zł, skrzynia biegów 
(5) - 500 zł, rozrusznik - 150 zl. Dzierżoniów, tel. 
0608/64-32-62
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: głowica - 300 zł, 
skrzynia biegów (5) - 350 zł. Złotoryja, tei. 0603/22-91-99 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1988/92 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów, rozrusznik, zawieszenie, tapicerka, konsola, tyl
na oś, koła, blachy. Złotoryja,- tel. 076/878-29-13, 
076/878-51-96
FORD ESCORT, 1989 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
FORD ESCORT, 1989 r. 3-drzwiowy: progi plastikowe. Kłodz
ko, tel. 0601/19-66-12
FORD ESCORT, 1989 r.t 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, maska, zderzaki, chłodnica, fotele i inne. Wro
cław, tel. 0608/29-29-83
FORD ESCORT, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel: sil
nik kpi., skrzynia biegów (5) oraz dużo innych części i podze
społów, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0604/33-71-79 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel: wał korbowy, tło
ki, rozrusznik, chłodnica wentylator chłodnicy, filtr powietrza, 
lusterko lewe, kolo zamachowe, przełączniki. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, drzwi, lam
py, amortyzatory, chłodnica klapa tylna, przełączniki kierow
nicy. Legnica tel. 0605/13-16-60. 0601/71-02-84 
FORD ESCORT, 1989 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, diesel: sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenia, blachy. Żary, tel. 
068/374-09-39
FORD ESCORT, 1990r., 1800 ccm. diesel: silnik, części bla
charki, skrzynia bieg., zawieszenia, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
FORD ESCORT, 1990 r. 1.3.1.4,1.6: silniki, oclone, skrzynie 
biegów, inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28

AUTO GIEfcDA DOLNOŚLĄSKA 50 spis treści -  patrz,strona 61 (rozkładowa) 22.05.2001

http://www.glowice.com.pl


FORD ESCORT, 1990 r., 1900 ccm, benzyna: głowica, zde
rzak przedni (wersja amerykańska), kolumny'McPhersona. 
Prudnik, tel. 077/437-61-30
FORD ESCORT, 1990/94 r . : drzwi prawe pfzednie, zderzak 
tylny (kombi), kierunkowskaz lewy, klapa tylna. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, E R : zaciski ham., pół
osie, zbiornik paliwa, zderzak tylny, siedzenia przednie, ser
wo ham., rozrusznik, f iltr  powietrza. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm : siedzenia, serwo, son
da, katalizator, tłumik sportowy, deska rozdz., plastiki, błotnik 
prawy, komputer, uszczelki, dywan, zbiornik paliwa, wahacz 
prawy, sprężyny, inne części. Paczków, tel. 077/431 -63-42 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel: części blacharki 
i mechaniczne, używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT EFI, 1991 r . : silnik, skrzynia biegów, bla
charka i inne. Żary, tel. 0608/35-00-89 
FORD ESCORT, 1991/94 r . : reflektor prawy, błotnik prawy. 
Wrocław, tel. 071/364-25-94
FORD ESCORT, 1991/96 r . : tylna pokrywa bagażnika (fa
brycznie nowa). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: drzwi, mechani
zmy el. reguł, szyb, podszybie, monowtiysk, szyba tylnwj po
krywy, komputer, moduł, kolumny McPhersona, licznik, szy
by, drzwi, felgi stalowe, 2 szt. Prochowice, tel: 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
FORD ESCORT, 1992 r. 1.4,1.6,1.6 DOHC: silniki, skrzynia 
biegów, amska, błotniki, zderzaki, piasty, klapa tylna, błotniki 
tylne, wahacze, półosie, przekł. kierownicy, zamki drzwi, ukł. 
wydechowy, drzwi, zbiornik paliwa, tarcze hamulcowe, amor
tyzatory, sprężyny, nadkola głowica. Wojcieszów, tel. 
0601/96-06-14
FORD ESCORT, 1992 r., 92 tys. km, 1600 ccm, benzyna : 
komputer • 400 zł. Bierutów, tel. 0609/48-26-74 
FORD ESCORT, 1992 r., 56 tys. km, 1400 ccm, benzyna : 
s iln ik oclony, skrzynia biegów (5). Bolesławiec, tel. 
0601/56-40-24
FORD ESCORT, 1992 r. : różne części. Gryfów śl., tel. 
0602/69-17-45
FORD ESCORT, 1992 r . : felgi aluminiowe 13", 4  szt Kamie
niec Ząbk., tel. 074/817-34-16
FORD ESCORT, 1992 r. : błotnik przedni lewy, kierunkow
skazy, lampy tylne. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, 46V: belka z wahacza
mi, komputer. Złotoryja, tel. 076/878-37-90, 0502/62-87-74, 
0608/23-97-08
FORD ESCORT CABRIO, 1992 r . : dach kpi., klapa tylna, szy
by tylne b o c z n e j szt.). Złotoryja, tel. 0603/92-76-30 
FORD ESCORT/1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: dach, 
głowica, pompa wody, tłoki, korbowody, koło zamachowe, 
ćwiartka przednia prawa, tapicerka drzwi, amortyzator przed
ni, błotniki przednie, lampa tylna i inne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD ESCORT, 1993 r., 1400 ccm . silnik., woj. lubuskie, tel. 
0606/40-57-09
FORD ESCORT, 1993 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: różne czę
ści. Lubin, tel. 0601/79-96-94
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V : różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1994 r . : ćwiartka przednia prawa. Wrocław, 
tel. 071/398-40-84,0607/83-20-11 
FORD ESCORT, 1994 r., 1600 ccm, 16V: silnik w częściach, 
podszybie plastikowe, deska rozdz., licznik, serwo, kolumna 
kierownicy, moduł, silniczek wycieraczek, belka pod chłodni
cę. Wrocław, tel. 0503/71-03-87 
FORD ESCORT, 1994 r . : maska silnika, błotnik lewy. Wro
cław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 - 
FORD ESCORT, 1994 r . : szyba trójkątna lewa tylna. Wyszki, 
gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
FORD ESCORT, 19951 , 1800 ccm, turbo D : docisk i tarcza 
sprzęgła. Grodków, tel. 077/415-35-61 
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, diesel: silnik z doku
mentacją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD ESCORT, 1995 r  : maska silnika, -100 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-44
FORD ESCORT, 1995 r., 1800 ccm, TD i: turbina, pompa wody 
i oleju, wtryski i przewody, pokrywa zaworów, kolektor. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-47-60 
FORD ESCORT, 1995 r. : mechaniczne podnośniki szyb 
przednich, komplet, -100 zł. Oleśnica, tel. 0607/83-71-48 
FORD ESCORT SEDAN, 1995 r., zderzak tylny nowy. Wro
cław, tel. 071/329-59-93,0607/28-52-38 
FORD ESCORT, 1996 r. nowy model: drzwi, tylne lewe (do 
kombi) oraz drzwi przednie lewe (do modelu 5-drzwiowego, 
z 96 r.). Wrocław, teł. 0603/59-74-09 
FORD ESCORT, 1996 r., 1800 ccm, diesel: rozrusznik, pom
pa wspomagania, pompa wodna, choinka do skrzyni biegów, 
dolny osprzęt belka tylna. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
FORD ESCORT, 1996 r., 1600 ccm, 16V, Zetec: skrzynia bie
gów na części. Siechnice, tel. 0603/59-74-09 
FORD ESCORT, 1996 r . : zwrotnice, kolumny McPhersona, 
półosie, amortyzatory, belka pod silnik, stabilizator, wahacze, 
ukł. kierowniczy. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 .
FORD ESCORT, 1997 r. 3-drzwiowy: dach z szyberdachem, 
ćwiartka tylria prawa, szyby boczne, różne elem. plastikowe, 
tapicerki, el. podnośniki szyb. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
FORD ESCORT, 1997 r . : głowica, wtrysk, przepływomierz, 
wydech (1.3 Endura EFi), ABS, linki, nagrzewnica, nadkole 
prawe, zegarek, inne części. Wrocław, teł. 0503/62-19-39 
FORD ESCORT, 1998 r., 20 tys. km, 1800 ccm, turbo D : pom
pa wtryskowa, alternator, poduszki silnika, kolumny McPher
sona, koła, śo tylna, zwrotnice, zaciski hamulcowe, wahacze, 
półosie, błotniki, ćwiartka lewa, ścianka perzednia, ława, ukł. 
kierowniczy. Gromadka, tel. 076/817-20-73, 0601/75-93-91 
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm, 16V: głowica, wałki roz
rządu, koła. Góra, tel. 065/544-73-48,0602/31-13-83 
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm, ZETEC: zderzaki przed
nie i tylne do kombi, obudowa filtra powietrza, błotniki przed
nie, progi oryginalne, nowe, ścianka tylna nowa, klapa tylna 
do kombi, lampy tylne, okular tylny nowy. Lubin, tel. 
0601/42-28-54
FORD ESCORT, 1998 r . : reflektory, maski, drzwi, błotniki, 
zderzaki, klapy tylne; lusterka, halogeny, wzmocnienia, chłod
nice, także do starszych modeli. Opole, tel. 0600/10-11-66 
FORD ESCORT, 1998 r . : maska, błotniki, reflektory, wzmoc
nienie przednie, filtry, zderzaki, lusterka. Siechnice, tel. 
0606/81-92-01
FORD ESCORT, FIESTA: silnik 1600 ccm, diesel, 1800 ccm, 
TD, silnik na części (1000 cęm, benzyna, 1300 ccm, benzy
na), skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetle
nie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD ESCORT, FIESTA, 1983 r., 1100,1300 ccm : amorty
zatory, drzwi, przeguby, aparat zapłonowy, alternator, skrzy
nia biegów i inne. Głuszyca, tel. 0606/50-60-94 
FORD ESCORT, FIESTA, 1986 r . : różne części. Wrocław, 
tel. 071/312-53-41
O  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, SCORPIO, FIE

STA, MONDEO, TRANSIT, roczn ik i 1980-2000: 
lampy, re flek to ry , k ie runkow skazy, halogeny, 
a tra p y , z d e rz a k i, c h ło d n ic e ,  b la c h y  itp . 
REG-PLAST, Wrocław, u l. Strzegomska 2/4, tel. 
071/355*06-07,0602/18-87-35 81010031

FORD FIESTA, 1100 ccm: silnik, głowica i inne, - 200 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/832-34-84
FORD FIESTA, 1100 ccm, wtrysk : silnik. Kępno, tel.
062/781-02-60,0601/89-10-61
FORD FIESTA : oś tylna, - 500 zł. Ostrów Wlkp., tel.
062/593-03-75
FORD FIESTA : maska. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FORD FIESTA : silnik 1100 ccm i 1300 ccm i inne części. 
Wilkowice, tel. 065/534-13-39

FORD FIESTA: wszystkie części z rozbiórki, silnik, skrzynia 
biegów 151. Wrocław, tel. 322-43-52 
FORD FIESTA, 70 tys. km, 1100 ccm, benzyna: silnik kpi. ? 
dokumentacją, - 600 zł. Zielona Góra, tęl. 068/359-49-62 t  
FORD FIESTA, 197&r.: silnik na części, drzwi, maska, szy
by, zderzaki, tómpy, szyberdach. Zagrodno, tel. 076/877-39-68 
FORD FIESTA, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FORD FIESTA, 1980/94 r., benzyna, diesel: półosie, waha
cze, kolumny McPhersona, maska, alternator, pompa paliwa, 
drzwi, szyby, siedzenia, stacyjka, części silników i inne czę
ści dó różnych modeli. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
FORD FIESTA, 1981 r . : szyba boczna, szyba prawa do drzwi’ 
atrapa, kierownica, lampa tylna, kierunkowskaz, rozrusznik;, 
zbiornik paliwa, silniczek wycieraczek, wahacze, nagrzewni
ca, klamki i inne. Piława, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
FORD FIESTA, 1984/94 r . : gażniki, lusterko prawe (1991 r.), 
alternator, felgi stalowe, opony. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD FIESTA, 1985 r . : silnik kpi. ♦ skrzynia biegów, oclone. 
Bolesławiec, tel. 0606/94-82-90 
FORD FIESTA, 1985 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5) z półosiami i przegubami, dach z szyberdachem i szyba
mi bocznymi, tylna oś, zbiornik paliwa. Namysłów, tel. 
077/410-31-80 ...
FORD FIESTA, 1987 r ,  1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów do silnika 1.6D, ukł. kierowniczy i inne, - 500 zl. Lwó
wek śląski, tel. 0608/34-51-30 
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm, benzyna: silnik i inne czę
ści. Bolesławiec, tel. 075/644-97-54,0602/71-23-81 
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
części karoserii, mechaniczne i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD FIESTA, 1987 r., diesel 3-drzwiowy: skrzynia biegów 
(5), pompa wtryskowa, głowica, chłodnica, zderzak przedni, 
sprzęgło, drzwi prawe, klapa tylna, wahacze, półosie. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-23-29 
FORD FIESTA, 1987 r . : nadwozie z 87 r, uszkodzony łuk, 
nadkola tylnego z szybami, silnik o poj. 1.1, stan dobry - 350 
zł, - 6.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-44-13 
FORD FIESTA, 1987 r. : reflektor prawy. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, benzyna : silnik kpi., w
całości lub na części, skrzynia biegów (5) z kasetą kolumny
McPhersona, półosie, oś tylna, zbiornik paliwa, lampa prawa
przednia, tapicerka z siedzeniami, wiązka inst. elektr., felgi
13" i inne. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silniki, skrzynie
biegów, drzwi, dachy, klapa, szyby, kolumny McPhersona,
alternator, rozrusznik, plastiki, liczniki, półosie, przeguby,
sprzęgło, wydech, inne części. Piława Górna, tel.
074/837-23-43,0604/94-06-88
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel: przednia szyba,
chłodnica, ukł. kierowniczy, półosie. Wrocław, tel. 389-08-30
FORD FIESTA, 1988/93 r., diesel 1.6,1.8: skrzynia biegów
(5), półosie, zawieszenia, ukł. kierowniczy, silniki 1.8D, 1.6D,
wałki, stopki, tarcze hamulcowe, bębny, amortyzatory, lampy,
chłodnice, rozruszniki, alternatory, licznik, koła, linki i inne.
Chojnów, tel. 076/817-21-15,0606/47-11-90
FORD FIESTA, 1989/96 r. : części. Kamienna Góra, tel.
075/746-24-60,0604/56-46-30
FORD FIESTA, 1989/96 r. : lusterko prawe. Kłodzko, tel.
0606/46-16-93
FORD FIESTA, 1989/96 r . : maska, błotniki, kierunkowskazy, 
reflektory, wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wrocław, 
tel. 0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm f  silnik, skrzynia biegów, 
elementy blacharki, części mechaniczne, komplet kół. Gostyń, 
tel. 0602/79-95-88
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm : skrzynia biegów, zawie
szenie, mosty, belki, półosie, szyby, drzwi, dach. chłodnica i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, benzyna: części silnika, 
mono wtrysk -120 zl, cewka -40 zl, katalizator - 80 zł. Żary, 
tel. 0601/88-35-95
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm : kolumna kierownicy., tel. 
0606/40-21-74
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna 5-drzwiowy: 
osprzęt silnika, skrzynia biegów (4), elem. wnętrza, wzmoc
nienie przednie, lampy tylne, nagrzewnica, zwrotnice, półosie 
i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
FORD FIESTA, 1991 r . : lampa tylna prawa. Kamieniec Ząb
kowicki, tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk: gażnik, nączęści, 
moduły, serwo hamulcowe, wentylator chłodnicy, rozrusznik, 
przekł. kierownicy, przełącznik świateł, sonda. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17 '
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm 5-drzwiowy: różne części z
rozbiórki. Wrocław, tel. 0603/29-21-44
FORD FIESTA, 1992 r . : drzwi przednie lewe. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
FORD FIESTA, 1992 r. : przekł. kierownicy. Brzeg, tel. 
0604/86-31-96
FORD FIESTA, 1992 r . : felgi aluminiowe 13", 4 szt. Kamie
niec Ząbk., tel. 074/817-34-16
FORD FIESTA, 1993 r., 92 tys. km, 1100 ccm : części bla
charki, drzwi, maska, zawieszenie, szyby, wywrotka, kola, 
instal. elektryczna, lampy, tapicerka. Bratoszów 41, gm! Dzier
żoniów, tel. 0606/30-17-47
FORD FIESTA, 1993 r., 1400 ccm : silnik., woj. lubuskie, tel. 
0606/40-57-09
FORD FIESTA, 1994 r . : przednie i tylne zawieszenie, zbior
nik paliwa, układ wydechowy, pompa wodna i inne, drobne 
części. Wrocław, tel. 071/329-21-76, 0603/07-66-72 
FORD FIESTA, 1994 r . : kolumny McPhersona przednie, ukl. 
kierowniczy ze wspomaganiem, zwrotnice, półosie kpi. Wro
cław, tel. 0603/55-31-83

FORD FIESTA, 1997 r . : lampa przednia prawa. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD FIESTA, . 1998 r . : kpi. koła, felgi aluminiowe, 13", z 
nakrętkami, prawie nowe, - 1.300 zł. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD FIESTA, 1998 r . : reflektory, maski, drzwi, błotniki, zde
rzaki, klapy tylne, lusterka, halogeny, wzmocnienia, chłodni
ce, także do starszych modeli. Opole, tel. 0600/10-11^66 
FORD FIESTA, 1998 r . : oś tylna, - 500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
FORD FIESTA, 1998 r . : reflektory, błotniki, zderzaki, maska, 
zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD FIESTA, 1999 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD FIESTA, 1999 r . : błotnik przedni lewy (nowy). Oborni
ki Śląskie, tel. 071/310-15-80
FORD FIESTA, ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: sil
nik, skrzynia biegów (4), stan b. dobry, - 600 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-38-99,0503/03-45-66 
FORD FIESTA, ESCORT, 1995 r., 80 tys. km, 1800 ccm, die
sel : silnik, skrzynia biegów (5), stan idealny, oclone, - 2.400 
zł. Świeradów Zdrój, tel. 0604/05-62-40 
FORD FIESfA, ESCORT, 1995 r.. 80 tys. km, 1800 ccm, die
sel : silnik kpi. ♦ skrzynia biegów (5), stan idealny, po odpra
wie celnej, - 2.400 zl. Jelenia Góra, tel. 0604/05-62-40 
FORD FIESTA, KA, 1996/00 r . : maski, drzwi, lampy, klapy, 
wzmocnienia, zderzaki. Opole, tel. 0604/44-16-73

FORD FIESTA, SCORPIO, 1988/90 r., benzyna: części uży
wane. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FOCUS: lampa przednia prawa. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-96-95
FORD FOCUS: pokrywa silnika. Legnica, tel. 076/851-27-57 
FORD FOCUS : reflektory, maski, drzwi, błotniki, zderzaki, 
lusterka, halogeny, wzmocnienia. Opole, tel. 0600/10-11-66 
FORD FOCUS : maska, błotniki, reflektory. Siechnicd, tel. 
071/311-51-27
FORD FOCUS: reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebnica, 
tel. 0606/40-03-11
FORD FOCUS, 1400 ccm 3-drzwiowy: osprzęt silnika, szyby, 
skrzynia biegów kpi. z instalacją i inne części. Wrocław, tel. 
0603/21-18-42
FORD FOCUS, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów; Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FORD FOCUS, 1997/00 r . : błotniki, zderzaki, reflektory, lam
py tylne, podszybie, chłodnica, drzwi, podnośniki el. szyb. 
Siechnice, tel. 0606/81-92-01
O  FORD FOCUS, 1998/01 r . : ty ln y  zderzak, ty lne 

lampy, napinacze pasów, ty lna  klapa, ty ln y  b ło t
nik, przednia ćwiartka, p lastik i, siedzenia, kana
pa, dach, drzw i, skrzyn ia  biegów, zawieszenie 
ty lne, sanki pod s iln ik , f i l t r  powietrza, elem. pla
stikowe, chłodnica, wiązka, alternator. Świdnica, 
tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 87020221

FORD FOCUS, 2000 r . : drzwi przednie, lewe, reflektor pra
wy, szyba tylna. Bukowice, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76, 
0606/70-51-17
FORD FOCUS, 2000 r., 1800 ccm, T D i: pompa wtryskowa, 
elektroniczna, • 1.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/93-34-79 
FORD FOCUS, MONDEO : reflektory, maski, błotniki, zde
rzaki, zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY od 1995 r.: części blacharskie i mechanicz
ne, duży wybór. Drezdenko, tel. 095/762-01-06, 
0602/18-44-78
FORD GALAXY: skrzynia biegów manualna, na części, obu
dowa i części mechaniczne. Kobylin, tel. 065/548-21-30 
FORD GALAXY : klapa tylna z szybą. Trzebnica, teł. 
071/387-08-91,0605/20-86-12 
FORD GALAXY, 2300 ccm, benzyna: słupki środkowe, kla
pa tylna, kpi. boczki, zawieszenie tylne i inne. Wrocław, tel. 
0609/59-02-30
FORD GRANADA : różne części z rozbiórki. Legnica, tel. 
076/854-53-26
FORD GRANADA : różne części lub zamienię na instalację 
gazową LPG, z dokumentacją. Lubin, tel. 076/842-30-68 
FORD GRANADA, 1983 r . : lusterka boczne prawe, z el. re
gulacją- 120 zł/komplet, drzwi przednie z szybami i tapicerką 
-150 zł/komplet Wrocław, tel. 0503/94-89-74 
FORD GRANADA, 1986 r . : wszystkie części z demontażu, 
w tym silnik diesla. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
FORD GRANADA, 1988/91 r., 2400 ccm, benzyna: alterna
tor, pompa wspomagania. Lubin, tel. 0601/09-38-88 
FORD KA : reflektory, maski, drzwi, błotniki, zderzaki, klapy 
tylne, wzmocnienia. Opole, tel. 0600/10-11-66 
FORD K A : maska. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
FORD K A : zderzaki plastikowe, przód i tył kpi, -180 zł. 2ary, 
tel. 0600/22-97-64
FORD KA, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 
w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FORD MERCURY: silnik 2000 ccm, DOHC drzwi i inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD MONDEO KOMBI: zawieszenie, drzwi przednie, błot
nik prawy. Świdnica, tel. 074/856-98-15,0601/50-40-54 
FORD MONDEO : amortyzatory przednie kpi. • 150 zł/szt. 
Wrocław, tel. 341-42-27 do godz. 18 
FORD MONDEO, 1800 ccm, turbo D : głowica, kolektor ssą
cy, wydechowy z turbosprężarką korbowody z tłokami. Wro
cław, tel. 357-30-05
FORD MONDEO, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FORD MONDEO, 1993 r . : lampa przednia lewa, nowa - 300 
zł, lusterko lewe, nowe, el. reg. - 200 zł. Wałbrzych, tel. 
0502/26-47-97
FORD MONDEO, 1993 r . : drzwi przednie lewe, - 200 zł. Wro
cław, tel. 348-00-28
FORD MONDEO, 1993 r . : felgi stalowe, 3 szt, amortyzatory 
ze sprężynami, tarcze hamulcowe. Zielona Góra, tel. 
0604/86-22-03
FORD MONDEO KOMBI, 1993/96 r . : klapa tylna bez szyby • 
50 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-96-95 
FORD MONDEO, 1993/99 r . : elementy blacharki, używane. 
Wrocław, tel. 071/341-68-84 w godz. 18-22, 0604/87-00-89 
prosić Andrzeja
FORD MONDEO, 1994 r., 1600 ccm, 16V limuzyna: konsola, 
fotele, plastiki, osprzęt silnika, nagrzewnica, elementy zawie
szenia, podłużnica prawa, lampy tylne, przełączniki, półoś. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
FORD MONDEO, /I994 r . : klapa tylna z szybą (kompletna), 
zawieszenie przednie (kompletne), wózek, zwrotnice, kolum
ny McPhersona, stabilizator, wahacze. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
FORD MONDEO, 1995 r.. 1600 ccm, zetec: alternator, fotele, 
silniczek wycieraczek, licznik, kolektory, zbiorniczki, linki, zam
ki, obudowa filtra pow., odsysacz par, lusterko prawe, pasy, 
szyby boczne drzwi lewych, słupek prawy, środk. Wrocław, 
tel. 071/368-19-33,0602/74-84-24 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r . : różne części mechanicz
ne i blacharskie. Leszno tel. 0607/09-85-14; Niemcy, tel. 

-0049/160-99-55-01-00
FORD MONDEO, 1996 r., 40 tys. km, 1800 ccm, 16V: auto

matyczna skrzynia biegów, • 2.500 zł. Legnica, tel. 
0607/71-97-13
FORD MONDEO, 1997 r . : licznik z obrotomierzem, + panel 
plastikowy, -150 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
FORD MONDEO, 1997 r., 1800 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów (5) - 450 zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
FORD MONDEO, 1998 r . : reflektory, maski, drzwi, błotniki, 
zderzaki, klapy tylne, kokpity, wzmocnienia, lusterka, haloge
ny, belki, chłodnice, także do starszego modelu. Opole, tel. 
0600/10-11-66
FORD MONDEO, 1998 r . : kolumna McPhersona. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
FORD MONDEO, 1998 r . : kolumny McPhersona przednie, 
wahacze przednie. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
FORD ORION: skrzynia biegów. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0501/05-34-82
FORD ORION, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FORD ORION, 1983/90 r., benzyna, diesel: różne części z 
demontażu. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ORION, 1986 r . : klapa, drzwi, elementy zawieszenia, 
osprzęt silnika i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
FORD ORION, 1986 r„ diesel: różne części z demontażu. 
Bolesławiec, tel. 0608/88-42-J&1 
FORD ORION, 1991/96 r . : pokrywa bagażnika (sedan), fa
brycznie nowa, z Niemiec. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93

FORD PROBE : oblachowanie. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godż. 15,0601/79-30-54
FORD PROBE : szyba boczna tylna (prawa). Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
FORD PROBE, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FORD PROBE, 1989 r.; 2200 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, chłodnica, błotniki, zderzaki, drzwi, pół
osie, mosty, belki, kola, szyby, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo: różne części z de
montażu. Wrocław, tel. 0603/22-85-77,071/349-27-14 
FORD PROBE, 1991 r . : błotnik prawy, drzwi prawe kpi., lu
sterko prawe, wzmocnienie czołowe, obudowa filtra powie
trza do poj. 2.2 benzyna. Lwówek śląski, tel. 075/782-37-40 
FORD PROBE, 1995 r., 2500 ccm: wszystkie części mecha
niczne i blacharskie., woj. lubuskie, tel. 0606/40-57-09 
FORD PROBE, 1998 r. : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
FORD PUMA, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FORD SCORPIO: tył karoserii., tel. 0603/28-38-04 
FORD SCORPIO : części przodu, skrzynia biegów, szyby i 
inne. Jelenia Góra, tel. 0603/18-61-98 
FORD SCORPIO, 2000 ccm, gażnik : głowica do silnika, 
sprzęgło, gażnik, pompa paliwa, miska olejowa, obudowy fil
tra powietrza i paska. Kłodzko, tel. 074/647-58-09, 
0600/21-51-66
FORD SCORPIO, 2000 ccm : instalacja gazowa, kompletna, 
mało używana, -1.050 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO, 2000 ccm: pompa paliwa, przepływomierz, 
rozrusznik, komputer, pompa wspomagania, środa śląska, 
tel. 0601/87-45-09
FORD SCORPIO : błotnik przedni prawy. Wrocław, tel. 
0503/94-89-74
FORD SCORPIO: felgi aluminiowe 15", 4 szt - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FORD SCORPIO, 1985 r., 2800 ccm, V6 : silnik - stan b. do
bry. Wrocław, tel. 071/368-19-33,0602/74-84-24 
FORD SCORPIO, 1986 r., 2500 ccm, diesel: silnik z osprzę
tem *  skrzynia biegów, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/854-18-01, 
0607/04-08-22
FORD SCORPIO, 1986 r . : różne części mechaniczne i bla
charskie z demontażu. Wschowa, tel. 0605/74-05-31 
FORD SCORPIO, 1986/90 r., 2000 ccm : skrzynia biegów 
automat, tylny most, tylne zawieszenie, lampy, zderzaki, sil
nik, połówki blacharki, tapicerka, siedzenia i inne części. Wro
cław, tel. 0603/31-10-33
FORD SCORPIO KOMBI, 1986/92 r., 2000 ccm, benzyna : 
zawieszenia, drzwi, błotniki, tapicerka, konsola i inne. Gło
gów, tel. 076/834-64-92
FORD SCORPIO, 1986/92 r . : klapa z szybą i wycieraczką- 
180 zł, drzwi tylne • 90 zł/szt, pompa wspom. kier. -180 zł, 
poduszka siln. • 35 zł, szyby drzwiowe -  45 zł/szt., regulator 
biegu jałowego - 55 zł, komputer ABS, pompa ABS -180 zł. 
Wrocław, tel. 0603/22-85-77
FORD SCORPIO, 1987 r . : różne części. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-57-01
FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów automatyczna, sprzęgło, rozrusznik, koło zamachowe, 
wał. Nysa, tel. 0608/79-98-58
FORD SCORPIO, 1988/91 r., 2400 ccm, benzyna: alternator, 
pompa wspomagania Lubin, tel. 0601/09-38-88 
FORD SCORPIO, 1988/91 r., 2900 ccm, 2400 ccm, benzyna 
: elementy zawieszenia/tylny most maska, chłodnica. Wro
cław, tel. 0602/24-91-27
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm : pompa wspomagania, 
łapy, obudowa filtra powietrza, listwa kierownicza, tapicerka 
welurowa, pedały, komputery. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-81-78
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC: wal korbowy, tło
ki, pompa wody, wskaźniki, stabilizator, poduszki silnika, prze
łączniki, koło zamachowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm: silnik, oclony, skrzynia 
biegów, drzwi, elementy blacharki, inne części. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm : drzwi - 70 zl, dach * 
100 zł, zawieszenie tylne -150 zł, pompa klimatyzacji -150 
zł, kierunkowskazy -1 0  zł, lampy tylne • 80 zł/szt, elementy 
silnika, wał napędowy i inne. Lubin, tel. 076/844-74-09, 
0606/90-26-53
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: błotniki przed
nie i tylne, lampy, silnik, rozrusznik, alternator, chłodnica, szy
by, drzwi, zawieszenia, tylny most i inne części z demontażu. 
Prudnik, tef. 077/437-61-30
FORD SCORPIO, 1989 r., 2800 ccm: skrzynia biegów (auto
matic), koła, karoseria, wnętrze, silnik + osprzęt silnika, ma
ski, szyby, błotniki, zderzaki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
FORD SCORPIO, 1989 r., 2900 ccm : różne części. Zielona 
Góra, tel. 0601/55-16-76
FORD SCORPIO, 1990 r. : różne Części. Groblice, tel. 
071/311-76-55
FORD SCORPIO, 1990 r . : tapicerka kpi. z fotelami - 400 zł, 
reflektor lewy z halogenem - 100 zł, listewki pod reflektory • 
30 zł/szt, lampa tylna prawa - 60 zł. Lubin, tel. 076/846-67-46, 
0608/76-90-05
FORD SCORPIO, 1990 r . : przekł. kierownicy ze wspomaga
niem, -120 zł. Paczków, tel: 0606/99-56-29 
FORD SCORPIO, 1990 r. 2.0, 2.9 V6 : silniki, skrzynia bie
gów, drzwi, zawieszenia, szyby, przekł. kierownicy ze wspo
maganiem, hak, błotniki, amska, wzmocnienie przednie, zde
rzaki, lampy, zbiornik paliwa, wał, głowica DOHC, chłodnica, 
felgi stalowe 14", klapa tylna i inne. Wojcieszów, tel. 
075/75f-23-11,0601/55-36-73 
FORD SCORPIO, 1990 r . : drzwi tylne prawe, przednia kon
sola, fotele, kpi. boczków na drzwi koloru ciemnoszarego, kla
pa tylna, tylne zawiesz. i inne. Wrocław, tel. 0503/85-38-55 
FORD SCORPIO, 1990 r . : klamki drzwiowe - 25 zł/szt, kom
puter wtrysku - 80 zł, lampa lewa tylna - 60 zł, siłownik cen
tralnego zamka - 80 zł, zaciski ham. przednie - 35 zł/szt Wro
cław, tel. 0603/22-85-77
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 2900 ccm, 24V Cosworth: 
silnik z osprzętem, skrzynia biegów automatic, zawieszenia, 
komputery, przepływomierze, blacharka, lampy, szyby i inne. 
Zielona Góra, tel. 0601/19-85-85 
FORD SCORPIO, 1991 r . : elementy blacharki, elementy za
wieszenia, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/93 r. 2.0, 2.9: drzwi, klapa 
tylna, pas tylny, lampy tylne, rozrusznik, fotele, zawieszenie, 
przekł. kierownicy, alternator, moduły, części silnika, konsola 
klimatyzacji, przełącznik wnętrza i inne. Wrocław, tel. 
0600/66-31-05
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC: szyba 
tylna ogrzewana, szyby boczne trójkątne, kpi. zamków + sta
cyjka, klamki, przewody i czujniki ABS, szyberdach el., kpi. 
pasów bezp., sprzęgło, zaciski ham. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC model 
przejściowy: silnik kpi., z dokumentacją pompa wspomaga
nia, serwo. pompa ABS, komputer ABS, komputer wtrysku, 
wal pędny, zawieszenie tylne kpi., kolumny McPhersona 
przednie, teleskopy tylne, hak oryginalny, zbiornik paliwa pa
liwa, pompa paliwa, zestaw wskaźników. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r . : różne części. Chojnów, 
tel. 076/818-79-01,0602/89-20-52 
FORD SCORPIO, 1993 r., 2900 ccm, V6 : głowice, wtryski, 
kolektory, aparat zapł., wał, korbowody i inne części silnika. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14

FORD SCORPIO, 1993 r. : różne części. Oława, teł. 
0602/88-49-71
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r. 2.0, 2.9 V8 : silniki, skrzy
nie biegów, drzwi, zawieszenia, szyby, przekł. kierownicy ze 
wspomaganiem, błotniki przednief i tylne, hak, głowica DOHC, 
wnętrze, zbiornik paliwa, felgi stalowe 14", wzmocnienie 
przednie, ABS, wał, osprzęt silnika, lampy kierunkowskazy i 
inne. Wojcieszów, tel. 075/751-23-11,0601/55-36-73 
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r . : poduszki pow., kolumna 
McPhersona lewa, belka pod silnik, zawieszenie tylne, deska 
rozdzielcza, kolumna kier., wzmocnienie przednie lewe z po- 
dłużnicą, drzwi z tapicerką. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD SCORPIO, 1996 r., 2000 ccm, benzyna: komputer sil
nika • 250 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
FORD SCORPIO, MONDEO, SIERRA : przekł. kierownicy, 
pompa wspomagania /  450 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-98, 
0606/82-42-82
FORD SCORPIO, SIERRA: silniki o poj. 2.0 OHC, DOHC na 
części, ceny od 100 do 400 zl. Kuźnica Głogowska 4, teł. 
0605/30-42-10
FORD SIERRA KOMBI: zawieszenie tylne kpi. oraz różne 
części z demontażu, - 400 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-98-01
FORD SIERRA, 2000 ccm : komputer, waj pędny, rozrusznik 
(automatic). Bierutów, tel. 0609/48-26-74 
FORD SIERRA, 139 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów. Bolesławiec, tel. 0601/56-40-24 
FORD SIERRA, 1800 ccm, turbo D : pompa wtryskowa, pom
pa wodna, docisk ♦ tarcza sprzęgła. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-07-32,0606/23-86-81 
FORD SIERRA KOMBI : lampy tylne. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-96-95
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel: alternator, • 150 zl. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-32-66 
FORD SIERRA : drzwi lewe, tylne i przednie • 150 zł, klapa 
bagażnika -150 zł, maska silnika -180 zł, dach - 200 zł. Klucz
bork, tel. 0602/59-11-69
FORD SIERRA, 2000 ccm, gażnik: głowica do silnika, sprzę
gło, gażnik, pompa paliwa, miska olejowa, obudowy filtra po
wietrza i paska. Kłodzko, tel. 074/647-58-09,0600/21-51-6$ 
FORD SIERRA: oryginalny hak do tyłu, z mocowaniem. Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
FORD SIERRA, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodni
ca, elementy wnętrza Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
FORD SIERRA: skrzynia biegów. Nysa, tel. 077/433-56-31 
FORD SIERRA: różne części. Oleśnica teł. 071/315-40-51 
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel: pompa wspomagania - 
150 zł. Osiecznica tel. 075/731-22-28 
FORD SIERRA, 2000 ccm, DOHC : blok silnika z tłokami i 
wałem, - 900 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-02-22 
FORD SIERRA: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA : maska. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FORD SIERRA, 2000 ccm : pompa paliwa, przepływomierz, 
rozrusznik, komputer, pompa wspomagania. Środa Śląska, 
tel. 0601/87-45-09
FORD SIERRA : szyba do drzwi prawych przednich, szyba 
lewa tylna do kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) 
oraz pompa ham. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA KOMBI: drzwi, szyby kpi., klapa tylna Wy
szki 29, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
FORD SIERRA, 2000 ccm : skrzynia biegów.. Złotoryja, tel. 
0603/22-91-99
FORD SIERRA, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FORD SIERRA, 1982/92 r., diesel, benzyna: dużo części z 
demontażu, kłodzko, teł. 0606/46-16-93 
FORD SIERRA, 1983-87 r . : drzwi do modelu 5-drzwiowegef- 
50 zł/szt, klapa tylna z szybą - 100 zł, lampy - 50 zł, kolumna 
kierownicza - 80 zł, centralny zamek - 70 zł, skrzynia biegów
(4) • 150 zł, wał napędowy • 50 zł, tylny most do modelu 1.6-1.8 
-100 zł. Bielawa, tel. 0607/69-25-72 
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna,  ̂silnik, skrzy
nia biegów, elem. wętrza, maska nadwozie, zawieszenia, 
szyberdach, szyby, drzwi, błotniki i inne części. Lubomierz, 
tel. 0502/10-23-25
FORD SIERRA, 1983 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel: sil
nik, z dokumentacją, -1.500 zł. 2ary, tel. 068/374-69-19 
FORD SIERRA, 1983/86 r. 5-drzwiowy: różne części z de
montażu. Legnica, tel. 0604/40-56-33 
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel: drzwi, kfapy, za
wieszenie przednie, most tylny i inne części z demontażu. 
Lubin, tel. 076/846-73-56
FORD SIERRA, 1984 r.: drzwi (4 szt), stacyjka lusterko lewe. 
Pilawa Górna, tel. 0602/60-19-47 
FORD SIERRA, 1984 r. : kolumny McPhersona, wahacze 
przednie. Wrocław, tel. 0605/62-23-37
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FORD SIERRA, 1985 r . : drzwi (3 szt) do 5-drzwiowego. Jasz-
kowa Górna, gm. Kłodzko, tel. 074/868-78-02,0605/13-24-79
FORD SIERRA, 1985 r . , : części do modelu 5-drzwiowego,
maska, klapa tylna z szybą, drzwi tylne. Kłodzko, tel.
074/867-87-43 i 0603/83-55-72
FORD SIERRA, 1985 r. : maska przednia. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna: różne części.
Jelenia Góra, tel. 0607/52-74-19
FORD SIERRA, 1985 r . : skrzynia biegów, wał napędowy,
hamulce, klapa, hak, przednie zawieszenie, licznik, światła
tylne, nagrzewnica, tarcza sprzęgła. Marciszów, tel.
075/741 -02-43,0606/38-26-47
FORD SIERRA, 1985 r . : silnik 2.3 V6 (uszkodzone głowice),
- 500 zł. Wrocław, tel. 071/359-05-25 po godz. 18,
071/361-85-24 do godz. 15
FORD SIERRA, 1985/90 r. 1600,1800,2000,2300 ccm: sil
niki, zawieszenie, skrzynia biegów, zderzaki, maski, osprzęt 
silnika, most, chłodnica koła, dach, ćwiartki, fotele, drzwi i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD SIERRA, 1985/91 r., 2000 ccm, E F I: drzwi, szyby, 
oblachowanie, wnętrze, nadwozia, zawieszenia, mosty, czę
ści elektroniczne oraz inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
FORD SIERRA, 1986 r . : atrapa, drzwi, lampy, lusterka kom
puter, osprzęt silnika, elementy zawieszenia i inne. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
FORD SIERRA, 1986 r.: klapa tylna, zderzak tylny, hak, skrzy
nia biegów, wał napędowy, zawieszenie tylne, przekł. kierow
nicza, kolumny McPhersona przednie, tarcze ham., lampa 
przednia lewa, serwo z pompą, wahacze przednie, sprzęgło, 
rozrusznik, lusterka el. reguł., podszybie plastikowe - ze
wnętrzne. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm: klapa tylna z szybą - 140 
zł, maska silnika -140  zł, siedzenia tylne i przednie -100 
zł/szt, tarcza ♦ docisk sprzęgła -100 zł, półosie + bębny ha- 
mulc. • 80 zł/szt, stabilizator • 90 zł, most tylny -150 zł, belka 
pod silnik -100 zł poduszki silnika • 60 zł/szt., reflektor - 80 zł 
i inne. Ząbkowice śląskie, tel. 074/816-05-94 
FORD SIERRA, 1986 r . : lampa przednia, maska, kierunkow
skazy, półka tylna. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-81-78 
FORD SIERRA KOMBI. 1986 r., 2300 ccm, diesel: maska, 
drzwi prawe, ćwiartki przednie, błotnik lewy przedni, lampy,
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wyposażenie wnętrza,, szyby boczne, tytny most, zawiesze
nie, zwrotnica prawa, drążki kier., wał napędowy, zbiorniczki, 
docisk sprzęgła i inne. Kępno, tel. 062/782-28-86 
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., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, wał korbowy, most tylny, rozrusznik, 
przekł. kierownicy, lampy, grill, drzwi, maska i inne; Legnica, 
tel. 0605/13-16-60,0601/71-02-84 
FORD SIERRA, 1986 r. hatchback: zaciski hamulcowe - 50 
zł/kpi., uszczelki drzwi -100 zł/kpi., listwa kier. bez wspoma
gania • 100 zł, drążek reakcyjny - 60 zł, lampy tylne • 40 zł/szt. 
Lubin, tel. 0603/18-21-57
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik - 1.500 zl, 
skrzynia biegów, części z rozbiórki. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
FORD SIERRA, 1986 r. 1600-2000 ccm: alternator, drzwi, kla
pa tylna z szybą, lampy tylne, aparat zapłonowy, części silni
ka i skrzyni biegów, silniczki wycieraczek, moduły zapłonu, 
plastiki wnętrza, wahacze, amortyzatory, bębny hamulcowe. 
Wałbrzych, tel. 0602/17-71-36 
FORD SIERRA, 1986 r . : maska • 100 zł, lampy tylne • 40 zł, 
reflektory • 60 zł, kierunkowskazy • 20 zł, skrzynia biegów 141 
- 200 zł, półosie z przegubami - 60 zł, dyferencjał -140 zł, 
drzwi • 100 zł, rozrusznik - 80 zł. Wrocław, tel. 0608/27-21-22 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: wszystkie części 
z demontażu, w tym silnik diesla. Wrocław, tel.'0605/62-00-14 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, d iese l: różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1986 r. : silnik. Zielona Góra, tel. 
068/325-66-16
FORD SIERRA, 1986 r . : drzwi, klapa tylna z szybą, most 2.3 
D, półosie, wahacze, głowica 2.0, skrzynia biegów (5) do 
DOHC. Złotoryja, tel. 076/878-37-90, 0502/62-87-74, 
<3608/23-97-08
FORD SIERRA, 1986/88 r . : lusterko lewe, lampy, szczęki 
hamulcowe, listwa na zderzak. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FORD SIERRA KOMBI, 1986/90 r., 2300 ccm, diesel: silnik z 
dokumentacją, skrzynia biegów, części karoserii, mechanicz
ne i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD SIERRA, 1986/91 r . : nadwozia 5 D, blachy, maski, 
lampy, chłodnica, elektronika 2,0 EFI, zawiesz., szyby, drzwi, 
lampy, tarcze i inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, 
skrzynia biegów, drzwi, maska, lampy, klapa, wyposażenie 
wnętrza. Głogów, tel. 076/831-59-90,0502/36-19-78 
FORD SIERRA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów do silnika 1.6D, ukł. kierowniczy i inne, - 500 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
FORD SIERRA, 1987 r., 2300 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5) uszkodzona, - 250 zł. Pogwizdów, tel. 076/870-16-03 
FORD SIERRA, 1987 r., 2300 ccm, diesel: most tylny z za
wieszeniem, układ hamulcowy, drzwi tylne i inne. Żary, tel. 
068/374-40-54 po godz. 20
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
blacharka i inne. Żary, tel. 068/374-35-72 wewn. 310 
FORD SIERRA, 1987/91 r . : szyba tylna, zawieszenie tylne 
kpi., tapicerka drzwi, półka tylna. Głogów, tel. 076/831-61-88, 
076/831-42-29
FORD SIERRA, 1987/92 r . : lampy czołowe, kpi. Kłodzko, teł. 
074/868-75-94
FORD SIERRA, 1987/93 r. : maska, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, 
tel. 0601/59-21-76
FORD SIERRA, 1988 r . : maska przednia, lampa tylna pra
wa, klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi, licznik, konsola. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1988 r., 1800 ccm : drzwi, pokrywa bagażni
ka, zawieszenie przednie i tylne, stabilizator, felgi, wahacze 
tylne, tylny most. Brzeg, tel. 0604/86-31-96 
FORD SIERRA, 1988 r . : drzwi, maska, klapy, most skrzynia 
biegów 151, lusterka, fotele, lampy, zderzaki. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
FORD SIERRA, 1988 r. : części. Kamienna Góra, tel.
075/746-24-60,0604/56-46-30
FORD SIERRA, 1988 r., 80 tys. km, 2000 ccm, OHC: silnik,
bez osprzętu, z kpi. dokumentacją, - 1.600 zł. Kłodzko, tel.
0601/62-91-17
FORD SIERRA, 1988 r. : różne części. Nowa Ruda, tel. 
074/872-44-11
FORD SIERRA, 1988 r . : różne części z rozbiórki. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r.. 151 tys. k m : blacharka, za
wieszenie przednie i tylne. Lwówek Śląski, tel. 075/782-48-20, 
075/782-26-83
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, EFi: drzwi, plastiki wnę
trza, zawieszenie tylne kpi., osprzęt silnika, szybki tylne, atrapa 
przednia i inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FORD SłERRA, 1989 r. 2.0,2.3 D : skrzynia biegów, maska, 
drzwi, lampy, półosie, piasty, przekl. kierownicy, tarcze ha
mulcowe, zbiornik paliwa, pompa wspomagania kler., nadko
la, serwo, wahacze, sprężyny, most napędowy, wał, amorty
zatory i inne. Wojcieszów, woj. je leniogórskie, tel. 
0601/96-06-14,
FORD SIERRA, 1989 r., 1600 ccm : silnik, oclony, zawiesze
nie przednie i tylne, lampy, lusterka, elementy blacharki, inne 
części. Lubań, tel. 075/721-52-31, 0604/56-15-28 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, DOHC: tył nad
wozia, lampy tylne, zawieszenie tylne, drzwi tylne, klapa tyl
na, dach z szyberdachem, komputer, instalacja gazowa prod. 
holenderskiej. Namysłów, te(, 077/410-49-10,0602/43-09-41 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm : drzwi, plastiki wnętrza, 
zawieszenie, osprzę silnika, szybki tylne, atrapa przednia i 
inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30.
FORD SIERRA, 1989 r., 112 tys. km, 2000 ccm, wtrysk OHC 
: szyby, drzwi lewe, zawieszenie przednie i tylne z mostem, 
serwo, pompa hamulcowa, zaciski, automatic, przekł. kierow
nicy, kierownica, stacyjka, przełączniki pod kierownicę, na
grzewnica, filtr, dokumentacja, inst elektryczna ze skrzypką 
bezpieczeństwa. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, OHC kolum ny McPher
sona *  amortyzatory i sprężyny - 90 zł/szt, zwrotnice z piastą 
• 80 zł/szt, zaciski ham. • 45 zł/szt., gażnik -130 zł, kolektor 
ssący - 50 zl, alternator -100 zł, aparat zapłonu - 90 zł, łapy 
silnika- 40 zł/szt, poduszki pod silnik. Wrocław, teł. 322-71-61, 
0608/22-21-50
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r. : klapa tylna, lampy, drzwi 
tylne, siedzenia, roleta, maska silnika, chłodnica, zawiesze
nia, most tylny i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
FORD SłERRA CLX, 1990 r., 1800 ccm, turbo D : miska ole
jowa, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 0601/76-37-32 
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC : różne części. 
Wrocław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna: różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, diesel: różne części. Gro- 
błice, tel. 071/311-76-55
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, TD : tłoki, korbowody, 
pompa oleju, wody, pompa wtryskowa 1.8 D, łapy silnika, po
duszki pod silnik, obudowa paska rozrządu, inne drobne czę
ści głowicy. Kępno, tel. 062/782-28-86 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : reflektor lewy, 
filtr powietrza, wentylator chłodnicy, przełączniki, stabilizator, 
belka silnika, zwrotnica, zaciski hamulcowe, wzmcnienie czo
łowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SIERRA, 1991 r . : drzwi, błotniki, błotniki tylne do kom
bi, zawieszenie, ukł. kierowniczy, serwo i inne. Legnica, tel. 
0603/67-61-05,0600/24-10-25 
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, OHC 
osprzęt silnika,: skrzynia biegów (5), zawieszenia, most, pia
sty, tarcze, zaciski, maska, klapa, lampy, drzwi, szyby, zde
rzaki, grill, przełączniki, komputer, czujniki, hak, elementy 
wnętrza, szyberdach, koła, kierunkowskazy i inne. Legnica, 
tel. 0501/56-63-28
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FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, OHC : skrzynia biegów 
(5), • 350 zł. Świdnica, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
FORD SIERRA, 1991 r., 73 tys. km, 2000 ccm, OHC : silnik 
ze skrzynią biegów, sprowadzony z Niemiec, oclony -1.800 
zł. Wrocław, tel. 0606/44-66-83,0608/48-77-29 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm: skrzynia biegów 
(1.8 TD), drzwi, most tylny, wzmocnienie przednie, dach, na
grzewnica, lusterka, grill, lampy tylne, kierunkowskazy przed
nie. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FORD SIERRA, 1992 r.. 12 tys. km, 2000 ccm, DOHC: silnik, 
skrzynia biegów (oclone), • 1.800 zi. Wrocław, tel. 
0606/44-66-83,0608/48-77-29 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r . : różne części używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
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 SIERRA, SCORPIO 2.3-2.8E: sprzęgło hydrauliczne
-150 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95
FORD TAUNUS, 2000 ccm, V6 : silnik, • 300 zł. Lubin, tel.
076/842-19-79,0605/82-76-26
FORD TAUNUS, 1982 r., 2000 ccm, V6 : drzwi - 50 zł/szt,
maska-70 zł/szt, m ost-100 zł/szt., skrzynia biegów-150 zł,
zawieszenie kpi., silnik, wnętrze, reflektory - 50 zł/szt, lampy
tylne - 35 zł/szt. i inne. Świdnica, tel. 074/853-87-09,
0606/99-56-28
FORD TAUNUS, 1982 r . : różne części z demontażu. Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD TAURUS, 1990 r., benzyna,: elementy blacharki przo
du, lampy tylne, osprzęt silnika, zderzak przedni i tylny i wiele 
innych części. Głubczyce, tel. 0600/32-62-53,077/485-33-90 
FORD TAURUS, 1993 r . : różne z dokumentacją. Wrocław, 
tel. 0602/88-49-71
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FORD TRANSIT: drzwi przednie prawe i lewe (model stary i
nowy), wahacz tylny, felgi. Bukowice, gm. Milicz, tel.
071/384-50-76,0606/70-51-17
FORD TRANSIT : zawieszenie przednie. Gostyń, tel.
065/572-33-31
FORD TRANSIT, 1800 ccm, TDi 2500 ccm: skrzynia biegów 
(5), silnik, zawieszenia. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silnik do remontu, • 1.500 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, d iesel: paski klinowe, nowe, 
kompletne. Karłowice, tel. 077/469-71-38 
FORD TRANSIT, 1600 ccm: silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silniki, pompy, zawiesze
nia, drzwi, klapy, szyby, tapicerka, lusterka, zderzaki i inne. 
Oleśnica, tel. 071/315-40-51
FORD TRANSIT: silnik 2000 ccm benzyna, skrzynia biegów 
i inne części. Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
FORD TRANSIT: orurowanie, nowe, czarne, -150 zł. Wro
cław, tel. 0606/33-16-94
FORD TRANSIT: przednia część karoserii, drzwi, zawiesze
nie przednie, most tylny. Wrocław, teł. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT : siedzenie, drzwi, zawieszenia, skrzynia 
biegów, wał, hak, koła, pompa wtryskowa, rozrusznik, alter
nator. Wrocław, tel. 0604/82-56-45 
FORD TRANSIT: drzwi kierowcy • 200 zł, ćwiartka przednia 
lewa • 600 zł, łapa pod siln ik • 50 zl. Wrocław, tel. 
071/318-03-39
FORD TRANSIT: bębny hamulcowe tylne. Wyszki 29, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
FORD TRANSIT: kpi. kół, felgi na 6 śrub i opony Firestone 
215/70/R15 C, model wzmocniony, stan b. dobry • 600 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-44-96 
FORD TRANSIT, 1977/85 r . : most tylny, piasty przednie, za
wieszenie przednie, pasy przednie, resory tylne, skrzynia bie
gów, szyba przednia, podnośniki szyb, Serwo + pompa, wał 
pędny, atrapa, teleskopy, reflektory, kierunkowskazy, chłod
nica, sprzęgło wiskozowe, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
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FORD TRANSIT, 1978/00 r. części używane: silnik, most, 
zawieszenia, blacharka, skrzynia biegów, plastiki, wał napę
dowy, pompa wtryskowa, koła i inne - od 10 zł. Bydgoszcz, 
tel. 056/678-02-01,0501/22-90-39 
FORD TRANSIT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna: zawieszenie 
przednie, kierunkowskazy, drążki kierownicze, stacyjka, chłod
nica, silnik, głowica, koła, szyby, rozrusznik, karoseria z do
kumentacją. Wrocław, tel. 071/349-43-07,0503/94-24-88 
FORD TRANSIT, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FORD TRANSIT, 1980/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
FORD TRANSIT, 1982/91 r . : blok silnika (2000 ccm benzy
na), pokrywa filtra powietrza, gażnik, głowica (1600 ccm ben
zyna) i inne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD TRANSIT, 1985 r . : tylny most (bliźniacze koła), spro
wadzony z Niemiec, stan b. dobry - 700 zl. Nowa Ruda, tel. 
074/872*74-18
FORD TRANSIT, 1985/93 r., 2000 ccm : silnik gaźnikowy, z 
Niemiec, kompletny, możliwość oclenia, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 0503/99-07-05

FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na 
bliźniakach: zawieszenie przednie, resory przędnie, wał pęd
ny długi, tachógraf kpi. z konsolą i napędem do skrzyni bie
gów, resory tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z pedała
mi, uszczelki drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/94 r . : dużo różnych części mecha
nicznych i blacharskich, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
FORD TRANSIT, 1986/95 r . : maska, błotniki, reflektory, kie
runkowskazy, zderzaki, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel: drzwqi, lampy, 
resory, skrzynia biegów (5), opony, felgi. Polanica Zdrój, tel.' 
074/868-10-42,0607/07-43-04 
FORD TRANSIT, 1989 r . : wspomaganie kier. Brody, woj. zie
lonogórskie, tel. 068/371-26-05 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : silnik kpi, -
1.400 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: most kpi., reso
ry, pompa wtryskowa, zawieszenia i inne. Krzyżowa, tel. 
0604/78-33-32,0608/35-98-92 
FORD TRANSIT, 1991 r., 100 tys. km : most tylny na bliźnia
czych kołach, - 2.000 zł. Nowizna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0503/72-44-97
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja długa, raz podwyższona, na 
resorach: wspomaganie, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, most na 
5 śrub, instalacja elektr., ława, lampa przednia lewa, zderzak, 
atrapa, docisk sprzęgła. Głogów, tel. 076/831-59-90, 
0502/36-19-78
FORD TRANSIT, 1991 r . : boczny płot, dach, skrzynia bie
gów, drzwi lewe. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel: amortyzatory, 
wahacze, sprężyny, ława, piasty, tarcze, bębny, resory i inne. 
Brody, tel. 0600/61-24-64
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel: most tylny, skrzy
nia biegów, pompa wtryskowa Bosch i Lucas, rozrusznik, al
ternator, oblachowanie, układ kierowniczy ze wspomaganiem. 
Oława, tel. 071/313-38-80,0601/53-99-68 
FORD TRANSIT, 1992 r.: felga stalowa, nowa opona 195 R14. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
FORD TRANSIT, 1992/96 r . : skrzynia biegów (5), felgi alumi
niowe, drzwi boczne i tylne, zawieszenie przednie kpi. do 
modelu 150, koła 15'-16‘ , amortyzatory tylne i inne. Kłoda, 
tel. 0501/77-03-81,0601/91-97-74 
FORD TRANSIT MAXI, 1993 r . : felgi 15* (6-szpilkowe), hak 
oryginalny, .winda’  koła zapasowego, reflektory, siedzenie 
przednie pojedyncze i podwójne, tachógraf kpi., resory tylne 
(ład. 1.51). Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel: zawieszenie kpi., 
z kołami, wał napędowy, drzwi prawe kpi., rozrusznik, alter
nator, 8 siedzeń, tylny most skrzynia biegów i inne. Nowa 
Wieś, woj. leszczyńskie, tel. 0604/82-56-45 
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel: poduszka silni
ka, resory z wahaczami, szyby drzwiowe, lusterka, niski dach, 
zbiornik paliwa, klamki, włączniki. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., pom
pa wtrysk. BOSCH (silnik 80 KM), inst elektr., wkłady zam
ków + stacyjka i korek paliwa, przełączn. pod kierownicę, te
leskopy tylne, piasty przednie, zaciski ham., skrzynia biegów, 
wał pędny krótki, tarcze ham. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 . 
FORD TRANSIT, 1994 r.: osprzęt silnika (wzmocnionego, 80 
KM), pompa wtryskowa, kolektory, wtryski, pompa paliwa, ukł. 
wydechowy. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: drzwi, maska, 
klapa, zawieszenie tylne, skrzynia biegów, koła, fotele, lam
py, szyby, rozrusznik, zderzaki, alternator, głowica, błotniki. 
Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
FORD TRANSIT, 1995 r., 2500 ccm, turbo D, diesel: drzwi, 
wzmocnienie, lampy, szyby, skrzynia biegów (5), felgi, piasty, 
nagrzewnica, pompa wspomagania. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-10-42, 0607/07-43-04,0609/59-02-36 
FORD TRANSIT, 1995 r . : resory tylne - 450 zł, alternator, 
deska rozdzielcza - 500 zl, wahacz, pompa wtryskowa 
(Bosch), chłodnica, zwrotnica, zacisk hamulcowy, rozrusznik, 
tarcze hamulcowe, pompa hamulcowa, serwo. Wrocław, tel. 
071/373-98-77
FORD TRANSIT, 1997 r . : lusterka boczne, duże, nowy typ, 
prawe i lewe - 200 zł/szt Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1998 r., 80 tys. km, 2500 ccm, diesel: szy
ba boczna rozsuwana • 550 zł, pompa wtryskowa Bosch -
1.000 zł, głowica z zaworami • 1.000 zł, kolektor wydechowy 
i ssący oraz inne części silnika. Wałbrzych, tel. 074/842-63-79, 
0601/72-66-21
FORD TRANSIT, 1998 r . : fotele 2-osobowe i 3-osobowe, z 
zagłówkami. Bielawa, tel. 0604/20-67-54 
FORD TRANSIT, 1998 r . : dach, boki, szyby, koła, konsola, 
zawieszenie przednie, kierownica, licznik, lusterka, drzwi, kla
pa tylna, zderzak tylny, lampy, serwo, chłodnica, pasy, fotele, 
boczki i inne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
FORD TRANSIT, 1998 r . : wózki, kolumny McPhersona, pia
sty, amortyzatory, zwrotnice, wahacze. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
FORD TRANSIT, 1999 r . : reflektory, lusterka, maski, wzmoc
nienia, błotniki, drzwi, szyby, fotele, tapicerki, zawieszenia, 
wózki, nagrzewnice, zbiorniki, wały, mosty, płaty, dachy, skrzy
nie biegów, klapy tylne, belki, okulary i inne. Opole, tel. 
0600/10-11-66
FORD TRANSIT 350M, 2001 r., 2400 ccm, TD i: bardzo dużo 
części mechanicznych i blacharskich. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45
FORD WINDSTAR, 1993 r . : plastiki, zawieszenie przednie i 
tylne, wnętrze, chłodnica klimatyzacji. Zielona Góra, tel. 
068/320-63-21
FORD WINDSTAR, 1995-99 r., 3800 ccm: szczęki hamulco
we, -150 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53 
FORD WINDSTAR, 1995/99 r., 3800 ccm, V6 : elementy za
wieszenia, drzwi prawe przesuwane, drzwi lewe, plastiki, pom
pa wspomagania, komputer, ABS i inne. Wrocław, tel. 
0600/88-47-42
GAZ 53A : kabina, 3-osobowa, nowa, uzbrojona, - 350 zł. 
Legnica, teł, 076/856-39-37
GAZ 69 4x4,2-drzwiowy: karoseria (bez błotników przednich 
i drzwi), rama z zawieszeniami kpi. + przekładnia główna i 
przednia, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
HONDA, 1500 ccm,12V: silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
HONDA, 1983 r . : wszystkie części z rozbiórki. Kudowa Zdrój, 
tel. 0605/66-88-28
HONDA, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 
w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
HONDA, 1992 r., 2000 ccm, 16V: amortyzatory, głowica, tło
ki, korbowody. Wrocław, tel. 071/317-79-03, 0605/35-91-47 
HONDA ACCORD : różne części. Wrocław, tel. 
071/349-47-92,0604/56-95-73 
HONDA ACCORD AERODECK, 1985/91 r . : części. Kamien
na Góra, tel. 075/746-24-60,0604/56-46-30 
HONDA ACCORD, 1988 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, • 1.000 
zl. Wrocław, tel. 071/366-21-06 
HONDA ACCORD, 1989 r . : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, benzyna: różne czę
ści z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA ACCORD, 1990/92 r . : różne części, możliwość wy
syłki. Wieluń, tel. 0607/43-11-43 
HONDA ACCORD, 1992 r . : różne części mechaniczne i bla
charskie. Góra, tel. 0601/76-66-52 
HONDA ACCORD, 1992 r . : maska. Siechnice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
HONDA ACCORD, 1992 r . : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
HONDA ACCORD, 1992/0t r. oraz Civic: zderzaki. Brzeg 
Dolny, tel. 0604/50-58-10

tel. 071/311-80-22,0-90 344 891 
Oferuje nowe części: 0 P012097
- oblachowanie i części do sam. zachodnich
- kierunkowskazy, zderzaki, atrapy I inne
Giełda Lubin, sobota, sektor C, Giełda Wrocław, niedziela

HONDA ACCORD, 1995 r . : amortyzatory kpi. przednie i tyl
ne, oryginalne, prod. japońskiej, klapa tylna, lampy. Legnica, 
tel. 0601/73-42-70
HONDA ACCORD KOMBI, 1998 r . : tylna część nadwozia kpi.,
zawieszenie tylne, silnik + skrzynia biegów, lampy, błotnik,
drzwi i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51
HONDA CIVIC, 1400 ccm, 16V: silnik, kompletny, -1.200 zł.
Jelenia Góra, tel. 075/644-95-56
HONDA C M C : zderzak przedni. Wrocław, tel. 353-37-26
HONDA CIVIC : pokrywa silnika. Wyszki 29, gm. Bystrzyca
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
HONDA CMC, 1983 r., 1300 ccm, 8-zaworowy: części silni
ka, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów (5), drzwi. Legni
ca, teł. 076/866-40-70,0603/33-35-62 
HONDA CMC, 1986 r„ 1500 ccm, wtrysk: silnik ze skrzynią 
biegów i inne. Grotów 45, tel. 0606/44-15-31
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HONDA CMC, 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
HONDA CMC SHUTTLE, 1986 r., 1500 ccm szary metalic: 
różne części machaniczne i blacharskie, silnik oraz szyby. 
Jelenia Góra, tel. 0502/11 -98-85 
HONDA CMC, 1988 r . : reflektory, kierunkowskazy. Dzierżo
niów, tel. 0608/64-32-62
HONDA CMC, 1988/91 r. 1.3,1.6 (16V): drzwi, lusterka, lam
py, lampy postojowe, skrzynia biegów (5), błotniki, maska, 
części mechaniczne i inne. Jawor, tel. 0607/55-42-83 
HONDA CMC, 1990 r., 1600 ccm, 16V: różne części z de
montażu. Jelenia Góra, tel. 0502/43-51-00 
HONDA CMC, 1990 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów, drzwi, zawieszenia, chłodnica. Długołęka, tel. 
071/315-10-19
HONDA CMC, 1990r., 1300 ccm : silnik, oclony, skrzynia 
biegów, zawieszenia, elementy blacharki, inne części. 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, 1990 r., 1400 ccm : silnik, skrzynia biegów,
blacharka i inne. Żary, tel. 068/374-81-85
HONDA CMC, 1991 r., 1600 ccm, 16V : blok silnika, stan
idealny, - 280 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-32-58
HONDA CIVIC, 1991/01 r. : zderzaki. Brzeg Dolny, tel.
0604/50-58-10
HONDA CMC, 1991/93 r., 1300 ccm, benzyna: głowica, sil; 
nik, miska olejowa, konsola, wahacze, drzwi, prawy przód, 
zwrotnice kół. Lubin, tel. 0601/09-38-88 
HONDA CMC SEDAN, 1992/95 r . : lampa lewa tylna Wro
cław, tel. 0605/10-83-08
HONDA CMC, 1992/95 r . : drzwi tylne lewe (sedan). Wro
cław, 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, 1994 r. 3-drzwiowy: tylna część nadwozia. 
Głogów, teł. 076/833-58-34
HONDA CMC SEDAN, 1994 r . : komplet lamp tylnych. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
HONDA CMC, 1994 r. : błotniki, maska, zderzaki, lampy, 
półosie, zwrotnice, tarcze hamulcowe i inne. Wrocław, tel. 
0603/43-11-78
HONDA CMC, 1995 r . : błotniki, lampy, drzwi, zawieszenie 
przednie, półosie, szyby drzwiowe, klamki, zderzaki, pasek 
rozrządu, nówy i inne. Wrocław, tel. 0603/43-11-78 
HONDA CMC, 1995 r . : zderzak tylny • 200 zl. Wrocław, tel. 
071/781-80-74
HONDA CM C, 1996 r . : klapa tylna z szybą. Lubin, tel. 
0608/18-78-39

H A M U L C E
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HONDA CMC SEDAN, 1996/01 r . : chłodnica wody i klimaty
zacji. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
HONDA CMC, 1997 r., 1400 ccm: silnik, zawieszenie, drzwi 
lewe, maska, chłodnica. Wrocław, tel. 0503/58-64-49. 
0603/78-20-66
HONDA CMC COUPE. 1997 r., 1500 ccm : klimatyzacja. 
Wrocław, tel. 0607/83-90-46
HONDA CMC COUPE, 1997 r . : błotnik lewy tylny. Wrocław, 
tel. 0601/71-59-58
HONDA CMC, 1997 r . : lampa tylna, oryginalna, strona lewa 
- 350 zł. Wrocław, tel. 071/352-42-70 po godz. 18 
HONDA CMC, 1998 r., 56 tys. km, 1600 ccm; drzwi wszyst
kie kpi., zawieszenie przednie i tylne, głowica na części + 
skrzynia biegów (5), koła 14* z oponami 195x60 i szyberdach 
elektryczny. Bolesławiec, tel. 0604/08-89-34 
HONDA CMC, 1998 r. 3-drzwiowy: klapa tylna - 300 zł. Wro
cław, teł. 0601/77-26-43
HONDA CMC, 1999 r., 1400 ccm : rozrusznik, alternator, 
pompa wspomagania. Wrocław, tel. 0603/48-65-39 
HONDA CONCERTO, 1992 r . : zderzak przedni i tylny, lampa 
tylna prawa,-blenda Wrocław, tel. 354-10-43 
HONDA CONCERTO, 1994 r . : McPherson, zaciski hamulco
we, tarcze, pompa ABS, stabilizator przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18T
HONDA CONCERTO, 1995r., 1800 ccm, TD i: wszystkie czę
ści używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA CONCERTO, SHUTTLE, 1988/92 r . : różne części, 
możliwość wysyłki - od 10 zł. Wieluń, tel. 0607/43-11-43 
HONDA CRX, 1985 r., 1600 ccm, 16V : silnik, skrzynia bie
gów, maska, zderzaki, drzwi, szyby. Mosina, woj. poznańskie, 
gm. Brodnica, tel. 0604/66-00-72 
HONDA CRX, 1986 r., 1600 ccm, 16V: ukł. wtryskowy, kopuł- 
ka z kablami, fotele, drzwi, błotniki, maska, chłodnica, tarcze 
i zaciski hamulców. Brzeg Dolny, tel. 0604/50-58-10 
HONDA CRX, 1986 r . : drzwi prawe, maska. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CRX, 1987 r., 1600 ccm, 16V: różne części. Procho
wice, tel. 0605/74-08-01
HONDA CRX, 1990 r. : reflektory (2 szL), kierunkowskaz 
przedni prawy. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-23-67,592-06-69 
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm, 16V: amortyzatory przed
nie i tylne, drzwi prawe kpi., deska rozdz., skrzynia biegów, 
fotele przednie, lampy tylne, komputer i inne. Sobótka, tel. 
071/316-35-91 po godz. 19,0504/92-38-68

HONDA PRELUDE : różne części. Wrocław, tel. 
071/364-25-94
HONDA PRELUDE, 1982/91 r. :zderzaki (przedni i tylny) 
srebrne, stan dobry, -150  zł. Wrocław, tel. 0600/32-51-08, 
071/321-90-27 po godz. 18
HONDA PRELUDE, 1986 r. : z demontażu, blach, i mech. 
Opole, tel. 0606/48-31-16
HONDA PRELUDE, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, 12V: silnik na 
części, lampy tylne, zderzak tylny, szyby tylne, zawieszenie, 
drzwi lewe, szyba lewa, chłodnica, maska przednia, klapa 
tylna, siedzenia i inne. Polkowice, tel. 076/749-33-12 
HONDA PRELUDE, 1992 r . : felgi aluminiowe 7J x 15, - 400 
zł. Wrocław, tel. 071/317-79-03, 0605/35-91-47 
HONDA PRELUDE, 1992/93 r . : różne części. Wrocław, tel. 
0609/58-56-61
HONDA PRELUDE, 1993 r. : klimatyzacja. Wrocław, tel. 
0607/83-90-46
HYUNDAI: różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
HYUNDAI ACCENT: dużo różnych części mechanicznych i 
blacharskich, silniki, skrzynie biegów, lampy, błotniki, zderzaki, 
drzwi, pas tylny, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. 
Góra, tel. 065/543-38-51,0601/56-42-29 
HYUNDAI ACCENT: pokrywa silnika, zderzak przedni. Wro
cław, tel. 0503/09-52-56
HYUNDAI COUPE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
HYUNDAI EXCEL, 1991/93 r., 1500 ccm : katalizator, silnik, 
skrzynia biegów (5) i automatic, zawieszenia, kompletne ob
lachowanie i inne z demontażu. Legnica, tel. 0600/24-10-25, 
0603/67-61-05
HYUNDAI LANTRA: klapa tylna, lampy, zderzaki i inne. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
HYUNDAI LANTRA, 1983 r . : zderzak tylny, lampa tylna, tył 
nadwozia, listwa pod lampy, drzwi, belka, słupki, szyby, wy
dechy, skrzynia biegów, głowica, dach, fotele, boczki, deska. 
Wrocław, tel. 0609/38-94-78
HYUNDAI LANTRA, J 990 r . : zderzak przedni i tylny, maska 
silnika Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
HYUNDAI LANTRA. 1990/94 r. 1.5.1.6 DOHC: silniki, skrzy
nia biegów (5). oblachowanie, zawieszenie, lampy i inne. Zło
toryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 1500 ccm : silnik, skrzynia bie
gów (5), zawieszenie, półosie, szyby, drzwi, plastiki i inne. 
Legnica, tel. 0603/67-61-05,0600/24-10-25 
HYUNDAPLANTRA, 1997 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, blacharka i inne. Żary, tel. 068/375-98-29 
HYUNDAI PONY, 1990 r . : zderzak przedni i tylny, maska sil
nika. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
HYUNDAI PONY, 1991/94 r. 1.5,1.6 DOHC: silniki, skrzynia 
biegów (5), oblachowanie, zawieszenia, szyby i inne. Złoto
ryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
HYUNDAI PONY, 1992 r . : silnik, skrzynia biegów (5), auto
matic, zawieszenie, półosie, oblachowanie i inne. Legnica tel. 
0603/67-61-05,0600/24-10-25 
HYUNDAI PONY, 1995 r . : kierunkowskaz lewy, - 45 zł. Wro
cław, tel. 0605/10-83-08
HYUNDAI PONY, EXCEL, LANTRA, S-COUPE, 1991 r., 1500 
ccm : silnik, skrzynia biegów (5), zawieszenia, oblachowa
nie, szyby, tapicerka i inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05, 
0600/24-10-25
HYUNDAI S-COUPE: atrapa przednia, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
HYUNDAI SONATA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk: klapa tylna, 
zderzak tylny, drzwi prawe przednie i tylne, ścianka przednia 
kpi. z podłużnicami, lampy tylne, bębny tylne, serwo, prze
kaźniki i inne. Lubin, tel. 0606/82-1 (£-26 
HYUNDAI SONATA, 1995 r . : amortyzatory przednie, stan b. 
dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 321-31-55 
HYUNDAI SONATA, 1994 r. : belka tylnego zawieszenia. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
IFA W50 : różne części. Bielany Wrocławskie, tel. 
0601/91-27-21
IFA: różne części. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
IFA, 1986 f . : izoterma most tylny, most szybki, stan b. dobry,
bębny, bloczki, głowice, tłumiki, szyby i inne. Nowa Sól, tel.
0502/65-55-77
ISUZU MIDI: skrzynia biegów (5), stan b. dobry. Bukowice, 
woj. wrocławskie, gm. Krośnice, tei. 0603/62-21-30 
ISUZU MIDI: elementy blacharskie, skrzynia biegów, drzwi, 
siedzenia dach, most tylny, ukł. wydechowy, lampy. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
ISUZU MIDI, 1991 r., 2200 ćcm, diesel: chłodnica, wał z tło
kami, tylny most, części zawieszenia, zbiornik paliwa, pompa 
wtryskowa, drobne plastiki. Nowa Sól, tei. 068/387-34-93, 
068/387-31-67
ISU^U MIDI, TROOPER : dużo części, różne pojemności, 
roczniki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, silniki
2.0 E, 2.4 TD, 2.2 E, skrzynie biegów, tylne mosty, 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
ISUZU TROOPER: części. Jelenia Góra tel. 0603/61-40-97 
ISUZU TROOPER, 1986/89 r . : dach, drzwi, zawieszenia, 
skrzynia biegów, koła, kokpit, rama, wały, rozrusznik, półosie, 
inne. Wrocław, tel. 071/368-19-33,0602/74-84-24 
IVECO : pompa do przystawki, wydajność 1001, • 1.500 zł. 
Jelcz-Lasko wice, tel. 0609/34-99-53 
IVECO : elementy blacharskie. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-30-86,0601/58-24-14 
IVECO. 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów • 1.200 zł i  inne. 
Środa Śląska, tel. 071/317-54-65 
IYECO : skrzynie ;biegów, chłodnice, pompa wspomagania. 
Środa Śląska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
IVECO, 1980/01 r . : skrzynia biegów i różne części skrzyń 
biegów. Wrocław, tel. 0602/85-03-45 w g. 9-18 (pon-sob) 
IVECO BUS, 1985 r., 2500 ccm, d iesel: skrzynia biegów -
1.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
IVECO DAILY, 1995 r . : skrzynia biegów, lampy, przedni pas, 
zderzaki, szyby, drzwi, maska, chłodnica, filtr powietrza, inne. 
Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
IVECO DAILY, 1996 r . : kolumna kierownicy ze wspomaga
niem, nowa, drzwi, wał napędowy, szyby i inne. Żagań, tel. 
0600/33-22-19
IVECO 190-33 : pompa wtryskowa. Nowogród Bobrzański, 
tel. 0607/17-62-85,068/327-62-32 
IVECO 35-10: ukł. kierowniczy, zderzaki, błotniki, drążki skręt
ne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
IVECO 35-10,1994 r . : różne. Zielona Góra tel. 0503/99-13-62 
IVECO 35-10,35-12,2500 • 2800 ccm: oś przednia kpi., kon
sola, klamki, zawiasy, tapicerka, turbina błotnik przedni, lewy, 
przełącznik pod kierownicę, koło kpi. Bukowice, gm. Milicz, 
tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
IVECO 35-12,1999 r., 97 tys. km, 2800 ccm, TD i: most tylny, 
drzwi tylne, wał napędowy, filtr powietrza, chłodnica, hak, 
amortyzatory tylne, lampy. Polanica Zdrój, tel. 074/868-10-42, 
0607/07-43-04
IVECO 49-10 TURBODAILY : skrzynia biegów (5), turbina. 
Zielona Góra, tel. 068/321-32-96,0603/04-26-45 
!VECO CARGO, 1997 r . : tylny most skrzynia biegów. Smar
dzów. tel. 071/398-33-51.0609/27-37-73 
IVECO DAILY : turbinę turbodaily z kolektorem 4910. Przy
lep. tel. 068/321-32-96,0603/04-26-45 
IVECO DAILY, 1992/99 r., 2500 ccm, diesel: zawieszenie 
przednie, kompletne. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
0609/27-37-73
IVECO DAILY FURGON. 1997 r.. 2500 ccm, diesel: skrzynie 
biegów, wszystkie rodzaje, resory tylne, wały (kompletne). 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,0609/27-37-73 
IVECO EUROTECH, EUROSTAR, TURBOSTAR : zderzaki, 
lampy, chłodnice, zbiorniki, opony, felgi i inne części. Wro
cław, tel. 0607/50-54-33,0605/37-47-03 
IVECO FIAT: głowica silnika. Wrocław, tel. 0602/684)0-83

AUTO GIEJLDA DOLNOŚLĄSKA 5 2 spis treści * patrz, strona 61 (rozkfadowa) 22.05.2001



IVECO MAGIRUS : rozrusznik 24 V. Legnica, tel. 
076/887-19-19 po godz. 20,0601/05-29-57,0607/22-36-81 
JAGUAR XJ40.1988 r. i szyby przednich drzwi (2 szt), pod
nośniki elektr. do szyb przednich drzwi (2 szt), lusterko boczne 
i inne elementy. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-23-67,592-06-69 
JEEP CHEROKEE: moduł zapłonu (2500 ccm) - 300 żł, skrzy
nia biegów ♦ skrzynia rozdzielcza - 1 000 zł, most przedni - 
800 zl, alternetor 98 A - 200 zl, klimatyzacja • 1 300 zł, most 
tylny - 800 zł, chłodnica wody - 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP CHEROKEE, 1988 r . : lampy tylne, centralny zamek, 
boczki plastikowe, błotniki, tapicerka drzwi tylnych lewych, 
nakładki plastikowe na błotniki, uszczelki szyb tylnych, wy- 
gluszenie maski, ramki szyby przedniej, wkłady do zamków, 
szyby tylne. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
JEEP GRAND CHEROKEE : różne części. Wrocław, tel. 
789-31-68 wieczorem, 0603/48-45-74 
JEEP GRAND CHEROKEE, 4000 ccm: silnik, tapicerka, kon
sola, licznik, komputery i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
JEEP GRAND CHEROKEE, głowica (4000 ccm), kolektor 
ssący z wtryskami, wałek rozrządu, serwo z pompką hamul
cową skraplacz klimatyzacji, .łapa" z poduszką wieniec zę
baty, zawiasy maski, koła prowadzące pasek klinowy, miska 
olejowa, wkład do chłodnicy, pompa wspomagania chłodnicz- 
ka oleju, bagnet uszczelka miski olejowej. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
JEEP GRAND CHEROKEE, 1992 r., 4000 ccm : komputer, 
zaciski hamulców przednie. ABS, silniczek wycieraczek, kom
puter ster. klimatyzacji, przełączniki, 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 kierowni
c ą  poduszka pow. (kierowcy), szyby tylne boczne, amorty
zatory, wał napędowy, licznik, elem. konsoli, silnik wyciera
czek, inst. elektryczna, szyba tylna, reflektor prawy, przekład
nia kier., wahacze, serwo, pompa, alternator, drążki. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995/99 r. : 2 poduszki do w ., 
dach, ćwiartki przednie, tylne i przednie błotniki, atrapa. Świd
nica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-5242 ,
JELCZ : felgi • 80 zł/szt., rozrusznik - 200 zł, resory tylne • 
300 zł, śruby koła przedniego, 20 szt. + nakrętki -100 zł, śru
by koła tylnego, 14 szt + nakrętki - 80 zł, okładziny ham. przed
nie -1 0  zł/szt., korbowody, 6 szt. - 300 zł, wałek rozrządu - 
200 z. Jawor, tel. 076/870-84-11 
JELCZ : skrzynia biegów (6). Kietlów, tel. 065/544-83-72, 
0608/1.0-29-14
JELCZ: most tylny Raba - 1.000 zł, blok - 800 zł, głowice •
200 zł, resory - 250 zł, pompa wody • 80 zł, koła, kolumna
wspomagania -100 zł i inne. Kochlice, tel. 076/857-02-45
JELCZ: sprężarka po remoncie, nie używana, - 250 zł. Koż-
lice 14, gm. Rudna, tel. 076/843-44-03
JELCZ : altetnator, głowicę, pedał hamulca, pompę wodną
kolektor wodny, okładziny tylne, wał pędny, sprężarka SW-400.
Lubin, tel. 076/842-71-12,0603/79-06-65
JELCZ: pompa wtryskowa, alternator, - 600 zł. Lubnów, tel.
074/819-91-18
JELCZ: korbowody, alternator, pedał hamulca, pedał sprzę
gła, zawory, filtry olejowe, pompy wtryskowe zasilające, pompy 
wodne, siedzenie z podstawą kolumna kierownicza, opony, 
nagrzewnice, docisk sprzęgła, koło, tarcze i inne. Szklary 
Dolne, gm. Chocianów, tel. 076/844-94-51 
JELCZ: silnik • 1300 zl, most tylny - 700 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-33-55
JELCZ: półosie, pompy, docisk, swożnie, pióra resora, pia
sta, bęben i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
JELCZ: skrzynia ład. wywrotu, z siłownikiem, wał korbowy, 
blok silnika, most tylny, nowego typu, głowice, siłowniki ha
mulcowe. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
JELCZ: rozrusznik. Wałbrzych, tel. 074/842-22-02

JELCZ: skrzynie biegów (5) i (6), dwie nowe chłodnice, sprę
żarka. Wielowieś, tel. 076/843-27-04 
JELCZ : koła, siedzenie kierowcy, rozpieraki hamulcowe, 
chłodnica, pedał hamulca pneumatyczny. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77r88 
JELCZ : kola 1100 x 20 (6 szt) • 130 zł/szt Wrocław, tel. 
071/787-84-19
JELCZ: siodło, tylny most przednia oś, resory, siłownik ki- 
pra, stelaż, pompa wodna, alternator, lub zamienię na opony. 
Zielona Góra, tek 068/320-41-08, 0605/65-49-15 
JELCZ: krzyżaki do wału napędowego • 25 zł/szt Złotoryja, 
tel. 076/878-58-89
JELCZ, 1982r.: wszystkie części. Legnica, tel. 076/877-55-23 
JELCZ 043 : podzespoły podwozia, • 2.000 zł. Kotlin, tel. 
071/367-92-62
JELCZ 315: skrzynia ład., stan b. dobry, - 700 zł. Namysłów, 
tel. 0606/38-24-87
JELCZ 315 j  silnik i skrzynia biegów, po remoncie kapital
nym. Wałbrzych, tel. 074/646-81-21,0602/81-92-94 
JELCZ 315 M, 1980 r . : okładziny hamulcowe, łożyska wałka 
atakującego/alternator, przełącznik pod kierownice, wszyst
kie przewody paliwowe, wtryskiwacze, synchronizator (2, 3 
bieg), belka skrzyni biegów, wycieraczki, silnik dmuchawy, 
ogrzewanie kabiny. Ziębice, tel. 074/816-11-02 
JELCZ 316: oś przednią felgi, pompa wtryskowa. Kłodzko, 
tel. 074/868-53-87
JELCZ 3 J6 ,1982 r . : w całości lub na części, stan dobry •
4.500 zł. Oleśnica, tel. 071/315-33-04
JELCZ 317: most tylny i inne części z demontażu. Modła, tel.
076/817-22-19,0604/91-37-08
JELCZ 317, 1981 r . : silnik Turbo - 2.500 zł, wywrót kpi. -
1.500 zl, skrzynia - 300 zł, koła 50 % bieżnika, most Raba 
nowego typu 1989 r. - 1.000 zł i inne lub w całości bez OC -
3.500 zł. Paczków, tel. 0603/36-63-27
JELCZ 325: skrzynia ład., stan b. dobry, - 900 zł. Kiełczów, 
tel. 071/398-84-55
JELCZ 325 : nowa opończa kompletna (stelaż, odeskowa
nie, plandeka) - 500 zł. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
JELCZ 325: kabina uzbrojona, stan dobry, • 800 zł. Namy
słów, tel. 0606/38-24-87
JELCZ 325: silnik - 2.000 zł, przednie zawieszenie - 400 zł, 
tylny most - 800 zł, resory - 250 zł/szt, kolumna kierownicza 
- 250 zl, kabina - 500 zł, skrzynia lad. • 500 zł, rama - 800 zł, 
plandeka + stelaż - 500 zł i inne z demontażu. Żary, tel. 
0602/11-44^86
JELCZ 325,1989 r . : silnik SW-680 Turbo, skrzynia biegów 
R-6, osie, resory i inne. Ostrów Wlkp., tel. 0601/85-53-02 
JELCZ 417: kabina nowego typu, wywracana, po remoncie i 
lakierowaniu - 5.000 zł, silnik, po remoncie i małym przebie
gu, turbo • 5.000 zl, most tylny Raba -1.000 zł. Kochlice, tel. 
076/857-02-45
JELCZ 706 RTO : rozrusznik 24VX12 (nowy), skrzynia bie
gów, wywrotką krzyżaki na wał, okładziny, sprężyny burt, far
tuchy, krzyżak pośredni, prądnica z demontażu. Bolesławiec, 
tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47 
JELCZ, SKODA RTO: zwrotnice nowe przednie z drążkami 
oraz 2 komplety sworzni (nie używane), przewody powietrz
ne (10 sztuk), • 250 zl. Wrocław, tel. 071/390-68-25, 
0609/59-00-04
KAMAZ : siln ik do remontu, • 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/784-60-67
KAMAZ : półosie, łożysko, piasty, zawór główny, sworzeii 
zwrotnicy. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88

KAMAZ wywrotka: nowa kpi. skrzynia biegów (5). Wygań* 
czyce, tel. 065/540r95-37-'  $
KAMAZ 54112 T, 1993Y .!' silnik 2-turbiny,.skrzynia biegów, 
łnost, kabina, opony, różne części do. Kamaza, przystawka 
do wywrotu, wiele innych części. Olbrachtów, woj. zielono
górskie, tel. 0501/27-95-87
KAMAZ 5511 r silnik kpi. bez wału, - 2.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-66-71
KIA BESTA, 1997 r., 2200 ccm, diesel: różne części. Ostraw 
Wlkp., tel. 0603/93-60-05
KIA CLARUS: lampa przednia. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
KIA PREGIO: reflektor prawy, nowy, kpi, • 500 zł. Szprotawa, 
tel. 068/376-34-85
KIA PRIDE: lampy przednie. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
KIA PRIDE: wszystkie części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
KIA PRIDE : lampy przednie. Wrocław, tel. 353-37-26 
KIA PRIDE, 1997 r . : silnik, skrzynia biegów, blacharka i inne. 
Żary, tel. 068/375-98-29
KIA SEPHIA: zawieszenie kpi., dach, silnik, lampa, pompy i 
inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
KIA SEPHIA, 1994 r . : automatyczna skrzynia biegów, głowi
ca, drzwi, klapa tylna + lampy, możliwość wysyłki. Zielona 
Góra, tel. 0502/23-78-99
KIA SEPHIA, 1998 r., 1500 ccm : części do skrzyni biegów. 
Środa Śląska, tel. 0603/10-18-26 
KIA SHUMA : części przodu, felgi aluminiowe 5-ramienne. 
Legnica, tel. 0606/61-69-11
KLAPA HYDRAULICZNA samochodowa; - 1.800 zl. Skwie
rzyną tel. 0602/45-05-64

O  KLIMATYZACJE do Opla Astry, VW Passata B5, 
Sea ta  Ib izy , M ercedesa  124. L u b s k o , te l.  
0603/36-83-62 84015681

KOPARKA : węże wysokociśnieniowe do hydrauliki siłowej. 
Złotoryja, tel. 0502/62-87-74
KOPARKA BIAŁORUŚ: blok silnika, głowica, chłodnica mo
siężna, korbowody, rozdzielacz, pompy wtryskowe i inne. 
Świebodzin, tel. 068/381-22-45 
KOPARKA BIAŁORUŚ : różne części. Wolibórz, tel. 
074/872-12-68
KOPARKA BIAŁORUŚ, NOBAS, P 501 KASTOR: pompy, 
sprężarka, chłodnica, swożnie, zbiorniki, pierścienie, panew
ki. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
KOPARKOŁADOWARKA: opony Michelin, 15.5/80/20. Hen
ryków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162: silnik, skrzy
nia b., mos tylny, wieża tylna i inne. Świdnica, tel. 
074/852-17-28, -
KOPARKOSPYCHARKA : rozdzielacz do tylnej koparki z 
wężami, rozdzielacz przedni, pompa z reduktorem • 600 zł. 
Złoty Stok, tel. 074/817-78-11
LADA 2105: wszystkie części oprócz silnika. Bierutów, woj.
wałbrzyskie, tel. 0609/48-26-74
LADA: maska przednią gażnik. Lubin, tel. 076/842-37-16
LADA 2107: łańcuch rozrządu, nowy, - 30 zl. Świebodzice,
tel. 074/854-64-47 wieczorem, 0606/89-91-86
LADA 2107 : drzwi prawe tylne - 100 zi. Wrocław, tel.
071/349-23-92
LADA : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
LADA 2105 i  wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0605/62-00-14
LADA 2106 : lampa tylna prawa, łożyska. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
LADA 2103, 2105,1983 r., 1500 ccm : silnik, zawieszenie, 
mosty, belki, skrzynia biegów, lampy, dach, chłodnica, szyby, 
maska, drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
LADA 2107, 1988 r., 80 tys. km : części z rozbiórki, nowe,

prawie komplet oraz niektóre blachy, cena 3000 zi/kemplet. 
Wałbrzych, tel. 074/848-17-44 
LADA 2107,1989 r . : drzwi tylne prawe, serwo, pompa pali
wa, klapa tylna, amortyzatory, lampy tylne, zaciski hamulco
we, podsufitka, wal napędowy, akumulator. Piława Górna, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
LADA NIVA : silnik, skrzynia biegów, drzwi, maska silnika, 
zderzaki, lampy, błotniki, atrapa, szyby, zawieszeniem, tłumi
ki, i inne. Wrocław, tel. 345-55-66 
LADA NIVA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna: poszycie blachy 
prawa strona - 300 zł, głowica - 300 zl, blok silnika - 300zł. 
Nowa Rudą tel, 0607/82-58-55 
LADA SAMARA : łożysko oporowe. Wrocław, teł. 
071/372-22-86
LADA SAMARA: silnik, skrzynia biegów, drzwi, maska silni
ka, zderzaki, lampy, błotniki, atrapą szyby, zawieszeniem, tłu
miki, i inne. Wrocław, teł. 345-55-66 
LADA SAMARA, 1987/96 r . : części z rozbiórki, zawiesze
nie, skrzynia 4-biegowa, szyby boczne, części silnika, prawe 
drzwi, rozrusznik, alternator i inne. Kalisz, tel. 062/762-17-08 
po godz. 18
LADA SAMARA, 1988 r., 1300 ccm : docisk - 60 z|, tarcza 
sprzęgłą nowa - 50 zł, gażnik • 45 zł. Sobótka Zachodnia, 
woj. wrocławskie, tel. 0604/12-53-23 
LADA SAMARA, 1992 r., 1500 ccm, benzyna,: silnik, maska 
silnika, lampy, zderzaki, szyby, drzwi boczne, konsola z licz
nikiem, skrzynia przekaźników, dach, tył nadwozia i inne. 
Kożuchów, tel. 0608/88-75-99
LAKIER SAMOCHODOWY :z dodatkami, 4,51, niebieski RAL 
5009, - 200 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
LANCIA, D, TD i: silnik, stan b. dobry, kompletny, ze skrzynią 
biegów. Sobótką tel. 071/316-22-14 
LANCIA: skrzynia biegów, uszkodzony wałek sprzęgłowy, • 
150 zł. Świebodzin, tel. 068/382-22-62 
LANCIA, 1995 r. 2.0 do 3.0: tarcze hamulcowe nowe, reflek
tory przednie, wtrysk paliwa, pompa paliwa elektryczna, kom
puter, sonda Lambda, katalizator i inne od 15 zł/sztuka. Le
gnica, tel. 076/854-94-13,0607/53-37*47 
LANCIA DEDRA: zderzaki, drzwi, lampy, lusterka. Jelcz-La
skowice. tel. 071/318-27-77,0603/45-89-45 
LANCIA DEDRA: maska, zderzak, zawieszenie, drzwi tylne, 
atrapa, przekł. kierownicy, inne. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
LANCIA DEDRA : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
LANCIA DEDRA: skrzynia biegów (4x4), zawieszenie tylne 
kpi., półosie, drzwi przednie prawe, błotnik przedni i tylny lewy, 
lusterka, komputery, tapicerka ♦ fotele (skórzane) i inne. Zie
lona Górą tel. 068/321-12-31
LANCIA DELTA: zderzaki, drzwi, lampy, lusterka. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-27-77,0603/45-89-45 
LANCIA DELTA, 1986/99 r . : drzwi, maska, błotniki, zderzaki, 
reflektory, szyby, części i osprzęt silnika, amortyzatory, wa
hacze, półosie, przeguby, felgi stalowe i aluminiowe 14-16*. 
Wrocław, tel. 0502/29-21-51
LANCIA DELTA, 1992 r. :części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
LANCIA KAPPA: zderzaki, drzwi, lampy, lusterka Jelcz-La
skowice, teł. 071/318-27-77,0603/45-89-45 
LANCIA KAPPA : reflektory. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
LANCIA PRISMA, 1985 r„ 1600 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, elementy blacharki. Sieniawa Żarska, tel. 068/375-98-29 
LANCIA THEMA : reflektory, błotniki. Siechnice k. Wrocła
wia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04

LANCIA THEMA : drzwi, lampy r inne. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
LANCIA THEMA,: karoseria bez silnika, uzbrojona, niekom
pletna, lekko uszkodzona z przodu, bez zderzaka przednie
go, lamp przednich, atrapy przedniej, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-67-19
LANCIA THEMA, 1990 r . : silnik 2.81 V6, skrzynia biegów, 
błotnik, drzwi lewe, zbiornik wyrównawczy, zbiornik wtrysko
wy. Lubin, tel. 076/844-60-83,0603/41-05-65 
LANCIA Y 10: zderzaki, drzwi, lampy, lusterka. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318-27-77,0603/45-89-45 
LANCIA Y 10: reflektory, atrapa, błotnik, maska. Siechnice k. 
Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
LANCIA ZETA: maska, zderzak. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
LAND ROVER : różne części. Leszno, tel. 065/571-22-88, 
0607/38-00-40
LAND ROVER DISCOVERY: maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
LEXUS: lampy przednie. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
LIAZ: przystawka skrzyni biegów, wałek, pompy hydraulicz
ne, kolumna kierownicy, turbo, kompresor, siłownik hamulca i 
wywrotu, zawory, kpi. naprawczy, elementy silniki biegów, 
rozrusznik i inne. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96, 
0603/77-93-50
LIAZ : turbosprężarka, • 1.000 zł. Polkowice, tel. 
076/847-91-89
LIAZ 100: silniki, skrzynie biegów, mosty tylne, wały korbo
we, kabiny, zawieszenia przednie, inne. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11 
UAZ 110 : różne części, nowe i używane, po regeneracji. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LIAZ 110.000: skrzynia biegów (5) z półbiegami, stan b. do
bry. Strzelin, tel. 071/392-17-41,0503/01-39-29 
UAZ, 1988 r. : nowy blok silnika, • 150 zł. Wrocław, tel. 
071/367:29-81
UAZ, 1991 r . : wahacz, bębny, piasty, siodło, rozrusznik i inne. 
Nowogród Bobrzański, tel. 0607/17-62-85, 068/327-62-32 
LUBLIN 3372: kpi. zawieszenie przednie, resory tylne, zbior
nik paliwa, skrzynia biegów (4), siedzenia i inne elementy 
wnętrza. Wrocław, tel. 341-64-61. 0608/25-02-11 
LUBLIN II, 1998 r . : kontener, stan‘b. dobry. Piława Górna, 
tel. 074/837-17-48
LUBLIN III, 1999 r., 2400 ccm, turbo D : resory, osprzęt silni
ka, zawieszenie, rama, most wal, kola, drzwi. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
LUBLIN II, 1999 r . : zawieszenie przednie, sprzęgło, alterna
tor, elektrowyłącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, licz
nik, kierownica, wal napędowy do 3.5 tony, wydech, lampy 
tylne, amortyzatory, rama Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
ŁADOWARKA Ł 34: skrzynia biegów, wymiennik do Ł 34 -
5.000 zł/szt Strzelin, tel. 071/392-24-16,0606/35-02-93 
MAGIRUS DEUTZ 320 M26: skrzynia biegów, podwieszana,
6- lub 8-biegowa. Złotoryją tel. 076/878-35-90 
MAGIRUS M 90,1986 r . : zawieszenie przednie, wał napędo
wy, przekł. kierownicy, felgi, 4 szt. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94, 0603/87-91-52 
MAN : pompa do przystawki, wydajność 1001 - 1500 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0609/34-99-53 
MAN, 7000 ccm, diesel: skrzynia biegów, most tylny, resory i 
inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
MAN 19.286, 1986 r., 12000 ccm : silnik, w całości lub na 
części, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 373-55-21,0603/60-46-69 
MAN F2000, F90: zderzaki, chłodnice, lampy, amortyzatory, 
opony, nadkola, atrapa, zbiornik, filtry, drzwi, szyby i inne czę
ści. Wrocław, tel. 0607/50-54-33,x0605/37-47-03 
MAZDA BUS : tylna klapa Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
MAZDA: silnik 1,6 E, 1,6 E wtrysk, 2,2 D (części). Wyszki 29, 
gm. Bystrzyca Kłodzką tel. 0603/40-26-76 
MAZDA, 1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, także do busów i terenowych, części do skrzyń bie
gów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 
0602/85-03-45 w godz 9-18
MAZDA 1985 r . : zderzaki. Wrocław, tel. 0601/70-57-00
MAZDA, 1990 r . : zderzaki. Wrocław, tel. 0601/70-57-00
MAZDA, 1998 r . : zderzaki. Wrocław, tel. 0601/70-57-00
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wersji 
i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41 -95, 
0601/55-17-72
MAZDA 323 f ,  1800 ccm, 16V : silnik na części, poduszki 
silnika Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/49-86-73 
MAZDA 323,1700 ccm, diesel: głowica, siłownik sprzęgła. 
Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
MAZDA 323: lusterko prawe. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
MAZDA 323 SEDAN, 1600 ccm : części mechaniczne i bla
charskie. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
MAZDA 323,1980/84 r., 1500 ccm,: wszystkie części z roz
biórki. Wrocław, tel. 363-23-61, 788-14-04 
MAZDA 323,1983 r . : różne części z demontażu. Legnica, 
tel. 0501/31-50-31
MAZDA 323,1983 r . : skrzynia biegów (4), zawieszenia, tyl
na klapa. Zielona Góra, tel. 0605/74-95-28 
MAZDA 323 F, 1983/94 r., 1800 ccm, DOHC oraz 626, 
2000ccm D: blachy, drzwi, oświetlenie, szyby, alternatory, roz
ruszniki, felgi, części silnika zawieszenia, lusterka, hak ho
lowniczy i inne. Opole, tel. 077/456-99-69,0601/43-26-27 
MAZDA 323, 1985 r . : wzmocnienia lewe przednie, błotnik 
lewy przedni, serwo, alternator, skrzynia biegów 151, na czę
ści. Nowa Ruda. tel. 074/873-32-22 
MAZDA 323, 1987 r . : różne części z demontażu, ćwiartki, 
chłodnica, zderzaki, lampy, fotele, drzwi, maski, klapy i inne. 
Jelenia Góra, tel. 0602/88-86-59 
MAZDA 323, 1987 r . : skrzynia biegów, drzwi, klapa tylna. 
Wrocław, tel. 0601/79-08-31
MAZDA 323 F, 1988/92 r., 1800 ccm, 1.6V : różne części. 
Wrocław, tel. 0601/70-57-00

MAZDA 626 od 1979 do 1992 r. 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYW ANYCH

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

PO WYPADKU LUB DO REMONTU
Wrocław, tel. 0-601 70 57 OO
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MAZDA 323,1989 r . : dużo części z rozbiórki, modelu kombi 
i hatchback. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
MAZDA 323 F, 1990 r . : z demontażu, blach, i mech. Opole, 
tel. 0606/48-31-16
MAZDA 323 SEDAN, 1990 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, przekł. kierownicy, belka pod silnik, lampy 
przednie, grill, zderzaki, błotnik prawy, serwo, maska, drzwi 
tylne prawa, szyba tylna, plastiki, inne części. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MAZDA 323, 1990 r. : drzwi przednie. Wrocław, tel. 
071/788-00-56,0600/16-82-28 
MAZDA 323,1991 r. : drzwi. Wrocław, tel. 0601/56-61-28 
MAZDA 323 F, 1991 r ,  1800 ccm, OHC: silnik, elem. zawie
szeń, instalacja elektryczna, zderzak tylny i inne. Wrocław, 
tel. 0601/57-77-47
MAZDA 323 F, 1993 r . : drzwi, zbiornik paliwa, fotele, zawie
szenia, nagrzewnica, konsolą licznik, katalizator, wentylator, 
błotnik lewy przedni, lekko uszkodzony. Zielona Góra, tel. 
068/325-78-11 po godz. 15.30,0601/72-64-24 
MAZDA 323,1996 r., 1500 ccm, 16V: silnik, kompletny, oclo
ny, kompl. zawieszeń, agregat ♦ nagrzewnica do klimatyza
cji. Góra, tel. 0601/76-66-52
O  MAZDA 323,1996/01 r . : maska, b ło tn ik i, zawie

szenie ty lne  i przednie, dach, ćw iartk i, b ło tn ik i 
tylne, tapicerka, fe lg i a lum iniowe, drzw i, chłód*

nice, klimatyzacja, siln ik, skrzynia biegów, wen* 
ty la to ry  oraz progi. Świdnica, te l. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87020241

MAZDA 323, 323F, 626, MX3 : różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
MAZDA 323, 626,1986/89 r. 1500, 2000 ccm: skrzynia bie
gów, zawieszenie, maska, mosty, belki, wały, silnik + osprzęt 
szyby, drzwi, dach, błotniki, zderzaki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
MAZDA 323,626,1987/94 r . : części używane. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
MAZDA 323, 626, XEDOS, 323F : pokrywa silnika Wyszki 
29, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MAZDA 626, 2000 ccm : skrzynia biegów. Głogów, tel. 
076/834-50-48,0501/05-34-82 
MAZDA 626, 2500 ccm, V6 : fotele welurowe kierowcy i pa
sażera, katalizator, przeguby z półosiami, spoilery na progi, 
licznik. Kłodzko, tel. 0600/39-25-93 
MAZDA 626: mecvhanizm podnoszenia szyb. Polkowice, tel. 
076/845-28-03
MAZDA 626 : silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzy
na, zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia bie
gów. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
MAZDA 626 : komputer (symbol F2 G2-18881A). Wrocław, 
tel. 071/372-22-86
MAZDA 626 : przepływomierz pow. typ B 577. Wrocław, tel. 
364-45-83, 0602/29-44-35
MAZDA 626 : silniki (2.0 D, bez głowicy, 1985 r.) oraz (2.20 
12V, 2.0 E, 1985 r.). Wrocław, tel. 0601/70-57-00
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MAZDA 626 : skrzynia biegów. Wyszki 29, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
MAZDA 626, 1982/87 r. : różne części. Zielona Góra, tel. 
0607/50-79-95
MAZDA 626,1985 r . : różne części. Raciborowice Górne, tel. 
076/818-96-39,0503/51-08-36 
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, benzyna: przekł. kierownicy 
kpi. Wrocław, tel. 0605/32-11-46 
MAZDA 626, 1985 r., 1600 ccm, diesel: wszystkie części. 
Wyszki 29, gm. Bystrzyca Kłodzką tel. 0603/40-26-76 
MAZDA 626,1985/92 r., 2000 ccm : części blacharskie i me
chaniczne. Zielona Góra, tel. 0601/55-16-76 
MAZDA 626, 1986 r., 2000 ccm, benzyna : silnik - 550 zł, 
skrzynia biegów (5) • 350 zl, klapa tylna - 80 zł, szyba tylna 
ogrzewana - 80 zł, zawieszenie tylne -120 zł, serwo z pompą 
hamulcową - 120 zł, lusterka - 50 zł/szt, listwa kier. -120 zl, 
nagrzewnica kpi. - 80 zł i inne. Trzebnica, tel. 071/312-75-07 
MAZDA 626,1986 r . : dach, drzwi do coupe, silnik 2.0 E, skrzy
nia biegów (5), zawieszenie przednie, oś tylna, fotele, inne z 
rozbiórki. Złotoryja tel. 0502/62-87-74 
MAZDA 626,1986 r . : piasta lewą lusterko lewe el. regulo
wane i prawe ręcznie regulowane - 40 zł/szt, nakładka pla
stikowa wąska na zderzak przedni • 30 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-47-82
MAZDA 626,1987 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna: silnik 
kpi., stan b. dobry - 600 zł, wkład kierowniczy ze wspomaga
niem • 500 zł. Świdnica, tel. 074/850-12-49
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MAZDA 626,1987 r., 2000 ccm, diesel: części mechaniczne, 
elementy blacharki. Wrocław, tel. 071/349-26-63 
MAZDA 626,1987/91 r., 2000 ccm, diesel: silnik kpL, skrzy
nia biegów (5), zawieszenia głowica, chłodnica rozrusznik i 
inne. Krzyżowa, tel. 0606/47-11-90,0604/78-33-32 
MAZDA 626 KOMBI, 1988-92 r . : tylna klapa, kompl. z szybą 
Opole, tel. 0606/85-22-58
MAZDA 626,1990 r . : klapa tylna, silnik na części bez głowi
cy, drzwi tylne, instalacja elektr., inne. Wrocław, tef. 
071/368-19-33,0602/74-84-24 
MAZDA 626,1990 r ,  2000 ccm, benzyna gainikowy: silnik, 
skrzynia biegów, części mechaniczne, elementy karoserii i 
inne. Jelenia Górą 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 KOMBI, 1991 r „  2000 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (5), silnik, zawieszenie przednie i inne. Głogów, tel. 
076/834-64-92
MAZDA 626,1991 r . : różne części z demontażu. Legnica, 
tel. 0607/07-33-18
MAZDA 626, 1991 r . : głowice (2.20 12V, 1991 r., 2.0 16V, 
1990 r., 2.0 8V, 1985 r., 2.0 8V, 1981 r.). Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 626, 1992 r. : różne części. Legnica, tel. 
0601/78-73-69
MAZDA 626, 1992/97 r.v;  kpi. klimatyzacja. Wrocław, tel. 
0601/70-57-00
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, benzyna rsilnik uszkodzony. 
Wrocław, tel. 787-37-90, 0601/74-93-43 
MAZDA 626,1994 r. :szyba czołowa • 140 zł. Wrocław, tel. 
071/36.1 -52-50,0601/55-20-45,55-20-51 .
MAZDA 626,1995 r . : silnik 1800 ccm i inne części. Leszno, 
tel. 0601/75-56-60
MAZDA 626,1995 r., 2000 ccm, 16V: pompa paliwa szyba 
boczna prawa, mechanizm podnoszenia szyb, zamki, klamki, 
lusterko prawe, lampa prawa (sedan). Lubin, tel. 
0601/92-33-07
MAZDA 929: maska, drzwi. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
MAZDA 929,1989 r ,  2200 ccm : wszystkie części. Leszno, 
tel. 0601/88-04-36
MAZDA E2000, E2200 : bardzo duży wybór części do róż
nych wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95,0601/55-17-72 
MAZDA E2200,2000 : drzwi, zawieszenia, lampy, zderzaki, 
felgi, elementy karoserii, resory. Oleśnica tel. 071/315-40-51 
MAZDA MPV: klapa tylna Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA MPV, 1990 r., 3000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów (automatic), reflektor, kierunkowskaz przedni, amor
tyzator przedni. Trzebnicą tel. 071/312-08-03 
MAZDA MX-3: różne części. Zielona Góra, tel. 0503/77-12-69 
MAZDA MX-3,1997 r., 1600 ccm : wszystkie części mecha
niczne i blacharskie. Zielona Góra, tel. 068/320-10*70, 
0600/82-88-70

MAZDA MX*5,1993 r., 1600 ccm : klapa tylna, lampa prawa 
tylna, elementy plastikowe, podłużnicą skrzynia biegów, lam
pa tylna lewą lusterko prawe, silnik 1.6, zawieszenie. Wro
cław, tel. 0605/72-16-03
MAZDA XEDOS, 2500 ccm, V6 : dach, drzwi, błotnik tylny 
prawy, tapicerka, zawieszenia, osprzęt silnika, skrzynia bie
gów, licznik, komputery, lampy i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18 /
MAZDA XEDOS 6,1997 r . : halogen prawy, - 250 zł. Lubin, 
tel. 0604/73-82-53
MERCEDES: szyberdach elektryczny, usdzkodzone prowad
nice - 70 zł. Legnica, teł. 076/850-61-86,0604/47-31-57 
MERCEDES: 190 - błotnik lewy, przedni, 210 - tylne lampy, 
listwa do zderzaka tylnego. Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 
0603/87-91-52
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MERCEDES, 1633 ccm : silnik, skrzynia biegów, most tylny 
na poduszkach, przednie zawieszenia. Popielów, tel. 
077/469-22-32
MERCEDES. 2900 ccm, diesel: silnik, uszkodzony, kpi. do
kumentacja Prudnik, tel. 0607/30-15-78 
MERCEDES, 2900 ccm, d iese l: silnik, środa śląska, tel. 
071/317-59-48
MERCEDES: używane tłoki do silników do osobowych i do
stawczych. Wrocław, tel. 0501/38-64-07, 364-43-24 
MERCEDES, 2800 ccm: skrzynia biegów, automatic. Wyszki 
29, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MERCEDES, 3800 ccm : silnik 4-cylindrowy, do modeli 608, 
709,809, w całości lub na części, stan dobry. Zielona Góra, 
tel. 0602/53-52-07
MERCEDES, 1997/99 r . : lusterka boczne prawe i lewe. Le
gnica, tel. 0607/82-32-73
MERCEDES 115: różne części. Polkowice, tel. 0603/27-40-52 
MERCEDES 115 : lampy przednie. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MERCEDES 115: skrzynia biegów, most tylny, szyby, maska
przednia i inne drobne. Stanowska, Wrocław, tel.
071/346-61-40,071/344-39-30
MERCEDES 115 W : wszystkie części z demontażu, części
siln ika 300 D (głowica, pompa), inne* Wrocław, tel.
0601/71-69-78
MERCEDES 115, 1981 r. 2.0, 2.4: most skrzynia biegów, 
półosie, części silnika wspomaganie, amortyzatory, wahacze, 
nagrzewnicą szyby, klamki, tarcze, serwo, maska silnika, lam
py, sprzęgło. Oleśnica, tel. 071/314-76-47.0502/50-45-32 
MERCEDES 116: różne części. Polkowice, tel. 0603/27-40-52 
MERCEDES 116,1978 r . : kierunkowskazy, lampy tylne, kla
pa tylna, drzwi przednie i tylne, części zawieszenia przednie
go, głowica do silnika o poj. 2.9 wtrysk. Bolesławiec, tel. 
0502/09-98-06
MERCEDES 123, diesel: części mechaniczne, elementy bla
charki. Bierutów, tel. 0609/48-26-74 
MERCEDES 123, diesel: silniki, różne części. Głogów, tel. 
076/834-97-94,0600/24-66-08 
MERCEDES 123: części. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
MERCEDES 123 D, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawiesze
nia, most tylny, silnik, wal pędny, skrzynia biegów, szyby, drzwi, 
wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silnika komplet 
siedzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
MERCEDES 123 D, 3000 ccm, diesel: silnik kpi., do złoże
nia, głowica do 240 D. Legnica, teł. 076/722-74-41, 
0609/28-32-87
MERCEDES 123, benzyną diesel: różne części z demonta
żu, elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłod
nicą elementy wnętrza Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17*08 
MERCEDES 123 : wahacze tylne, tylna belka, most tylny, 
zbiornik paliwa środa śląską tel. 0603/74-96-57 
MERCEDES 123 2000,3000 ccm, diesel: silniki, skrzynie bie
gów, dach, szyby, zawieszenie, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
MERCEDES 123: różne części. Wibrzych, tel. 0605/36-17-09 
MERCEDES 123: maska silnika, lampy, wąs gumowy na zde
rzak. Wrocław, tel. 071/353-54-13 
MERCEDES 123 : drzwi - 100 zł i inne. Wrocław, tel. 
071/325-25-88 po godz. 18
MERCEDES 123 D : klapa tylna (biała), kierownica, kolumny 
McPhersona, zbiornik paliwa, ogrzewanie, dmuchawa i inne. 
Wrocław, tel. 0502/96-51-31
MERCEDES 123: dach ze słupkami i przegrodą drzwiową 
skrzynią biegów i inne części z rozbiórki. Wrocław, tel. 
071/390-68-25,0609/59-00-04 
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 tylną maska przednia Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES 123 D : głowica kpi., tłoki do 2.4 D, silnik nie 
uzbrojony 2.2 D, i inne, skrzynia biegów, automatic. Wrocław, 
tel. 0601/15-49-76
MERCEDES 123 W : wszystkie części z demontażu, części 
s iln ika 300 D (głowica, pompa), inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 123: lampa tylna prawa • 100 zł, wspomaganie 
kier., pompą kolumna -100 zl, rozrusznik (£5 KM) • 100 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-18-34
MERCEDES 123: skrzynia biegów, siedzenia kolumna kie
rownicy, inne części z rozbiórki. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/817-34-16
MERCEDES 123, 2000 ccm, diesel: silnik na części i inne 
części. Złotoryja, tel. 076/877-36-25 
MERCEDES 123: pompa paliwa skrzynia biegów (4), szyby 
boczne, szyba tylna, klapa tylną zaciski tylne, półosie tylne, 
silnik wycieraczek, wentylator z obudową pedały, listwa bez
pieczników. Złotoryja tel. 076/878-15-03 
MERCEDES 123 : wszystkie części. Złoty Stok, tel. 
0608/67-46-53
MERCEDES 123: felgi aluminiowe, 4 szt, • 200 zł. Żary, tel. 
068/375-74-48
MERCEDES 123,1976 r . : nadwozie z dokumentacją - 1.400 
zl. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
MERCEDES 123, 1981 r. 2.0, 2.4: most skrzynia biegów, 
półosie, części silniką wspomaganie, amortyzatory, wahacze, 
nagrzewnica, szyby, klamki, tarcze, serwo, maska silnika, lam
py, sprzęgło. Oleśnicą tel. 071/314-76-47,0502/50-45-32 
MERCEDES 123,1981 r. 240 D, 230 E: maska, błotniki, kla
pą wzmocnienie czołowe, atrapa, zderzaki, chłodnica szyby, 
koła zawieszenie, fotele, tapicerki, konsola, licznik, wydech, 
rozrusznik, alternator, felgi aluminiowe, plastiki, listwy, prze
łączniki wnętrza i inne. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
MERCEDES 123,1981 r . : pompa wspomagania dolna -100 
zł, wał napędowy, wały korbowe do 2.0 D, 2.4 D. Złotoryja, 
tel. 076/878-47-82
MERCEDES 123,1982 r . : różne części. Borek Strzeliński, 
tel. 071/393-05-35
MERCEDES 123,1982 r . : silnik 2.2 D, 2.4 D, 2.5 D, głowica, 
alternator, rozrusznik, półosie, wahacze, sprężyny, pompa 
wtryskowa, misa olejowa, filtry, tarcze ham., serwo, pompa 
ham. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04.0604/92-36-27^ 
MERCEDES 123,1983 r . : maska, felgi, lampy. Wrocław, tel. 
071/353-54-13
MERCEDES 123,115: maska przednią zawieszenie tylne i 
przednie, most półośki, szyba tylną kolumna kierownicza ze 
wspomaganiem, kierownicą felgi. Prusice, tel. 071/312-60-19, 
0606/67*38*63
MERCEDES 123,124,2300 ccm : sprężarka klimatyzacji do 
silnika 102 firmy Harrison. Wrocław, tel. 071/341 -68-57 
MERCEDES 123, 207, 307 : silnik 240 D. Grotów 45, tel. 
0606/44-15-31
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MERCEDES 124 KOMBI: drzwi tylne lewe, • 150 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 0609/34-99-53
MERCEDES t2 4 : tylna klapa, zderzak tylny, dach, komputer, 
mechanizm wycieraczki, mechanizmy składania zagłówków, 
przełączniki. Jelenia Góra, tel. 0603/44-55-54 
MERCEDES 124, 2.0-2.3 E : maski, lampy, błotniki, drzwi, 
zawieszenia, silniki na części, listwy, klamki, lusterka, kom
putery. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
MERCEDES 124: zderzak tylny, koło 185 x 15; felga stalowa 
15 x 6.5, kierunkowskaz prawy. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
MERCEDES 124: atrapy. Lubin, tel. 076/846-67-46, 
0608/76-90-05
MERCEDES 124: stacyjka + klucz - 250 zl, kierownica • 100 
zł, bak -100 zł, podłużnica + pas przedni - 350 zł. Legnica, 
tel. 0606/61-69-11 >
MERCEDES 124 KOMBI C-KLASSE : łampa prawa tylna, 
uszkodzona. Lubin, tel. 076/846-67-46, 0608/76-90-05 
MERCEDES 124: maska silnika, grill, lampy, zderzaki, felgi 
aluminiowe, błotniki. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 124 KOMBI: roleta bagażnika. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-37-40
MERCEDES 124 KOMBI: dach z relingami, ćwiartka tylna
lewa. Łąka, tel. 077/435-69-77
MERCEDES 124, : oryginalny spoiler, - 110 zł. Oława, tel.
071/313-86-58,0604/70-38-66
MERCEDES 124 : przekł. kierownicy, środa śląska, tel.
0603/74-96-57
MERCEDES 124: różne części. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
MERCEDES 124: reflektory, grill, szer. listwy drzwi. Wrocław, 
tel. 0607/82-53-59
MERCEDES 124 : kierownica, podsufitka. Wrocław, tel. 
071A321-75-79,0608/16-76-17 
MERCEDES 124 : wkłady lusterek (lewe i prawe, podgrze
wane, oryginalne) -100 zł/szt., kołpaki 15" oryginalne, stan b. 
dobry -150 zł/kpi. Wrocław, tel. 0501/73-70-81 
MERCEDES 124 : przednia maska z grillem, szkło przedniej, 
prawej lampy, prawy, żółty migacz, tapicerka pokrywy tylnej. 
Wrocław, tel. 071/365-92-49
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 : grill, listwy na drzwi. Wrocław, tel. 
0607/82-53-59
MERCEDES 124: części silników, zawieszenia, skrzynie bie
gów, mosty, oblachowanie, inne części. Wrocław, tel. 
363-40-66 w godz. 10-16

gów, mosty, oblachowanie, inne-części. Wrocław, tel.
363-40-66 w godz. 10-16
MERCEDES 190 : drzwi, kpi. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodz
ka, teł. 0603/40-26-76
MERCEDES 190,1983/84 r . : szyba czołowa, słu(5ki boczne. 
Strzelin, tel. 071/392-31-91
MERCEDES 190, 1984 r. : różne części. Gostyń, tel. 
0603/97-31-96
MERCEDES 190, 1987 r . , : wszystkie części. Bolesławiec, 
tel. 0606/69-42-38
MERCEDES 190, 1991 r. : drzwi tylne prawe, drzwi lewe 
przednie i tylne, piasta przednia prawa z ABS kpi., szeroka 
listwa prawa. Lubin, tel. 076/846-94-56 
MERCEDES 190,1992 r., benzyna : sprężyny utwardzane, 
sportowe, oryginalne, - 400 zł. Świdnica, tel. 074/853-80-21 
MERCEDES 190,124: reflektory, szkła reflektorów, kierun
kowskazy, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 190, 124 : wtrysk kompletny, kolektor ssący i 
wydechowy, tłumik dwururowy firmy Prabus i inne. Żary, tel. 
068/375-74-48
MERCEDES 190, C-KLASSEE: klapa tylna. Wyszki 29, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MERCEDES 200124 D : ćwiartka przednia prawa i lewa. Le
gnica, tel. 076/851-27-57
MERCEDES 200124, 2000 ccm, diesel: chłodnica, alterna
tor, kolektor ssący i wydechowy, filtr pow. i paliwa. Oleśnica, 
tel. 0604/28-12-13
MERCEDES 200 D 123 : różne części z demontażu. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200, 2000 ccm, diesel: głowica do silnika. Wy
szki 29, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel,: skrzynia 
biegów, licznik, instalacja, lampy tylne, klapa tylna, bak, wał, 
tłumik, dmuchawa lub zamienię całość na motorower Sim
son, możliwa dopłata. Twardogóra, tel. 071/399-89-63 
MERCEDES 200123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel: blok silni
ka, tłoki, miski, rozrusznik, alternator, wspomaganie, kolum
na kierownicy, maska, drzwi, grill, klapa, zderzaki, amortyza
tory, lampy, szyby, kolektory, tapicerka, skrzynia biegów, inne. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
MERCEDES 200 123 D, 1981 r.| 2000 ccm, diesel: skrzynia 
biegów /4/ - 200 zł, klapa tylna - 60 zł, zderzak tylny - 20 zł, 
lampa tylna lewa - 20 zl, konsola - 50 zł, reflektor lewy • 120 
zł, kierownica (124) - 80 zł i inne. Wrocław, tel. 0605/39-60-66 
MERCEDES 200 124 D, 1992 r., 2000 ccm, diesel: różne 
części. Zielona Góra, tel. 0503/99-13-62 
MERCEDES 200 124,1992 r., 2000 ccm, diesel: drzwi, ma
ska, lampy, tylna klapa, zawieszenia, części silnika 2,0 D. Zie
lona Góra, tel. 0503/65-06-56

LUSTERKA SAMOCHODOWE • WKŁADY DO LUSTEREK
S p rzed aż, n ap ra w a  i d o rab ian ie  s zk ie ł p anoram icznych  

do  sam o c h o d ó w  o so b o w ych  i dostaw czych  0p9W23i 
Wrocław, ul. Radomska 19, tel. 071/349-37-52, 0-501 149-983

MERCEDES 124 : pasy bezp. Wrocław, tel. 353-37-26 
MERCEDES 124: drzwi, szyby, zawieszenia, inst. elektrycz
na, skrzynia biegów automatyczna 2.3, elementy wnętrza, 
możliwość wysyłki. Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
MERCEDES 124 E-KLASSE: szkło reflektora lewe • 100 zł, 
stacyjka z kluczykiem, uszkodzona, lampka wewn. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
MERCEDES 124 KOMBI: zderzak tylny - 250 zł. Złoty Stok, 
tel. 0608/67-46-53
MERCEDES 124, 1987 r., 2000 ccm, diesel: drzwi, klapy, 
zawieszenia, półosie, głowice, pompa paliwa i wtryskowa. 
Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/79-18-30 
MERCEDES 124,1988 r., 2000 ccm, diesel: chłodnica, drzwi, 
klapa tylna, wiatrak, lampy tylne, wał napędowy, serwo. Nysa, 
teł. 0607/33-04-40
MERCEDES 124,1988 r . : drzwi, dach, zwrotnice przednie, 
wahacze. Zielona Góra, tei. 0603/81-66-47 
MERCEDES 124 D, 1990 r., 2200 ccm, diesel: zegary, pom
pa ABS. Wrocław, tel. 389-08-30 
MERCEDES 124 E-KLASSE, 1991 r. wrzosowy metaiic: róż
ne części blacharskie tyłu i przodu, drzwi i szyby, most tylny z 
półosiami, ukł. wydechowy, przekładnia kierownicza, maska 
przednia, chłodnica, listwy szerokie, lampy przednie. Gogów, 
tel. 0601/83-74-52
MERCEDES 124,1992 r., diesel: pompa wtryskowa do mo
delu 250D, błotniki przednie, maska silnika, grill, wzmocnie
nie czołowe, listwy zderzaka tylnego, chromy, amortyzatory 
przednie, licznik z obrotomierzem, listwę szeroką z progami. 
Wrocław, tel. 0603/85-23-25
MERCEDES 124,1992 r . : szyby, dach z szyberdachem, za
wieszenia, klapa tylna, tapicerka, chłodnica, lampy, tylne 
ćwiartki. Zielona Górą tel. 0503/92-71-24 
MERCEDES 124,1993 r., 2000 ccm, diesel 2500 ccm, 3000 
ccm: głowica do 2000 ccm D kpi., zawieszenie przednie i tyl
ne, skrzynia biegów, drzwi, instalacja elektryczna, nagrzew
nica, zderzaki, podnośniki szyb elektr., szyby i inne. Wrocław, 
tel. 0601/57-77-47-
MERCEDES 124,1995 r.. 2500 ccm, diesel, 20V : głowica 
kpi, tłoki, pompa wtryskowa, pompa i inne części silnika Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
MERCEDES 126 : lampa tylna, lusterka, teleskopy hydrau
liczne. Opole, tel. 077/454-38-79 
MERCEDES 126 W : różne części. Polkowice, tel. 
0603/27-40-52
MERCEDES 126: skrzynia biegów (automatic), szyby, deska 
rozdz., koła, maska, lampy przednie i tylne, zderzaki, zawie
szenie przednie i tylne, klapa tylna, klimatyzacja, webasto, 
drzwi kompletne, inne części. Wrocław, tel. 0608/13-83-55 
MERCEDES 126 SE, 1985 r., 2800 ccm : kierunkowskazy, 
zderzak tylny, głowica do silnika, komputer do ABS i serwo, 
felgi stalowe 16" z oponami. Bolesławiec, tel. 0502/09-98-06 
MERCEDES 129: reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 160 A-KLASSE : atrapa. Lubin, tel. 
076/846-6746,0608/76-90-05 
MERCEDES 1622, 1988 r. : różne części. Lubomierz, tet. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES 180 C : wkład do lampy tylnej prawej, wahacz, 
lusterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba trójkątna, 
przekładnia kier. z drążkami (kpi.). Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 180,1998 r . : różne części. Pleszew, woj. kali
skie, tel. 0604/62-74-32
MERCEDES 190 : reflektor prawy • 180 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MERCEDES 190: szyberdach, stan idealny, -150 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/31840-77
MERCEDES 190 E : części silnika. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
MERCEDES 190,2000 ccm, benzyna: prawe drzwi, chłodni
ca, zawieszenia, części silnika, komputery, lusterka, elem. 
wnętrza, klapa tylna, zderzaki i inne. Jelenia Góra, tel. 
0603/45-73-54
MERCEDES 190, 2000 ccm, d iese l: chłodnica, alternator, 
kolektor ssązy i wydechowy, filtr pow. i paliwa Oleśnica, tel. 
0604/28-12-13
MERCEDES 190, : oryginalny spoiler, • 110 zł. Oława, tel.
071/313-86-58,0604/70-38-66
MERCEDES 190: tunel chłodnicy • 60 zl. Polanica Zdrój, tel.
074/868-41-37
MERCEDES 190 123,124: zawieszenie, oblachowanie, sil
nik i inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
MERCEDES 190 D : most tylny, zawieszenie, wahacze przed
nie. lampy tylne, nowe. Wałbrzych, tel. 0603/58-60-90 
MERCEDES 190: części silników, zawieszenia, skrzynie b ie -'

MERCEDES 2Q0,220,240123 D, 2400 ccm, 2200,2000 ccm, 
D bus: silnik w stanie b. dobrym i inne części. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
MERCEDES 200,240 123 D : silnik, skrzynia biegów, wspo
maganie, lusterka, osprzęt silników. Opole, tel. 0607/54-25-32 
MERCEDES 202: atrapy. Lubin, tel. 076/846-67-46, 
0608/76-90-05
MERCEDES 202 C-KLASSE : lewy reflektor, • 200 zł. Wro
cław, tel. 071/322-33-64
MERCEDES 206 : przekł. kierownicy ze wspomaganiem. 
Wrocław, tel. 36340-66 w godz. 10-16 

O  MERCEDES 207 : oblachowanie do Mercedesa 
207-608, maski, podszybia, wzm ocnienie przed
nie, b ło tn ik i, stopnie, poszycia drzwi, poszycia 
boków, nadkola przednie i ty lne  (nowe, tanio). 
S tanisław Nitecki, 52-326 Wrocław, u l. Waflowa 
1/2, tel. 071/333-70-92,0601/56-17*22 81011201 

MERCEDES 207: most tylny, resory, wały, nagrzewnica, drzwi 
tylne i boczne, zderzaki, skrzynia biegów (5), szyby, wspo
maganie, lampy, konsole. Góra, tel. 065/544-44-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 207: różne części z demontażu. Grotów 45, tel. 
0606/44-15-31
MERCEDES 207: reflektory. Gryfów Śl., tel. 075/781-27-43 
MERCEDES 207 D, 2400 ccm, diesel bus: chłodnica. Legni
ca, tel. 076/722-74-41,0609/28-32-87 
MERCEDES 207: siedzenia pasażera, 2-osobowe, wał silni
ka z korbowodami, po remoncie, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/71-33-34
MERCEDES 207 : przekł. kierownicy ze wspomaganiem. 
Wrocław, tel. 36340-66 w godz. 10-16 
MERCEDES 207 : most tylny, belka przednia kpi. Wschowa, 
tel. 0605/74-05-31
MERCEDES 207,1983 r., 2400 ccm, diesel: silnik i inne. Iło
wa Żagańska, woj. zielonogórskie, tel. 0501/46-79-82 
MERCEDES 207,208,210, MB100: mosty, wały napędowe, 
osie przednie, resory, zaciski hamulcowe, skrzynie biegów, 
drzwi kabiny, drzwi boczne i tylne, chłodnice, rozruszniki, fil
try powietrza, liczniki, szyby, suwak drzwi bocznych, drążki, 
konsole i inne. Wałbrzych, tel. 074/849-02-00,0607/15-05-84 
MERCEDES 207,210,1983 r. 2400,3000 ccm: belka przed
nia, felgi, drzwi, szyby, osprzęt silnika, skrzynia biegów, koła, 
fotele, silnik. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MERCEDES 207, 307, 2400 ccm, diesel: silnik, stan b. do
bry, wal napędowy, długi, resory, most, szyby i inne. Legnica, 
tel. 076/887-57-15,0603/45-74-42 
MERCEDES 207, 307 D : linka hamulca, nowa, oryginalna, 
prod. niemieckiej, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-55 1 
MERCEDES 207,307,308: zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szkła tylnych lamp. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
MERCEDES 207,309,310 D : wał, resory, chłodnice, skrzy
nia biegów i inne. Luboszyce, tel. 065/544-62-77 
MERCEDES 207, 310,1980/95 r . : mosty, resory, wały pęd
ne, rozruszniki, alternatory, plastiki, podsufitka, siedzenia, 
pokrywa zaworów do poj. 2.9 i 2.5 diesel i inne. Ryczeń, woj. 
leszczyńskie, tel. 0601/91-97-74, 0601/77-03-81 
MERCEDES 208 CLK : lewy reflektor - 300 zł, atrapa lamel- 
kowa -150 zł. Lubin, tel. 076/846-67-46,0608/76-90-05 
MERCEDES 208 : przekł. kierownicy ze wspomaganiem. 
Wrocław, tel. 36340-66 w godz. 10-16 »
MERCEDES 208 BUS : różne części. Wrocław, tel. 
071/311-7847, 0604/91-57-12 
MERCEDES 208, 210, 207 : części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, tel. 0608/22-30-63 
MERCEDES 210 : maska silnika, zderzak, grill, felgi alumi
niowe, lampy, błotniki, progi. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 210 W E-KL.ASSE: lewy reflektor, ksenonowy - 
500 zł, atrapa -100 zł, tylne lampy (narożne) • 50 zł/szt Lu
bin, tel. 076/846-67-46,0608/76-90-05 
MERCEDES 210 BUS : różne części. Wrocław, tel. 
071/311-78-47,0604/91-57-12 
MERCEDES 210: atrapy. Lubin, tel. 076/846-67-46, 
0608/76-90-05
MERCEDES 210 W, 1995/00 r. : zderzaki. Groblice, tel. 
0602/88-49-71
MERCEDES 210 E-KLASSE, 1995/01 r . : reflektory zwykłe i 
ksenonowe, halogeny, ramki, poduszki pow, ABS-y, kokpity, 
wózki, belki, wzmocnienia, kolumny kierownicy, pompy wspo
magania, zawieszenia, półosie, tarcze, zaciski, progi, słupki, 
ranty dachowe, płaty dachowe i inne. Opole, tel. 
0600/10-11-66

(& MERCEDES
202 "C",203“C", 210 "E", 206 "CLK", 220"S“ 
części mechaniczne i blacharskie

OP010066
"GLOBAL - CAR" s.c. 

Wrocław
■ tel. 0-604 065 670, 0-601 191 561 I

MERCEDES 210 E, 1997 r . : pod. powietrżne kierowcy - 550 
zł, pasażera - 650 zł. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES 210 E, 2000 r . : reflektory ksenonowe - 2.000 
zł/kpi., reflektory zwykłe - 650 zł/kpi. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
MERCEDES 220 W, S-KLASSE: komplet reflektorów -1.100 
zł, prawy reflektor, ksenonowy • 600 zl, drewniane wyłożenie 
koło skrzyni biegów - 20 zł. Lubin, tel. 076/846-67-46, 
0608/76-90-05
MERCEDES 220 123 D : hak, amortyzatory tylne, szyba tyl
na, reflektor, wał korbowy, tłoki silnika, blok silnika, nadkola, 
koło śnieżno-błotne. Trzebnica tel. 071/312-08-03 

^MERCEDES 220 S, 1995/00 r . : zderzaki. Groblice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/8849-71
MERCEDES 230: stabilizator przedni, klapa tylna, drzwi tyl
ne prawe. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 230 123 E, 1980 r. : silnik. Wrocław, tel. 
0501/38-64-07,364-43-24
MERCEDES 230 124 E, 1991 r., 2300 ccm: dach bez szyber- 
dachu, pompa ABS, komputer ABS, pasy przednie, pompka 
centralnego zamka, felgi stalowe z oponami zimowymi, obu
dowa filtra powietrza, moduł zapłonu, obudowa plastikowa 
chłodnicy, roleta bagażnika, inne. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
MERCEDES 230 124 E KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, benzyna 
: błotniki tylne - 200 zł/szt, chłodnica - 200 zł, klapa tylna (se
dan) -100 zł, wzmocnienie czołowe - 250 zł, tylny most (3.27) 
- 500 zł, fotele przednie • 250 zł i inne. Wrocław, tel. 
0605/39-60-66
MERCEDES 240 D : do remontu, nominalny wał, skrzynia bie
gów, tylny most i inne. Wołów, tel. 071/389-35-90 
MERCEDES 240, 2400 ccm, diesel: silnik kompletny, doku
mentacja. Rawicz, tel. 065/54645-10 
MERCEDES 240 123 D, 2400 ccm, diesel: klapa tylna, roz
rusznik, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 240 1230, 1982 r., 2400 ccm, diesel: pompa 
wtryskowa. Złoty Stok, teł. 074/817-54-18 
MERCEDES 2435, 1992 r. : skrzynia biegów, symbol G 
155-16/119 EPS, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 321-17-10 
MERCEDES 2442: silnik V8, zderzaki, lampy, chłodnice, oś 
tylna podnoszona, atrapa, nadkola, lusterka, opony, zawie
szenie, błotniki. Wrocław, tel. 0607/50-54-33, 0605/3747-03 
MERCEDES 250 1 24 E, 2500 ccm, benzyna: chłodnica. Ko
bierzyce, tel. 071/311-11-27
MERCEDES 250: zaciski, ramię wycieraczek. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 260 124,1987 r., 2600 ccm, E : chłodnica, gło
wica, wał z tłokami, części zawieszenia, ukł. wydechowy, zbior
nik paliwa, dach z szyberdachem, tylna klapa. Nowa Sól, tel. 
068/387-34-93,068/387-31-67 
MERCEDES 260126 E, 1987 r., 2600 ccm, benzyna: wszyst
kie części. Żary, tel. 0606/37-85-38 
MERCEDES 260124 E, 1988 r., 2600 ccm, benzyna: ćwiart
ka, komputer, zawieszenia, wycieraczka, pompa z ABS, pom
pa paliwa, zbiornik paliwa, błotniki, serwo, deska rozdzielcza, 
silnik na części, dach. Kłodzko, tel. 0607/09-68-72 
MERCEDES 260124 E, 1991 r„  2600 ccm: dach bez szyber- 
dachu, pompa ABS, komputer ABS, pasy przednie, pompka 
centralnego zamka felgi stalowe z oponami zimowymi, obu
dowa filtra powietrza, moduł zapłonu, obudowa plastikowa 
chłodnicy, roleta bagażnika, inne. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
MERCEDES 280 126 : silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61

O  MERCEDES 300124 TD, 3000 ccm, turbo  D : s il
nik. Lubsko, tel. 0603/36-83-62 84015671

MERCEDES 300 123 D : miska olejowa używana. Kłodzko, 
teł. 074/867-58-21
MERCEDES 300126 E, 3000 ccm, benzyna: chłodnica Ko
bierzyce, tel. 071/311-11-27
MERCEDES 300 124 D : silnik z 90 r, zawieszenia, drzwi, 
listwa szeroka, lampy, zderzak tylny, błotnik do turbo, klapa 
tylna do E-klasy i inne. Lubań, tel. 0604/69-28-77 
MERCEDES 300124, turbo D : silnik na części. Wrocław, teł. 
0601/62-53-22
MERCEDES 300126,1985 r., 3800 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, blacharka i inne. Żary, tel. 068/374-81-85 
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 3000 ccm, diesel: beżowa 
tapicerka, - 300 zł. Wrocław, tel. 0502/07-91-31 
MERCEDES 307 D, 2400 ccm, diesel: silnik po remoncie, 
stan idealny. Wrocław, tel. 071/31441-45 
MERCEDES 406 : części i podzespoły, tylny most, przednie 
zawieszenie i inne części. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-16-94,0605/57-33-02 
MERCEDES 406, 1983 r . : przekł. kierownicy i inne. Lubo
mierz, tel. 075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES 410: siedzenia pasażera, 2-osobowe, wał silni
ka z korbowodami, po remoncie, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/71-33-34
MERCEDES 450 116: silnik V8. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
MERCEDES 600 SFL: klapa bagażnika kpi. + grill, znaczek, 
wygłuszenie. Bukowice, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76, 
0606/70-51-17
MERCEDES 608 : przekł. kierownicy ze wspomaganiem. 
Wrocław, tel. 36340-66 w godz. 10-16 
MERCEDES 608 : półośki, obudowa tylnego mostu, szczęki 
hamulcowe. Zielona Góra, tel. 068/324-40-32,0601/55-06-99 
MERCEDES 609, 814, t992 r., diesel,: kpi. uzbrojone nad
wozie, maks. długie, wysokie, boczne drzwi rozsuwane, stan 
b. dobry, - 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-12-93, 
0604/52-69-35
MERCEDES 614: drzwi lewe przednie, Mercedes 116: szyby 
kpi. Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
MERCEDES 808, 3800 ccm, diesel : silnik. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61 
MERCEDES 808,914,1987 r . : części blacharskie i mecha
niczne. Góra, >tel. 0601/76-66-52 
MERCEDES 809 : przekł. kierownicy ze wspomaganiem. 
Wrocław, tel. 36340-66 w godz. 10-16 
MERCEDES 809: most tylny kompl. ze stabilizatorem, wały 
pędne + łożyska. Zielona Góra, tel. 068/324-40-32, 
0601/55-06-99
MERCEDES 813, 5600 ccm : silnik + skrzynia biegów (5), 
most, kabina skrzynia ładunkowa o wym. 5 5x2.3x2.7, oplan- 
dekowana. Żagań, tel. 0600/33-22-19 
MERCEDES 813,1985r.,: kabina kpi., uzbrojona, z sypial
nią za siedzeniami, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
MERCEDES A-KLASSE : atrapy. Lubin, tel. 076/846-6746, 
0608/76-90-05
MERCEDES A-KLASSE: różne części blacharskie j mecha
niczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/7246-69

MERCEDES
A -K LA S S E , C -K LA S S E , E -K LA S S E  

S -K LA S S E , VITO, SPR IN TER  1

I SKUP • SPRZEDAŻ
WSZYSTKIE CZĘŚCI MECHANICZNE I BLACHARSKIE

MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI, TRANSPORT

 Lubin 0-603 646 443opoo36Q1

MERCEDES A-KLASSE : nakładka zderzaka przedniego - 
80 zł, reflektory - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-26-63 
MERCEDES A-KLASSE, 1994/01 r , : szyberdachy, wzmoc
nienia, reflektory, lusterka,"błotniki, kokpity, poduszki pow., 
ABS, pompy, pompki centralnego zamka, amortyzatory, filtry, 
zawieszenia i inne. Cpole, tel. 0600/10-11-66 . . 
MERCEDES BUS: drzwi boczne, • 200 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-32-80,0602/80-01-36 
MERCEDES BUS : części mechaniczne. Opole, tel. 
0605/95-51-15
MERCEDES C-, E-KLASSE: drzwi, zderzaki. Bukowice, gm. 
Milicz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
MERCEDES C-KLASSE: zderzak przedni i tylny. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
MERCEDES C-KLASSE: atrapa. Lubin, tel. 076/846-67-46, 
0608/76-90r05
MERCEDES C-KLASSE: tapicerka, lampy, błotniki, zderzak, 
maska silnika, grill, felgi aluminiowe, progi. Lubin, tel. 
0603/36-38-55
MERCEDES C-KLASSE: maska, lampy, konsola, drzwi, za
wieszenia, błotniki, zderzaki, chłodnice itd. Lubin, tel. 
0603/64-64-43
MERCEDES C-KLASSE: błotnik tylny lewy, nowy. Opole, tel. 
0606/48-31-16
MERCEDES C-KLASSE: maska. Siechnice k. Wrocławia, 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, 1995 r. : skrzynia biegów, drzwi 
przednie lewe i prawe, uzbrojone. Wrocław, tel. 071/353-72-13 
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE: maska silnika. Oleśni
ca, tel. 071/31540-51
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE, S-KLASSE, S LI: po
krywa silnika. W yszki 29, gm. Bystrzyca Kłodzka, teł. 
0603/40-26-76
MERCEDES CLK (208): atrapa lamelkowa -150 zł, reflektor 
lewy • 300 zł. Lubin, tel. 076/846-67-46,0608/76-90-05 
MERCEDES CLK: reflektory ksenonowe - 1.600 zł/kpi. Nie
modlin, tel. 0604/82-52-39
MERCEDES CLK: atrapy. Lubin, tel. 076/846-67-46, 
0608/76-90-05
MERCEDES E-KLASSE W202 : atrapa. Lubin, tel. 
076/846-67-46,0608/76-90-05 
MERCEDES E-KLASSE : maska, lampy, błotniki, drzwi, za
wieszenia, zderzaki, chłodnice, elem. plastikowe itd. Lubin, 
tel. 0603/64-64-43
MERCEDES E-KLASSE .okularnik’ : skrzynia biegów auto- 
m al do 290 TDi, tylne zawieszenie, licznik. Ostrów Wlkp., tel. 
0502/08-55-04
MERCEDES E-KLASSE 124: klapa tylna z listwą automa
tyczna antena, RO Becker. Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
MERCEDES E-KLASSE, 1993 r . : pokrywa silnika, pokrywa 
bagażnika, wahacz przedni, kołpaki. Wrocław, tel. 372-84-62 
MERCEDES E-KLASSE KOMBI, 1993/96 r . : tapicerka, kla
pa tylna, zderzak tylny, drzwi, szyby boczne, deska rozdz. + 
poduszka pow., kierownica + poduszka pow. Wrocław, tel. 
0608/13-83-55
MERCEDES E-KLASSE, 1994 r . : drzwi, zawieszenia, klapa 
tylna silnik o poj. 2.0, zaworowy, benzyna *  skrzynia biegów 
(5) automatic. Bolesławiec,.tel. 075/73442-72 
MERCEDES MB 100: przekł. kierownicy, bębny ham., zwrot
nica, resory przednia, zaciski ham., łożyska piast przednich, 
amortyzatory przednie, półosie przednie, klamka drzwi. Trzeb
nica, tel. 071/312-08-03
MERCEDES MB 100: drzwi prawe, przesuwane. Wyszki, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
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MERCEDES MB 100, 1988/94 r., 2400 ccm, diesel: drzwi, 
piasty, plastiki, podszybia, tapicerka, części silnika. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-10-42,0607/07-43-04,0609/59-02-36 
MERCEDES ML: wentylatory do chłodnicy, • 300 zł. Czerni- 
kowice, tel. 076/817-85-21
MERCEDES M L : rury przednie, -1.500 zł. Księginice, woj.
wrocławskie, tel. 0602/7940-47
MERCEDES S-KLASSE, 2000 r . : reflektory ksenonowe -
1.700 zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39
MERCEDES S-KLASSE, 2000 r . : lampa tylna, -150 zł. Nowa
Sól, tel. 0606/95-32-26
MERCEDES SL, 1997 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81

O  MERCEDES SPRINTER tanio, nowe oryginalne 
części: w tryski, teleskopy, „w iskozy” , rozruszni
ki, a lternatory, poduszki s iln ika, pompy, serwo, 
tarcze sprzęgłowe, końcówki drążka, „ro llspane- 
ry” , świece żarowe, sensory oleju, kompresory, 
poduszki pow., przełączniki św iateł i inne. Wy
s y łk a . W o j. lu b u s k ie , te l.  095 /729-59-79 , 
0608/77-11-69 87020831

MERCEDES SPRINTER: drzwi tylne do modelu podwyższo
nego, słupek przedni, prawy, kierunkowskazy przednie. Bu
kowice, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
MERCEDES SPRINTER: reflektory, atrapa, lampy tylne. Lu
bin, tel. 076/846-67-46,0608/76-90-05 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, turbo D : drzwi, deska 
rozdzielcza, nagrzewnica, wahacze, amortyzatory, resory, 
błotnik, lampy, zderzak tylny, plastiki, silnik (na części) i inne. 
Lódż, tel. 0608/80-49-02
MERCEDES SPRINTER niski (dł. 4.20 m): dach. Trzebnica, 
tel. 0601/70-18-61
MERCEDES SPRINTER MAXI, 2900 ccm, TDi: instalcja elek
tryczna kpi. ABS, wał, ćwiartka tylna lewa i inne. Wrocław, tel. 
0609/59-02-30
MERCEDES SPRINTER : poduszki pneumatyczne na tylną 
oś. -1.690 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/785-96-42, 785-96-43 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TD i: wtrysk paliwa ste
rujący. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
MERCEDES SPRINTER wysoki: drzwi prawe tylne. Wyszki, 
gm. Bystrzyca Kłodzka, teł. 0603/40-26-76 
MERCEDES SPRINTER: wyłącznik główny pod kierownicę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
MERCEDES SPRINTER. 1996 r., 2300 ccm : głowica kpi., 
pokrywa łańcucha rozrządu, komputer, koło pasowe, most 
tylny, czujniki ABS, ABS, podnośniki przedniej lewej szyby, 
sprzęgło, teleskopy tylne i inne. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
MERCEDES SPRINTER, 1996r, 2300 ccm, diesel: głowica 
silnika (uzbrojona), pokrywa zaworów, miska olejowa, tłoki z 
korbowodami, pompa wtryskowa, koło zamachowe, tarcza, 
docisk sprzęgła, pompa wspomagania, inne. Wrocław, tel. 
0602/18-64-65
MERCEDES SPRINTER, 1997 r., 2900 ccm, T D i: śilnik, za
tarty na wałku rozrządu, skrzynia biegów (5), • 3 000 zł. Le
gnica, tel. 0607/16-88-52
MERCEDES SPRINTER, 1998 r., 34 tys. km, 2900 ccm, TD i: 
most tylny, zaciski hamulcowe, linka hamulca ręcznego z ka
setą teleskopy tylne, zderzak tylny, kierownica. Brzeg, tel. 
0602/18-40-37
MERCEDES SPRINTER, 190124,1995/01 r.,: lusterka bocz
ne kompletne (lewe i prawe), z elektr. regulacją i podgrzewa
niem. Wrocław, tel. 0604/94-65-21

MERCEDES VARIO: obudowa luster zewnętrznych (2 śzt). 
Świebodzice, tel. 074/854-64-47 wieczorem, 0606/89-91-86" 
MERCEDES VłTO : Szyby, sklejka na podłogę, "wkłady zam-- 
ków i inne. Bralin, woj. kaliskie, tel. 0503/01-52-50 
MERCEDES ViTO: atrapa przednia, zderzak. Cieśle k. Ole- 
śnicy, teł: 071/315-40-51
MERCEDES VITO : przeguby napędowe. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0502/26-89-69
MERCEDES V IT 0110: docisk i tarcza sprzęgła, sensor ARS2 
0004460242. Lubin, tel. 0605/37-96-20 
MERCEDES VłTO : zderzaki, nowe, tylne i przednie, tylna 
klapa, lampy tylne, lusterka bez wkładu. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
MERCEDES VITO: prawy bok, słupek, wzmocnienie górne, 
listwa drzwi pp, zderzak tylny, klapa tylna, maska, czytnik 
immobilizera. Wrocław, tel. 071/349-26-63 
MERCEDES VITO : zderzak przedni, atrapa, możliwość wy
syłki. Zielona Góra, teł. 0502/23-78-99 
MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, T D i: dach, podłużni
ce, błotniki tylne, drzwi, maska, lampy, zderzak, wzmocnie
nie, grill, chłodnica, zegary, lusterka, szyby, ABS, ukł. wyde
chowy, zawieszenie, zbiorniczki, nagrzewnica, poduszka pow. 
i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
MITSUBISHI : silnik 1.5, 2.0, 2.3 TD. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61 
MITSUBISHI, 1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, także do busów i terenowych, części do skrzyń 
biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 
0602/85-03-45 w godz. 9-18
MITSUBISHI, 1990 r., 161 tys. km, 2000 ccm, ie : silnik, z kpi. 
dokumentacją skrzynia biegów na części, głowica. Wrocław, 
tel. 0600/85-25-96
MITSUBISHI CARISMA : różne części, półosie, zwrotnice, 
przeguby, wahacze, tarcze, dociski, głowice, szyby, kompu
tery, fotele, tapicerki, silnik 1.616V, części skrzyni biegów do 
GDi. części silników (1.6,1.8, GDi), zderzaki, drzwi, błotniki, 
dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
MITSUBISHI CARISMA: maski, błotniki, zderzaki, drzwi, lam
py, koła, elementy wnętrza (drewniane). Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI CARISMA : szyba tylna. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r . : zderzak, błotnik. Siechni
ce, tel. 071/311-76-55
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r . : reflektor lewy, stan b. do
bry. Gołostawice, woj. wrocławskie, tel. 0608/86-27-66 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 1800 ccm 5-drzwiowy: za
wieszenia, drzwi, lusterka, progi plastikowe, ukł. wydechowy, 
zbiornik paliwa, wnętrze bagażnika, szyby, klapa tylna i inne. 
Stefanowice, woj. zielonogórskie, tel. 0607/10-69-20 
MITSUBISHI COLT, 1300 ccm, benzyna : głowica silnika, - 
400 zl. Wrocław, tel. 0600/42-96-91 
MITSUBISHI COLT, 1982 r . : wszystkie części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0605/62-00-14
MITSUBISHI COLT, 1984 r., 1600 ccm, GT: zderzak przedni 
szeroki, amortyzatory tylne. Lubin, tel. 0603/18-21-57 
MITSUBISHI COLT, 1986 r . : błotnik, drzwi, chłodnica, ele
menty zawieszenia, osprzęt silnika i inne. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
MITSUBISHI COLT, 1988 r . : silnik, skrzynia biegów i inne 
części. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
MITSUBISHI COLT, 1989 r., 1300 ccm: nowe szczęki hamul
cowe, pasek klinowy, kierunkowskaz przedni prawy • 120 zł. 
Wrocław, tel. 0605/95-82-06
MITSUBISHI COLT, 1992 r., 1500 ccm : silnik, skrzynia bie
gów (5) automatic, zawieszenie, plastiki, kokpit i inne. Legni
ca, tel. 0603/67-61-05, 0600/24-10-25 
MITSUBISHI COLT, 1997 r . : drzwi prawe. Cieśle k. Oleśnicy, 
tel. 071/315-40-51
MITSUBISHI COLT, LANCER, 1991 r., 1500 ccm : silnik, 
skrzynia biegów (5), zawieszenia, oblachowanie. szyby, tapi
cerka i inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05, 0600/24-10-25 
MITSUBISHI ECLIPSE: tłoki (3 szL), średnica 79 mm. Świe
bodzice, tel. 074/854-6447 wieczorem, 0606/89-91-86 
MITSUBISHI GALANT: McPherson, ABS, przekładnia kier. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
MITSUBISHI GALANT, 1800 ccm, D, TD : głowice (10 szt, 
różne typy i roczniki, z zaworami lub korpus), - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/324-81-08 do godz. 18,0601/70-22-78 
MITSUBISHI GALANT, 1982 r.: drzwi, klapa bagażnika amor
tyzatory przednie, most tylny, zawieszenia przednie, przekł. 
kierownicy, błotnik przedni. Trzebnica, tel. 071/312-0CP03 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna: silnik 
do remontu (panewki wału, drzwi przednie prawe, maska, sie
dzenia, bak, ukł. kierowniczy, lusterka, konsola, nagrzewni
ca, chłodnica, instalacja elektryczna, plastiki, szyba tylna. 
Prochowice, tel. 076/858-40-90,0609/63-83-49 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna: silnik z 
dokumentacją przeguby, tapicerka popielata, plastiki, szyby, 
wspomaganie, listwa, lampa, drzwi, szyberdach, szyby i inne 
z demontażu. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r . : tylny most, drzwi, listwa kie
rownicza, pompa paliwa, lampy przednie i tylne, maska, kla
pa tylna, zderzaki, wspomaganie, szyby, zawieszenia i inne. 
Prudnik, tel. 077/437-61-30
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna rkolek
tory, lampy, ukł. wydechowy, klapa tylna, bnłotniki tylne, sta
cyjka, zawieszenia, tarcze, piasty, zaciski, kierunkowskazy, 
elementy wnętrza i inne. Legnica tel. 0501/56-63-28 
MITSUBISHI GALANT, 1990 r. 4 x 4: różne używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
MITSUBISHI GALANT. 1991/96 r. 1800 ccm E. 1800 ccm D: 
części blacharskie i mechaniczne. Zielona Góra, tel. 
0601/55-16-76
MITSUBISHI GALANT, 1992 r . : wszystkie części z rozbiórki. 
Stefanowice, tel. 074/858-50-02,0600/36-13-01 
MITSUBISHI GALANT, 1992 r i  tarcze kół przednich, waha
cze przednie, ukł. wydechowy + dwururka, listwa ukł. kierow
niczego. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
MITSUBISHI GALANT, 1996 r. : klapa bagażnika lampa 
przednia prawa. Wrocław, teł. 0605/32-1146 
MITSUBISHI GALANT, 1996 r., 2000 ccm, V6 : silnik, drzwi, 
zawieszenia, konsola i inne. Wrocław, tel. 0605/36-53-43 
MITSUBISHI L300 : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. 
Góra, tel. 065/54341-95,0601/55-17-72 
MITSUBISHI L300 : drzwi prawe przednie. Wrocław, tel. 
336-70-66 wewn. 187
MITSUBISHI LANCER: hak z homologacją. Wojcieszów, tel. 
075/751-18-73
MITSUBISHI LANCER, 1982 r., 1800 ccm, benzyna: amorty
zatory przednie, głowica silnika gażnik, drzwi przednie i tyl
ne, szyba przednia Trzebnica, tel. 071/312-08-03 
MITSUBISHI LANCER, 1983-87 r., 1800 ccm, diesel: pompa 
wtryskowa - 70 zł. Bielawa, tel. 0607/69-25-72 
MITSUBISHI LANCER, 1984/87 r., 1800 ccm. diesel: głowi
ca kpi., pompa wtryskowa, wtryskiwacze, rura wydechowa, 
pompa wodna i inne. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-49-14 
MITSUBISHI LANCER, 1986 r., 1800 ccm, diesel: rolki napi
nające na pasek rozrządu, świece żarowe, 4 szt., nowe. Lą
dek Zdrój, tel. 074/868-91-50
MITSUBISHI LANCER, 1987/88 r„  1500 ccm,: drzwi tylne, 
lampy, klapa bagażnika, zbiornik paliwa, szyby, amortyzato
ry, układ kierowniczy, stacyjka, siedzenia i inne. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-32-22
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r . : lampa tylna lewa. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
MITSUBISHI LANCER, 1990 r . : reflektory, grill. Wrocław, teł. 
071/353-54-13
MITSUBISHI LANCER, 1995 r . : błotnik. Siechnice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/88-49-71
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1997 r., 1600 ccm, 16V: sil
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nik, skrzynia biegów (5), drzwi, zawieszenia, plastiki i inne. 
Złotoryja, tel. 076/878-35^25. 0605/29*62-06 
MITSUBISHI PAJERO : maski, błotniki. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI PAJERO, 1983/96 r . : części mechaniczne i bla
charskie, silniki 3.0 V6 (pasuje do wersji 3.0 GT), skrzynie 
biegów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy, drzwi, 
szyby, reduktory, tylne mosty, blacharka, półosie, wahacze, 
plastiki, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/56-42-29 
MITSUBISHI PAJERO, 1990 r.. 10 tys. km, 2500 ccm, T D i: 
silnik, stan idealny, skrzynia biegów, fotele, elementy blacharki 
i zawieszeń (5-drzwiowy). Wiązów, tel. 0604/10-79-48 
MITSUBISHI SPACE RUNNER : drzwi. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON : maska, zderzak. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r., G D i: różne części 
blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
MOTOCYKL: opony 15", 16', 17*, 18*, używane. Oleśnica,
tel. 071/315-58-38,0502/26-39-10
MOTOCYKL: owiewka do CBR 600F z 2000 r, boczek lewy
do CBR 900 RR, Fire Blade z 99 r i inne. Ścinawa, tel.
0604/95-47-18
MOTOCYKL: opony różne rozmiary. Ząbkowice śląskie, tel. 
0601/91-87-56
MOTOCYKL HONDA NSR 125, 1997 r . : licznik, reflektor, 
osłony. Modrzyca, tel. 068/355-01-46 
MOTOCYKL. HONDA XL 125R, 1983 r., 125 ccm, : osłony 
boczne. Siechnice, tel. 071/311-54-52 
MOTOCYKL IŻ-49: tylne siodło, stan b. dobry - 80 zł. Rydzy
na, tel. 065/538-85-94
MOTOCYKL JAWA 350 TS, 1990 r„  350 ccm : filtr powietrza 
• 25 zl, rama z dokumentacją - 120 zł, koło z oponą - 80 zi, 
sprzęgło - 60 zł, skrzynia biegów • 50 zl, instalacja • 50 zi, 
kierunkowskazy - 20 zł/szt., zawieszenie przednie -100  zł, 
gażnik • 30 zł, kartery, zegary, tłumiki, siedzenie. Mrozów, woj., 
wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
MOTOCYKL JAWA 350 TS : różne części. Krotoszyce, tel. 
076/887-85-96
MOTOCYKL JAWA 350: cylindry, tłoki, wał korbowy, prądni
ca, regulator, dokumentacja - 100 zl. Rydzyna, tel. 
065/538-85-94 ,
MOTOCYKL JUNAK: wózek boczny, odrestaurowany, -'300
zł. Wrocław, tel. 071/347-91-81
MOTOCYKL JUNAK : różne części. Zielona Góra, tel.
068/341-41-33,0604/30-29-4-1
MOTOCYKL K 750: części. Kępno, tel. 062/782-27-66
MOTOCYKL KAWASAKIGPZ 750,1983 r., 750 ccm : cewki
zapłonowe, rozrusznik, przekaźnik rozrusznika, moduł zapł.
Siechnice, tel. 071/311-54-52
MOTOCYKL KAWASAKI ZZR 600,1992 r . : gażnik, głowica, 
sprzęgło, ukł. zapłonowy, pokrywa boczna silnika, miska ole
jowa, obudowa filtra powietrza. Brzeg, tel. 077/416-72-55 
MOTOCYKL MZ ETZ 251: silnik, kola, zawieszenie z hamul
cem tarczowym i inne. Chojnów, tel. 0502/41 -80-65 
MOTOCYKL SHL 175 : różne części. Wrocław, tel. 
071/398-84-86 po godz. 20,060^/39-35-20 
MOTOCYKL SIMSON : silnik, rama, zawieszenie przednie, 
felga z oponą i inne. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-83-12 
MOTOCYKL SUZUKI GS 500: plastik tylny z kołem, tarczą i 
zębatką i owiewka do TL 1000S i inne. Ścinawa, tel. 
0604/95-47-18
MOTOCYKL SUZUKI, 1988 r., 400 ccm : silnik,^-cylindrowy,
6-biegowy, + ukl. wydechowy i rozrusznik, • 390 zł. Oleśnica,
tel. 071/315-58-38, 0502/26-39-10
MOTOCYKL YAMAHA TDR 125,1991 r., 125 ccm : osłony
boczne. Siechnice, tel. 071/311-54-52
MOTOCYKL YAMAHA XJ 600,1990 r . : silnik. Zielona Góra,
tel. 068/341-41-33, 0604/30-29-41
MOTOCYKL ŻUŻLOWY: nadwozie, prawie kompletne, na
kołach i wiele innych części. Wrocław, tel. 0600/61-91-03 po
godz. 17
MOTOCYKLE, SKUTERY : różne części. Wschowa, teł. 
065/540-66-46,0605/41-77-69 
MOTOROWER ROMET: dokumenty - 50 zł. G. Melski, 59-513 
Wilków 19, gm. Złotoryja
MOTOROWER SIMSON S 50: zamienię silnik S-50, bez gło
wicy i gażnika. nowy cylinder i tłok, wał po regeneracji, na 
cylinder i głowicę do S-70, może być do szlifu. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-43-81
MOTOROWER SIMSON SKUTER: kanapa, reflektor, kierow
nica, manetki. Milicz, tel. 0609/46-79-51 
MOTOROWER SIMSON S 51 : stacyjka, nowa - 60 zl. Ry
dzyna, tel. 065/538-85-94
MOTOROWER SIMSON SR 50 B 4 : gażnik BVF16N3. Świd
nica, tel. 074/850-13-00
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r.. 50 ccm : różne 
części oprócz silnika. Polkowice, tel. 076/845-23^35 
MULTICAR : blok, kabina, obudowy skrzyń biegów, pompy 
wtryskowe do regeneracji, przednia belka, kolektory silnika i 
inne. Legnica, tel. 076/854-62-35 
MULTICAR : nowe piasty, felga, końcówka drążka, okładzi
ny, cylinderki hamulca, zaczep 3.5 tony. Wrocław, tel. 
090/37-09-64
MULTICAR M-24,1984 r., diesel: silnik i inne części z de
montażu. Modła, tel. 076/817-22-19,0604/91-37-08 
NACZEPA BPW : resory paraboliczne • 300 zł, osie - 500 zł, 
stopy naczepy. Kluczbork, tei. 0602/59-11-69 
NADWOZIE KONTENEROWE z windą załadowczą wym. 
6,10 x 2,45 x 2,30, udźwig windy 800 kg, 93r, stan b. dobry, -
14.500 zł. Wrocław, tel. 349-13-24 
NISSAN N-14,1600 ccm : silnik. Kępno, tel. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
NISSAN: różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
NISSAN : zderzaki, nowe i używane. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
NISSAN, 1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, także do buśów i terenowych, części do skrzyń bie
gów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz. 9-15, 
0602/85-03-45 w godz. 9-18
NISSAN, 1986 r., 2200 ccm, diesel: silnik, • 900 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-38-99,0503/03-45-66 
NISSAN N-13,'1988 r., 1400 ccm, benzyna 2-drzwiowy: sil
nik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, drzwi, 
kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. Kobie
rzyce. tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN N-13,1989 r., 1600 ccm, 16V: rozrusznik, kompu
ter. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN N14,1991 r . : drzwi. Wrocław, tel. 0601/56-61-28 
NISSAN 100 N X : maska. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN 100 NX, 1991 r . : błotnik przedni prawy, z listwami, 
kołpaki oryg. (3 szt.). Wrocław, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
NISSAN 100 NX, 1994 r . : maska, błotniki, szyberdach (2 czę
ści), belka zderzaka przedniego, zbiornik spryskiwacza Lwó
wek śląski, tel. 075/782-37-40 
NISSAN 200 SX : maska, elementy zawieszenia, sprzęgło, 
osprzęt silnika. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN 300 Z X : szyba tylna Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN 300 ZX, 1994 r . : silnik turbo, zawieszenia, dach + 
targi, inst elektryczna, blachy, wnętrza i inne, możliwość wy
syłki. Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
NISSAN ALMERA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm, diesel: części silnika, 
kpi. tył i prawa strona Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN BLUEBIRD, 2000 ccm, diesel, benzyna: komputer, 
przepływomierz, docisk, bębny, tarcze, sprężyny, nagrzewni
ca. kolumna kierownicy, drzwi, szyby, zawieszenia, skrzynia 
biegów, zawieszenia, hak, blacharka, lampy, zderzak, kolum
na kierownicza, inne części. Środa Śląska tel. 0601/87-45-09

NISSAN BLUEBIRD KOMBI: szyba czołowa -150 zł. Ziębi
ce. tel. 074/819-49-06
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1981 f., 1800 ccm, benzyna : 
drzwi, przeguby, amortyzatory, skrzynia biegów (5) i inne. 
Głuszyca, tel. 0606/50-60-94
NISSAN BLUEBIRD KOMBI. 1990 r., 2000 ccm : półosie. 
chłodnica zawieszenie, lampy, maska, drzwi, wnętrze, czę
ści karoserii, zbiornik paliwa, koła, fotele, inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-58
NISSAN DATSUN CHERRY N 12,1984 r., 1300 ccm, benzy
na : różne częścfz rozbiórki, tanio. Głogów, tel. 076/834-55-81 
NISSAN LAUREL : silniki LD-28, RD-28 do poj. 2.8 diesel,
2.4 benzyna, gażnik, elementy blacharki do modelu C-31, 
zawieszenie przednie i tylne, chłodnica skrzynia biegów (5), 
ceny od 100 zł do 2.500 zł. Głogów, tel. 0605/30-42-10 
NISSAN LAUREL, 2800 ccm, d iesel: skrzynia biegów (5). 
Kłodzko, tel. 074/647-37-54,0606/37-54-76 
NISSAN LAUREL: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN MAXIMA: różne części z demontażu. Góra woj. lesz
czyńskie, tel. 0607/28-73-01
NISSAN MAXIMA i : reflektory, chłodnica klimatyzacji. Siech
nice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
NISSAN MAXIMA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN MAXIMA do 1995 r.: wszystkie części. Wrocław, tel. 
0603/95-37-35
NISSAN MAXIMA, 1992 r . : wszystkie części. Wrocław, tel. 
0601/62-53-22
NISSAN MAXIMA, 1994 r . : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
NISSAN MICRA : pokrywa bagażnika. Siechnice k. Wrocła
wia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
NISSAN MICRA, 1986 r„ 1000 ccm : silnik, osprzęt silnika, 
skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, drzwi, koła, 
fotele, maski, błotniki, zderzaki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
NISSAN MICRA, 1989 r . : reflektory przednie, kierunkowskaz,
klapa tylna Wrocław, tel. 0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1990 r., 1300 ccm : skrzynia biegów (5),
zawieszenia, lampy, plastiki i inne. Złotoryja, tel.
076/878-35-25,0605/29-62-06
NISSAN MICRA, 1994/00 r . : drzwi przednie i tylne lewe, próg
ze słupkiem, błotnik tylny, zderzak, lampy tylne. Gromadka,
tel. 076/817-20-73,0601/75-93-91
NISSAN MICRA, 1995 r . : błotnik przedni lewy. Wrocław, teł.
0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1998 r . : zderzak przedni, nowy, czarny. 
Wrocław, tel. 780-90-21
NISSAN MICRA, 1998 r. : tylna kanapa z szybą lusterka
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54
NISSAN PATROL, 2800 ccm : silnik. Kępno, tel.
062/781-02-60,0601/89-10-61
NISSAN PATROL: progi ozdobne do modelu długiego, nowe,
oryginalne, cena - 250 zł/sztuka. Sława tel. 0605/30-42-10
NISSAN PATROL : drzwi, atrapa, lampy. Wrocław, tel.
0601/72-56-81
NISSAN PATROL GR, 1994 r . :reflektor lewy przedni z silni
kiem do wycieraczki, • 180 zl. Wrocław, tel. 
071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
NISSAN PATROL GR, 1995 r . : skrzynia biegów 151, techn. 
sprawna, z demontażu z Niemiec, z samochodu po wypadku 
(po dachowaniu). Wrocław, teł. 0608/52-03-08 
NISSAN PRAIRE : klapa tylna, drzwi tylne. Wrocław, tel. 
0601795-16-78
NISSAN PRIMERA, 2000 ccm, 16 V, wtrysk: silnik, skrzynia 
biegów, kpi. instalacja el., udokumentowane pochodzenie, 
szyby. Jelenia Góra, tel. 075/755-69-18 
NISSAN PRIMERA P-11: maska, błotniki przednie, chłodni
ca, zderzak, lampy, halogeny, pompa ABS, sprężarka do kli
matyzacji. Lubin, tel. 076/846-16-64,0604/84-74-96 
NISSAN PRIMERA: tył auta, dach, klapa tylna, prawe drzwi, 
zawieszenia. Wrocław, teł. 0601/79-08-31 
NISSAN PRIMERA KOMBI. 1991 r , : drzwi, błotniki, lampy 
tylne, atrapa przednia, rozrusznik, kolumny McPhersona, tar
cze, kolumna kierownicy, plastiki i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 
0603/62-19-72
NISSAN PRIMERA, 1991/94 r . : drzwi tylne prawe. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18 ’ ■ *
NISSAN PRIMERA. 1992 r.. 1600 ccm, 16V, benzyna: osprzęt 
silnika Lubin, tel. 0601/09-38-88 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1992 r . : części mechaniczne, 
części elektryczne, szyba tylna • 200 zl, szyberdach elektr. z 
podsufitką. Głogów, teł. 076/834-50-48 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel: silnik z doku
mentacją na gwarancji oraz dużo części blacharki i mecha
nicznych. Jelenia Góra, tel. 0501/44-97-20 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel: dach, ćwiartki 
tylne, drzwi, zegary, osprzęt silnika, zawieszenie, kola, kon
sola, lusterka, nagrzewnica, szyby, plastiki, fotele, serwo, ukl. 
wydechowy i kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna: różne.czę
ści do silnika. Wrocław, tel. 0606/66-09-33 
NISSAN PRIMERA, 1992 r . : dach, szyberdach, tylna klapa, 
piasta tylna, drzwi prawe, przednie, lusterka. Zielona Góra, 
tel. 0603/81-66-47
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 2000 ccm: silnik, oclony, drzwi, 
komputer, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem, szy
by, zderzaki, inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
.0604/56-15-28
NISSAN PRIMERA, 1994 r . : dach z podsufitką i szyberda
chem el. regulowanym.., tel. 0502/63-02-35,0601/07-92-86 
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 1600 ccm : gażnik kpi., atrapa 
przednia oraz błotnik przedni lewy. Legnica, tel. 
076/856-17-66,0603/78-79-36 
NISSAN PRIMERA, 1995 r . : kierownica z wystrzelonymi po
duszkami pow. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 1600 ccm : klimatyzacja Wro
cław, tel. 0607/83-90-46
NISSAN PRIMERA P-11,1998 r . : siedzenie lewe przednie, 
klamki, podnośniki szyb, silnik 2.0i 16V (oclony) oraz elementy 
zawieszenia. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN PRIMERA, SUNNY. 1990/95 r., 2000 ccm, diesel: 
głowica, gwarancja, blok silnika kpi., tłoki, korbowody, wał 
korbowy, stan b. dobry. Leszno, tel. 0501/77-03-81, 
0608/91-97-74
NISSAN SERENA, diesel: wentylatory, • 350 zł. Czemikowi- 
ce, tel. 076/817-85-21
NISSAN SILVIA, 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
NISSAN SILVIA, 1987 r., 2000 ccm, DOHC, 16V: różne czę
ści blacharskie i mechaniczne. Trzebnica tel. 0601/70-18-61 
NISSAN ŚTANZA, 1986 r.: błotniki, maska, lampy, drzwi, pas 
przedni i inne. Wrocław, tel. 0603/43-11 -78 
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm : wszystkie części, sil
nik, skrzynia biegów automatic, inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
NISSAN SUNNY N-13, 1600 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów, półosie, piasty, bębny, tarcze, pompa wody, aparat za
płonu, półka tylna, kolektor ssący, inne części. Bierutów, woj. 
wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
NISSAN SUNNY : klapa tylna Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0501/05-34-82
NljSSAN SUNNY; benzyna, diesel: różne części z demonta
żu, elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłod
nica elementy wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
NISSAN SUNNY : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
NISSAN SUNNY B-11, B-12,1983/90 r. 1500,1600 ccm: sil
nik ♦ osprzęt, chłodnica, mosty, belki, zawieszenie, skrzynia 
biegów, szyby, drzwi, dach, koła, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58

NISSAN SUNNY, 1984r,: skrzynia biegów (5) i różne części. 
Chojnów, tel. 0602/65-57-94,076/818-69-46 
NISSAN SUNNY B11,1986 r . : szyby boczne i drzwiowe, pul
pit, zegary, tapicerka. Oleśnica, tel. 071/314-38-99, 
0503/03-45-66
NISSAN SUNNY N-13,1989 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, chłodnica i inne. Długo
łęka, tel. 071/315-10-19
NISSAN SUNNY SLX, 1989 r . : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN SUNNY N 13,1990 r . : chłodnica wody, wentylator. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
NISSAN SUNNY N14 KOMBI, 1992 r . : oś tylna nagrzewni
ca, belka pod silnik. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
NISSAN SUNNY DLX, 1992 r., 135 tys. km, 2000 ccm, diesel. 
: skrzynia biegów 151, silnik na części, pompa wtryskowa zbior
nik paliwa drzwi prawe i lewe tylne, tapicerka belka tylna, 
deska rozdz., zawieszenia, kolumny McPhersona, alternator, 
koła, inśt. el., podsufitka, ukl. kierowniczy. Kłodzko, tel. 
074/867-75-59,0602/19-66-75 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1600 ccm : silnik, oclony, skrzynia 
biegów, lampy, lusterka, chłodnica, inne części. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
NISSAN SUNNY PICK-UP N14,1992 r . : drzwi tylne, oś tylna, 
nagrzewnica, belka pod silnik, sprężyny tylne. Prochowice, 
tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
NISSAN SUNNY, 1992r.. 1400ccm, 16V: sondakatiizato- 
ra, używana, stan dobry - 50 zl. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
NISSAN SUNNY, 1992 r . : klapa tylna (sedan), drzwi tylne 
prawe. Wrocław, tel. 0501/8-1-36-18 
NISSAN SUNNY LX, 1995 r., 1400 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, blacharka i inne. Żary, tel. 0604/80-93-28 
NISSAN TERRANOI: bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 
065/543-41-95,0601/55-17-72 
NISSAN TERRANO : silnik do poj. 2.7 TD na części, drzwi 
lewe przednie i tylne, tarcze hamulcowe przednie, nowe, cena 
• 250 zł/sztuka. Sława, tel. 0605/30-42-10 
NISSAN TERRANO II : różne części. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
NISSAN TERRANO : maska, zderzaki. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
NISSAN TERRANO II, 1998 r . : drzwi przednie, klapa tylna z 
szybą. Smardzów, tei. 071/398-33-51, 314-38-54 
NISSAN URVAN, 1984 r. :siln ik diesla. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
NISSAN URVAN, 1992 r . : błotniki, drzwi, lampy, elementy 
zawieszenia, silnik kpi. 2.5 D, szyby i inne. Wrocław, tel. 
0603/43-11-78
NISSAN VANETTE : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
NYSA: silnik (2 szt), jeden do remontu -150 zł, wał napędo
wy, skrzynia biegów (3), most tylny, kompletny, lekko uszko
dzony. Dobrzeń Wielki, gm. Olszanka, tel. 077/469-59-20, 
0600/31-44-27
NYSA : tylny most, - 100 zl. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-47-18
NYSA: różne części. Wałbrzych, tel. 074/842-22-02 
NYSA : chłodnica, stan b. dobry - 60 zl, rozrusznik • 50 zl, 
szyba przednia - 80 zl. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
OLTCIT CLUB: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, 
chłodnica, błotniki, półosie, maski, mosty, belki, koła, fotele, 
szyby, zbiornik paliwa, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 1130 ccm: silnik kpi., skrzynia 
biegów, lampa przednia lewa drzwi, klapa tylna błotniki, kola 
jezdne (komplet). Marcinkowice, gm. Oława, tel. 
071/302-85-58 0
OPEL : felgi aluminiowe Melber, 7J x 15”, rozstaw 4 x 100 
mm, czarna szprycha, z rantem, opony 195/50, oryginalne do 
Opla, - 600 zł. Przemków, tel. 076/832-07-75 
OPEL wszystkie modele : różne części. Wołów, tel. 
071/389-65-86,0606/42-98-52 
OPEL, 1300 ccm, benzyna: silnik, bez dokumentacji, gwa
rancja. Wrocław, tel. 071/344-81-91,0503/78-88-26 
OPEL: głowice do silników 1,2E, 1.3E, 1,8E, 2.0E, 1,8E 16V, 
2.1D. Wyszki 29, gm. Bystrzyca Kłodzka teł. 0603/40-26-76 
OPEL: skrzynia biegów F 13, F 16 (5) - 400 zł, głowica 1.3,
1.6,1.8,2.0 -100 zl. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
OPEL, 1985/01 r . : elementy blacharki, do różnych modeli. 
Wrocław, tel. 071/341-68-84 w godz. 18-22, 0604/87-00-89 
pr. Andrzeja
OPEL ASCONA B, 1300 ccm, OHC: wszystkie częśd., Mar
cinkowice, tel. 0607/08-74-63
OPEL ASCONA : rozrusznik 50 zł, skrzynia biegów, tylny 
napęd automatic 80 zl, wal pędny 30 zl, alternator 50 zl. Ole
śnica, tel. 0605/06-90-75
OPEL ASCONA, 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia bie
gów, półosie, przeguby, chłodnica i inne częśd. Stanowice, 
gm. Oława tel. 0601/14-88-60 .
OPEL ASCONA: lampy, alternatory, półosie. Środa Śląska, 
tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL ASCONA B : skrzynie biegów i różne inne częśd. Wro
daw, tel. 0501/83-99-43
OPEL ASCONA : atrapa z halogenami. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL ASCONA, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
OPEL ASCONA, 1982/86 r . : tapicerka z fotelami, zawiesze
nia. Szklarska Poręba, tel. 0605/94-80-20 
OPEL ASCONA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, stan 
dobry, po remoncie, - 800 zl. Wrocław, tel. 071/781-83-62 do 
godz. 16
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, diesel: silnik do remon
tu, bez głowicy, kpi. dokumentacja - 750 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-19
OPEL ASCONA, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk:  silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, maska drzwi, szyby, lampy, wnętrze. 
Opole, tel. 077/474-38-72
OPEL ASCONA, 1986 r . : klapa, drzwi, szyby, zawieszenia i 
inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
OPEL ASCONA, 1986 r . : skrzynia biegów (5) - 350 zl. Hen
ryków, tel. 074/810-52-01
OPEL ASCONA SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, benzyna: silnik 
OHC, skrzynia biegów (5), osprzęt silnika kolumny McPher
sona, ukł. kierowniczy z drążkami, półosie, ukl. wydechowy 
kpi. z katalizatorem, nagrzewnica kpi., zawieszenie, elemen
ty tapicerki, zbiornik paliwa i inne. Lubin, tel. 0606/17-27-10 
OPEL ASCONA, 1987 r. 1300, 1600, 1800 ccm: silnik ♦ 
osprzęt, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, półosie, mo
sty, belki, drzwi, szyby, chłodnica, dach, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
OPEL ASCONA, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk: wszystkie czę
ści z rozbiórki, silnik. Kudowa Zdrój, tel. 0605/66-88-28 
O  OPEL ASTRA I I : lampy p. kpi., FIAT PUNTO, 2000 

r.: lampa przednia prawa, OPEL CORSA A : lam
py kpi. + p. lusterko, MERCEDES 124: lampa p. 
lewa, FORD FIESTA, 1997 r.: lewa lampa, OPEL 
VECTRA: lampa p. lewa, kierunkowskazy, OPEL 
ASTRA, od 1995 r.: atrapa przednia, SEAT IBIZA, 
1997 r.: lampy kpi., OPEL ASTRA: ch łodn ica k li
m a t i „F1” , OPEL OMEGA B „  2 .0 1: ch łodn ica k li
m a ty z a c ji.  L w ów ek  Ś l., te l .  0603/27-86-34  
84014071

OPEL ASTRA I I : pompa wtryskowa TDi, drzwi tylne prawe. 
Bukowice, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
OPEL ASTRA: przekładnia kier. bez wspomagania, po rege
neracji, - 200 zl. Głogów, tel. 076/834-76-57 
OPEL ASTRA, 1700 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), silnik,

konsola zawieszenia Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14
OPEL ASTRA, 1600 ccm, wtrysk: wspomaganie bez pompy, 
głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
OPEL ASTRA II : zderzak przedni. Legnica, tel.
0608/03-61-94,076/866-47-00
OPEL ASTRA I I : szyba przednia szyba tylna ogrzewana do
wersji, 5-drzwiowy, chłodnica do diesla. Lubin, tel.
0604/31-97-03
OPEL ASTRA I I : listwy lewych drzwi (2 szt), kierunkowska
zy na zderzaki (2 szt). Ostrów Wlkp., tel. 062/591-23-67, 
592-06-69
OPEL ASTRA II, 1600 ccm, 16V: skrzynia biegów, - 900 zl. 
Rawicz, tel. 065/546-16-49,0607/24-57-57 
OPEL ASTRA II KOMBI : drzwi tylne, półosie, kolumny 
McPhersona, listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
OPEL ASTRA: pólka tylna oraz ćwiartki przednie, środa ś lą
ska, tel. 071/317-43-64,0601/79-84-77 
OPEL ASTRA, 1700 ccm, diesel: silnik niekompletny, bez 
głowicy. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
OPEL ASTRA I : maska błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL ASTRA i : wahacz przedni lewy, - 50 zł. Wrocław, teł. 
071/355-09-68
OPEL ASTRA I I : ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. 
Wrodaw, tel. 0602/80-01-02
OPEL ASTRA 5-drzwiowy: narożnik tylny prawy. Wrodaw, teł. 
0601/73-20-98
OPEL ASTRA : klapa tylna (hatchback). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL ASTRA, diesel: chłodnica, zderzak tylny, nowy. Wro
cław, tel. 372-18-17
OPEL ASTRA II :przekładnia kierownicza z drążkami i koń
cówkami - 290 zł. Wrocław, tel.
071/361-52-50,0601/55-20-51,55-20-45 
OPEL ASTRA i : drzwi (różne). Wschowa, teł. 0607/74-20-81 
OPEL ASTRA KOMBI: drzwi kpi., Corsa 96 r.: drzwi lewe. 
Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, teł. 0603/40-26-76 
OPEL ASTRA KOMBI, COUPE: klapa tylna Wyszki 29, gm. 
Bystrzyca Kłodzka tel. 0603/40-26-76 
OPEL ASTRA II : konsola. Ząbkowice śląskie, tel. 
0602/70-67-23
OPEL ASTRA: pompa paliwa - 93 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/819-04-16,0602/44-01-11 
OPEL ASTRA, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
OPEL ASTRA, 1991 r., 2000 ccm : silnik. Nysa, tel. 
0607/33-04-40
OPEL ASTRA, 1991 r . : maska lampa lewa -150 zł. Jełcz-La- 
skowice, tel. 0609/34-99-53
OPEL ASTRA GL, 1991/01 r., CD,: kompletne boczne luster
ka  lewa i prawa strona, ręczna lub elektryczna regulacja stan 
idealny. Wrodaw, tel. 0604/94-65-21 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r.: tylna część karoserii, tapicer
ka i inne częśd z rozbiórki. Opole, tel. 0606/48-31-16 
OPEL ASTRA, 1992 r . : silnik 1400 ccm GLS, uzbrojony, • 
300 zł. Legnica tel. 0503/54-14-46 
OPELASTRA, 1992 r., 1600 ccm: półka tylna Nowa Sól, tel. 
0502/15-44-14
OPELASTRA, 1992 r., 1400 ccm: aparat zapłonowy, McPher
son lewy, sprężyna amortyzator, tarcza sprzęgłowa dodsk, 
wzmocnienie środkowe, wentylator chłodnicy. Twardogóra tel. 
071/315-82-91
OPEL ASTRA, 1992 r . : lusterka prawa strona, drzwi, alterna
tor, rozrusznik, zderzak tylny, McPherson, wahacze, zbiornik 
paliwa, komputer, koło zapasowe, głowica silnika aparat za
płonu. Wrodaw, tel. 0503/68-45-21 
OPEL ASTRA I, II, 1992/01 r . : elementy blacharki z demon
tażu, używane. Wrodaw, tel. 071/341-68-84 w godz. 18-22, 
0604/87-00-89 prosić Andrzeja 
OPEL ASTRA, 1992/94 r . : reflektory przednie Bosch, z el. 
regulacją 2 szt -150 zł. Wrodaw, tei. 0501/12-62-55 
OPEL ASTRA, 1992/95 r . : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
OPELASTRA 1,1992/97 r . : deska rozdz., poduszki powietrz
ne i makiety, sensor, napinacze pasów pirotechn., ukł.wyde
chowy, kolumny McPhersona tapicerki, fotele, plastiki, szyby 
drzwiowe i szyberdachu, nagrzewnica głowica tłoki, wał, zde
rzak tylny, lampy. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL ASTRA, 1993 r . : dużo różnych części. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
OPEL ASTRA, 1993 r., 1800 ccm 3-drzwiowy. silnik, skrzy
nia biegów (5), tapicerka drzwi, półosie, konsola, plastiki, dach 
z szyberdachem, rozrusznik, alternator i inne. Głuchołazy, tel. 
0601/19-62-25
OPELASTRA GSI, 1993 r., 1300 ccm: skrzynia biegów, amor
tyzatory, przekł. kierownicy, drzwi lewe, półosie, przepływo
mierz, chłodnica i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60, 
0601/71-02-84
OPEL ASTRA, 1993 r. : drzwi, prawa ćwiartka, wydechy, 
skrzynia plastiki, zbiorniczki, zderzaki, lusterka Wrodaw, td. 
0609/38-94-79
OPELASTRA, 1994 r. 3-drzwiowy: szyba tylna lewa -100 zł. 
Legnica tel. 0608/03-61-94,076/866-47-00 
foPEL ASTRA, 1994 r. : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
OPELASTRA i, 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, 
tapicerki i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPELASTRA, 1994 r., 1700 ccm, TDI: silnik na częśd, turbi
na  pompa wtryskowa wal, tłoki, głowica uszkodzona śdę- 
gny, gm. Podgórzyn, tel. 075/761-83-65 
OPELASTRA, 1994 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
fotele, zawieszenie tylne, instalacja elektryczna i inne. Wro
cław, tel. 364-47-45
OPEL ASTRA, 1994/95 r . : zderzak przedni, reflektory prawy, 
drzwi lewe do modelu 3-drzwiowego, drzwi tylne, klapa tylna, 
zderzaki tylne, przekl. kierownicy ze wspomaganiem, alter
nator, wentylator z obudową do 1.8, podszybie, filtr pow. Wro
cław, tel. 354-10-43
OPEL ASTRA, 1995 r . : drzwi (przednie, lewe), dach z rdin- 
gami, fotel kierowcy, tapicerka, instalacja elektryczna ukł. 
wydechowy (diesel). Lubań, tel. 0603/60-36-74 
OPEL ASTRA, 1996 r., 1400 ccm ,: tył nadwozia (5-drzwio
wy), pokrywa, błotniki tylne, zderzak, światła, drzwi lewe tyl
ne. Wrocław, tel. 071/352-86-38 do godz. 16,0604/90-12-83 
OPELASTRA, 1996 r . : zderzak, atrapa błotniki, możliwość 
wysyłki. Zielona Góra tel. 0502/23-78-99 
OPEL ASTRA, 1996 r . : poduszki pow. kierowcy i pasażera, 
sensor. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
OPELASTRA, 1997 r. poj. 1.4,1.61: różne części mechanicz
ne. Lubin, tel. 0608/18-78-39
OPELASTRA I, KOMBI. 1997 r.: klapa tylna Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-51-76,0607/43-68-10 
OPEL ASTRA, 1997 r . : kolumny McPhersona przednie, wa
hacze, ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, przeguby, amor
tyzatory, tarcze i zaciski hamulcowe, drążki kier. Wrodaw, tel. 
0603/55-31-83
OPEL ASTRA i, 1998 r . : klapa bez szyby. Lwówek śląski, tel. 
075/782-51-76,0607/43-68-10 
OPELASTRA, 1998 r . : błotnik przedni prawy. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-15-80
OPEL ASTRA II, 1998 r . : lampa tylna -120 zł, chłodnica - 
220 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/88-89-68 
OPEL ASTRA B, 1999 r., 1400 ccm, 16V : osprzęt silnika, 
miska olejowa, kolumny McPhersona. Lubin, tel. 
0601/09-38-88 * •  ‘

OPEL ASTRA II, 1999 r. t  deska rozdz., zaślepka poduszki 
pow. kierowcy, napinacze pasów, tanio. Kępno, tel. 
0601/06-46-56
OPEL ASTRA, 1999 r . : drzwi tylne prawe. Kłodzko, teł. 
0606/46-16-93
OPEL ASTRA, 1999 r . : zawieszenie kpi. z saniami, ABS do 
modelu do poj. 1.6, opony zimowe kpi. zfelgami. Legnica, teł. 
0607/82-57-02
OPELASTRA II, KOMBI, 1999 r.: Idapa tylna bez szyby, zde
rzak tylny. Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76,0607/43-66-10 
OPELASTRA II, 1999 r . : silnik 1,6 Ecotec, skrzynia biegów, 
półosie, osprzęt silnika Paczków, tel. 0603/36-63-27 - 
OPELASTRA, 1999 r ,  1400 ccm: belka ddna -180 zł, napi- 
nacz lewy - 200 zł, chłodnice wody, siniczki reflektorów,-sa
nie silnika i>łotniki przednie, reflektory, lampy tylne do Seda- 
n a  poduszki silnika zderzaki. Wrodaw, tel. 071/783-48-16 
OPELASTRA, 1999 r . : tylne zawieszenie, lampy, tylna kla
pa, tapicerka, szyby boczne, wahacze, prawa podłużnica, 
skrzynia biegów, części silnika 1,4. Zielona Góra, tel. 
0503/65-06-56
OPELASTRA, KADETT: wzmocnienia czołowe. Wyszki, gm. 
Bystrzyca Kłodzka tel. 0603/40-26-76 
OPELASTRA, KADETT, 1991/95 r . : części używane. Wro
daw, tel. 071/372-87-60
OPELASTRA, OMEGA, VECTRA, CORSA, ASCONA, KA
DETT, TIGRA: zderzaki. Wyszki 29, gm Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
OPEL ASTRA, VECTRA: różne częśd. Lwówek Śląski, tel. 
0609/53-4046,0609/53-39-32 
OPEL ASTRA, VECTRA, 1999 r., 1800 ccm : głowica (nie
kompletna). Ostrów Wlkp., td . 062/591-23-67,592-06-69 
O  OPEL ASTRA, VECTRA, CORSA, OMEGA, KA

DETT, CALIBRA, POLONEZ CARO, ATU, TRUCK, 
PEUGEOT 205, 309, 405, 406, 605, PARTNER, 
BOXER, roczn ik i 1980-2000: lampy, reflektory, 
k ie runkow skazy , ha logeny, a trapy, zderzak i, 
chłodnice, b lachy itp . REG-PLAST, W rodaw, u l. 
S trz e g o m s k a  2 /4 , te l.  071 /355-06-07 , 
0602/18-87-35 81010041

OPEL CALIBRA : wyposażenie deski rozdz., przełączniki 
świateł, kierownica z poduszką taśmą i sensorem, napina
cze pasów pirotechn., pompa wspomagania kierownicy, ma
kieta pod. kierowcy, alternator, zbiorniczki, inne. Jdcz-Lasko- 
wice, teł. 071/318-67-18
OPEL CALIBRA: lampy tylne, zderzaki, listewki na tylne słup
ki, podnośniki klapy. Wrodaw, tel. 353-54-13 
OPEL CALIBRA : lampy przednie. Złotoryja, tel. 
076/878-64-36,0602/69-16-37 
OPEL CALIBRA, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
OPEL CALIBRA, 1990/96 r. : różne częśd z demontażu. 
Wrodaw. tel. 071/341-68-84 w godz. 18-22, 0604/87-00-89 
pr. Andrzeja
OPEL CAUBRA, 1992 r., 2000 ccm: zderzak tylny, komplet
ny, lampy tylne, szyba boczna lewa, drzwi lewe, kompletne, 
półosie, skrzynia biegów, filtr powietrza przepływomierz, pom
pa oleju, serwo, ABS, aparat zapłonowy, zegary białe, roz
rusznik. alternator i inne. Milicz, td . 0605/60-33-12

f-e  OPEL ]
tel. 071/789-90-56
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OPEL CAUBRA, VECTRA, 1988/01 r. : skrzynie biegów, 
manualne i automatic, także do wersji 4x4, częśd do skrzyń 
biegów. Wrodaw, tel. 0602/85-0345 w g. 9-18 (pn.-sob.) 
OPEL CORSA: zderzaki przednie i tylne, maska klapa tylna 
do 3- i 5-drzwiowego.., tel. 0502/63-02-35,0601/07-92-86 
OPEL CORSA B : drzwi lewe do moddu 3-drzwiowego, pól
ka tylna do modelu 5-drzwiowego (szara). Bukowice, gm. 
Milicz, teł. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
OPEL CORSA B : deska rozdz. z pełnym wyposażeniem, 
poduszki powietrzne i makiety, napinacze pasów pirotechn., 
fótełe przednie, sensor, nadkole lewe, pompa wspomagania 
kierownicy, klamki, zamki, lampy przednie, przdączniki świa
teł, inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL CORSA, 1000 ccm, Ecotec: silnik na częśd, inne z 
demontażu. Legnica td. 0604/40-56-33 
OPEL CORSA B 3-drzwiowy| dach, podłużnica, klapa tylna 
kompl., tył nadwozia kolumny McPhersona Oleśnica teł. 
071/315-40-51
OPEL CORSA: koła z oponami 145 R13 MS. - 250 zł. Prze
mków, tel. 0608/0942-98
OPEL CORSA, 1400 ccm : silnik kompl. Wrocław, tel. 
0603/10-18-70
OPEL CORSA B : maska błotniki, wzmocnienie czołowe, 
zderzak, atrapa, reflektory, lusterka lampy tylne, nakładu błot
ników. Wrodaw, teL 0601/59-21-76 
OPEL CORSA, diesel: chłodnica zderzak tylny, nowy. Wro
daw. tel. 372-18-17
OPEL CORSA od 1983 r.: finka sprzęgła i hamulca nowa, 
oryginalna, prod. niemieckiej, • 35 zł. Wrocław, tel. 
071/324-63-55
OPEL CORSA B : zderzak, reflektor prawy, drzwi prawe do 
moddu 3-drzwiowego. klapa tylna deska bez zagłówków, 
alternator, rozrusznik. Wrocław, tel. 354-1043 
OPEL CORSA, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-0345 w godz. 9-18 
OPEL CORSA, 1987 r . : szyba tylna zamek. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
OPEL CORSA, 1988 r ,  1000 ccm 3-drzwiowy: różne częśd. 
Piechowice, woj. jeleniogórskie, td . 0607/65-59-61 
OPEL CORSA, 1988 r. : lampy, komputery. Głogów, td . 
076/834-50-48
OPEL CORSA, 1988 r. 1.0,1.3: skrzynia biegów, lampy, ele
menty blacharki, inne częśd. Lubań, td . 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
OPEL CORSA, 1989/90 r . : różne częśd mechaniczne i bla
charskie, fbtde, tapicerki, zawieszenia, szyby i inne. Stefa- 
nowice, tel. 0600/36-13-01,074/858-50-02 
OPEL CORSA, 1990 r . : dużo częśd z rozbiórki. Jawor, td. 
0608/47-26-97
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów (5). Jawor. tel. 076/870-37-13 
OPEL CORSA, 1990 r . : skrzynia biegów (5). Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
OPEL CORSA. 1991 r., 1200 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia i inne. Wrodaw, tei. 0608/29-29-83 
OPEL CORSA, 1992 r., 1200 ccm : silnik, szyby, zderzaki, 
tapicerka i fotele, konsola, lampy, wahacze, piasty, tarcze, 
dach 3D, błotniki, chłodnica sprężyny, elektronika Paczków, 
td . 0603/36-63-27
OPEL CORSA B, 1993/00 r . , : kompletne boczne lusterka
lewa i prawa strona ręczna lub elektryczna regulacja stan
idealny. Wrodaw, teł. 0604/94-65-21
OPEL CORSA B, 1994/00 r . : drzwi, zderzaki, dach, klapa
maska szyby, fotele, boczki, ćwiartki, kdumny McPhersona,
amortyzatory, skrzynia biegów, wahacze, głowica kda, bak.
bdka tylna, wydechy. Wrodaw, td. 0609/38-94-79
OPEL CORSA, 1994/01 r . : elementy blacharki, używane i
różne inne części. Wrocław, td. 071/341-68-84 w godz. 18-22,
0604/87-00-89 prosić Andrzeja
OPEL CORSA, 1995 r . : ukł. kierowniczy ze wspomaganiem,
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zwrotnice, kolumny McPhersona, sprężyny, wahacze. Wro
cław. tel. 0603/55-31-83
OPEL CORSA, 1995 r . : tylna część nadwozia, McPherson, 
wahacze, drzwi, tylna klapa, głowica silnika, komputer, luster
ka, reflektor szyby, belka tylna, zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 
0503/68-45-21
OPEL CORSA B, 1995 r . : zderzak tylny, klapa z szybą dach, 
tył nadwozia, belka, sprężyny, amortyzatory, bak, drzwi lewe, 
szyby boczne, siedzenia, boczki, deska, kierownica, felgi sta
lowe. komputer i inne. Wrocław, tel. 0607/74-02-77 
OPEL CORSA, 1995/00 r . : zestaw drugich pedałów (do na
uki jazdy), zderzak przedni. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-23-67, 
592-06-69
OPEL CORSA, 1996 r . : zderzak przedni i tylny - po 180 zł, 
felgi stalowe kpL -160 zł, klapa tylna nieuzbrojona • 160 zł. 
Wrocław, tel. 0503/98-08-09
OPEL CORSA, 1997 r., 1200 ccm : wtrysk, deska rozdz., 
wyświetlacz do REM, listwa ukł. kierowniczego, amortyzato
ry tylne, pompa ham., lampa prawa przednia, bębny tylne. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL CORSA, 1997 r . : zderzak. Siechnice, woj. wrocław
skie, tel. 0602/88-49-71
OPEL CORSA, 1997 r., 1.0,1.4: chłodnice wody, wentylato
ry, reflektor prawy, wzmocnienie czołowe, lewe wzmocnienie 
*  kielich, reguł, reflektorów, obudowa filtra pow. Wrocław, tel. 
071/783-48-16
OPEL CORSA, KADETT, 1987 r . : części z rozbiórki. Trzeb
nica, tel. 071/312-53-41
OPEL FRONTERA, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: wszystkie części. Choi- 
nów, tel. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
OPEL KADETT KOMBI, 1600 ccm, diesel: drzwi, maska, kla
pa, zawieszenie tylne, skrzynia biegów, koła, fotele, lampy, 
szyby, rozrusznik, zderzaki, alternator, głowica, błotniki. Dzier
żoniów, tel. 0604/39-03-23
OPEL KADETT: lusterka, lampy. Głogów, tel. 076/834-50-48 
OPEL KADETT KOMBI: części blacharki, części mechanicz
ne, skrzynia biegów (5). Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0501/05-34-82 •
OPEL KADETT: szyberdach, stan idealny, metalowy. -150
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-40-77
OPEL KADETT, benzyna : zbiornik paliwa kpi., reperaturki
błotników, tylne boczne szyby, uszczelki, nagrzewnica, inst.
el., silnik wycieraczek, zbiorniczki płynów, podszybie, listwy
ozdobne, panel kontrolny GSi i inne. Jelenia Góra, tel.
0607/15-57-78
OPEL KADETT: felgę z oponoą bezdętkową - 200 zł. Krzy- 
dlina Mała, tel. 071/389-02-27
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: głowica - 450 zł. Legnica, 
tel. 076/854-61-53
OPEL KADETT: silnik 1300 ccm, 1400 ccm, 2000 ccm, 1600 
ccm diesel, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Lesz
no, tel. 0603/77-52-88
OPEL KADETT, 1300 ccm, benzyna : skrzynia biegów (5) 
F-13, cena 400 zł/szt. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
OPEL KADETT KOMBI, 1200 ccm: różne części. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
OPEL KADETT: silnik do remontu 1,31 -150 zł. wał korbowy 
z panewkami i korbowodami 90 zł, alternator 50 zł, aparat 
zapłonowy 50 zł. Oleśnica, tel. 0605/06-90-75 
OPEL KADETT Jezka*, 5-drzwiowy: drzwi • 60 zł/szt, maska 
- 80 zł, klapa tylna - 50 zł, plastiki, alternator, belka tylna, chłod
nica, kolumna zawieszenia i inne, bardzo tanio. Oława, tel. 
0602/59-10-73
OPEL KADETT : skrzynia biegów (4) wraz z przegubami, 
aparat zapłonowy, wałek rozrządu, gażnik, rozrusznik, pom
pa wodna, głowica siln ika 1300 ccm. Ozimek, tel. 
077/465-23-43
OPEL KADETT: rozdzielacz do ABS, półosie z przegubami, 
lusterka, alternatory, gażniki, głowice, wałki rozrządu, apara
ty zapłonowe, chłodnice, zbiornik, drzwi, lampy do wersji kom- 
bi. Środa Śląska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL KADETT : wszystkie części z demontażu. Wrocław, 
tel. 071/344-81-91'
OPEL KADETT, benzyna, diesel: wszystkie części. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
OPEL KADETT 2- drzwiowy: drzwi, szyby kpi. Wyszki, gm.
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
OPEL KADETT, benzyna : skrzynia biegów (5 i 4). Wyszki
29, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
OPEL KADETT GSI: wszystkie części z demontażu. Zielona
Góra, tel. 068/327-70-53
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm: silnik po remoncie kapi
talnym - 500 zł. Wiesław Gierula, 67-115 Bytom Odrzański, 
ul. Głogowska 24 A
OPEL KADETT, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
OPEL KADETT, 1980/84 r . : skrzynia biegów (F10) z półosia- 
mi i przegubami, nagrzewnica, tylny zderzak, zbiornik pali
wa, wentylator chłodnicy, pompa hamulcowa, silniczek wy
cieraczek, szyby boczne i tylna. Namysłów, teł. 077/410-29-91 
OPEL KADETT, 1980/92 r . : różne części z demontażu. Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, OHC : zbiornik paliwa, 
serwo, gażnik, światła, kierunkowskazy, atrapa, siedzenia, 
wahacze, dach, pompa paliwa, konsola, stacyjka, tylny wó
zek, koła, chłodnica, przekładnia kierownicza, rozrusznik, 
zderzaki, aparat zapłonowy. Twórzyjanów, tel. 074/850-44-88, 
0602/53-22-77
OPEL KADETT, 1981/91 r . : różne części z demontażu. Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., benzyna 2-drzwiowy: części 
nadwozia, silnik i skrzynia biegów 1.6, półosie z kolumnami 
McPhersona do  modelu 1.6 gażnik. Wrocław, tel. 
0501/22-24-85
OPEL KADETT, 1983 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: głowice, wał
ki rorządu. półosie, alternator, wahacze, zbiornik, drzwi, wal 
korbowy, środa Śląska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm kombi, używane: wszyst
kie części, fotele Recaro i skórzany kubełkowy. Bratoszów, 
gm. Pieszyce, tel. 074/836-90-49,0607/57-59-50 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm: amortyzatory - 20 zł, gło
wica - 80 zł, szyby kpi. - 30 zł/szt, inne. Jabłonów, gm. Cho
cianów, woj. legnickie, tel. 0608/19-64-30 
OPEL KADETT, 1983 r . : listwy na drzwi (6 szt.), wentylator 
chłodnicy. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: gło
wice, wałki rozrządu, półosie, alternatory, wahacze, zbiornik, 
drzwi. Środa Śląska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL KADETT, 1984 r. 1.3 E, l !6 D: skrzynia biegów, części 
silników. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
OPEL KADETT, 1984 r., benzyna: aparat zapłonu, alterna
tor, gażnik, lampy tylne, licznik, silniczek wycieraczek, 
uszczelki, nowe. Wrocław, tel. 071/357-15-12 
OPEL KADETT, 1984/90 r . : różne części. Kamienna Góra, 
tel. 0604/24-09-72
OPEL KADETT E, 1984/91 r . , : kompletne boczne lusterka,
lewa i prawa strona, ręczna lub elektryczna regulacja, stan
idealny. Wrocław, tel. 0604/94-65-21
OPEL KADETT D, 1985 r., 1300 ccm: półośki z przegubami,
skrzynia biegów, tarcze hamulcowe. Oleśnica, tel.
071/314-38-99,0503/03-45-66
OPEL KADETT, 1985 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik
i skrzynia biegów z dokumentacją • 1.200 zł, drzwi i klapa,
zderzaki do kombi, tapicerka do wersji 3-drzwiowej • 500 zl.
Słupia, tel. 062/786-15-23
OPEL KADETT KOMBI. 1985 r., 1600 ccm, diesel: głowica

po regeneracji, z gwarancją oraz inne części. Wrocław, tel. 
071/355-61-19 wieczorem, 0608/84-46-03 
OPEL KADETT, 1985/91 r. : maska, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, reparatu- 
ki błotników tylnych. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL KADETT GSi, 1985/92 r . : różne części z demontażu. 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
OPEL KADETT, 1985/94 r. : części. Kamienna Góra, tel.
075/746-24-60,0604/56-46-30
OPEL KADETT, 1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel.
0608/47-26-97
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna .łezka": drzwi, 
lampy, dach, amortyzatory, sprężyny tylne i przednie, wnę
trze, felgi, klapa, szyby, serwo i inne. Jawor, tel. 0607/55-41-83 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, OHC Jezka*, 3-drzwio
wy: skrzynia biegów (5), dach z szyberdachem, klapa tylna, 
zderzak tylny, lampy tylne i inne. Legnica, tel. 0603/51-91-02 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: różne części. 
Oleśnica, tel. 0501/71-39-96
OPEL KADETT, 1986 r , 1400 ccm: blok silnika, skrzynia bie
gów (5) F16 + silnik z osprzętem (uszkodzony wał) i gażnik 
(poj. 1800 ccm), • 1.000 zł. Rudziczka, woj. opolskie, tel. 
0607/30-15-75
OPEL KADETT, 1986 r . : skrzynia biegów, zawieszenie, sil
nik ♦ osprzęt silnika, chłodnica, mosty, belki, błotniki, zderza
ki, szyby, drzwi, dach, koła, fotele, półosie i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-57
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: gażnik z kolek
torem, pompa paliwa, aparat zapłonu. Wrocław, tel. 
0605/32-11-46
OPEL KADETT, 1986 r ,  1600 ccm, diesel: silnik na części,
skrzynia biegów, zawieszenia i inne z rozbiórki, Zagrodno,
woj. legnickie, tel. 0606/67-07-22
OPEL KADETT, 1987 r. : różne części. Gryfów śl., tel.
0602/69-17-45
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 1800 ccm : różne części. Jele
nia Góra, tel. 0606/88-97-66
OPEL KADETT, 1987 r . : pokrywy tylne, przednie, zderzaki, 
zawieszenia, szyby, drzwi kompletne, tapicerki, konsola, dach, 
ćwiartki, inne. Kluczbork, tel. 077/413-88-46 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm: skrzynia biegów, maska, 
lampy, oblachowanie, zawieszenia i inne. Legnica, tel. 
0603/67-61-05,0600/24-10-25 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel,: różne części z 
rozbiórki oprócz silnika, wersja 5-drzwiowa - od 10 zł. Łambi
nowice, tel. 077/431-91-73,0607/70-42-41 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm : wszystkie części z de
montażu. Nowa Sól, tel. 0607/65-58-22 
OPEL KADETT, 1987 r. : drzwi lewe i prawe, klapa tylna. 
Wałbrzych, tel. 0603/58-60-90 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1300 ccm : hak, dach. za
wieszenie. Wińsko, tel. 071/389-83-85 
OPEL KADETT, 1987/91 r . : silnik, skrzynia biegów (5), czę
ści nadwozia i inne. Modrzyca, tel. 068/355-01-46 
OPEL KADETT GSI, 1988 r. : różne części. Gostyń, tel. 
065/572-30-22
OPEL KADETT, 1988 r . : błotnik przedni, reflektor prawy, kie
runkowskaz prawy, chłodnica. Oława, tel. 071/313-15-89, 
0604/78-93-74
OPEL KADETT, 1988 r . : maska, drzwi, zderzak przedni, 
chłodnica wody (1.3,1.6), lampy przednie i tylne, kierunkow
skazy przednie, lusterka, silnik 1.3E i 1.6D, z dokumentacją. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
OPEL KADETT, 1988 r ,  1600 ccm: silnik kompl., uzbrojony, 
-1.500 zl. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm. diesel: zawieszenie przed
nie -120 zł. skrzynia biegów (4) • 80 zł, klapa tylna -120 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-49-10, 0602/43-09-41 
OPEL KADETT, 1988 r . : klapa tylna z szybą lampy, drzwi, 
ćwiartka prawa, podszybie plastikowe, dmuchawa, układ kie
rowniczy, błotnik lewy, kolumna McPhersona, szyba tylna pra
wa, serwo z pompą hamulcową. Piława Górna, tel. 
0602/60-19-47
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r . : różne części. Sobieszów, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0607/65-59-61 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 2000 ccm : rozrusznik, wiązka 
do komputera, głowica z zaworami, układ wtrysku, komplet
ny, steronik powietrza, regulator obrotów, pompa wodna, tłoki 
z korbowodami, sonda Lambda, łapy silnika, listwy ozdobne. 
Świdnica, tel. 0605/15-03-40
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r„ 74 tys. km, 1600 ccm, die
sel, : silnik, zawieszenie tylne, zawieszenie przednie, skrzy
nia biegów (5), elementy blacharki do kombi i 3-drzwiowego i 
inne. Świerzawa, tel. 0606/76-31-85 
OPEL KADETT, 1988 r ,  1300 ccm, benzyna: silnik, stan b. 
dobry - 550 zł, zawieszenie, szyby, tylna klapa, maska, błot
niki, hak, koła. Złotoryja, tel. 076/878-29-13,076/878-51-96 
OPEL KADETT E, 1988/91 r., 1400 ccm: drzwi (2-drzwiowy), 
elektr. pompa paliwa, fotele kubełkowe, tapicerka welurowa, 
stan b. dobry, lampy, kierunkowskazy, podnośniki szyb (4 i
2-drzwiowy) i inne części z rozbiórki. Wrocław, tel. 
0605/62-69-98
OPEL KADETT, 1989 r . : wałki rozrządu 1300, alternator, roz
rusznik, lampy tylne przyciemniane, półka tylna, pompa wtry
skowa 1.6 D, pompa hamulcowa, zaciski hamulcowe, bębny 
tylne kpi., pompa paliwa eletron. i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-66-35
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, silnik 1300 ccm, zawieszenia, części blacharki, szy
by i inne. Leśna, tel. 075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm .łezka’ : drzwi, zderzak 
tylny, kolumna kierownicy, szyby boczne, kołpaki, szyberdach, 
półka tylna, kierownica, komputer, instalacja el. kpi. Lubin, tel. 
076/842-72-64
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów, drzwi, zawieszenia, lampy, maska, chłodnica i inne. 
Wrocław, tel. 0608/49-43-99
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r . : drzwi prawe i lewe tylne, 
drzwi prawe przednie, skrzynia biegów F-10. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0603/87-91-52 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm : półosie kompletne, ko
lumny McPhersona, tarcze, tłoczki hamulcowe, lampy tylne, 
siłowniki tylnej klapy, klamki. Świdnica, tel. 0605/15-03-40 
OPEL KADETT, 1990 r. : rozdzielacz do ABS, półosie z prze
gubami, lusterka, alternator, głośniki, głowice, wałki rozrzą
du, aparaty zapłonowe, chłodnica, zbiornik, drzwi, lampy do 
kombi, wal korbowy, środa Śląska, tel. 071/317-53-32, 
0603/82-24-69
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm : silnik z dokumentacją 
skrzynia biegów 151. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
OPEL KADETT, 1990 r. poj. 1.3,1.41: różne części z demon
tażu, nie eksploatowane w kraju. Jawor, tel. 0605/64-11-73 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk: kpi. silnik, ma
ska, drzwi prawe przednie (sedan). Kłodzko, tel. 
0607/09-68-72
OPEL KADETT, 1990 r. 1.3,1'6: silniki, oclone, skrzynia bie
gów, komputery, elementy mechaniczne i blacharskie, inne 
części. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm, benzyna: oś tylna z pia
stami kpi., kolumna kierownicy, pompa hamulcowa, tapicerka 
czarna i siedzenia do 4-drzwiowego, szyby boczne, klapa tyl
na z szybą. Lubin, tel. 076/846-94-56 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r . : różne części. Ręczyn, tel. 
075/771-81-35
OPEL KADETT, 1990 r., 92 tys. km, 1300 ccm : alternator - 
70 zł, rozrusznik, głowica -100 zł, wał + korbowody + tłoki— 
150 zł, gażnik - 70 zł, sprzęgło - 70 zł, samoregulatory - 20 
zł/szt i inne. Świebodzice, tel. 074/854-38-58,0605/13-56-45 
OPEL KADETT, 1990 r. : oś tylna, amortyzatory, kolumny 
McPhersona, sprężyny, wahacze, ukl. kierowniczy, przegu
by, zaciski i tarcze hamulcowe. Wrocław,, tel. 0603/55-31-83 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r . , : nadwozie całe, bez wy
padku, uzbrojone, stan idealny - 3.000 zł, silnik 1,8 -1.400 zł, 
zawiesz.; skrzynia F16 • 500 zł, chłodnice, oś i inne. Pacz
ków, tel. 0603/36-63-27

OPEL KADETT S, 1991 r. I  lampa prawa przednia, szyby 
bocznewersja 2-drzwiowa, fotele prfednie, ukł. wydechowy, 
osprzęt silnika 1,4; 1,6 (pompa wtrysku dieseł), opony, irtst. 
elektr., zamki, głowica, tłoki, wał, lusterka zewn., inne. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 98 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna : silnik oclony z dokumentacją skrzynia biegów (5), za
wieszenie przednie, zderzaki, klapa, maska, drzwi, szyby, grill, 
błotniki, koła, stacyjka, zbiorniczki, elementy wnętrza, hak, 
komputer, czujniki, chłodnica, lampy, kierunkowskazy i inne. 
Legnica, tel. 0501/56-63-28
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm : części mechaniczne i 
blacharskie. Wrocław, tel. 0601/56-61-28 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm : silnik, skrzynia biegów i 
inne. Żary, tel. 0604/82-38-55
OPEL KADETT, ASTRA, VECTRA : zawieszenie, oblacho
wanie, silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15. 
0601/79-30-54
OPEL KADETT, CORSA : klapa tylna. Wyszki 29, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
OPEL KADETT, CORSA, OMEGA: różne części blacharskie 
i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
OPEL MANTA B : skrzynia biegów (4), automatic - 200 zł i 
inne części lub zamienię na skrzynię biegów (5), automatic. 
Wrocław, tel. 0501/83-99-43
OPEL MANTA, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
OPEL MANTA, 1985 r . : drzwi • 60 zł/szŁ, most tylny - 200 zł, 
wał napędowy -100 zł, skrzynia biegów autom. • 300 zł, kla
pa tylna • 30 zł, lampy tylne - 20 zł/szt., amortyzatory • 30 
zł/szt.. rozrusznik • 50 zł, alternator • 50 zł, wtrysk - 80 zł i 
inne. Żary, tel. 068/375-35-64 po godz. 20,0600/32-48-63 
OPEL MONTEREY, 40 tys. km, 3200 ccm, benzyna: skrzynia 
biegów wraz z reduktorem, stan b. dobry • 2.300 zł i inne czę
ści. Jelenia Góra, tel. 075/762-11-67 
OPEL MONTEREY : szyba przednia. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
OPEL OMEGA KOMBI, 2000 ccm : głowica mostu tylnego, 
drzwi, plastiki, błotniki. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 
0609/48-26-74
OPEL OMEGA B, C : lampy ksenonowe. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA B : maska -100 zi, błotnik przedni, prawy • 80 
zł. Bukowice, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
OPEL OMEGA A : relingi. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0501/05-34-82
OPEL OMEGA KOMBI, B, 2500 ccm, TDs: skrzynia biegów 
(5), zbiornik paliwa z pompką lusterko wsteczne, alternator, 
wtryski. Głogów, tel. 0603/10-97-64 
OPEL OMEGA B : kierownica z poduszką i taśmą oraz ma
kieta poduszki, sensor, poduszki pow. foteli, napinacze pa
sów pirotechn. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL OMEGA, 2300 ccm, diesel, turbo D : głowica • 500 zł. 
Legnicą tel. 076/854-61-53
OPEL OMEGA B. KOMBI: klapa tylna bez szyby, kolumny 
McPhersona kpi., nagrzewnice. Lwówek śląski, tel. 
075/782-51-76,0607/43-68-10 
OPEL OMEGA, 2300 ccm, dieseł: rozrusznik - 90 zł, alterna
tor, głowica, tłoki, misa olejowa, łapy aluminiowe, pompa wtry
skowa, wał korbowy i inne. Międzybórz, tel. 062/785-65-62 
OPEL OMEGA C : reflektory ksenonowe. Nowogrodziec, tel. 
0603/97-56-96
OPEL OMEGA B : felgi stalowe, 15*, 5 szt, - 650 zł. Oleśnica,
tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49
OPEL OMEGA : zawieszenie, siln ik. Prusice, tel.
071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54
OPEL OMEGA : chłodnica. Siechnice k. Wrocławią tel.
071/311-54-13 w godz. 9-17.0608/41-76-04
OPEL OMEGA 1800-2000 ccm: skrzynie biegów, półosie.
pompa wspomagania, pompa ABS. środa śląska, tel.
0601/87-45-09
OPEL OMEGA A, 2000 ccm: przepływomierz, półoś. Świdni
ca, tel. 074/845-32-80, 0608/83-17-13 
OPEL OMEGA, 2000 ccm. benzyna: głowica ♦ wałek. Świd
nica. tel. 074/853-37-36.0607/48-99-86 
OPEL OMEGA : różne części. Świebodzice, tel. 
0501/44-98-38
OPEL OMEGA KOMBI B, 2000 ccm, 16V: zawieszenia kpi., 
osprzęt silnika, ABS, drzwi tylne lewe, plastiki, lampa prawa, 
belka zderzaka, sonda lambda, inne (możliwa wysyłka). Wro
cław, tel. 0603/10-18-70
OPEL OMEGA: drzwi tylne lewe. Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
OPEL OMEGA : silnik, zawieszenie, chłodnica, katalizator, 
chłodnica klimatyzacji, pompa do kliamtyzacji, grill, siedze
nia, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA : różne części silnika. Wrocław, tel. 
071/785-76-94,0604/71-66-24 
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkowska
zy, wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL OMEGA KOMBI: ćwiartki, drzwi, poduszki powietrzne, 
zawieszenia, most tylny i inne. Wrocław, tel. 0503/74-80-58 
OPEL OMEGA A : zawieszenie tylne. Wrocław, tel. 360-83-01 
OPEL OMEGA B : drzwi przednie i tylne prawe, stan idealny 
- 80 zł/szL Wrocław, tel. 785-54-51 
OPEL OMEGA, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne I au
tomatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
OPEL OMEGA, 1986/93 r., benzyna : linka sprzęgła i linka 
maski, nowe, oryginalne, prod. niemieckiej, • 35 zł. Wrocław, 
tel. 071/324-63-55
OPEL OMEGA, 1987 r., 150 tyś. km: skrzynię biegów, zawie
szenie tylne, kolumnę ze wspomaganiem, wały pędne, tłumi
ki, katalizator, pompę hamulcową ABS, steronik, komputer, 
siedżenia, konsolę z licznikami, inne. Lądek Zdr., tel. 
074/814-81-72
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
blacharka i inne. 2ary, tel. 0608/35-00-89 
OPEL OMEGA CD A, B, 1987/98 r .,: kompletne boczne całe 
lusterka, lewa i prawa strona, pełna elektryka, podgrzewanie. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
OPEL OMEGA, 1988 r . : most tylny, - 400 zł. Bielany Wro
cławskie, tel. 071/311-98-01
OPEL OMEGA A, 1988 r., 2000 ccm : silnik - 400 zł, silnik, 
kpl.dokum. - 600 zł, tarcza + docisk sprzęgła -100 zł, drzwi 
tylne lewe - 50 zł, rozrusznik'- 70 zł, skrz. biegów - 350 zł, 
termostat - 50 zł, pompa wody -100 zł, klapa bagażnika • 30 
zł, szyberdach • 30 zł, głowica • 350 zł. Dzierżoniów, tel. 
0608/22-82-60
OPEL OMEGA, 1988 r., 2400 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów, części karoserii, mechaniczne i inne. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 3000 ccm : silnik, zawiesze
nia i inne części z demontażu. Legnica, tel. 0605/14-57-59 
OPEL OMEGA, 1988 r . : drzwi, klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/56-61-28
OPEL OMEGA, 1988 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
OPEL OMEGA, 1988/01 r . : różne części blacharskie z de
montażu i inne. Wrocław, tel. 341-68-84 w godz. 18-22, 
0604/87-00-89 pr. Andrzeja
OPEL OMEGA,. 1989 r . : różne części. Środa Śląska, tel. 
0603/74-96-57
OPEL OMEGA A KOMBI, 1989 r . : klapa tylną drzwi prawe, 
szyby, wał, most, wózek, skrzynia biegów, lusterka, mech. 
szyb, drzwi, plastiki. Wrocław, tel. 071/368-77-59, 
0602/74-84-24
OPEL OMEGA, 1989 r„ 2300 ccm, diesel: silnik, głowica, 
szyberdach, chłodnica, zderzak tylny, lampy tylne, drzwi, ta
picerka, korbowody, tłoki, zawieszenie przednie. Lubin, tel. 
0604/34-85-89
OPEL OMEGA SEDAN. 1989 r.. 2000 ccm, wtrysk : różne 
części z rozbiórki. Lwówek śląski, tel. 075/782-35-11

OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm: silnik, pompa wody, szy
by, drzwi, wnętrze, rozrusznik, tarcze ham., szyberdach, dach 
(kombi), wał. inst el., zbiornik paliwa, tapicerka. Oleśnica, tel. 
.071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL OMEGA, 1989 r . : silnik, osprzęt silnika, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, błotniki, zderzaki, chłodnica, 
szyby, drzwi, maska, dach, koła i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
OPEL OMEGA, 1989 r . : drzwi prawe - 300 zł, lampy tylne - 
70 zł, wyłącznik kierunkowskazów - 80 zl, stacyjka, korek z 
kluczykiem -150 zł. Wrocław, tel. 071/363-43-30 
OPEL OMEGA, 1989/90 r . : elementy blacharki, lampy, tapi
cerka, felgi aluminiowe 5-ramienne, stan b. dobry. Legnica, 
tel. 0607/29-31-71
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm: skrzynia biegów automa
tyczna, drzwi, zawieszenia, chłodnica i inne. Długołęka, tel. 
071/315-10-19
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
amortyzatory, wahacze, zwrotnice, most tylny, pompa paliwa, 
maska, błotniki, drzwi, zderzaki, lampy, grill, chłodnica, na
grzewnica, przepływomierz, lusterka i inne. Legnica, tel. 
0605/13-16-60,0601/71-02-84 
OPEL OMEGA SEDAN, KOMBI, 1990 r., 3000 ccm, benzyna 
: różne części, skrzynia biegów (5 i automat). Wieruszów, 
tel. 0602/22-06-34
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA A, 1990/93 r . : różne części z rozbiórki, me
chaniczne i blacharskie, zawieszenia, fotele, koła, szyby, 
drzwi, dach. Stefanowice, tel. 0600/36-13-01 ,074/858-50-02 
OPEL OMEGA A, 1991 r., 2600 ccm, benzyna : kpi. zawie
szenie przednie, przekł. kierownicy, serwo z pompą ham. i 
sprzęgłową komputery, przełącznik zespolony pod kierowni
cę. Strzegom, tel. 0602/36-49-85 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991/92 r . : silniki 1,8,2,0, szyby, za-
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wiesz., most, drzwi, wnętrze, konsola, lampy, błotniki, dach, 
aluminiowe koła i zwykłe, zamki i stacyjka, zderzak, grill. Pacz
ków, tel. 0603/36-63-27
OPEL OMEGA, 1992 r., 2600 ccm : części blacharki, drzwi, 
zderzaki, zawieszenie, szyby, dach, progi, skrzynia biegów
(5). napęd, środki. Dalków, tel. 076/831-66-32 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., poj. 1800 ccm, 2000 ccm oraz 
2300 ccm, TDi: skrzynia biegów, drzwi, zawieszenia, lampy, 
chłodnice, elektronika, fotele, konsola z zegarami, tapicerka, 
zamki, wszystkie części oclone. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL OMEGA, f992 r., 2000 ccm, benzyna : klimatyzacja 
kompletna lub na części pojedynczo, amortyzatory, wahacze, 
belka silnika, podłużnice i inne części. Wrocław, tel. 
0605/42-40-59
OPEL OMEGA, 1993 r. 4-drzwiowy : klapa tylna do kombi, 
skrzynia biegów (5) do silnika o poj. 2.0 i skrzynia biegów (5) 
do poj. 2.8 z 92 r. Legnica, tel. 0607/82-57-02 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm: silnik, rozrusznik, 
dach, szyberdach, drzwi, klapa bagażnika, podsufitka, pom
pa wody, pompa ABS, szyby, klamki, zamki, felgi, chromy, 
roleta tylna, wał, inne części. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
OPEL OMEGA B, 1994/00 r . : lampy ksenonowe, nowe, -1.800 
zł. Now Sól. tel. 0602/10-20-03 
OPEL OMEGA B, 1996 r . : wózek tylny, wahacz tylny, lewy, 
kolektor ssący, kola rozrządu, instalacja elektr., zamki drzwi, 
inne. Oława, tel. 071/313-15-89,0604/78-93-74 
OPEL OMEGA B. 1996 r., 2500 ccm, turbo D : głowica kom
pletna, - 1.400 zł. Bolesławiec, tel. - 075/734-19-92, 
0604/43-83-08
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500. ccm, V6 : ćwiartki 
tylne, drzwi, lusterka, błotniki, zderzak, zawieszenie, konso
lą  poduszki pow., skrzynia biegów, osprzęt silnika, serwo, 
instalacja, napinacze, ukł. kierowniczy, półosie, wał, most, 
fotele, tapicerki, felgi aluminiowe 17* i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL OMEGA B, 1996 r . : płaty drzwi, nakładka zderzaka 
tylnego, lusterko lewe, podszybie, sprężyny, tarcze ham., za
ciski, końcówki drążków, klamki, zamki, pasy, uszczelki, fote
le, inne części. Oleśnica, tel. 071/314-33-73.0603/23-45-49 
OPEL OMEGA B, 1996 r . : lampy przednie soczewkowej kse
nonowe. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
OPEL OMEGA B, C, 1996/00 r . : reflektory ksenonowe kpi., 
stan b. dobry. Legnica, tel. 0607/82-32-73 
OPEL OMEGA, 1998 r . : lampa przednia prawa, - 500 zł. Wro
cław, tel. 354-35-27
OPEL OMEGA, 1999 r., 2500 ccm, T D : lampy przednie so
czewkowe i ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lampy. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
OPEL OMEGA C, 2000 r . : lampy soczewkowe i ksenonowe 
przednie. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
OPEL OMEGA C. 2001 r . : lampy ksenony oraz maska, grill, 
zamki, wygłuszenie, nowa, • 2.300 zł. Kłodzko, tel. 
0603/51-58-91
OPEL OMEGA B KOMBI: klapa tylna, szyby kpi. Wyszki 29, 
gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
OPEL OMEGA B, VECTRA B, ASTRA, CORSA A : pokrywa 
silnika. Wyszki 29, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
OPEL REKORD, 2000 ccm, benzyna: kolumna kierownicy • 
50 zł, wał napędowy - 80 zł, pompa hamulcowa z serwem • 
100 zł, zegary, liczniki - 50 zł, szyby tylne ogrzewane - 50 zł, 
lampy tylne - 25 zł/szt Kwietno, tel. 071/795-12-77 
OPEL REKORD, 2300 ccm, diesel: rozrusznik - 90 zł, alter
nator, głowica, tłoki, misa olejowa, łapy aluminiowe, pompa 
wtryskowa, wał korbowy i inne. Międzybórz, tel. 062/785-65-62 
OPEL REKORD : głowica ♦ wałek. Świdnica, tel. 
074/853-37-36,0607/48-99-86 
OPEL REKORD: skrzynia biegów, automatic. Wyszki 29, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
OPEL REKORD, 1971 r., 1700 ccm, benzyna: różne części z 
rozbiórki, silnik • 300 zł, skrzynia biegów - 200 zl, most, szy
by, inne. Strzelin, tel. 0607/80-53-03 
OPEL REKORD, 1979 r . : różne blacharki i mechaniczne z 
demontażu. Wschowa, tel. 0605/74-05-31 
OPEL REKORD, 1980 r . : silnik - 700 zl. skrzynia biegów - 
200 zł, szyby (wszystkie), most - 200 zł, zawieszenie przed
nie - 300 zł, inne części z demontażu. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54, 090/34-14-92
OPEL REKORD, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
OPEL REKORD KOMBI, 1981 r . : różne z rozbiórki. Miero
szów, tel. 074/880-10-94,074/845-89-07 
OPEL REKORD, 1983 r., 2200 ccm, benzyna: różne części z 
rozbiórki. Wrocław, tel. 0601/56-61-28 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm: skrzynia biegów, silnik, 
zawieszenie przednie i tylne. Złotoryja, tel. 0607/25-88-96 
OPEL REKORD, 1984 r. 1800, 2000, 2300 ccm: silnik + 
osprzęt silnika, skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, 
szyby, drzwi, dach, maska, fotele, koła, chłodnica, półosie. 
błotniki, zderzaki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OPEL REKORD, 1985 r ,  90 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, 
oclony, sprowadzony z Niemiec, skrzynia biegów, możliwość 
sprawdzenia, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 0606/44-66-83, 
0608/48-77-29
OPEL REKORD, 1986 r . , : drzwi, zderzaki, lampy przednie i 
tylne, maska przednia i tylna, błotniki przednie, szyby przed
nia i tylna, kierunkowskazy, lusterka. Kluczbork, tel. 
0606/35-55-17,0602/59-11-69

OPEL REKORDr-t986 r.,“  2300 ccm, d ieseł: różne części- 
Wrocław, tel. 071/398-81-99
OPEL REKORD, 1Ś86 r., 2300 ccm, diesel: wszystkie części 
z demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL REKORD, MONZA, 1900 ccm, benzyna : głowica. 
Świdnica, tel. 074/853-37-36,0607/48-99-86
0  OPEL SENATOR, REKORD, MONZA, COMMODO- 

RE, skup i sprzedaż, w szystkie  części, wymiana 
siln ików , zniszczone samochody z polską doku
m entacją  w  sprzedaży piękne samochody mar
k i O pe l S ena to r, ta n io . D z ie rż o n ió w , te l.  
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02020241

OPEL SENATOR, 2500 ccm : komputer - 400 zL Bierutów,
woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74
OPEL SENATOR : maska silnika. Bukowice, gm. Milicz, tel.
071/384-50-76,0606/70-51-17.
OPEL SENATOR B : maska silnika. Lwówek śląski, tel. 
075/782-37-40
OPEL SENATOR, 1980 r., 3000 ccm, wtrysk: silnik, stan b. 
dobry - 800 zł, skrzynia biegów automat - 600 zł. Złotoryja, 
tel. 0603/22-91-99
OPEL SENATOR, 1983 r . : skrzynia biegów, silnik + osprzęt, 
szyby, mosty, belki, drzwi, dach, błotniki, zderzaki, zawiesze
nie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
OPEL SENATOR, 1983 r., 2000 ccm, benzyna: maska, błot
niki, deska rozdzielcza, komputer, światła tylne, atrapa, chłod
nica, pasy bezpieczeństwa, inne. Wrocław, tel. 071/350-60-07 
OPEL SENATOR, MONZA: lampy tylne i przednie. Duszniki 
Zdrój, tel. 074/866-96-95
OPEL SINTRA : kierownica skórzana z poduszką taśmą i 
sensorem, napinacze pasów pirotechn., silniczki podnosze
nia szyb i szyberdachu, makieta poduszki kierowcy, lusterko 
wewn. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL TIGRA: drzwi prawe (kompletne), klapa tylna z szybą 
(kompletna), zawieszenie przednie (kompletne), półosie, 
zwrotnice, wahacze, stabilizator, kolumny McPhersona. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
OPEL TIGRA: deska rozdz. z wyposażeniem, poduszki pow.
1 makiety, kierownica skórzana z taśmą sensor, napinacze 
pasów pirotechn., pompa wspomagania kierownicy. Wrocław, 
tel. 0606/23-35-56
OPEL TIGRA, 1980/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
OPEL TIGRA, 1996 r., 1400 ccm, E : podsufitka z miejscem 
na szyberdach, komputer, pompa paliwa, plastiki wnętrza - 
od 10 zł. Łambinowice, tel. 077/431-91-73,0607/70-42-41 
OPEL TIGRA, 1996 r . : fotel kierowcy, listwa wspomagania, 
tylny zderzak, przełączniki do kierownicy, ukł. wydechowy. 
Niemodlin, tel. 0604/82-52-39
OPEL TIGRA, 1999 r. : zderzak. Radwanice, tel. 
0602/88-49-71
OPEL VECTRA: tył karoserii., tel. 0603/28-38-04 
OPEL VECTRA B : deska rozdz. + wyposażenie, poduszki 
powietrzne, sensor, napinacze pasów pirotechn., lusterko 
wewn., listwy drzwiowe, przełączniki, zamki, klamki, lampy z 
silniczkami, zawieszenie, zwrotnice, serwo zpompąhamulc., 
pompa ABS, pompa wspom. kierownicy. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
OPEL VECTRA B : nakładka progu. Wałbrzych, teł. 
0603/58-60-90
OPEL VECTRA B : chłodnica klimatyzacji (nowa). Wrocław,
tel. 071/339-09-62 w godz. 16-20
OPEL VECTRA: przekł. kierownicy, pompa wspomagania -
350 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-98,0606/82-42-82
OPEL VECTRA A : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe,'
atrapa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław,
tel. 0603/66-97-27
OPEL VECTRA, 1600 ccm, 16V : napinacz paska - 70 zł. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
OPEL VECTRA B : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL VECTRA od 1986 r.: linka sprzęgła i .hamulca, nowa, 
oryginalna, prod. niemieckiej, • 35 zł. Wrocław, tel. 
071/324-63-55
OPEL VECTRA BC: zderzak przedni. Wrocław, tel. 353-37-26 
OPEL VECTRA, 1800 ccm : skrzynie biegów, uszkodzony 
mechanizm różnicowy. Wrocław, tel. 0501/38-64-07,
364-43-24
OPEL VECTRA, 1980/01 r. : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
OPEL VECTRA, 1988/01 r . : różne części mechaniczne i bla
charskie, zawieszenia, skrzynie biegów i inne. Wrocław, tel. 
341-68-84 w g. 18-22, Andrzej, 0604/87-00-89 
OPEL VECTRA GL, CD, 1988/01 r . : lusterka boczne, kom
pletne, szare, czarne i inne, lewe i prawe, z ręczną lub elek
tryczną regulacją Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
OPEL VECTRA, 1988/95 r. 1.6,1.8, 2.0: silnik, skrzynia bie
gów, szyby, lampy, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 
0503/79-99-02
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm: głowica, drzwi lewe tyl
ne, zawieszenia. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
OPEL VECTRA, 1990 r., 120 tys. km, 2000 ccm: silnik i inne 
części. Leszno, tel. 0601/07-86-67 
OPEL VECTRA, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, 90 kM : sil
nik - 1.000 zł, skrzynia biegów F16 - 300 zł, siedzenia kpi. - 
200 zł, chłodnica z wentylatorem -150 zł, inst elektr. -100 zł, 
pompa ham. • 120 zł, most tylny kpi. - 200 zł, błotnik przedni 
lewy *  kierunkowskaz -120  zł i inne części. Świdnica, tel. 
074/853-36-70
OPEL VECTRA. 1991/92 r . : zderzak przedni, szkła reflekto
rów, błotnik lewy, drzwi przednie prawe, klapa tylna do seda- 
na, zderzak tylny, przekł. kierownicy ze wspomaganiem. Wro
cław, tel. 354-10-43
OPEL VECTRA, 1991/97 r . : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
OPEL VECTRA, 1992 r . : zawieszenie przednie, belka pod 
silnik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przednie 
lewe, reflektory, lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL VECTRA, 1992 r . : zderzak tylny, głowica silnika, dach, 
szyby boczne, McPherson, kolektor wydechowy, sonda Lamb
da, pompa paliwa, rozrusznik, wahacze, felgi stalowe. Wro
cław, tel. 0503/68-45-21
OPEL VECTRA, 1994 r.: ćwiartka lewa, przednia, tylna belka 
z ABS, silnik, skrzynia biegów F-13 i  inne. Lubomierz, tel. 
075/783-36:94,0603/87-91-52 
OPEL VECTRA, 1994 r . : ukł. kierowniczy ze wspomaganiem 
i bez wspomagania, kolumny McPhersona przednie, waha
cze, drążki kier., amortyzatory, sprężyny. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
OPEL VECTRA, 1995/00 r . : zderzak przedni. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/591-23-67,592-06-69 
OPEL VECTRA A, 1996 r., 2000 ccm : błotniki (2 szt) nowe, 
wzmocnienie czołowe dolne, chłodnica wody i klimatyzacji, 
filtr powietrza, przepływomierz, rozrusznik, alternator, pom
pa ABS, McPherson lewy i przedni oraz inne. Twardogóra, 
woj. wrocławskie, tel. 0605/60-33-12 
OPEL VECTRA B, 1997 r . : listwy i klamki komplet Oborniki 
Śląskie, lei. 0600/81-69-72
OPEL VECTRA, 1997 r . : zderzaki, kierunkowskazy, szyba 
tylna. Groblice, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
OPEL VECTRA, 1997 r.. 1600 ccm. 16V: różne części. Kłodz
ko, tel. 0609/42-39-90
OPEL VECTRA B, 1997 r.. 60 tys. km, 1600 ccm: McPherson 
lewy kpi, • 150 zł. Legnica, tel. 0606/95-08-98 
OPEL VECTRA, 1997 r., 1600 ccm: kierunkowskazy, reflek
tory, chłodnice wody, klimatyzacji, wentylatory, halogeny, 
wzmocnienie czołowe, zderzak przedni, błotnik lewy, drzwi, 
(usterko lewe, nakładka progu prawego. Wrocław, tel. 
071/783-48-16
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w ystaw iam y fak tu ry  VAT

OPEL VECTRA, 1997/00 r„ 1600 ccm. 16V : różne części. 
Wrocław, tel. 0609/42-39-90
OPEL VECTRA, 1998 r . : zderzak przedni, -180 zł. Legnica,
tel. 0608/03-61-94,076/866-47-00
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r . : drzwi kpi., poduszki pow.,
zderzaki, almpy, relingi, liczniki, lusterka, felgi aluminiowe,
maska, błotniki, halogeny, szyby. Lwówek Śląski, tel.
0603/33-73-96
OPEL VECTRA B, 2000 r . : reflektory ksenonowe bez prze
twornic - 1.300 zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
OPEL VECTRA, 2000 r. : kolumny McPhersona przednie, 
zwrotnice, tarcze hamulcowe, drążki, ukł. kierowniczy, sprę
żyny, zaciski hamulcowe. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
OPEL VECTRA, 2000 r . : poduszki powietrzne i sensor. Zie
lona Góra, tel. 0503/65-06-56
OPEL VECTRA, ASTRA, 1993 r., 90 tys. km. 1700 ccm, tur
bo D : silnik kpi., skrzynia biegów (5) F13, F16, półosie, roz
rusznik, alternator, sprzęgło, chłodnica wody, turbiny. Choj
nów, teł. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
OPEL ZAFIRA, 1999 r . : poduszki pow., skórzana kierownica 
z taśmą i sensorem, makiety poduszek, napinacze pasów pi- 
rotechn., silniczki lamp i podnoszenia szyb oraz szyberda- 
chu, halogeny, lusterka Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL ZAflRA, SINTRA od 1998 r.: różne części mechanicz
ne i blacharskie. Drezdenko, tel. 095/762-45-34, 
0602/18-44-78

O  OPEL KADETT E, CORSA A, B, ASTRA I, II, VEC- 
TRA A, B, OMEGA A, B, CALIBRA : zawieszenie 
przednie, zderzaki przednie i ty lne, lampy przed
n ie  i ty lne, b ło tn ik i, k lapy ty lne, m aski, drzw i, 
ch łodn ice  +  wentyla tory, p las tik i karoseryjne i 
inne  części. Je len ia  G óra, te l. 075/641-94-40, 
0605/23-78-50 84015901

PEUGEOT, 1900 ccm, diesel: stacyjka, kołyska pod silnik, 
części blacharskie i inne. Wrocław, tel. 372-61-32, 
0501/18-20-77
PEUGEOT 106: zderzak tylny -120 zł.
PEUGEOT 106 : lampy, zderzak. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 
071/315-40-51
PEUGEOT 106 : różne części blacharskie. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT 106 : różne części blacharskie, zderzaki. Legni
ca, tel. 076/850-20-03,0608/32-28-52 
PEUGEOT 106, 1400 ccm, d iese l: silnik. Oleśnica tel. 
071/315-40-51

3P010623 TANIO!!! v svłk a  
SPRZĘGŁA 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW 
LUK SACHS

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

PEUGEOT 106: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmocnie
nie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPhersona, lu
sterka, tylna klapa, reflektory, halogeny, kierunkowskazy. 
Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 106 : kolumna McPhersona, stacyjka i zamki, 
dmuchawa,, deska rozdz., lampy tylne, czujniki, przełączniki 
świateł i wycieraczek, silniczek wycieraczek, siłowniki klapy 
tylnej i inne. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
PEUGEOT 106,: klapa tylna zderzak tylny, - 800 zł. Wro
cław, teł. 0604/96-90-37
PEUGEOT 106: zderzak tylny, -120 zł. Aleksander Lesiński, 
51-210 Wrocław, ul. Kopańskiego 45 
PEUGEOT 106,1994 r . : konsola przednia dmuchawa chłod
nica błotnik lewy przedni, skrzynia biegów (1.1), półosie, roz
rusznik. Paczków, teł. 0607/70-02-96 
PEUGEOT 106,1995 r., 1500 ccm, diesel: silnik + części i 
osprzęt, półosie, zawieszenia, plastiki, instalacja el., mecha
nizmy i inne częśći. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
PEUGEOT 106,1996 r . : zderzak, wzmocnienie przednie, błot
nik. Marcinkowice, tel. 071/311-76-55 J  
PEUGEOT 106,1998 r. 3-drzwiowy, 5-drzwiowy: klapa tylna 
z szybą (kompletna), tylna oś (kompletna). Smardzów, tel. 
071/398-33-51.314-38-54
PEUGEOT 106,1999 r . : zderzak tylny, -150 zł. Wrocław, tel.
348-00-28
PEUGEOT 205 : różne części blacharskie. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT 205: maska drzwi, błotniki, zderzaki, grill, chłod
nica, obudowa z wentylatorami, reflektory. Siechnice, tel. 
071/311-39-14.0602/71-26-65 
PEUGEOT 205, 1900 ccm, d iese l: silnik, oclony, głowica 
skrzynia biegów (5). środa śląska tel. 0601/87-45-09 
PEUGEOT 205: wałek rozrządu, tablica licznikowa, stacyjka 
i zamki drzwi, przegub kier., lampy tylne, wacum pompa lam
pa cofania i przeciwmgielna, przełączniki świateł i wyciera
czek, serwo i pompa hamulcowa, reguł, świateł, siłowniki kla
py tylnej, zaciski hamulcowe. Wrocław, teł. 343-80-83 wewn. 
279,0605/33-93-93
PEUGEOT 205 GTI, 1900 ccm : zderzaki, spoiler z otworem 
na halogeny, chłodnica tarcze i klocki hamulcowe, nowe, 
kolumny McPhersona, błotniki. Wrocław, teł. 0604/87-70-11 
PEUGEOT 205: maska błotniki, zderzak, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 205 : różne części. Żemiki Wrocławskie, tel. 
071/344-68-89 do godz. 15
PEUGEOT 205,1986 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, tel. 
076/870-37-13
PEUGEOT 205, 1986 r. : różne części. Przemków, tel. 
076/831-90-77,0604/66-04-86 
PEUGEOT 205,1987 r., 1600 ccm, benzyna: silnik z pełnym 
oprzyrządowaniem, nowy alternator, rozrusznik, - 800 zł. Po
lanica Zdrój, tel. 074/868-13-22 
PEUGEOT 205,1987 r . : drzwi i maska do wersji 4-drzwio- 
wej. Wrocław, tel. 0601/56-61-28 
PEUGEOT 205,1987 r „  1200 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
blacharka i inne. Żary, tel. 068/374-81-85 
PEUGEOT 205,1988 r., 1800 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów (5). klapa tylna, drzwi. Złotoryja tel. 076/878-37-90, 
0502/62-87-74,0608/23-97-08 
PEUGEOT 205,1990 r. 1.4,1.6: silniki, oclone, skrzynie bie
gów, kolumny McPhersona półosie, lampy, drzwi, lusterka 
inne części. Lubań. tel. 075/721-52-31.0604/56-15-28 
PEUGEOT 205,1990 r., 110 tys. km, 1900 ccm. diesel: silnik

kompl., uzbrojony, • 1.550 zł. Malczyce, teł. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94 r  ,
PEUGEOT 205,1991 r . : różne części mechaniczne i blachar
skie. Wrocław, teł. 0603/63-43-13 
PEUGEOT 205, 1993 r. : różne częśći: Chojnów, tel. 
076/819-17-56,818-70-01
PEUGEOT 205,1993 r . : lewarek zmiany biegów, lampa tyl
na  grill. Wrocław, teł. 071/353-54-13 
PEUGEOT 205, 305, 1984 r. 1000,1400,1600 ccm: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenie, osprzęt silnika, bak, szyby, 
koła chłodnica błotniki, zderzaki, mosty, belki i inne. Wał
brzych, teł. 074/846-49-57
PEUGEOT 205, 309 1.8D, 1.4D, 1.9D, 2.5D : głowice silni
ków, walki rozrządów, stopki, pompy wakum, bębny hamul
ca, belki tylne, amortyzatory, pompy wspomagania kier., czę
ści silników, silniki 1.8D, 2.5D, również benzyna skrzynie bie
gów (5), komputery i inne. Chojnów, tel. 076/817-21-15, 
0606/47-11-90
PEUGEOT 205,309,1990/92 x. 1.4-1.5 ccm: silniki, stan do
bry, kompletna dokumentacja + inne części. Zalipie, gm. Pla
terówka, teł. 075/722-11-91
PEUGEOT 205, 405 różne roczniki: części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60 -
PEUGEOT 205,405, 605 : elem. zawieszenia silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 206 : różne części blacharskie. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT 206 : różne części blacharskie, zderzaki. Legni
ca, teł. 076/850-20-03,0608/32-28-52 
PEUGEOT 206: uzbrojenia drzwiowe, klamki, zamki, podno
śniki szyb, tapicerki, od 30 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-21-58,0601/85-94-23 
PEUGEOT 206: maska, błotnik, grill, wzmocnienie przednie, 
zderzaki i inne. Siechnice, tel. 071/311-51-27 
PEUGEOT 206: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, lusterka halogeny, reflektory, tylne lampy i 
klapa tylna oś, belka pod silnik, wahacze, zwrotnice, kolum
ny McPhersona, chłodnice, obudowa z wentylatorem. Siech
nice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 206: wózek, wahacze, półosie, zwrotnice, kolum
ny McPhersona listwa kierownicza, oś tylna (kompletna). 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
PEUGEOT 206 : lampa tylna lewa. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92
PEUGEOT 206 : reflektor prawy, - 150 zł. Wrocław, tel.
325-47-65
PEUGEOT 206,1998/01 r . : przednia lewa i prawa ćwiartka, 
wózek pod silnik, szyba boczna drzwi lewe, zawieszenie tyl
ne, ABS, nagrzewnica, silnik, skrzynia biegów. Świdnica, teł. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
PEUGEOT 305 KOMBI, 1400 ccm: silnik diesel, skrzynia bie
gów (5) i inne części. Paczków, tei. 0606/15-33-85 
PEUGEOT 305,1400 ccm, diesel: silnik kompletny z mono
blokiem, skrzynia biegów (5), blacharka (sedan i kombi) i układ 
zawieszenia przedniego i tylnego. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
PEUGEOT 305 : gażnik, piasty, lusterka reflektory, klamki, 
stacyjka, zamki drzwi, przełączniki świateł i wycieraczek, elek- 
trowentylator,'czujniki, tulejki wahacza, obudowa chłodnicy, 
tablica licznikowa i inne. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
PEUGEOT 305,504: różne części. Jarocin, teł. 0603/83-87-23 
PEUGEOT 306 : różne części blacharskie. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT 306, wersja 3-drzwiowa: lotka - 200 zl, spoiler - 
180 zl, nakładki na reflektory - 50 zl, komplet kół stalowych z 
oponami - 200 zi, bagażnik dachowy - 70 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-43-96
PEUGEOT 306: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, belka pod silnik, zwrotnice, kolumny McPher
sona, wahacze, reflektory, halogeny, tylna kanapa, chłodni
ce, obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 306 KOMBI: klapa tylna wózek, wahacze, pół
osie, zwrotnice, kolumny McPhersona listwa kierownicza 
stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
PEUGEOT 306: lampa tylna prawa Wrocław, tel. 336-70-66 
wewn. 187
PEUGEOT 306: reflektory kpi. -150 zł/szt, • 150 zL Wrocław, 
tel. 325-47-65
PEUGEOT 306,1996 r . : zderzaki, błotniki. Marcinkowice, woj. 
wrocławskie, teł. 0602/88-49-71 
PEUGEOT 306,1997 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
tylna oś, rozrusznik, stabilizator, błotnik tylny prawy, wałek 
rozrządu. Wrocław, teł. 0605/69-34-91 
PEUGEOT 306,1998 r . : prawy i lewy reflektor, -150 zl /szL 
Brzeg Opolski, tel. 077/412-18-74 
PEUGEOT 306,1998 r . : dach do modelu 5-drzwiowego, drzwi, 
silnik 1.4 E, klapa kanapa, błotniki, zderzak przedni, grill. Zło
toryja tel. 076/878-37-90,0502/62-87-74,0608/23-97-08 
PEUGEOT 306, 309 : silnik i inne części. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
PEUGEOT 309: wałek rozrządu, wacum pompa tablica licz
nikowa reflektory, kierunkowskazy, stacyjka, zamki drzwi i 
klapy tyłjen, zderzak tylny, atrapa przednia i tylna przełącz
nik świateł i wycieraczek, zaciski hamulcowe, piasty, czujniki, 
silniczek wycieraczek. Wrocław, teł. 343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
PEUGEOT 309,1987 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów (5), -1.500 zł. Kamieniec Ząbk., teł. 074/817-38-13. 
0504/93-50-65
PEUGEOT 309,1988 r., 1800 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści z demontażu. Modła, tel. 076/817-22-19 
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm. benzyna: 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Żary, tel. 
0606/34-99-77
PEUGEOT 309,1988/91 r., 1.4-1.6E, 1.9D: drzwi, elementy 
zawieszenia kola skrzynia biegów, elementy silnika plastiki 
i inne. Wrocław, teł. 0602/24-91-27 
PEUGEOT309,1989r., 1900 ccm, diesel: różne części. Oła
wa, teł. 071/311-76-55
PEUGEOT 309,1989 r.. 1300 ccm : drzwi prawe i lewe (tyl
ne), serwo, pompa nagrzewnica, deska rozdzielcza Kłodz
ko, teł. 0607/09-68-72
PEUGEOT 309,1990 r. 1.4,1.6: silniki, oclone, drzwi, lampy, 
zawieszenia, skrzynie biegów, inne części. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
PEUGEOT 309, 104,1992 r. 1000,1400,1600 ccm: silnik, 
osprzęt silnika skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, 
szyby, drzwi, dach. chłodnica błotniki, zderzaki i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-57
PEUGEOT 405: półosie (2 szt). Bierutów, tel. 0609/48-26-74 
PEUGEOT 405 KOMBI: klapa tylna kpL Lwówek Śląski, tel. 
075/782-37-40
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PEUGEOT 405 : czopy do belki tylnego zawieszenia -  300 
zł/szL Oleśnica, tel. 0602/76-12-47 
PEUGEOT 405: maska drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, belka pod silnik, zwrotnice, kolum
ny McPhersona tylna klapa chłodnice, reflektory, lusterka. 
Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 405: zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa tyl
na (kombi). Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405: pompa wtryskowa wtryski, wałek rozrządu, 
silnik, serwo, pompa hamulcowa, wacum pompa pompa 
wspomagania kier., stacyjka klamki, zamki drzwi, podnośni
ki szyb, tablica liczników, przełąpzniki wycieraczek i świateł, 
konsola dmuchawa wentylator i inne. Wrocław, teł. 343-80-83 
wewn. 279,0605/33-93-93
PEUGEOT 405 : maska błotniki, atrapa, kierunkowskazy, 
zderzak. Wrocław, teł. 0601/59-21-76
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PEUGEOT 405 4X4: tylny napęd kpi. • 250 zł, monowtrysk - 
200 zł, listwa kierownicza ze wspomaganiem, pompa wspo
magania. Wrocław, tel. 348-00-28 
PEUGEOT 405 : amortyzatory przednie, fabrycznie nowe. 
Wrocław, tel. 0602/62-61-53
PEUGEOT 405 KOMBI : zderzak tylny. Złotoryja, tel. 
076/878-40-75,0604/38-13-40 
PEUGEOT 405,1988/95 r., 1600 ccm, benzyna : elementy 
zawieszenia, silnik, skrzynia biegów, koła, plastiki, lampy, 
szyby, klapy, drzwi i inne. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 405,1989 r . : zawieszenie przednie, przekł. kie
rownicy, wspomaganie, pompa wspomagania, obudowa filtra 
pow., drzwi tylne do limuzyny, drzwi tylne lewe. Lwówek ś lą
ski, tel. 075/782-57-01
PEUGEOT 405 KOMBI, 1991 r . : hak, dizwi tylne prawe, kla
pa tylna, zawiesz. przednie i tylne, pompa ABS i inne. Wro
cław. tel. 0503/85-38-55
PEUGEOT 405,1991 r.. 1900 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
PEUGEOT 405,1993 r., 1900 ccm, benzyna: wszystkie czę
ści. Chojnów, tel. 076/819-17-56,818-70-01 
O  PEUGEOT 405,1994 r., 1900 ccm, d ie s e l: s iln ik  

na części. Chojno, tel. 065/547-86-80 po  godz. 20 
01028071

PEUGEOT 405, 406, 1800 ccm, wtrysk : różne części me
chaniczne i blacharskie, silnik, skrzynia biegów, komputery, 
liczniki, plastiki i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
PEUGEOT 405,605: chłodnica półośki, zawieszenie, sprzę
gło. Smardzów, tel. 071/359-10-64,0609/27-24-54 

O  PEUGEOT 405, PARTNER: regeneracja ty lne j osi, 
wymiana czopów, łożysk, części nowe • oryg ina l
ne, szybko , fachow o, ta n io . Chocianów , te l. 
076/818-41-07,0601/73-24-08 84015891

PEUGEOT 406 : różne części blacharskie. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT 406 : różne części blacharskie, zderzaki. Legni
ca, tel. 076/850-20-03.0608/32-28-52 
PEUGEOT 406 : lewy próg ze słupkiem. Legnica, tel. 
0600/41-01-95
PEUGEOT 406: drzwi, maska, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, halogeny, reflektory, tylne lampy, belka pod 
silnik, wahacze,-zwrotnice, kolumny McPhersona chłodnice, 
obudowa z wentylatorami, tylna klapa i ściana, lusterka Siech
nice. teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 406: maska silnika Wrocław, tel. 0607/15-26-42 
PEUGEOT 406 : zderzak przedni i tylny, wózek pod silnik. 
Wrocław, teł. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406 : dach ze słupkami, klimatyzacja, błotniki, 
drzwi, lampy, grill, zbiorniki paliwa pompy i inne. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
PEUGEOT 406,1996 r., 1800 ccm, 16V: zegary, radio, za
główki. Lubin, teł. 0602/57-73-31 *
PEUGEOT 406, 1996 r . : tylna lewa ćwiartka Rozdrażew,
gm. Krotoszyn, tel. 062/722-14-45
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, 2000 ccm. benzy-
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n a : elementy silnika, zawieszenia klapa tylna lampy, drzwi, 
plastiki i inne. Wrocław, teł. 0600/88-47-42 
PEUGEOT 406,19§8 r . : lampa przednia prawa kompletna - 
250 zł. Wrocław, tel. 0604/61-25-65 
PEUGEOT 505: wnętrze cale wyposażone, elementy karo
serii, zawieszenia, silnik z dokumentacją z smochodu zare
jestrowanego w kraju. Złotoryja, tel. 076/878-56-03 w 
godz. 6-8,0503/89-13-73
PEUGEOT 505,1982 r . : drzwi z szybami, maska tylna szy
berdach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 605 : różne części blacharskie. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT 605: drzwi przednie prawe, zbiornik spryskiwacz, 
lampa tylna lusterko elektryczne prawe, komputery. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-37-40
PEUGEOT 605: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, griU, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, belka pod silnik, kolumny McPher
sona, tylna ściana reflektory, tylna klapa, tylne błotniki, listwy 
pod reflektory, lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 605 nowy model: wzmocnienie przednie. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
PEUGEOT 605: ścianka przednia z wentylatorami, kompu
ter, podnośniki szyb i inne. Wrocław, tei. 343-80-83 wewn. 
279,0605/33-93-93
PEUGEOT 605,1990 r., 3000 ccm: różne części. Oława tel. 
0602/88-49-71
PEUGEOT 605,1991 r., 2100 ccm, turbo D : alternator, roz
rusznik, zbiorniczki sprysklwaczy, paliwa, cieczy, felgi alumi
niowe, stalowe, opony 185-15*, wahacze tylne i przednie, 
amortyzatory przednie, lampy, zamki drzwi, podnośnik szyb i 
inne. Jelenia Góra, teł. 0607/35-70-73 wieczorem 
PEUGEOT 605,1991 r., 3000 ccm, 12V: silnik, skrzynia bie
gów, manualna drzwi, szyby, zawieszenia Mosina, gm Brod
nica, tel. 0604/66-00-72
PEUGEOT 605 SRI, 1991 r., 2000 ccm: części silnika, reflek
tor przedni prawy, tarcza + docisk sprzęgła. Bolesławiec, tel. 
0503/50-90-05
PEUGEOT 605,1991 r . : elementy karoserii, tapicerka sie
dzenia. Leszno, tel. 0605/76-33-09 
PEUGEOT 605, 1997 r. : rozrusznik. Krotoszyce, tel. 
076/887-85-96
PEUGEOT 806 : różne części blacharskie. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT 806 : wzmocnienie czołowe, zawieszenie tylne, 
tylne część tapicerki. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
PEUGEOT 806 : różne części blacharskie, zderzaki. Legni
ca, tel. 076/850-20-03,0608/32-28-52 
PEUGEOT 806: maska drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, tylna 
klapa, belka pod silnik, belka pod chłodnicę, reflektory, luster
ka, przekładnia kierownicza Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT BOXER: drzwi przednie, prawe. Bukowice, gm. 
Milicz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
PEUGEOT BOXER BUS: deska rozdzielcza ♦ licznik (2 szt) 
- 200 zł/szt., kierownica -100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-59, 
0602/19-66-75
PEUGEOT BOXER: siedzenie podwójne dla pasażera, - 420 
zł. Nysa, tel. 077/435-96-09
PEUGEOT BOXER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, wahacze, obudowa z.wen

tylatorami, kierunkowskazy, chłodnice, belka pod silnik. Siech
nice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26:65 
PEUGEOT BOXER : podwójna kabina, różne części z roz
biórki. Środa śląska, tel. 071/395-16-16 po godz. 1 9 ,/ 
0607/35-42-06
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, turbo D : wahacz lewy i pra
wy. Wrocław, tel. 0603/59-74-09 
PEUGEOT BOXER: drzwi prawe, przesuwane. Wyszki, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia bie- 
gów, tłoki, turbo, wał korbowy i inne części. Dzierżoniów, teł. 
074/832-31-86 do godz. 16,0603/70-78-40 
PEUGEOT BOXER, 1998 r . : drzwi przednie i tylne (niski), 
lusterka, tylne osie, wózki, wahacze, kolumny McPhersona, 
zwrotnice, stabilizatory, półosie. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER, 2500 ccm, diesel,
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turbo D : blok silnik, popychacze hydrauliczne zaworów, • 300 
zł. Wrocław, tel. 0601/77-26-43 
PEUGEOT BOXER, J5 ,1999 r., 47 tys. km. 1900 ccm. diesel 
: silnik kompletny, skrzynie biegów (różne), pompy, zawiesze
nia, części mechaniczne, drzwi, elementy blacharki, boki, 
ćwiartki, maglownice, rozruszniki, koła fełgi, siedzenia 1, 2,
3-osobowe, luksusowe i standardowe oraz inne części. Wro
cław, tel. 071/342-19-70,0601/74-19-45 
PEUGEOT EXPERT: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
reflektory, belka pod silnik, belka pod chłodnicę, lusterka. 
Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT J5, 2500 ccm, turbo D : silnik oclony, - 3.300 zł 
(możl. wyst fakt VAT). Polanica Zdrój, tel. 074/869-02-22 
PEUGEOT J5 ,2500 ccm T, TD: części silnika. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99,0603/93-52-50 
PEUGEOT J5, diesel: silnik, skrzynia biegów, kpi., sprowa
dzony z Niemiec, oclone. Wrocław, tel. 0606/44-66-83, 
0608/48-77-29
PEUGEOT J5 : drzwi tylne, lewe. Wyszki, gm. Bystrzyca 
Kłodzka tel. 0603/40-26-76
PEUGEOT J 5 ,1988 r.. 2500 ccm, diesel: silnik kpi., zawie
szenia, ukł. kierowniczy, rozrusznik, chłodnica i inne. Krzyżo
wa, tel. 0600/35-98-92,0604/78-33-32 
PEUGEOT J5 ,1988 r.: skrzynia biegów (5), drzwi ̂ nax" lewe, 
części mechaniczne, - 400 zł. Bielany Wr., tel. 071/344-68-89 
do 16,0609/27-24-54 po 16
PEUGEOT J5, 1990 r., 2500 ccm, turbo D : części silnika,
skrzynia biegów, zawieszenie przód i tył, części kabiny 3-oso-
bowęj. Góra tel. 0601/76-66-52
PEUGEOT J 5 ,1990 r . : silnik na części, zawieszenia, drzwi,
maskownica lampy, rozrusznik, alternator i inne. Leszno, teł.
0601/76-66-52
PEUGEOT J 5 ,1992 r., 2500 ccm, diesel: różne części bla
charskie i inne. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
PEUGEOT PARTNER: różne części blacharskie. Gostyń, tel. 
065/572-33-31
PEUGEOT PARTNER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, kolumny McPhersona obu
dowa z wentylatorami, chłodnice, reflektory, kierunkowskazy, 
tylna klapa, lusterka, słupek drzwiowy. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
POLONEZ: silnik z osprzętem - 380 zł, szybę przednią - 80 
zł, klapę tylną - 80 zł, most tylny z resorami -180 zł, rozrusz
nik - 60 zł, wał pędny - 50 zł, inne. Bielawa teł. 074/645-73-08 
POLONEZ: chłodnica. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
POLONEZ: chłodnica, skrzynia biegów (5), rozrusznik, apa
rat zapłonu, koła i inne. Lubin, teł. 076/842-53-99 
POLONEZ, 1500 ccm : drzwi, 4 szt, deska rozdz., koła 2 
szt, lampy, pasy, kolumna kierownicy, kierownica, wał napę
dowy, zderzak tylny. Nasławice, gm. Sobótka, tel. 
071/316-22-49
POLONEZ : różne części z rozbiórki. Nowa Sól, tel. 
0607/10-04-06
POLONEZ, Rover: silnik. Oleśnica, teL 071/315-40-51 
POLONEZ,: most tylny -130 zł, skrzynia biegów (4) -100 zł, 
klapa tylna z szybą - 50 zł, alternator - 50 zł, rozrusznik - 50 
zł, licznik- 50 zł, resory • 80 zł, chłodnica z wentylatorem - 80 
zi, zbiornik paliwa - 50 zł, aparat zapłonu - 70 zł, gażnik - 40 
zl. Starczów, tel. 074/816-08-76 
POLONEZ, 1500 ccm : wszystkie części. Węgliniec, woj. je
leniogórskie, teł. 0600/68-00-36 
POLONEZ: most tyłny -120 zł, skrzynia biegów (5) - 300 zł. 
Wińsko, tel. 071/389-83-41
POLONEZ: silnik • 250 zł, skrzynię 5-biegową - 200 zł, szy
by, rozrusznik, inne. Wołów, teł. 071/389-11-29 po godz.19 
POLONEZ : skrzynia biegów (5), przekł. kierownicy i inne 
części. Wrocław, tel. 071/373-08-86 
POLONEZ: kpi. Polonez, .na chodzie", rozebrany na części
- 20-100 zł/szt Wrocław, tel. 347-89-66
POLONEZ: atrapa z halogenami, lampy tylne (stary model), 
wzmocnienie czołowe. Wrocław, tel. 336-70-66 wewn. 187 
POLONEZ: rozrusznik, cewki, filtr pow., reflektory przednie, 
zderzak, szyby do drzwi. Wrocław, tel. 071/354-21-43 
POLONEZ : słupki drzwi, zwrotnice, obudowa sprzęgła al
ternator, sworznie, pompy, przełączniki kierownicy, silniczek 
wycieraczek i inne. Wrocław, teł. 071/372-22-86 
POLONEZ: różne części. Wrocław, teł. 0502/96-98-96 
POLONEZ : skrzynia biegów (5), drzwi, elementy blacharki, 
inne, - 250 zł. Wrocław, tel. 373-74-43 
POLONEZ: skrzynia biegów 151, most wał, i inne. Wrocław, 
tel. 344-42-42,0608/75-16-34 
POLONEZ : wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
POLONEZ: rozrusznik -  50 zł, chłodnica - 50 zł, koła - 40 zł, 
lotka ze światłem .stop’ - 60 zł, alternator - 40 zł, serwo • 40 
zł, inne. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
POLONEZ: felgi aluminiowe z oponami, stan dobry, 4 sztuki,
- 340 zł. Wrocław, tel. 0504/98-14-65
POLONEZ, 1982/90 r., 1500 ccm : silnik - 500 zł, skrzynia 
biegów (5) - 350 zł, most tylny - 250 zł, klapa tylna -100 zł, 
szyba przednia, wał napędowy - 50 zł, rozrusznik - 80 zł, al
ternator • 80 zł, maska, fotele, licznik, zderzaki i inne. Gło
gów. tel. 076/831-77-52.0607/07-55-84 
POLONEZ, 1983 r., 1500 ccm: silnik, karoseria stan dobry, -
1.000 zł. Lubin, teł. 076/849-12-41 
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, benzyna: wszystkie części z 

. demontażu, silnik - 500 zl, skrzynia biegów (5) - 250 zł, most 
tyłny -1 5 0  zł, inne. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-38-13, 
0504/93-50-65
POLONEZ GLE, 1986 r . : silnik 1500 ccm AB, wzmocniony, 
89 tys. km, stan b. dobry, z dokumentacją możliwość spraw
dzenia - 450 zł, fotele welurowe, komplet -100 zł, hak hol. - 
50 zł, zderzaki - 50 zl, szyba tylna - 50 zł i inne części. Polana 
k. Ruszowa, gm. Węgliniec, tel. 075/771-43-84 
POLONEZ, 1987 r . : skrzynia biegów -100 zł, lampy tylne - 
25 zł/szt Piława Górna, teł. 0602/60-19-47 
POLONEZ, 1987 r . : silnik • 450 zł, skrzynia biegów (5) • 200 
zł, skrzynia biegów (4) - 80 zł, koła - 40 zł/szL, nadwozie, stan 

. dobry, z dokumentacją - 250 zł. instalacja gazowa - 600 zł, 
inne części. Trzebnica tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
POLONEZ, 1989 r . : drzwi, maski, błotniki, .nosek*, słupki, 
szyby i inne. Minkowice Oławskie, tel. 0605/91-32-75 
POLONEZ, 1989 r . : silnik, most tylny, szyby, maska i inne. 
Nowa Sól, tel. 0502/65-55-77

POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, GLE: silnik, po remoncie ka- 
. pitalnym, most światła, zderzaki, nowa rura wydechowa, sta

lowe felgi z oponami. Wrocław, tel. 071/350-60-07 
POLONEZ, 1989/93 r . : silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, 
drzwi, mosty, szyby, belki, półosie, fotele, chłodnica, osprzęt 
silnika, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
O  POLONEZ, 1990 r., 1500 c c m : s iln ik  - 400 zł (moż

liw ość sprawdzenia), skrzynia biegów (5) - 250 
z ł i in n e  czę śc i z  dem ontażu . W roc ław , te l.  
071 /342-70-41  w e w n . 300, 0502/04-13-01 
84015011

POLONEZ, 1990 r . : hak z ins i elektryczną Złoty Stok, tel. 
074/817-54-18
POLONEZ, 1991 r. przejściowy: nadwozie. Sobótka, tel. 
071/390-36-16
POLONEZ, 1991 r . : zderzak, atrapa ramka reflektora, mo
duł, aparat błotniki, rozrusznik, alternator, kierownica, pół
osie, gażnik, tłumik, skrzynia biegów (5), wahacze, przekład
nia, chłodnica, grzejnik, fotele, zbiornik, zaciski, hak, koła 
165x13. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
POLONEZ, 1992 r., 30 tys. km : silnik, po remoncie kapital
nym, -1.000 zł. „  tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ, 1998 r . : drzwi tylne, skrzynia biegów (5), przekł. 
kierownicy, most tylny, zawieszenie przednie, chłodnica. Nowa 
Sól, tel. 0609/27-11-65
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r . : pokrywa bagażnika, drzwi 
prawe tylne, błotnik prawy przedni, kolektor z wtryskiem, felgi 
aluminiowe. Wrocław, tel. 071/353-72-13 
POLONEZ ATU GLS PLUS, 1998 r., 43 tys. km, 1600 ccm : 
silnik, z kpi. dokumentacją głowica, komputer, instalacja elek
tryczna, chłodnica drzwi, lampy tylne, szyby, skrzynia bie
gów (5). Wrocław, tel. 0602/26-35-51 
POLONEZ ATU GSI PLUS, 1998 r., 42 tys. km. 1600 ccm : 
silnik, nadwozie, zawieszenie, wał, półosie, komputer, głowi
ca, katalizator, skrzynia biegów (5), wspomaganie, chłodni
ca, fotele i inne. Wrocław, tei. 0600/85-25-96 
POLONEZ ATU, 1999 r., benzyna 1.4-2.0: wtryski kpi., jed- 
nopunktowy GH, wielopunktowy Bosch, silniczki krokowe, 
czujniki położenia przepustnicy, komputery, półoś tylnego 
mostu, nowe i używane, cena od 25 zł/szt Legnica, tel. 
0607/53-37-47,076/854-94-13 
POLONEZ ATU, 1999 r . : zderzak przedni, zderzak tylny, dra
binka, wzmocnienie górne, błotnik lewy, reflektor lewy, klapa 
bagażnika. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
POLONEZ CARO: części blacharskie i mechaniczne. Grod
ków, tel. 0608/74-02-04
POLONEZ CARO : drzwi, błotniki, zawieszenie, drabinka, 
zderzak tylny, aparat zapł., urządzenie wtryskowe, mikropro
cesor, sonda lambda monowtrysk, wal napędowy, rozrusz
nik, alternator, chłodnica przekł. kierownicy. Jelenia Góra tel. 
075/752-27-61,0603/83-75-08 
POLONEZ CARO: tylna lewa lampa • 30 zł, odblaskowa atra
pa na tylną klapę - 30 zł. Kępno, tel. 062/781-29-21 
POLONEZ CARO: wlot powietrza (nowy) - 30 zl, wentylatory 
nowe (2 szt) - 60 zł/szt, zderzak tylny, nadkole lewe przed
nie plastikowe. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
POLONEZ CARO : siedzenia tylne, pasy, rozrusznik, ściski 
hamulcowe, lampy tylne, wał napędowy, kolumna kierownicy, 
pompa + serwo i inne. Lubin, tel. 0600/31 -36-23 
POLONEZ CARO: osprzęt silnika, skrzynia biegów (5), ele
menty nadwozia. Lubin, tel. 076/841-86-05,0602/19-27-40 
POLONEZ CARO : szyby, klapa tylna. Lubin, tel. 
0605/37-96-20
POLONEZ CARO: wal korbowy -120 zł, chłodnica, nagrzew
nica, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tyl
ne - 20 zł/szt, miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zł i 
inne. Mrozów, tel. 0608/02-08-81 
POLONEZ CARO : klapa tylna listwa tylna (nadzderzako- 
wa). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO : błotniki. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
POLONEZ CARO: zderzak tylny, drzwi tylne. Wałbrzych, tel. 
074/842-22-02
POLONEZ CARO. 1500 ccm. diesel: silnik, - 500 zł. Wołów, 
tel. 071/389-16-13
POLONEZ CARO: lampy tylne, zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0501/83-99-43
POLONEZ CARO : klapa bagażnika z szybą, silniczkiem 
wycieraczek i wycieraczką, • 130 zł. Wrocław, tel. 
0603/52-24-34
POLONEZ CARO : silnik po remoncie, - 1.400 zł. Wrocław, 
tel. 0602/86-35-51
POLONEZ CARO: reflektory, kierunkowskazy, wzmocnienie 
czołowe, drabinka wzmocnienie dolne, maska błotniki, atra
p a  halogeny, skrzynia biegów, szyba tylna lampy tylne, zde
rzaki, pasy bezwładnościowe, elektronika i inne. Wrocław, teł. 
0607/41-52-06

r*uD IS ” DIAGNOSTYKA ELEKTRONIKA*

POLONEZ CARO : różne części używane. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
POLONEZ CARO G L I: moduł, sonda, komputer, silniczek 
krokowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa ma
ska zderzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i górny, 
progi, drzwi, katalizator, pompa paliwa zbiornik, licznik, skrzy
nia biegów (5), rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
POLONEZ CARO PLUS : stacyjka klamki, listwy boczne, 
deska rozdzielcza nagrzewnica, hak, komputer, wspomaga
nie, klapa tylna blenda, spoilery, zderzaki, lampy tylne, pół
ka, fotele, półoś Lucas, zbiornik, pompa paliwa hak, serwo, 
zaciski Lucas, silniczek krokowy, wtrysk chłodnice, nadwozie 
uszkodzone. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO: most szeroki, skrzynia biegów (5), półoś 
długa tłoki 1 .51 szlif, tłoki 1.6 II szlif, nominał, wał korbowy, 
wałek rozrządu, głowica, pompa olejowa, przekładnia fotele, 
wał napędowy. Wrocław, tel. 071/336-67-12 
POLONEZ CARO : drzwi, zderzaki, maska, błotniki, lampy, 
chłodnica skrzynia biegów (5), most, wal, rozrusznik, serwo, 
alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją cewki 
zapłonowe, układ wtryskowy, klimatyzacja kubełkowe fotele. 
Wrocław, tel. 0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1991 r . : skrzynia biegów (5), wal, most 
Prudnik, tel. 077/437-61-30
POLONEZ CARO, 1992r., 1500 ccm: silnik, stan dobry-500 
zł, skrzynia biegów, most tylny. Wrocław, tel. 0600/42-96-91 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm : klapa tylna, zderzak 
tylny, błotniki, skrzynia biegów, most wał, zawieszenia zaci
ski, elementy blacharki, tapicerka, inne. Oleśnica, tel. 
071/314-76-47,0502/50-45-32 
POLONEZ CARO GLD, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, die
sel, : silnik .na chodzie*, skrzynia biegów, most tylny, resory, 
zbiornik paliwa wał napędowy, siedzenia, drzwi, nagrzewni
ca, zawieszenie przednie, inne. Piława Górna, woj. wałbrzy
skie, tel. 0602/45-25-95
POLONEZ CARO, 1992 r . : lampy przednie z kierunkowska
zami -130 zł, błotniki przednie - 80 zł. lampa tylna (komplet
na) -130 zi, zderzak tylny • 100 zl, lampy tylne - 30 zł/szt, 
półka tylna • 50 zł, koła - 50 zł/szt Wrocław, teł. 0605/82-49-57 
O  POLONEZ CARO, 1992/99 r. : wszystk ie  drzwi, 

maski, klapy, drabinak z atrapą, b ło tn ik i, lampy, 
części s iln ika  z 99 r., g łow ice, alternator, rozrusz
nik, wspomaganie, szyby, uszczelki, zawieszenia, 
konsola, liczn ik, półka, skrzynia biegów, wał, fo 
tele wąskie, fe lg i, chłodn ice zderzaki, kata lizator
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POLONEZ CARO, 1994 r . : nadwozie nieuszkodzone z do
kumentacją. ys/jpcławJteL 0606/93-62-96 
POCOAeZ CARO ROVER, 1994 r., t400 ccm; J W i S M i  
dokumentacją, rozrusznik, skrzynia biegów, komputer, prze- 
pustnica, alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumenta
cją, most i inne. Wrocław, tel. 0603/43-97-73 .
POLONEZ CARO, 1995 r . : konsola bez liczników i wyłączni
ków - 70 zł. Wrodaw, teł. 0600/38-73-72 
POLONEZ CARQ, 1996 r . : tapicerka kpi. (fioletowa), fotele 
kubełkowe twarde, • 200 zł. Lubin, tel. 0603/18-21-57 
POLONEZ CARO, 1996 r . : tylna część karoserii. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
POLONEZ CARO, 1996 r., 20 tys. km : most tylny szeroki, z 
resorami, tarcze, stan b. dobry, - 400 zł. Złotoryja, tel. 
0603/48-34-93
POLONEZ CARO, 1996/97 r., 1400 ccm, ROVER : Silnik, 
skrzynia biegów (5), głowica, tłoki, tuleje i inne. Wrocław, tel. 
0502/29-82-82
POLONEZ CARO, 1997 r . : maskę przednią, drzwi prawe, 
błotnik prawy. Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
POLONEZ CARO, 1997 r., 1600 cćm : komputer, głowicę, 
zderzak tylny, lampy tylne, zbiornik, pompę. Wrocław, tel. 
0600/85-25-96
POLONEZ CARO, 1997 r., 24 tys. km : nadwozie, drzwi, ma
ska, błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GLi, chłodni
ca, nagrzewnica, zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, 
wspomaganie, skrzynia biegów, most, półoś, hak, resory, 
zbiornik, pompa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni bie
gów, tapicerki, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 071/372-40-86 
w godz. 9-17
POLONEZ CARO, 1997 r . : koła z oponami 185 x 70 x 13, 
mało używane. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
POLONEZ CARO. 1998 r., 42 tys. km, 1600 ccm: silnik kom
pletny z dokumentacją skrzynia biegów (5), półosie, fotele, 
tapicerka, chłodnica, komputer, katalizator. Wrocław, tel. 
0502/29-82-82
POLONEZ CARO, 1998 r., 20 tys. km, 1400 ccm, Rover: sil
nik z dokumentacją zawieszenie przednie, komputer, serwo, 
zbiornik paliwa z pompą felgi aluminiowe (5 sztuk), licznik, 
rozrusznik el., alternator. Lubin, tel. 076/846-30-98, 
0604/66-62-68
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 1600 ccm, benzyna : ko
rektor, lampa, rozrusznik, alternator, gażnik monowtrysk, hak, 
bak z-pompą, zawieszenie przednie. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r. : oblachowanie przodu, 
drzwi, zderzak, skrzynia biegów 151, szyna czołowa, chłodni
ca szeroka i wąska, pokrywa bagażnika, lampy tylne, haloge
ny, lusterka, blendą inne części. Wrocław, tel. 325-31-08 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 1600 ccm: silnik z osprzę
tem, na części. Wrocław, tel. 0501/81-49-87 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r . : zderzak tylny (lakierowa
ny), klapa tylna (nowa). Oborniki Śląskie, teł. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO, 1999 r . : zderzak przedni, zderzak tylny, 
drabinka, wzmocnienie górne, błotnik lewy, reflektor lewy, kla
pa bagażnika. Wrocław, tel. 0603/68-45-08 
POLONEZ CARO PLUS, 2000 r., 13 tys. km. 1600 ccm GLI: 
skrzynia biegów - 400 zł, most Lucas • 500 zł, koła, 5 szt - 
400 zł, silnik - 800 zł, drzwi, 4 szt. - 550 zł, fotele - 200 zł, 
wspomaganie -150 zł, Chłodnica -150 zł, zawieszenie przed
nie • 200 zl, szyba - 100-zł, zbiornik paliwa -150  zł i inne. 
Legnica, tei. 0601/19-07-52
POLONEZ TRUCK : nadbudówka 1.8 m, Roy - 600 zł, 2 m,
3-stronna - 1.000 zł, 2 m, 1-stronna - 800 zł, 2.5 m z małymi 
drzwiami - 900 zł, ślimak 2.5 m, nowy -1.200 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0604/39-03-23
POLONEZ TRUCK : drzwi, maska, klapy, mosty, zawiesze
nie, kola, felgi, dach, burty, nadbudówki, silnik, skrzynia bie
gów, chłodnica, lampy, ćwiartki, fotele, błotniki. Dzierżoniów, 
tel. 0604/44-07-09
POLONEZ TRUCK: części blacharskie i mechaniczne. Grod
ków, tel. 0608/74-02-04
POLONEZ TRUCK : most tylny, półosie z łożyskami, skrzy
nię 5-biegową. Wrocław, teł; 0602/86-35-51 
POLONEZ TRUCK : nadbudówka z włókna szklanego, z 
ogrzewaną i podnoszoną tylną szybą - 500 zł. Wrocław, tel. 
0601/87-33-30
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: most, półosie długie, 
wal napędowy, (usterką resory, przekaźnik świec żarowych, 
docisk sprzęgła, alternator, listwy drzwiowe, hak, lusterka, 
owiewki drzwiowe, lotka na maskę, instalacja elektryczna, 
dolne zabudowy 2. m. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w 
godz. 9-17
POLONEZ TRUCK : resory 7-piórowe, skrzynia biegów (5), 
zawieszenie przednie, kolumna kierownicy, wał napędowy, 
osłony plastikowe skrzyni ładunkowej, błotniki, fotel prawy, 
dywaniki; układ wydechowy i inne. Wrocław, tel. 
0501/52-06-10
POLONEZ TRUCK 2000 r.: prawa burta aluminiowa dł. 2.5 m 
oraz tylna + obudowy Roy+, kpi. ścianka tylna, nadbudówka
2.5 m - 300 zł. Wrocław, tel. 341-64-61,0608/25-02-11 
POLONEZ TRUCK GLI, 1997/98 r., 42 tys. km, 1600 ccm : 
silnik z kpi. dokumentacją chłodnica, wspomaganie, skrzy
nia biegów (5). półosie z łożyskami, most tylny, zderzak, bęb
ny, katalizator, błotnik prawy, rozrusznik, zawieszenie przed
nie, pompa paliwa, maska, fotele, lampy tylne oraz Zderzak 
tylny. Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
POLONEZ TRUCK, 1998 r. : wał, resory. Wrocław, teł. 
0503/84-95-13
POLONEZ TRUĆK PLUS, 1999 r., 1900 ccm, diesel: skrzy
nia biegów - 600 zł, most - 700 zł, koła, 5 szt - 500 zł, drzwi 
uzbrojone, 2 szt. - 400 zl, wspomaganie - 550 zł. fotele -150 
zł, wał pędny -150 zł, skrzynia, burty, podłoga aluminiowa, 
lampy tylnie -  600 zł, szyba -1 0 0  zł i inne. Legnica, tel. 
0601/19-07-52
POLONEZ TRUCK, 2000 r . : burty boczne aluminiowe, skrzy
nia ład. aluminiowa, rama pod skrzynię, osłony plastikowe 
boczne, dł. 2.5 m. Złotoryja, tei. 076/878-37-90, 
0502/62-87-74,0608/23-97-08 
PONTIAC : tarcze przednie wentylowane (na.5 śrub,- nowe, 
nie używane). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
PONTIAC FIERO: różne części. Gorzów, tel. 0604/96-46-48 
PONTIAC TRANS SPORT: drzwi przednie, lewe. Bukowice, 
gm. Milicz, tel. 071/384-50^76,0606/70-51-17 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 2300 ccm, benzyna: róż
ne części z demontażu. Gromadka, tel. 0604/78-33-32, 
0608/35-98-92
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 2300 ccm, wtrysk, 16V 
wersja europejska: fotele wypinane, elementy silnika, zwrot
nice, plastiki, skrzynia biegów. Lubin, tel. 076/842-39-57 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 3800 ccm: skrzynia bie
gów, maska, chłodnica, lusterka, klapa tylna, zderzak, reflek
tory, felgi aluminiowe.' Wrocław, tel. 0608/27-21-22 
PONTIAC, PLYMOUTH, 1997 r . : maska silnika, błotnik (ewy, 
amortyzatory, zwrotnice, tarcze hamulcowe, wahacze. Wro
cław, tel. 0603/55-31-*83
PORSCHE 911: tylna blenda, 1980 r. -150 zł, tylne lampy, 
1996 r., reflektor, 1980 r., tylna lampa, 1986 r., halogen lewy i 
inne. Lubin; tel. 076/846-67-46,0608/76-90-05 
PORSCHE 924: silnik uszkodzony mechanicznie, wyrejestro
wany na stałe, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
PORSCHE 924: różne części, ceny od 150 zł. Zdzieszowice, 
tel. 077/484-50-20
PORSCHE 924,1981 r . : el. regulacja szyb, lusterka, fotele. 
Wrocław, tel. 0603/80-41-98
PORSCHE 924,1985 r.: błotniki, drzwi, maska, szyba tylna, 
lampy przednie i tylne, szybki tylne, chłodnica, skrzynia bie
gów, most półosie i inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
PORSCHE 933, 1996 r . : tylna blendą - 250 zł. Lubin. tel. 
076/846-67-46,0608/76-90-05 
PORSCHE 944: klapka wlewu paliwa, zbiornik paliwa, amor
tyzatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, zaciski 
przednie, pompa paliwa Wrodaw, tel. 0601/73-2(^98

PRZYCZEPA : osie, nowe, do 750 kg, z hamulcem i bez, z 
?awieszeniem.resorowgnym; L e g n ic a ^ ,0604/16-87-69 
PRZYCZEPA HL : nowe 2 piasty -120 zł/szfe LegniCtT tel. 
076/723-06-06,0607/69-83*23
PRZYCZEPA HL-801'1 :piasty kół, 3 ązW #(>$ /szt Tworzy-/ 
janów, tel. 074/850-44-89 .
PRZYCZEPA BAGAŻOWA : kpi. oś z resorami, oraz 2 kpl. 
kół, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/367-02-96 
RENAULT : silnik 2,1 D, do Renault 18, 21, Traflic, stan b. 
dobry, z pełnym osprzętem i kompletną dokumentacją skrzy
nia biegów (5), elementy blacharki i mechaniczne, szyby, szy
berdach i inne. Lubiąż, tel. 071/389-71-43 
RENAULT SCENIC : różne części blacharskie i mechanicz
ne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
RENAULT, 1983/01 r . : skrzynia biegów manualna i automa
tyczna, także do busów oraz części skrzyń biegów. Wrocław,

- tel. 341-50-52 w g. 9-15 (pon-sob)
RENAULT 11, benzyna, diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodni
ca, elementy wnętrza Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 11 : różne częśd. Niechlów, tel. 065/543-56-45, 
0605/12-71-19
RENAULT 11 : drzwi, 4 szt. - 120 zl/szt. Wrocław, tel. 
071/341-64-61
RENAULT 11,1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
RENAULT 11,1987 r., 1100 ccm : chłodnicą rozrusznik, al
ternator, grill + okulary, skrzynia biegów, pompa wody, silnik 
kpi., zaciski, siedzenia, zbiornik, tłumik, śo tylna, koła, - 400 
zł. Ścinawa, tel. 076/843-62-87 po godz. 20,0605/94-26-10 
RENAULT 11,1988 r. poj. 1.1 ,1.4 ,1.7 ,1.6D: różne częśd. 
Legnicą tel. 076/722-85-32,0604/31-89-84 
RENAULT 18: aparat zapłonu, gażnik, tarcza, docisk. Nowa 
Rudą tel. 074/872-85-08,074/871-47-97 
RENAULT 18 KOMBI : lampa prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
RENAULT 18, 1981 r., 1400 ccm, benzyna : silnik, stan b. 
dobry, skrzynia biegów (brak 1 tłoka i tuleji), rozrusznik, szy
ba tylna, drzwi (4 szt) i wiele innych dodatków. Czeska Wieś, 
gm. Olszanką woj. opolskie, tel. 0603/69-23-77 
RENAULT 18 SEDAN, KOMBI. 1982 r., 180 tys. km, 2068 ccm, 
diesel: drzwi z szybami, zderzak tylny, hak i inne. Żary, tel. 
0601/88-35-95
RENAULT 18, 1983 r. : wszystkie części. Wrocław, tel.. 
071/355-35-22,0603/68-64-59 .
RENAULT 18, 1984 r., 2068 ccm, diesel: skrzynia biegów
(5), rozrusznik, maska przednia, błotniki, szyby, lampy przed
nie [  tylne, drzwi, inne. Polanica Zdrój, tel. 074/868-29-03, 
867-50-14
RENAULT 18 KOMBI, 1986 r., 130 tys. km, 2068 ccm, diesel,
: wszystkie części, stan b. dobry, polska dokumentacja. Wro
daw, tel. 0503/99-07-05
RENAULT 18,19,1990 r., 1700 ccm : ćwiartki, szyby, drzwi, 
silnik, skrzynia biegów, koła, zawieszenie, chłodnice, mosty, 
belki, błotniki, zderzaki, lampy i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
RENAULT 19,1700 ccm: komputer - 400 zł, rozrusznik. Bie
rutów, tel. 0609/48-26-74
RENAULT 19: lusterka Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
RENAULT 19 : dach, silnik 1800 ccm i inne części. Leszno, 
tel. 0603/77-52-88
RENAULT 19,1900 ccm, turbo D : kompletny silnik, skrzynia 
biegów (pęknięty blok), w całości łub na częśd. Lubin, tel. 
0605/85-64-76
RENAULT 19: różne częśd. Oleśnica, teł. 071/315-40-51 
RENAULT 19 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, chłodnica, 
belka pod silnik, grill, wahacze, kolumny McPhersoną zwrot
nice, tylna półka, lusterka, pompa hamulcowa, tylna ściana, 
tylna klapa. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 19 : komputer, reflektory, stacyjka, zamki drzwi, 
moduły, cewka zapł., wtryski, przełącznik świateł i wyciera
czek, wycieraczki, felgi stalowe, lampy tylne, silniczki kroko
we i inne. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
RENAULT 19 : belka tylna, elementy zawieszenia i wnętrza 
oraz inne. Wrocław, tel. 372-61-32,0501/18-20-77 
RENAULT 19,1900 ccm, turbo D : głowica kpi. (gwarancja 
szczelnośd). Wrocław, tel. 0605/69-34-91 
RENAULT 19 : maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrodaw, tel. 0603/66-97-27 
RENAULT 19, 1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmu
chawa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57 
RENAULT 19,1984/Ofr.: skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
RENAULT 19 CHAMADE, 1988/92 r. 1.4, 1.7,1.8 : silniki, 
drzwi, zawieszenia, plastiki, szyby i inne. Złotoryja, tel. 
076/878-35-25,0605/29-62-06 
RENAULT 19,1988/94 r . : różne części z demontażu. Kłodz
ko, teł. 0606/46-16-93
RENAULT 19,1989 r., 1900 ccm, diesel . pompa wtryskowa, 
pompa vacum, blok silnika, tłoki, wal, głowica, wtryski. Nie
chlów, tel. 065/543-56-45,0605/12-71-19 .
RENAULT 19,1989/90 r., 1400 ccm, wtrysk: wszystkie czę
ści. Strzelin, tel. 071/392-12-02,0608/41-41-60 
RENAULT 19, 1990 r. : różne części. Długołęka, tel. 
071/315-28-72
RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
pompa wtryskowa, sprzęgło, alternator, rozrusznik. Wrocław, . 
tel. 0502/20-37-86
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm, benzyna: silnik, drzwi, za
wieszenia, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 0608/29-29-83 ,. 
RENAULT 19,1990 r., 1400 ccm: różne częśd. Zielona Góra, . 
tel. 0601755-16-76
RENAULT 19,1991 r . : silnik, skrzynia biegów, szyba przed
nia, pokrywa bagażnika, drzwi. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20 •
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V: klapa tylna kpi. ze 
spoilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tyl
ne, serwo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, 
zbiornik spryskiwaczą pasy bezpieczeństwa, lusterka, chłod
nica (1.7), podsufitka, podnośniki szyb (elektryczne). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
RENAULT 19.1991 r., 130 tys. km. 1720 ccm, pełen wtrysk: 
skrzynia biegów, półosie jiapędowe, tylne zawieszenie, tylne 
amortyzatory, chłodnica z wentylatorem, alternator, rozrusz
nik i inne (odprawa celna). Bolesławiec, tel. 075/736-96-28, 
075/734-73-10
RENAULT 19 S, 1991 r., 75 tys, km, 1720 ccm, wtrysk: silnik 
w całości lub na części, zawieszenia, komputer, instalacja 
elektryczna, konsolą katalizator, ukł. Wydechowy, drzwi tylne 
prawe i inne. Głogów, tel. 076/833-10-30 
RENAULT 19,1991 r. 1.2,1.4,1.7: silniki, odońe, wahacze, 
drzwi, półosie, komputery, kolumny McPhersona, inne czę
ści. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm : różne części. Oława, teł. 
071/311-76-55
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 1900: silnik, 
skrzynia biegów (5). Żary, teł. 068/374-69- 9 
RENAULT 19,1992 r. 5-drzwiowy: błotnik tylny prawy z nad
kolem, pokrywa silnika. Legnica, tel. 076/851 -27-57 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, wtrysk: konsola, óś tylna ż 
tarczami, wahacze, cewka zapłonowa, tapicerka, linki, na
grzewnica, wentylator, szyby, pasy, pompa paliwa, tarcze 
wentylowane. Oleśnica, tel. 071/314-76-47,0502/50-45-32 
RENAULT 19,1992 r., 1900 ccm, diesel: półosie z przegu
bami, 2 szt - 250 zł, piasty, 2 szt -120 zł, filtr powietrza -100 
zł, rozrusznik • 250 zł, maska przednia - 200 zł, lampa lewa • 
150 zł, błotnik lewy - 80 zł, chłodnica wody - 300 zł, wentyla
tor . 100 zł, inst. do świec żarowych. Wrocław, tel. 
0501/98-13-82 ,

RENAULT 19,1992 r . : błotnik prawy tylny, model 3-drzwio- 
wy, -150 zł. Wrocław, tel. 0602/57-09-49 
RENAULT 19, 1992 r., 1700 ćcm : silnik, skrzynia biegów i 

e inne. Żary, tel. 0604/82-38-55 
f RENAULT 19,1993 r., 1900 ccm, diesel: silnik, w b. dobrym 

stanie, rozrusznik, alternator; głowica silnika, tłoki, korbowo
dy. Chojnów, tel. 076/818-17-45,818-12-27,0603/07-36-38 
RENAULT 19,1993 r., 1400 ccm, tenzyna: silnik, skrzynia 
biegów i inne ęzęści z demontażu. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
RENAULT 19,1993 r . : klapa tylna z szybą drzwi prawe tyl
ne, nagrzewnicą plastiki, szyba drzwi przednich lewych, lam
pa prawa, sonda. Lubin, tel. 076/844-84-62,0605/23-09-23 
RENAULT 19,1993 r . : drzwi lewe tylne, nie uzbrojone, kolor 
czerwony, -100 żł. Międzylesie, tel. 0607/06-09-27 
RENAULT 19,1994 r . : silnik 1,4, skrzynia biegów 1,9 D, czę
ści silnika 1,8, tylne lampy, lewy przedni i tylny błotnik, kom
puter, licznik, alternator, lewa podłużnica, kierownica, tylna 
oś, klapa, podsufitka, ukł. kierowniczy, siedzenia, drzwi, pół
osie, rozrusznik, teleskop. Zielona Góra, tel. 0603/23-04-58 
RENAULT 19,21, CUO, 1988/96 r. 1.6D, 1.9D, 2.1D, 1.7E: 
silniki, blok 1.9 D z tłokami, głowice silników, pompy wtrysko-
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we, alternatory, skrzynie biegów (5), półosie, amortyzatory, 
lusterka, komputery, rozruszniki, wszystkie do 1.7 iE, wspo
magania kier. i inne. Chojnów, tel. 0606/47-11-90 
RENAULT 21: maska przednia -150 zł, drzwi tylne prawe • 
100 zł.
RENAULT 21: błotniki tylne, zderzak, lampy, klapa, szyba i 
inne. Głogów, tel. 076/831-61-88, 831-42-29 
RENAULT 21 NEVADA : skrzynia biegów (5). Opole, tel. 
0608/16-25-66
RENAULT 21: maska, błotniki^ zderzaki, atrapa (nosek), re
flektory, chłodnica, tylna klapa. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT 21 : komputer, moduły zapł., serwo, pompa ha
mulcowa, lusterka i inne. Wrocław, tel. 343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
RENAULT 21 KOMBI: komputer (monowtrysk), klapa tylna 
(sedan), maska przednia, belka przednia, reflektor lewy. Wro
cław , tel. 0501/81-36-18
RENAULT 21: maska przednia - 150 zł, drzwi prawe tylne • * 
100 zł. Aleksander Lesiński, 51-210 Wrocław, ul. Kopańskie
go 45
RENAULT 21,2068 ccm, diesel: silnik, stan idealny, z doku
mentacją - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 21: komputer. Wyszki 29, gm. Bystrzyca Kłodzką 
tel. 0603/40-26-76
RENAULT 21,1982/92 r . : częśd z demontażu. Wrocław, teł. 
071/329-26-61 wewn.53,0502/99-49-37 
RENAULT 21,1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
RENAULT 21,1986/88 r., 148 tys. km, 2100 ccm, diesel: sil
nik kpi., stan b. dobry, rozrusznik, alternator, pompa Vacum, 
pompa wspomagania kier. miska, sprzęgło, koło zamacho
we, skrzynia biegów (5), częśd silniak, maska. Legnica, tel. 
0606/68-30-86
RENAULT 21,1989 r . : silnik i inne. Gozdnica, woj. lubuskie, 
tel. 068/360-18-81
RENAULT 21 NEVADA, 1989 r . : dużo częśd z rozbiórki. Ja
wor, tel. 076/870-37-13
RENAULT 21,1992 r . , : elem. tylnej prawej strony, wnętrze, 
inst elektryczną deska rozdzielcza, alternator, rozrusznik. 
Legnica, tel. 076/721-98-58 po godz. 16 
RENAULT 25, 2000 ccm : skrzynia biegów, bębny tylne, li
stwa układu kierowniczego ze wspomaganiem, pompa hamul
cowa ♦ seiwo. Kłodzko, tel. 074/647-58-09,0600/21-51-66 
RENAULT 25: maska, błotniki, zderzaki, chłodnica, reflektor. 
Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 25: komputer, przełącznik świateł i wycieraczek, 
serwo, pompa hamulcowa, wtryski, czujniki, stacyjka, zamki 
drzwi, lusterka, moduły, cewka zapł., siłowniki klapy silnika i 
inne. Wrodaw, tel. 343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
RENAULT 25,2068 ccm, diesel: silnik, stan idealny, z doku
mentacją - 2.200 zł. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 25,1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tei. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
RENAULT 25 TX, 1987 r . : pas przedni, kierunkowskaz lewy, 
lampy tylne, zderzak tylny, półka tylna, konsola, podszybie,' 
mechanizm wyderaczek, nagrzewnica, lusterka boczne, 
drzwi, błotnik prawy, wahacze, układ kierowniczy. Kłodzko, 
tel. 074/867-92-91
RENAULT 25, 1988 r. : drzwi prawe, zawieszenie, błotnik 
przedni,-zawieszenie tylne. ZielonaGóra, teł. 0608/23-55-66 
RENAULT 25,1992 r . : błotnik przedni prawy, spoiler, nowe. 
Wrodaw, tel. 071/368-13-79 po godz. 18 
RENAULT 5 do 1984 r.: zderzak tylny, maska przednia, lam
py, szyby, nagrzewnica, deska rozdz., półosie do 850,1100,
1300,1400 ccm i Alpine Turbo, siedzenia, tapicerka, oraz po 
1984r.: lampa przednia lewa, półoś prawą skrzynia biegów 
(4). Brzeg, teł. 0502/52-09-54
RENAULT 5: części silnika 1.4 benzyna Ebergy, gażnik, obu
dowa filtrów, kolektor ssący, alternator do 1.7, amortyzatory 
tylne, - 700 zł. Lubin, tel. 076/749-53-26 
RENAULT 5 : różne części. Niechlów, tel. 065/543-56-45, 
0605/12-71-19
RENAULT 5 ALPINE, 1400 ccm, benzyna: głowica, pompy, 
pokrywy, tłoki i inne części silnika. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-97,0605/07-02-21 
RENAULT 5 : różne części oprócz blacharki. Wrocław, tel.
343-80-83 wewn. 279, 0605/33-93-93 
RENAULT 5: lampy tylne. Wrocław, teł. 0501/81 -36-18 
RENAULT 5 GTL, 1980 r., 1300 ccm: szyby, zderzaki, chłod
nica, fotele i inne. Brzeg Dolny, tel. 071/319-66-34 ' 
RENAULT 5,1982 r. 900,1300 ccm: silniki z dokumentacją 
układ kierowniczy, przełączniki świateł i inne. Wrocław, teł. 
0603/45-89-59
RENAULT 5,1984 r . : różne, części z rozbiórki. Wrocław, tel. 
071/325-97,54
RENAULT 5,1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów: Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
RENAULT 5 GT, 1986/91 r., 1400 ccm, turbo: felgi aluminio-.
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we 5,5 x 13, podnośniki el. szyb, szyby, półosie, przekł. kie
rownicy, zaciski ham. i tarcze, chłodnica wody i oleju, węże 
(turbo), kierownica sportowa, przełączniki, inne części. Wro
cław, tel. 0603/24-94-47
RENAULT 5, 1988 r. poj. 1.1, 1.4, 1.7, 1.6D: różne częśd. 
Legnica, tel. 076/722-85-32,0604/31-89-84 
RENAULT 5, 1989 r. : atrapa przednia. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
RENAULT 5,1990 r., 1400 ccm, benzyna: drzwi, lampy, amor
tyzatory kpi., sanki, wahacze, zbiorniki cieczy, spryskiwaczą 
silniczki wycieraczek przednich i tylnej, chłodnica, wentyla
tor, zamki, drzwi kpi. Jelenia Góra, tel. 0607/35-70-73 wie
czorem
RENAULT 5,1990 r. 1.2,1.4: silniki, oclone, lampy, lusterka, 
belka tylna, kolumny McPhersona, inne części. Lubań, tel. 
075/721-52-31,0604/56-15-28 
RENAULT 5 CAMPUS, 1992 r . : silnik 1100 ccm, z dokumen
tacją- 450 zł, elementy zawieszenia, kpi. drzwi -100 zł, szy
by, alternator, rozrusznik, tarcze hamulcowe, siedzenia, in
stalacja elektryczna i inne części z rozbiórki. Sulechów, tel. 
068/385-85-22,0502/59-82-86 
RENAULT 5,1992 r . : lampy przednie - 70 zł, tylne • 80 zł, 
wentylator z chłodnicą-150 zl, alternator -150 zł, rozrusznik 
-120 zł. Wrodaw, tel. 0503/98-08-09 
RENAULT 5,11,1987 r . : silnik, osprzęt silnika, chłodnica, 
mosty, belki, szyby, skrzynia biegów, zawieszenie, maska, 
drzwi i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
RENAULT 5,19, FUEGO rok 90 • 92, części używane. Wro
cław, tel. 071/348-42-16
RENAULT 5 ,9 ,11 : lampy tylne, przełączniki kierownicy, lu
sterko lewe, łożyska. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
RENAULT 5,9,11,19,1983/91 r., 1100 ccm 1200,1400.1700 
ccm i 1600 ccm D: różne części. Legnica, tel. 076/857-53-05, 
076/722-95-33,0604/80-17-56 
RENAULT 5 ,9,11, RAPID EXRESS, 1600 ccm, diesel: sil
nik. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
RENAULT 9, benzyną diesel: różne części z demontażu, 
elementy blacharki oraz części mechaniczne, silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, zderzak, chłodni
ca, elementy wnętrza. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 9 : różne części. Niechlów, tel. 065/543.56-45, 
0605/12-71-19
RENAULT 9, 1982 r. : części z demontażu. Wrocław, tel. 
071/329-26-61 wewn.53,0502/99-49-37 
RENAULT 9,1984 r . : części z rozbiórki. Prusice; woj. wro
cławskie, tel. 071/312-53-41
RENAULT 9,1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, teł. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18

RENAULT
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAZ

PW"G.M. CAR", 55^011 Siechnice 
k. V\frocławia, ul. Opolska 21, 

tel. 071/311-5942,071/311-54-13,0-604 607719.

RENAULT 9, 1988 r. poj. 1.1, 1.4, 1 .7 ,1.6D: różne części. 
Legnica, tel. 076/722-85-32,0604/31-89-84 
RENAULT 9,11,1600 ccm, diesel: silnik, różne częśd. Ole
śnica, tel. 071/315-40-51
RENAULT 9,11,19: silnik, zawieszenie, oblachowanie. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15.0601/79-30-54 - 
RENAULT BERUNGO: zawieszenie przednie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT CLIO I I : skrzynia biegów kpi. z tarczą i dociskiem,
- 650 zł. Głogów, tei. 076/834-64-66 po godz. 20,' 
0501/62-27-65
RENAULT CUO I I : pod. powietrzna kierowcy, - 480 zł. Le
gnica, tel. 0607/77-93-76
RENAULT CUO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie czołowe, belka pod silnik, reflektory, tylne lampy, kie
runkowskazy, wahacze, tylna klapa, zwrotnice, kolumny 
McPhersona, lusterka, chłodnice, wentylator, tylna ściana, 
felgi, tylna półka Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT CLIO, 1800 ccm, 16V: różne części z demontażu. 
Wałbrzych, tel. 074/847-35-06 
RENAULT CLIO: amortyzatory tylne, fabrycznie nowe. Wro
daw, tel. 0602/62-61-53
RENAULT CUO: ćwiartka prawa tylna, lampy, zderzaki, ma
ski, koła i inne. Wrocław, teł. 0601/72-56-81 
RENAULT CUO II 3-drzwiowy: kolumny McPhersona, zde
rzaki, błotniki, lampy tylne, chłodnice, elem. zawieszenia, 
poduszki pow., wahacze, drzwi, półosie, felgi stalowe 14" i. 
inne. Wrocław, teł. 0502/93-90-21 
RENAULT CUO: różne częścł. Wrocław, tel. 071/398-96-27, 
0502/39-80-76
RENAULT CUO, 1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
RENAULT CUO, 1991 r . : podszybie boku prawego, zbiornik 
paliwa, szyba tylna, kolumna kier., przekładnia kier. z drążka
mi, hak, szyba drzwi przednich prawych, plastiki, itp. Legni
ca, tel. 0608/03-61-94,076/866-47-00 
RENAULT CUO, 1992 r., 1800 ccm, 16V: poduszka pod sil
nik, wahacz przedni, elem. deski rozdzielczej, pompa wspo
magania, deska rozdzielcza (górnaczęść), podszybie plasti
kowe. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT CLIO, -1992 r. : maska przednia. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm. ENERGY : alternator, 
głowica, tarcze ham., sprzęgło, łapy silnika, gażnik, inst sil- * 
nika, pompa wody, piasta prawa, inne części. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/2345-49 
RENAULT CUO, 1993 r. : wszystkie częśd. Chojnów, tel. 
076/819-17-56,818-70-01
RENAULT CUO, 1994 r . : części silnika 1,4 (ukł. wtryskowy, 
kolektor wlotowy i wylotowy), części klimatyzacji, komputer,, 
fotele, alternatory, lewy tylny błotnik, chłodnica, prawe przed
nie drzwi przedni pas, prawe lusterko, wahacz lewy, półoś 
lewa, mechanizm wycieraczek, inne. Zielona Góra, tel. 
0603/23-04-58
RENAULT CLIO, 1995 r., 1600 ccm, diesel: silnik. Wrodaw, 
tel. 0601/72-56-81
RENAULT CLIO 1,1997 r . : zderzak, guma pod zderzak, li- ' 
stwa pod reflektory 99 r. Wrocław, tel. 311-76-55 
RENAULT CLIO II, 1999 r., 1200 ccm : skrzynia biegów, lu
sterka, półosie, błotnik tylny, fotele, liczniki, ćwiartka przed
nia, szyby, silnik, elementy tapuicerki, zawieszenie przednie.. 
Lwówek Śląski, tel. 0603/33-73-96 
RENAULT CUO II, 1999 r . : zawieszenie przednie, listwa kie
rownicza, wahacze, wózek, kolumny McPhersona, stabiliza
tor,'zwrotnice, półosie. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54' '
RENAULT CUO II, 2000 r., 1200 ccm: Zawieszenie kpi., Ser
wo, głowica, osprzęt silnika, ukł. wydechowy, zderzak tylny, 
lampy tylne (możliwa wysyłka). Wrodaw, tel. 0603/10-18^70 
RENAULT ESPACE: błotnik tylny, prawy (nowy). Bukowice, 
gm. Milicz, tel. 071/384-50-76, 0606/70-51-17 
RENAULT ESPACE : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, tylna klapa, obudowa z , 
wentylatorami, reflektory, kierunkowskazy, lusterka, tylne błot
niki, fotele Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71 -26-65 
RENAULT ESPACE, 1990 r., 2200 ccm, benzyna: skrzynia 
biegów (5), klapa tylna, zderzak tylny, lampy tylne, półosie z 
przegubami, drzwi i inne. Krosno Odrzańskie, tel. 
0603/07-40-48
RENAULT ESPACE, 1999 r . : lampa lewatylna, nowy model,
- 300 zł. Wrodaw, tel. 0605/10-83-08
RENAULT EXPRESS : lampy tylne. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93

RENAULT EXPRESS: atrapa, zderzaki, belka pod silnik, tyl
ne drzwi. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT EXPRESS: klapa tylna z szybą. Smardzów, tel.

‘ 071/398-3&61,344-38-54
RENAULT EXPRESS : lampy tylne. Wrocław, teł. 
071/372-22-86
RENAULT EXPRESS, 1982/93 r . : części do wszystkich mo
deli. Wilczków, gm. Kobierzyce, tel. 071/316-45-56, 
071/344-68-89 do godz.16
RENAULT KANGOO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, wahacze, belka pod silnik, 
kolumny McPhersona, lusterka, chłodnice, tylna klapa, wen
tylator z obudową halogeny, tylne lampy. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT KANGOO: drzwi przednie prawe. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT KANGOO : lampa przednia lewa Wrodaw, tel. 
071/311-76-51

‘ RENAULT KANGOO : różne części. Wrocław, tel. 
071/398-96-27,0502/39-80-76

0  RENAULT KANGOO, 1998/01 r . : ty ln y  zderzak,
. ty lne  lampy, układ kierowniczy, ty lne i przednie

drzwi,’ty ln e  ćwiartki, deska, siedzenia, zawiesze
nie tylne, zwrotnice, wahacze, półosie, amorty
za to ry ,-b ło tn ik  przedni lewy, s iln ik  1.4, 1.9 D, 
s k rz y n ia  b ieg ó w , p la s t ik i.  Ś w id n ic a , te l. 
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020211

RENAULT LAGUNA II, KOMBI: silnik z osprzętem, kompu
ter, zawieszenia, półosie, dach, drzwi prawe, elementy wnę
trza, hak, ława pod silnik. Legnica, tel. 0607/77-93-76 
RENAULT LAGUNA I I : zestaw wystrzelonych poduszek po
wietrznych, sensor, napinacze. Legnica, tel. 0607/77-93-76 
RENAULT LAGUNA : dach do wersji kombi, szyby tylne, 
skrzynka bezpieczników, błotnik tylny prawy do 5-drzwiowe
go, zderzak z belką + halogeny. Lubin, tel. 0607/34-19-29. 
RENAULT LAGUNA: maską zdrzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPher
sona, belka pod silnik, reflektory, halogeny, kierunkowskazy, 
tylne lampy, tylna klapą chłodnice, tylne błotniki, lusterka, tylna 
ściana, obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT LAGUNA: drzwi parwe przednie, tylne lewe, kla
pa tylna z szybą oś tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54*
RENAULT LAGUNA: klapa tylna. Wrodaw, tel. 0501/81 -36-18 
RENAULT LAGUNA: kolo 195/65/15, nowa opona, -160 zł. ' 
Wrocław, teł. 0601/78-28-97
RENAULT LAGUNA : różne części.'W rocław, tel.
071/398-96-27,0502/39-80-76
RENAULT LAGUNA: prawa boczna prżednia szyba, licznik,
koła z oponami Dunlop - SP9185/65/14,2 szt, kóła z opona-'
mi Pirelli - P3000 Energy 185/65/14,2 szt Zielona Góra, tel.
0603/23-04-58
RENAULT LAGUNA, 1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne
1 automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w gQdz. 9-18 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik, kom
pletna dokumentacja z osprzętem, skrzynia biegów (5)lampy 
przednie i tylne, dr?wi, klapa, zderzak tylny, podnośniki, elek
tryczne, wentylatory^ tapicerki, fotele, plastiki wnętrza, uszczel
ki i inne. Legnica, tel. 0607/20-56-22
RENAULT LAGUNA, 1995 r„ 1800 ccm: różne części. Lesz- - 
no tel. 0607/09-85-14; Niemcy, tel. 0049/160-99-55-01-00 
RENAULT LAGUNA, 1995/96 r. poj. 1.4, 2.0i: różne częśd. 
Legnica, tel. 076/722-95-33,0604/80-17-56 
O  RENAULT LAGUNA, 1995/99 r . : przednie ćw iart

k i oraz ty lna  prawa, dach, drzwi, lusterka, ty lna 
klapa, poduszka pow., koła z oponami, tap icer
ka, p lastik i, deska, ty lne  lampy, ty ln y  zderzak, 
półosie, elementy s iln ika, skrzynia biegów, łapy 
s iln ika, zbiorniczki, zamki, uszczelki i inne. Świd
n ic a , te l.  0604/82-66-90 , 0607/64-52-82  
87020181

RENAULT LAGUNA, 1996 r . : maska, zderzak, reflektory, grill, 
komputer, chłodnica, pas przedni, belka pod chłodnicę, halo
geny i inne. Jelenia Górą tel. 0603/18-99-09 
RENAULT LAGUNA, 1996 r . : dużo różnych części. Wilkowi
ce, tel. 065/534-11-53
RENAULT LAGUNA, 1997 r . : zderzaki, wzmocnienie przed
nie. Marcinkowice, woj. wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
RENAULT LAGUNA, 1998 r . : drzwi prawe przednie. Bole
sławiec, teł. 0503/08-10-21
RENAULT LAGUNA, 1998 r., 35 tys. km, 1900 ccm, diesel: 
silnik kpi., stan idealny. Wrocław, tel. 0502/20-37-86 
RENAULT LAGUNA II, 1999 r., 1600 ccm, 16V: silnik, - 1.900 
zl. Legnica, tel. 0607/77-93-76 
RENAULT LAGUNA, TWINGO, 1994/96 r . : częśd używane. 
Wrocław, tel. 071/372.-87-60 ,
RENAULT MAJOR, MAGNUM : silnik, zawieszenia, rama, 
kabiną opony, nakładka, lampy, zderzaki, chłodnicą zbiorni
ki. Wrocław, tel. 0607/50-54-33,0605/37-47-03 2.
RENAULT MASTER: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wahacze, wzmocnienie czołowe, reflektory, obudowa z wen
tylatorami, lusterka, halogeny. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT MASTER: wałek sprzęgła, wieniec koła zamacho
wego (nówy. do 2.5 D). Wrocław, tef. 071/781-74-96 po 
godz. 20
RENAULT MASTER, 1990/97 r.; 2500 ccm; turbo D : silnik 
turbo D. skrzynia biegów (5), częśd blacharki, częśd mech- 
niczne, wahacze, resory, alternatory, rozruszniki, urządzenie 
do zimowego rozruchu. Góra, teł. 0601/91-97-74, 
0501/77-03-81
RENAULT MEGANE 5-drzwiowy: drzwi kpi. Milicz, tel. 
0609/46-79=51,0608/57-06-95 .
RENAULT MEGANE: zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
RENAULT MEGANE SCENIC : maską błotniki, zderzaki, 
belka pod silnik, drzwi, chłodnica, tylna klapa, obudowa z 
wentylatorem, fotel pasażera z poduszką powietrzną. Siech
nice,tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE : zderzak przedni. Wrocław, tel. 
071/311-76-51
RENAULT MEGANE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT MEGANE : różne części.. Wrocław, tel. 
071/398-96-27,0502/39-80-76 
RENAULT MEGANE : ukł. kierowniczy, wahacze, konsola, 
kolumny McPhersoną zwrotnice, tarcze hamulcowe. Zielona^ 
Górą tel. 0603/23-04-58
RENAULT MEGANE, 1984/01 r . : skrzynie biegów, manual
ne i automatyczne, częśd do skrzyń biegów. Wrocław, teł. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 wgodz. 9-18 
RENAULT MEGANE, 1989 r., 1600 ccm: silnik, głowicą roz
rusznik, alternator, półoś lewą tarcze ham., deska, chłodni 
ca, szyby, nagrzewnica, amortyzator przedni, wahacz lewy, 
inst. el. (1.4, 1.6), wygłuszenie maski. Oleśnica, tel. • 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
RENAULT MEGANE, 1995/96 r. poj. 1.4, 2.0i: różne częśd. 
Legnicą teł. 076/722-95-33,0604/80-17-56 
RENAULT MEGANE, 1996 r . : zderzak przedni, -100 zł. Pacz
ków, tel. 0606/99-56-29
O  RENAULT MEGANE, 1996/00 r . : dach, ty lne drzwi, 

amortyzatory, zwrotnice, wahacze, koła, k lim aty
zacja, deska rozdzielcza, tapicerka, s iln ik  1.4,1.6, 
1.9 D. skrzynia biegów, przednie ćw iartk i, progi, 
Uszczelki, ty lne  lampy, p lastik i, f i l t r  powietrza i 
inne. Świdnica, tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 
87020201

RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r. : pokrywa silnika. 
Legnica, tel. 076/851-27-57
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PRZECZYTAJ!

NIE BĄD* OKRADZIONY 
Z WŁASNEJ WINY

V\^eżdżając na teren giełdy pamiętaj aby:

1 ■ pozamykać dokładnie sarnochód, uruchomić istniejące zabezpieczenia oraz sprawdzić 
prawidłowość ich działania,

2-nie zostawiać w samochodzie, na widocznym miejscu, dokumentów ani innych warto
ściowych przedmiotów (radiodtwarzacz, torebka, ubranie),

3- pieniądze i dokumenty trzymać w wewnętrznej kieszeni ubrania,
^-dokonując zakupów nie ujawniać ile posiadasz pieniędzy,
5-dysponując większą kwotą pieniędzy, przechowywać ją podzieloną w kilku kieszeniach,
® nie kupować przedmiotów po okazyjnie niskiej cenie,
7- nie uczestniczyć w grach organizowanych na terenie giełdy,
8-w miejscach zatłoczonych zwracać szczególną uwagę na to, co dzieje się wokół, może 

to być tzw. "sztuczny tłok", wywołany przez przestępców,
9-o zauważonym przestępstwie powiadomić natychmiast POLICJĘ! Pod nr tel. 997, lub 

tel. kom. 112 albo osobiście w punkcie POLICJI na terenie giełdy,
1 jeżeli stałeś się 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

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

D O  AUT EUROPEJSKICH I  JA PO ŃSK ICH  
O SO BO W YCH , DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH  

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

mm
Dorabianie uszczelek, pierścieni, panewek, również sprzedaż wysyłkowa. 
BIMETEX, MOTfrCZĘŚCI, uL Paryska 4,51-215 Wrocław, te l M-5S-8S4,34-55-559, t e l / f n  34-54-668

RENAULT MEGANE, 1997 r . : zderzaki, błotnik, listwy pod 
reflektory. Wrocław, te l 311-76-55 
RENAULT MEGANE. 1998 r., 1600 ccm, wtrysk: chłodnica, 
wiatrak, obudowa, zbiorniczek płynu, wspomaganie kier. 
Prochowice, teł. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
RENAULT MEGANE SCENIC. 1998 r . : zderzak przedni, pod
szybie prawe. Udanin, lei. 076/870-91-16,0601/69-66-88 
RENAULT MEGANE. 2000 r . : maska, zde rz *, reflektory. 
Siechnice, teł. 0606/81-92-01
RENAULT MEGANE KOMBI. 2000 r . : drzwi tyfne lewe i pra
we (kompletne), klapa tylna (kompletna), zawieszenie przed
nie (kompletne). Smardzów, teł. 071/398-33-51,314-38-54 
RENAULT MEGANE. 2000 r . : maska, zderzak. Wrocław, teł. 
071/364-51-42,0608/34-92-77 
RENAULT MEGANE, LAGUNA: maski, btotnki. reflektory i 
inne. Trzebnica, teł. 0606/40-03-11 
RENAULT MEGANE, LAGUNA 1900 ccm. d iese l: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, klapa, lampy, podhiżnt- 
ca, tapicerka, piast§ó. liczniki, konsola i inne. Wrocław, teL 
0605/11-26-18
RENAULT RAP1D: lampy tylne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
RENAULT RAPU): lampa, maska, tylna część nadwozia, 
zawieszenia, zderzaki i inne. Wrocław, teL 0601/72-56-81 
RENAULT RAPID, 1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/854345 w godz. 9-18 
RENAULT RAPU), 1992 r.. 180 tys. km, 1800 ccm. diesel: 
silnik i inne części z demontażu. Legnica, teł. 0605/85-58-00 
RENAULT SAFRANE: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grifl, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, kolumny McPher
sona, be&a pod sinik. chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
tylna klapa, reflektory, halogeny, lusterka, tylne lampy, tylny 
błotnik. Siechnice, tel. 071/311-39-14.0602/71-26-65 
RENAULT SAFRANE, 2000 ccm : silnik i skrzynia biegów, 
tylne zawieszenie. Wrocław, teł. 0602/71-24-42 
RENAULT SAFRANE, 1993 r . : sprężyny, drzwi, ćwiartka tyl
na, progi, pałstiki, zegary, fotele i inne. Legnica, tel. 
0501/60-86-49
RENAULT SAFRANE. 1994r.: klapa tylna kpi., fotele, kokpit, 
plastiki, licznik, siniki wiatraków, silnik dmuchawy, przełącz
niki. lusterko wewn., inne. Wrocław, teł. 071/368-19-33, 
0602/74-84-24
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 2000 ccm : pokrywa sinika,
prawy błotnik, lampa z kierunkowskazem, grUł, wzmocnienie
przdnie, zderzak przedni, prawy wahacz i inne. Wiązów, tel.
071/393-14-91.0604/23-81-68
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 2200 ccm. benzyna: skrzynia
biegów (manualna) + blenda tylna, -1.900 z l Wrocław, teł.
0608/69-73-30
RENAULT SAFRANE. 1995 r. 1 przekładnia kier. Wrocław, 
teł. 071/353-72-13
RENAULT SCENIC 5-drzwiowy. zawieszenie przednie, wa
hacze, wózki, półosie, kolumny McPhersona, stabifizator, S- 
stwy kierownicze, zwrotnice, tylne klapy z szybami. Smar
dzów, teł. 071/398-33-51,314-38-54 
RENAULT SCENIC : różne części. Wrocław, teł. 
071/398-96-27,0502/39-80-76 
RENAULT SCENIC, 1997 r . : zawieszenie przednie (komplet
ne), wózki, wahacze, kolumny McPhersona, zwrotnice, fistwy 
kierownicze, drzwi prawe tylne, tylny prawy plastik do bagaż
nika (kompletny), półosie. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
O RENAULT SCENIC, 1997/01 r .: maska, zderzak, 

lampy, g rill, b ło tn ik , nadkole, d rzw i, lusterka, ty l
na  klapa, prawa przednia ćw iartka, ty ln e  ćw iart
k i, p rawy próg, poduszki boczne, siedzenia, de
ska, amortyzatory, wahacze, półosie , zwrotnice, 
kom puter z  kluczem, skrzyn ia  biegów, s iln ik  1.6 , 
2 .0 ,1.9  D, łapy s iln ika , k lim atyzacja, ko ła  z. opo
n a m i, u s z c z e lk i,,  p la s t ik i .  Ś w id n ic a , te l.  
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020191

RENAULT SCENIC, 1999 r . : lampy tylne przednie, zderzak 
tylny, maska ♦ blenda, błotnik przedni i inne. Leszno, tel. 
065/529-08-63,0601/24-37-36 
RENAULT SCENIC II. 2000 r . : drzwi prawe tylne (komplet
ne). Smardzów, teł. 071/398-33-51,.314-38-54 
RENAULT TRAFIĆ: oś tylna z resorami i .wieszakami*, - 250 
zł. Kłodzko. leL 074/867-80-70 
RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm : blok silnika, pompa wtrysko
wa • 300 zł. Janusz Starczewski, 55-200 Marszowice 30, gm. 
Oława
RENAULT TRAFIĆ : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
RENAULT TRAFIĆ: maska, błotniki, zderzaki, drzwi prawe. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT TRAFIĆ, 2500 ccm. (fieseł: wieniec koła zama
chowego, nowy. Wrocław, teł. 071/781-74-96 po godz. 20 
RENAULT TRAFIĆ: wszystkie części, po wypadku, -150 zł. 
Wtoclaw, teł. 071/321-58-31
RENAULT TRAFIĆ: serwo. pompa hamulcowa, aparat zapL, 
gażnik, obudowa filtra pow., czujniu, zamki drzwi, stacyjka, 
nagrzewnica, podnośniki szyb. lampy tylne, zawiasy i rygle 
na drzwiach tylnych oraz inne. Wrocław, te l 343-80-83 wewn. 
279,0605/33-93-93
RENAULT TRAFIĆ: skrzynia biegów na części (5), -  300 zł. 
Wrocław, tel. 328-32-87
RENAULT TRAFIĆ, 1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, teł. 
071/341-50-52 w godz. 9-15.0602/854345 w godz. 9-18 
O  RENAULT TRAFIĆ, 1985/93 r . : s iln ik  2068 ccm , 

diesel, stan idealny, skrzyn ie  b iegów (5) d o  2.1 D 
i  2.5 D, ch łodn iczka o le ju  do 2.5 D, p ó łos ie , za
wieszenia przednie i ty lne, układ kierowniczy, ko
lum na kierownicy, wszystk ie  części s iln ików  2.1 
D i Z5  D, części skrzyn i b iegów rozrusznik i, al
ternatory, zaciski, wahacze, ko ło  zamach, do  2.5

D, drzw i przednie, i  ty lne, bok, maska, dużo in 
nych. Legnica, teł. 0606/68-30-86 84015541

RENAULT TRAFIĆ, 1986 r . : różne części. Wrocław, teL 
071/312-53-41
RENAULT TRAFIĆ. 1992 r., 130 tys. km, 2500 ccm : s in *  
uszkodzony (na panewce), -1.800 zł. Góra, teł. 0603/94-13-71 
RENAULT TRAFIĆ. 1992/93 r.. 148 tys. km. 2500 ccm, de- 
se ł: chłodnica oleju, rozrusznik, kok) zamachowe, belka pod 
chłodnicę, atrapa, błotniki, maska drzwi, szyby, plastiki, ukł. 
kierowniczy, wahacze, belka pod sinik, oś tylna, półosie, pia
sty, zaciski, feigi, lusterka, zderzaki tylne, zawiasy, zatrzaski. 
Legnica, teł. 0602/23-11-56
RENAULT TRAFIĆ, MASTER, 1700 ccm,, 2100, 2500 T D : 
drzwi, serwo, przekładnia, pompa, skrzynia biegów (5), gło
wica, blok. kola. wózek, lampy, zderzaki, instalacja elektrycz
na  Wysoka, teł. 071/329-26-61 wewn. 53,0605/93-05-59 
RENAULT TWINGO: wszystkie część.., tel. 0609/44-72-93 
RENAULT TWINGO: zderzak tylny (czarny). Bukowice, gm. 
Mficz, teł. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
RENAULT TWINGO : lusterko prawe. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
RENAULT TWINGO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, chłodnice, belka pod silnik, tylna 
klapa, tylna oś, kolumny McPhersona, zwrotnice, wentylator. 
Siechnice. teL 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław, teł. 
0501/81-36-18
RENAULT TWINGO. 1984/01 r . : skrzynie biegów, manualne 
i  automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
RENAULT TWINGO. 1998 r . : ćwiartki prawe, drzwi, dach 
otwierany, lampy tylne, błotnie prawy, lusterka, osprzęt sini
ka 1.21 i  inne części. Jelenia Góra, teł. 0603/45-73-54 
RENAULT TWINGO. 1998 r. : zderzak. Radwanice, tel. 
071/311-76-55
ROBUR : różne części. Bielany Wrocławskie, tel. 
0601/91-27-21
ROBUR, 1986 r., d iese l: różne części. Jankowice, tel. 
071/311-76-55
ROBUR, 1988 r., diesel: kpi. kola 650x20, stan b. dobry, 6 
szt, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia bie
gów, przednie zawieszenie, tylny most po regeneracji i inne 
części. Kobierzyce, teł. 0603/94-97-53 
O  ROBUR, IFA, FORTSCHRITT: agregaty, sprężar

k i, części zamienne, sprzedaż wysyłkowa, akce
soria, serw is na m iejscu. Bie lany Wrocławskie, 
u l.  W ro c ła w s k a  1a, te l .  071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81010951

ROMAN : tylny most sinik, skrzynia biegów, przednia oś. 
Jawor, tel. 076/870-86-18 
ROVER: różne części. Jarocin, tel. 0603/83-87-23 
ROVER : różne części. Leszno, tel. 065/571-22-88, 
0607/38-00-40
ROVER, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne. części do skrzyń biegów. Wiocław, teł. 071/341-50-52 
w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
ROVER, 1984/01 r . : skrzynia biegów i różne części skrzyń 
biegów. Wrocław, teL 0602/85-03-45 w g. 9-18 (pon-sob) 
ROVER, 1991 r . : błotnik tylny prawy z nadkolem, wzmocnie
nia boczne prawe i lewe! Legnica, teł. 076/851-27-57 
ROVER100,1990/97 r . : różne części, możliwość wysyflci - 
od 10 z l Wieluń, teL 0607/43-11-43 
ROVER 200,400,1990/95 r . : różne części, możliwość wy
syłki -  od 10 zŁ Wieluń, teL 0607/43-11-43 
ROVER 214: zawieszenie przednie, sinik, skrzynia biegów 
(5). Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
ROVER 214 : zderzak przedni. Serby, gm. Głogów, teł. 
076/833-11-40
ROVER 214,1999 r., 1400 ccm : skrzynia biegów, półosie, 
ćwiartka lewa, zawieszenie przednie, klimatyzacja, kierowni
ca, fotele, elementy tapicerki, szyby, belki przednie, wentyla
tor. Lwówek śląski, teł. 0603/33-73-96 
ROVER 214,216,1994 r . : McPherson przedni, zaciski ha
mulcowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator przed
n i Wrocław, te l 0501/81-36-18 
ROVER400: maska, klapa tylna. Wrocław, teL 0601/72-56-81 
ROVER 400,1994 r . : błotnik przedni prawy, nowy. Opole, tel. 
0606/48-31-16
ROVER 400,1997 r., 1600 ccm : drzwi, błotnik tylny prawy, 
zawieszenia, skrzynia biegów, silnik na części Bolesławiec, 
teł. 0604/08-89-34
ROVER 420, 2000 ccm, T D i: zawieszenie przednie (kom
pletne), wózek, półosie, zwrotnice, kolumny McPhersona, wa
hacze, stabilizator, listwa kierownicza. Smardzów, tel. 
071/398-33-51r 314-38-54
ROVER 45: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
ROVER 75: słupek środkowy ♦ próg, błotnie lewy tylny. Zło
toryja, teL 0607/15-17-77
ROVER100, SOI, 1976/86 r . : różne części, możfiwość wy
syłki - od 10 zI. Wieluń, tel. 0607/43-11-43 
ROVER 829 Tl, 1993 r., 2000 ccm, turbo: dach, podłużnica 
zawieszenie, skrzynia biegfer, osprzęt sinika, drzwi, szyby, 
(usterka, skórzana tapicerka, klimatyzacja ABS, półosie, fel
gi aluminiowe, plastiki, ukl. kierowniczy. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
ROVER 825,820,1992/97 r., 80 tys. km, 2000 ccm, DOHC: 
silnik kp i, stan b. dobry, skrzynia biegów (5), dach, progi, 
podhiżnśce, błotniki tylne, zawieszenie przednie i tylne, lam
py przednie, kierunkowskazy, środek kpi, instalacja elektrycz
na, komputery i inne. Góra, teł. 0601/91-97-74 
ROVER MGF : maska przednia. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 
071/315-40-51
ROVER MGF: maska przednia Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
ROVER MONTEGO, AUSTIN KOMBI: drzwi, skrzynia bie
gów 2.0 E  Wrocław, teL 0601/75-64-57 
SAAB 900: atrapa przednia Wrocław, teł. 0601/72-56-81 
SAAB 9000: szyba tylna? Oleśnica, teł. 071/315-40-51 
SAAB 9000: maska przednia Wrocław, teł. 0601/72-56-81

SAAB 9000 C D: zderzak. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
SCANIA : turbosprężarka, - 3.000 zl. Polkowice, tel. 
076/847-91-89
SCANIA 143,142 : zderzak, drzwi, lampy, tłumik, półosie, 
drążki, turbosprężarka, most tylny, sinik, filtry. Wrocław, tel. 
0607/50-54-33
SEAT, 1984/01 r . : skrzynie biegów, manualnę i automatycz
ne, części do skrzyń biegów. Wrocław, teł. 071/341-50*52 w 
godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
SEAT, 1991 r . : skrzynia biegów. Wyszki 29, gm. Bystrzyca 
Kłodzka tel. 0603/40-26-76
SEAT, 1994 r., 1900 ccm, diesel: silnik kpi., skrzynia biegów,
rozrusznik. Gromadka, tel. 0606/47-11-90,0608/35-98-92
SEAT, 20010 r., 100 tys. km, 1400 ccm: silnik, osprzęt, • 300
zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/62-84-35
SEAT ALHAMBRA : klapa tylna z szybą. Trzebnica, tel.
071/387-08-91,0605/20-86-12
SEAT AROSA, 1400 ccm : skrzynia biegów. Lublin, tel.
081/746-50-62,0601/24-73-50
SEAT AROSA: atrapa przednia, lampy przednie. Wrocław,
tel. 0601/95-16-78
SEAT AROSA, 1999 r., 1000 ccm, wtrysk: silnik, zwrotnice, 
amortyzatory, wahacze, półosie, ABS, serwo, pompa hamul
cowa, rozrusznik, licznik, stacyjka, zamki, przełączniki, zbior
niczki, plastiki, listwy dachowe, katalizator, tłumiki i inne. Le
gnica teł. 0605/13-16-60
SEAT AROSA, 1999 r., 1400 ccm, TD I: części przodu i inne. 
Wrocław, tel. 0605/36-53-43
SEAT CORDOBA: zderzak przedni. Cieśle k. Oleśnicy, tel. 
071/315-40-51
SEAT CORDOBA: oryginalne kołpaki, nowy model. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
SEAT CORDOBA: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SEAT CORDOBA. 1994 r. : różne części. Nysa, tel. 
0606/26-63-23
SEAT CORDOBA, 1995 r., 1900 cćm: poduszki powietrzne, 
sensor, kolumny McPhersona drzwi, zawieszenia z ABS, pla
stiki wnętrza, błotniki tylne, wahacze, skrzynia biegów, inne. 
Polkowice, teł. 0607/10-78-54
SEAT CORDOBA, 2000 r . : halogeny. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
SEAT CORDOBA, IBIZA: dach (vario), skrzynia biegów (1900 
ccm), różne części blacharskie i mechaniczne. Nysa, teł. 
0606/26-63-23
SEAT IBIZA : sensor, taśma z kierownicą poduszka pow., 
napinacze pasów pirotechn., pompa wspom., szyby drzwio
we, szyba boczna, wkręcana. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
SEAT IBIZA : oryginalne kołpaki, nowy model Kłodzko, teł. 
0606/46-16-93
SEAT IBIZA: różne części z demontażu. MWcz, woj. wrocław
skie. te l 0600/21-25-43
SEAT IBIZA 900 ccm : poduszka skrzyni biegów, zbiornic 
płynu, inka szybkościomierza Oleśnica teL 071/314-98-47

SEAT IBIZA : szyberdach, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/338-38-81
SEAT IBIZA 1988 r . : drzwi kpi. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1500 ccm : sinik, oclony, skrzynia bie
gów, zawieszenia, lampy, chłodnica, półosie, elementy bla
charki, inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
SEAT IBIZA, 1990 r . : klapa tylna drzwi tylne, lampy tylne, 
kolumny McPhersona. Wrocław, tel. 071/368-77-55, 
0602/74-84-24
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, benzyna: silnik, udokumen
towane pochodzenie, przekł. kierownicy, lampy, elementy 
zawieszenia Lubań, tel. 075/722-33-79 
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
SEAT IBIZA, 1991 r . : drzwi kpL, klapy tylne, zawieszenie i 
inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
SEAT IBIZA, 1991 r. 900,1200,1500 ccm: ćwiartki, wnętrze, 
sinic, skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, mosty, belki, dach, 
szyby, koła chłodnica osprzęt sinika i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
SEAT IBIZA 1993 r . : zderzaki, sinik 1.3 E, błotniki, szyby, 
tapicerka zawieszenia części Macharskie. Bolesławiec, teł. 
0608/47-98-06
SEAT IBIZA 1993 r., 1200 ccm : wszystkie części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
SEAT IBIZA 1993/99 r . : zderzaki, ścianki przednie. Gromad
ka  teł. 076/817-20-73,0601/75-93-91 
SEAT IBIZA 1994 r . : lampa lewa tylna, zderzak tylny wąski, 
klapa tylna bez szyby, -150 zł. Rawicz, teł. 0502/61-39-65 
SEAT IBIZA, 1995 r . : maska tylna, progi ♦ słupki, ćwiartki 
tylne, piasty, drzwi, szyby do 5-drzwiowego, nagrzewnica kola 
14", plastiki wnętrza Legnica, tel. 0608/89-30-44 
SEAT IBIZA, 1998 r., 1400 ccm: drzwi tylne, nadwozie, słup
ki środkowe, zderzaki, fotele kpi., głowica, elementy sinika, 
tapicerka, półosie, zawieszenie przednie i tylne, koła, na
grzewnica i inne. Warszawa 4eł. 0602/60-66-24 
SEAT IBIZA 1999 r., 1400 ccm, benzyna: kpi. pasów bez
władnościowych z napinaczem gazowym i elementy deski 
rozdzielczej. Lubin, tel. 076/84448-20,0605/73-48-52 
SEAT IBIZA, CORDOBA 1996/99 r . : reflektory, kierunkow
skazy, atrapa, żaślepki halogenów. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
SEAT MALAGA, 1986 r., 1200 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
elementy blacharki. Sieniawa Żarska, tel. 068/375-98-29 
SEAT MARBELLA 1995 r . : różne części z demontażu. Ja
wor, tel. 0605/64-11-73
SEAT TOLEDO, 1800 ccm : drzwi, maski, silnik, lampy, za
wieszenia tapicerka konsola kola skrzynia biegów (5), szy
by. chłodnica Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
SEAT TOLEDO: szyba tylnej kałpy • 100 zł, tapicerka tłoczo
na klapy - 60 zł, lampy klapy tylnej - 60 zł (pomarańczo- 
wo-czerwone). Gaworzyce, teł. 076/831-61-74 
SEAT TOLEDO : klimatyzacja kompletna Leszno, tel. 
0603/77-52-88
SEAT TOLEDO : tapicerka lewy słupek *  próg, tylny lewy 
błotnik, prawa podłużnica, głowica 1,8. Mirsk, tel. 
0608/35-52-16
SEAT TOLEDO: lampy, drzwi, zderzaki, maski, tylne klapy, 
zawieszenia, błotnflci, klimatyzacje, szyby, lusterka skrzynie 
biegów, siniki 1.6,1.8,1.9 TD, 1.8 GT, chłodnice, tapicerki. 
Obora k. Lubina te l 0607/04-26-96 
SEAT TOLEDO stary model: lewe przednie drzwi. Ostrów 
Wlkp.. teł. 062/591-23-67,592-06-69 
SEAT TOLEDO: pompa wspomagania kier., półoś długa licz
nie. Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
SEAT TOLEDO, 1800 ccm: wszystkie części używane. Wro
cław, teł. 0601/70-17-36
SEAT TOLEDO-: ćwiartka prawa tylna * 350 zł. Wrocław, teł. 
0603/07-21-30
SEATTOLEDO, 1992/98 r. 1.9 TDI, 1.6,2.0*E,1.9TD: części 
sinicą, filtr powietrza drzwi, klamki, podnośtóki elektryczne, 
lampy tylne, nadkola lusterka konsola, Japy*, półosie,"np-

hacze, chłodnica, listwa pod grill, wzmocnienie czołowe, wspo
maganie, belki, poduszki pow. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm 1600 i 2000 ccm: dach, 
podłużnice, ćwiartki tylne, klapa, drzwi, lampy, zegary, chłod
nica serwo, nagrzewnica, lusterka hak, zbiorniczki, osprzęt 
silnika skrzynia biegów, zawieszenie, plastiki, ukł. wydecho
wy i kierowniczy, kierownica i inne. Legnica tel. 0603/80-26-88 
SEAT TOLEDO, 1993 r . : rozrusznik, dach, nagrzewnica, bel
ka tylna szyby drzwi przednich, piasty kół przednich, półoś 
krótka drążek stabilizatora. Wrocław, teł. 0600/37-35-61 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów, elementy nadwozia, drzwi, zderzaki, zawieszenia, 
inne. Złotoryja, teł. 0603/22-91-99 
SEAT TOLEDO. 1994 r.. 1900 ccm, turbo D : błotniki tylne do 
kombi, szyby, zbiorniczki spryskiwaczy, wycieraczki, kołpaki, 
oryginalna finka gazu, pływak, instalacja, silnik, klocki, hamul
ce, lusterka Legnica tel. 0607/17-66-93 
SEAT TOLEDO, 1994 r . : drzwi -120 zł, kołyska -120 zł. szy
by boczne - 60 zł, słupki, progi, tylny błotnik, prawa podłużni
ca  elementy plastikowe, rozrusznik, kierownica komputer. 
Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1600 ccm : części mechaniczne, 
części błacharki, części zawieszenia środek, serwo, ABS, 
wspomaganie, ukł. kierowniczy, filtry powietrza do poj. 1.6 i 
1.8, klapa tylna Legnica tel. 0607/82-57-02 
SEATTOLEDO, 1994 r . : zderzak przedni z halogenami, drzwi 
kpL, listwy dachowe, dach z podsufitkąi szyberdachem, pod
szybie, sinik wycieraczek. Lwówek śląski, teL 075/782-37-40 
SEAT TOLEDO, 1995 r . : klapa tylna z szybą. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,314-38-54
SEATTOLEDO, 1998r.: klapa tylna z szybą drzwi kierowcy, 
lampy na tylną klapę. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
SEAT TOLEDO, 2000 r., 1900 ccm, TD I: drzwi zawieseże

nią, skrzynia biegów, konsola, różne części silnika. Wrocław, 
tel. 0605/36-53-43
SILNIK : 2400 diesel do busa, kompletny, z dokumentacją 
do remontu - 600 A  2200 ccm diesel do osobowego, do re
montu, z dokumentacją - 500 zł, 2000 ccm diesel do osobo
wego, w trakcie remontu, po regeneracji wału, tuleje nomi
nalne, z.dokum entacją • 500 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0603/65-05-26 po godz. 16
SILNIK SW 400 turbo, kompletny, stan b. dobry, - 5.000 zł. 
Legnica tel. 076/855-07-10,0503/34-19-84 
O  SILNIK SW-400 stan b. dobry, m ożliw ość spraw

dzenia, • 2.500 zł. Legnica, te l. 076/866-10-01, 
0603/83-40-66 84015551 

SILNIK SW-400, turbo: głowica nowa -1 0 00  zł. Gaworzy
ce, woj. legnickie, tel. 0501/62-27-65 
SILNIK SW-400 turbo, uzbrojony, stan dobry, - 3.500 zl. 
Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-16-12 
SILNIK SW-400 kompletny, stan dobry, • 1.200 zł. Kędzie- 
rzyn-Kożle, tel. 077/483-54-62 
SILNIK SW-400 po remoncie kapit - 6.000 zl. Strzelin, tel. 
071/392-24-16,0606/35-02-93 
SILNIK SW-400 nowy, .andrychowski*, -13.000 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-49-56
SILNIK SW-400, SW-680 : końcówki wtrysków, cena -1 5  
zi/sztuka 8 kompletów. Lubin, tel. 076/74945-90 
SILNIK SW-680 stan dobry. Kietlów, tel. 065/544-83-72, 
0608/10-29-14
SILNIK SW-680 - blok silnika oraz półoś tylnego mostu, - 500
zl. Paczków, teL 077/431-31-20
SKODA 130: głowica, stan b. dobry, - 2.700 A  Kłodzko, tel.
074/871-46-59
SKODA 105: blacharka drzwi, klapy, koła opony, skrzynia 
biegów (5), szyby, gażnik, alternator, aparat zapłonu, licznik, 
zawieszenia i inne. Lubin, tel. 076/842-53-99 
SKODA 105,120: silnik na gwarancji, bez głowicy - 590 zł, 
zestaw naprawczy silnika (głowica po remoncie kapitalnym), 
rozrusznik i inne nowe i używane. Lubin, tel. 076/846-30-98, 
0604/66-62-68
SKODA, 60 tys. km, 1300 ccm, M P: sinik, osprzęt • 800 zł. 
Lwówek Śląski, teł. 0603/62-84-35 
SKODA 120: skrzynia biegów/4/, pompa paliwa, rozrusznik, 
-120 zł. Nowa Ruda teł. 074/872-76-09 
SKODA 120: głowice, bloki, wały, drzwi, maski, klapy, skrzy
nia biegów, zawieszenia i inne z demontażu. Paczków, tel. 
0606/15-33-85
SKODA 100 S : silnik, skrzynia biegów, szyba przednia i tyl
na, chłodnica, piasty przednie (po regeneracji) ♦ łożyska 
bębny tylny (po regeneracji), drzwi prawe przednie i wiele in
nych części Strzelin, tel. 071/796-15-31 
SKODA 105: różne części blacharskie i mechaniczne. Wro
cław, teL 0501/48-57-50
SKODA 105: fotele. - 20 zł. Wrocław, teł. 353-35-72 
SKODA 105,120: drzwi przednie prawe, lampy przednie i 
tylne oraz inne części. Wrocław, teł. 071/351-81-41 
SKODA 105 oraz 120: skrzynia biegów (4), most tylny, pół
osie, bębny, - 500 zl. Wschowa tel. 065/540-14-16 
SKODA 105,120: wszystkie części z rozbiórki. Złotoryja teł. 
076/878-39-63
SKODA 105 S, 1982 r . : wał po szlifie ♦  panewki, korbowody 
- 250 zł, głowica uzbrojona -150 A  skrzynia biegów z pół- 
osiami i bębnami - 250 zł, hak - 50 zł, alternator • 50 zł, roz
rusznik - 80 zł, szyba tylna i inne. Stanowice, gm Strzegom, 
tel. 074/855-78-73
SKODA 105,120.1984 r . : różne części z demontażu. Młyń
sko, gm Gryfów Ś l. tel. 0601/57-22-41 
SKODA 105,120,1986 r. 1100,1200 ccm: skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, drzwi, szyby, mosty, belki, półosie, zde
rzaki, błotniki, sinici, inne. Wałbrzych, teł. 074/846-49-58 
SKODA 105,1989 r . : sinik, skrzynia biegów, zawieszenie 
przednie z listwą drzwi, błotniki, maska, szyby, zderzaki, lam
py. chłodnica, klapa tylna alternator, inne. Piawa Górna, woj. 
wałbrzyskie, teł. 0602/45-25-95

SKODA 105 L, 1989 r.,: drzwi, 4 szt, szyba tylna, rozrusznik, 
chłodnica z wentylatorem, kpi. zawieszenie przednie i inne, z 
rozbiórki. Strzegom, tel. 0602/36-49-85 
SKODA 105, 1989 r . : skrzynia biegów /4/, półosie, bębny, 
zawieszenia fotele, światła, reflektory, błotniki, klapa bagaż
nika szyby, serwo, pompa i zaciski ham., drzwi, gażnik, al
ternator, zderzaki, przekł. kierownicy, i inne. Wrocław, teł. 
344-42-42, 0608/75-16-34
SKODA 120,1989 r . : hak z inst elektryczną Złoty Stok, tel. 
074/817-54-18
SKODA FAVORTT: różne części mechaniczne, plastiki, skrzy
nia biegów, silnie, oś tylna i inne. Kłodzko, teł. 074/868-53-87 
SKODA FAVORIT, 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów i inne, 
oclone, gwarancja stan b. dobry. Legnica tel. 076/722-95-21 
w godz. 8-17,0601/78-25-72
SKODA FAVORlT : zderzak przedni. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-15-80
SKODA FAVORIT: różne części. Oleśnica tel. 071/315-40-51 
SKODA FAYORIT : drzwi, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/355-49-71
SKODA FAVORłT: kpi. przednie, lewe lusterko, - 50 zl. Wro
cław, tel. 0503/04-69-47
SKODA FAVORIT: drzwi, sinic w całości lub na części, al
ternator, zbiornic paliwa, licznik, nagrzewnica aparat zapło
nu, wiązka elektr. przednia, lampa lewa tylna, mechanizmy 
wycieraczek, sprężyny, kolumny McPhersona serwo, piasty 
przednie, zaciski ham., belka tylna tfumiki, kolumna kierowni
cza, stacyjka. Wrocław, tel. 352-83-37 po godż. 18, 
0604/75-20-57
SKODA FAVORIT: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Wrocław, tel. 0501/48-57-50
SKODA FAVORIT: klosze lamp, lusterko wewn., twomik al
ternatora i inne. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
SKODA FAVORIT: szyberdach, skrzynia biegów, amortyza
tory tylne, półoś długa zegary, lusterka sibuczki wycieraczek, 
rozrusznik, szyty boczne, plastiki, sprężyny, lampy tylne, le
warek biegów, inne. Wrocław, teł. 345-68-78 
SKODA FAVORTT: drzwi przednie lewe -150 zł, belka tylna - 
100 zł, McPherson przedni • 40 zł, rozrusznik po regeneracji 
- 90 zi, lampa tylna prawa nowa - 40 zl. Wrocław, teł. 
071/341-64-61
SKODA FAVORIT, 1991 r . : dużo części z rozbiórki. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
SKODA FAVORIT, 1991 r . : sinik kpL. skrzynia biegów (5), 
klapa tylna, koła szyby, zawieszenie przednie i tylne, aparat 
zapłonu, alternator, gażnik i inne. Lubin, teł. 076/842-53-99 
SKODA FAVORlT, 1991 r . : silnik, skrzynia biegów, osprzęt 
silnika zawieszenie, mosty, beiki, błotniki, zderzaki, lampy, 
bak, kola drzwi, dach i inne. Wałbrzych, teł. 074/846-49-58 
SKODA FAVORlT, 1991 r . : lampa tylna lewa - 30 zł. Wro
cław, tel. 321-31-55
SKODA FAYORIT, 1991 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
SKODA FAVORIT, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm. benzyna: 
silnik z udokumentowanym przebiegiem, skrzynia biegów, 
półosie. Jelenia Góra tel. 075/752-2649 i 0607/40-34-26 
SKODA FAVORlT. 1992 r., 63 tys. km, 1300 ccm : zawiesze
nia, drzwi, klapy, cały środek i inne. Legnica, teł. 
0602/69-28-11
SKODA FAVORIT, 1994 r.. 1300 ccm : skrzynia biegów (5), 
silnik, grill, zderzaki, reflektory, - 1.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-41-30,0606/46-56-52 
SKODA FAVORłT, FEUCIA: drzwi boczne, zderzak przedni, 
błotniki przednie, szyby, dach ze słupkami, tylna część (do 
Skody Favorit) oraz inne części i podzespoły. Kamienna Góra 
tel. 0602/38-72-71
SKODA FEUCIA: lusterka różne kolory • 150 zł/szt, kom
putery do poduszek powietrznych (nowe). Nowa Ruda, tel. 
0607/82-58-55
SKODA FEUCIA:klimatyzacja kompletna - 800 zł. Oława
teł. 071/302-85-44,0602/70-20-85
SKODA FEUCIA : półoś napędowa prawa Wrocław, tel.
0601/72-24-92
SKODA FEUCIA: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Wrocław, teł.. 0501/48-57-50
SKODA FEUCIA KOMBI: drzwi prawe, zderzak tylny, zbior
nik paliwa piasty kół, amortyzatory tylne, lampy tylne, silnie. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
SKODA FEUCIA: szyberdach, skrzynia biegów, amortyza
tory tylne, półoś długa zegary, lusterka silniczki wycieraczek, 
rozrusznik, szyby boczne, plastiki, sprężyny, lampy tylne, le
warek biegów, inne. Wrocław, tel. 345-68-78 
SKODA FEUCIA: wzmocnienie lewe z podlużnicą Wrocław, 
tel. 0501/14-76-90
SKODA FEUCIA, 1996 r. : pokrywa ty lna Głogów, tel. 
076/833-58-34
SKODA FEUCIA, 1996 r . : reflektor prawy, -100 zł. Paczków, 
tel. 0606/99-56-29
SKODA FEUCIA, 1996 r., 1300 ccm : sinik, stan b. dobry - 
850 zł, oś tylna - 200 zł. Złotoryja, teł. 0603/22-91-99 
SKODA FEUCIA, 1996/97 r . : błotnik lewy, światła zderzak, 
atrapa drzwi lewe, lusterka, inne. Lwówek Śląski, tel. 
0603/62-84-35
SKODA FEUCIA KOMBI. 1997 r . : osłona na kolumnę kie
rownicy, tylna półka (kompletna), listwa dachowa prawa ha
logen prawy, reSngi, listwa tylna prawa na drzwi. Oleśnica 
tel. 071/314-90-66
SKODA FEUCIA, 1998 r . : różne części Radwanice, tel. 
0602/88-49-71
SKODA FEUCIA. 1998 r., 1300ccm: fotele, zderzaki, szyby, 
tapicerica skrzynia biegów (5), półosie, elementy silnika wiąz
ka in ś l elektr., lusterka słupki środkowe z progiem, ćwiartka 
tylna i inne. Warszawa tel. 0602/60-66-24 
SKODA FEUCIA OCTAVIA: lampy przednie, zawieszenie 
przednie j  tylne, błotniki, zderzaki. Wrodaw, teł. 0606/40-03-11 
SKODA U A Z : silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawiesze
nie przednie, kabiny oraz inne. tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 
SKODA U A Z : bębny hamulcowe tylne, nowe, 2 szt - 250 
zł/szt, wspomaganie • 400 zł, chłodnica oleju, nowa - 300 zł. 
Tworzyjanów, tel. 074/850-44-89 
SKODA OCTAVłA: pompa wtryskowa skrzynia biegów, s i
nik, głowica do TDi, klimatyzacja, lampy, deska rozdz., za
wieszenie przednie, instalacja elektr., sensory, felgi aluminio
we i inne. Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
SKODA OCTAVIA: konsola. - 250 A  Lubin, teł. 0604/95-47-18 
SKODA OCTAVIA: lusterka, różne kolory -150 zł/szt, kom
putery do poduszek powietrznych (nowe). Nowa Ruda, teł. 
0607/82-58-55
SKODA 06TAVIA :maska przednia błotnik lewy i prawy, inne 
elementy przodu. Oława, tel. 071/302-85-44,0602/70-20-85
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SKODA OCTAVIA : zderzak przedni, chłodnica wody. Wro
cław, tel. 0601/72-24-92 -  —  1 
SKODA OCTAMI A, 1900 ccm, turbo D : pompa wtryskowa. 
Zielona Góra, tel. 068/324-61-60 
SKODA OCTAVIA, 1997 r . : części mechaniczne, tapicerka i 
inne. Osła. tel. 076/817-28-38
SKODA OCTAVIA, 1999 r., 1900 ccm, T D i: błotniki tylne, 
zderzak tylny, dach, zawieszenie tylne, lampy tylne, tapicer
ka, podsufitka, tłumik, szyby, plastiki, klapa tylna i inne. Lu
bin, teł. 0600/34-00-82
SKODA OCTAVIA, 1999 r . : drzwi tylne lewe, lampa lewa,
błotnik lewy, drzwi-przednie prawe, maska, zderzak przednie
(2000 r.), drzwi tylne lewe (kombi). Wrocław, tel.
071/364-51-42,0608/34-92-77
SPYCHARKA DT 130 : gąsienica, rolki. Wrocław, tel.
0503/30-42-31
SPYCHARKA DT 75 : różne części + lemiesz skosowany 
hydraulicznie, zrywak. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
STAR : siln ik SW-400 turbo, na części. Kłodzko, tel. 
074/868-53-87 '
STAR, SW-400: końcówki wtrysków, nowe (5 szt), wtryski- 
wacze (6 szt), filtr oleju, wyłącznik masy 24V (Nowy), wałek 

. rozrządu ♦ 2 koła. Kłodzko, tel. 074/867-47-03 
STAR: pompy, swożnie. półosie, przystawka, tarcza docisko
wa, bębny, wał pędny i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
STAR : silnik SW-400, opony, akumulatory dbre, w ciągłej 
eksploatacji, przegląd do 10.2001 r, skrzynia 4,5 m, dużo czę
ści, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-44-63 
STAR: rozrusznik. Wałbrzych, teł. 074/842-22-02 
STAR: szyba przednia i boczna, szyba tylna Zagrodno, tel. 
076/877-39-68
STAR: krzyżaki do wału napędowego • 25 zł/szt. Złotoryja, 
tel. 076/878-58-89
STAR 20 : tuleje. Jenkowice, woj. wrocławskie, tel. 
0603/34-87-21
STAR 200 : tylny most, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
071/389-35-90
STAR 200, SW-400 : most tylny, resory, skrzynia biegów i 
inne części. Bielany Wrocławskie, tel. 0601/91-27-21 
STAR 200: silnik, techn. sprawny, możliwość sprawdzenia -
4.000 zł. Bielawa, tel. 074/852-27-05 
STAR.200, SW-400: silnik, blok silnika, wał, sprężarka, pom
pa wtryskowa, skrzynia biegów, głowica, opony 12.5 x 20*. 
Idzików, gm. Bystrzyca Kłodzka, tei. 074/813-01-64 
STAR 200: kabina nowego typu - 550 zł, most tyłny szybki -
1.350 zł, kiper - 35 zł, zderzak -150 zł, talerz + wałek - 350 zł, 
obudowa mostu - 250 zł, oś przednia • 400 zł, skrzynia bie
gów • 450 zł, resory, inne części. Jaworzyna śl., tel. 
074/858-86-26,0605/07-80-32 
STAR 200: rozrusznik, - 280 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-12-95 
STAR 200: koła radialne, ceny od 50 do 150 zł, wspomaga
nie kpi. -1.300 zł, chłodnica -150 zł, rozrusznik • 200 zł, sprę
żarka • 150 zł, akumulatory • 100 zł. Kochlice, tel. 
076/857-02-45
STAR 200: silnik SW-400, kiper kpi., kabina, koła, zawiesze
nie przednie, most tylny, wspomaganie i inne. Legnica, tel. 
076/866-44-37
STAR 200: skrzynia ładunkowa bez burt - 210 zł. Lubań, tel. 
075/646-32-21,0604/51-52-70 -  
STAR 200, S-359: silnik w dobrym stanie, + wał z panewka
mi, - 900 zł. Lubań, tel. 075/722-19-33 
STAR 200: silnik SW-400 -1.800 zł, kabina • 500 zł, skrzynia 
biegów - 700 zł, most - 1.000 zł, belka • 500 zł. opony + felgi 
(4 szt.) - 300 zł/szt, wspomaganie kpi. - 1.500 zł, zbiornik 
paliwa - 200 zł. Morzęcin, tel. 071/310-62-78,0607/23-54-94 
STAR 200: silnik, w całości lub na częśći, - 800 zł. Nysa, tel. 
077/435-44-44
STAR 200 ciągnik siodłowy: oś przednia + koła z oponami > 
400 zł, serwo - 200 zł, siodło -100 zł, rama z kabiną • 300 zł, 
zderzak - 100 zł, skrzynia biegów - 300 zł, kolumna kierowni
cy -100 zł, alternator • 100 zł. Paczków, tel. 0607/70-02-96 
STAR 200: skrzynia 4,60 m, z siłownikiem -1.000 zł, rama • 
500 zł, przednia oś - 500 zł, skrzynia biegów - 300 zł, silnik na 
części S-359, blok żeliwny, SW-400, oprócz bloku, wał nomi
nalny. Pustków Wilczkowski, woj. wrocławskie, tel. 
0601/96-21-05
STAR 200 : siłownik hamulca ręcznego - 80 zł, drążki (po
przeczny i podłużny), z końcówkami -100 zł, wyłącznik mały, 
elektryczny, nowy • 50 zł. Strzegom, tel. 0605/91 -02-69 
STAR 200 : skrzynia biegów, koła, stan b. dobry. Szprotawa, 
tel. 068/376-72-95
STAR 200 : przekaźnik międzybateryjny 24/12V, cena -100 
zł. Ścinawa, tel. 076/843-69-96 
STAR 200: wał korbowy nominalny, blok żeliwny silnika, gło
wice, skrzynia ładunkowa wywrotu, dł. 460 cm, korbowody, 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
STAR 200: zbiornik oleju do kipra -1.500 zł, pompa wywrotu 
- 200 zł, most tylny - 1.000 zł, siłowniki hamulca ręcznego • 
150 zł/szt, piasty • 100 zł/szt., głowice - 80 zł/szt., pompa 
oleju - 80 zł, miska oleju - 70 zł, resory -100 zł i inne. Wał
brzych, tel. 074/849-05-24,0606/81-26-16 
STAR 200: wkład mostu • 750 zł, zawieszenie przednie - 200 
zł, skrzynia biegów - 300 zł, chłodnica -120 zl, resory - 60 zł, 
zderzak z lampami -120 zł, alternator 24 V, rozrusznik - 250 
zł, głowice • 100 zł/szt, rama długa - 450 zł, serwo z pompą - 
170 zł. Wrocław, tel. 071/387-82-95,0605/63-87-11 
STAR 200: kabina, skrzynia biegów i rozdzielcza, most tylny, 
felgi, bębny, resory, zbiorniki, zderzaki, zaczep, tłoki, tuleje, 
głowice, wał napędowy, wały pędne, inne części. Wrocław, 
tel. 0601/76-37-70
STAR 200: wywrót o dł. 4.60 m kpi., przystawka na koło pa
sowe oraz most tylny kpi. Wschowa, tel. 0603/59-45-59 
STAR 200 : skrzynia biegów (5) z plandeką. Wschowa, tel. 
065/540-95-37
STAR 200,28: główce, wały, resory, dociski, sserwa, pompy 
wodne, hamulcowe,'-siodło, skrzynie bigów, drzwi, błotniki, 
zderzaki, półosie, skrzynka akumulatorów i inne. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 
STAR 200, 29, 400 : silnik - 1.500 zł, kabina nowego typu -
1.200 zł, most tylny - 700 zł, kabina do Stara 29 - 600 zł, silnik 
SW-400 bez walka -1.200 zł, głowica, pompy, obudowa skrzy
ni biegów. Prochowice, tel. 076/858-44-71,0602/82-11-26 
STAR 244: kabina, skrzynia biegów i rozdzielcza, most tylny, 
felgi, bębny, resory, zbiorniki, zderzaki, zaczep, tłoki, tuleje, 
głowice, wał napędowy, wały pędne, inne części. Wrocław, 

Jel. 0601/76-37-70
STAR 28 : ukł. kierów., pompa ham., serwo, przedni i tylny 
most skrzynia biegów i silnik do Stara 29, szczęki ham. i gło
wice do IFY oraz rozrusznik do IFY. Niegosławice, tel. 
068/378-13-44
STAR 28: różne części, silnik SW-400, na części. Opole, tel. 
077/457-00-79
STAR 28: kabina, nowego typu, do małego remontu + druga, 
na części - 2.000 zł, chłodnica -150 zł, oś przednia - 200 zł, 

_ resory -100 zł, zbiornik paliwa • 80 zł, tarcza sprzęgła, do
cisk, koło zamachowe i inne. Stara Rzeka, gm. Grębocice, 
tel. 076/831-58-23
STAR 28: 2 piasty kpi. z łożyskami, nowe -150 zł/szt. Wro
cław, tel. 346-63-13
STAR 28: szyba przednia - 60 zł, wał długi do skrzyniowego 
• 50 zł, sprężarka - 50 zł, rozrusznik -100 zł, łożysko z gumą 
na wał, nowe - 30 zł, cylinderki ham., 2 szt - 30 zł, wał do 
wywrotki - 60 zł, resory- 60 zł/szt Wrocław, tei. 071/387-82-95, 
0605/63-87-11
STAR 28: kabina, skrzynia biegów i rozdzielcza, most tylny, 
felgi, bębny, resory, zbiorniki, zderzaki, zaczep, tłoki, tuleje, 
głowice, wał napędowy, wały pędne, inne części. Wrocław, 
teł. 0601/76-37-70
STAR 28 : silnik, na części. Wschowa, tel. 065/540-31-82, 
0600/11-21-83
STAR 28,200: most tylny kpi. z resorami, - 400 zł. Osieczni

c a ,  tel. 075/731-21-32 w godz. 8 16, 075/731-20-57 po 
godz. 18
STAR 28,244,266,660, SW-400 turbo: podzespoły, skrzy

nie rozdzielcze, koła, opony 1.100 x 20, 825 x 20, nacinane, 
silnik. Bystrzyca Kłodzką, teł. 074/811-80-97 
STAR OSINOBUS, 1981 r . : długa rama, kompletna dokumen
tacja, - 800 zł. Oława, tel. 0604/27-51-21 
STAR, JELCZ : turbosprężarka (fabrycznie nowa) - 500 zł, 
rozruszniki, kolumna kierownicza ze wspomaganiem, koło 
rozrządu, części skrzyni biegów (6), poduszki pod silnik, bę
ben hamulcowy nowy przedni. Chojnów, tel. 076/818-77-28, 
076/819-18-49
STEYR : siłownik podnoszenia kipra, brak’1’tylko podstawy 
mocującej siłownik (kuli), - 700 zł. Wrocław, tel. 071/329-54-11, 
0602/39-27-94
SUBARU KOMBI, 1986/96 r. 1.8, 2.2 E: półoś, tarcza, amor
tyzator, osprzęt silnika, skrzynia biegów, drzwi tylne i inne. 
Wrocław, tel. 0601/42-17-22
SUBARU IMPREZA : lampy, zderzaki i inne. świdnicajel. 
074/853-43-20
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1997 r . : nagrzewnica z klimaty
zacją wzmocnienie tylne boczne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SUBARU IMPREZA, 1997 r., 40 tys. km, 2000 ccm, 16V : 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenie przednie, tylne, konso
la, inne.., tel. 0601/91 -84-67
SUBARU LEONE: błotniki, drzwi, lampy, zderzaki, migacze, 
przekł. kierownicy i inne. Wrocław, tel. 0607/25-18-08 
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r . : wszystkie części. Prusi
ce, woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41 
SUZUKI ALTO, 1989 r., 800 ccm, benzyna,: klapa tylna, drzwi 
prawe, skrzynia biegów, rozrusznik, lampy tylne, silnik na 
części, przednie ćwiartki, dokumentacja i inne, z rozbiórki. 
Strzegom, tel. 0602/36-49-85
SUZUKI BALENO: zderzak, maska przednia i tylna, lampy i 
inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI BALENO, 1988 r . : maski, błotniki, drzwi, zderzaki, 
reflektory, inne, cena od 30 zł/szt Wrocław, teł. 0607/80-16-33 
SUZUKI CARRY: skrzynia biegów (5) do silnika o poj. 800 i 
1000 ccm, zawieszenie przednie i tylne, wał napędowy, klapa 
tylna, rozrusznik, licznik, obudowa kierownicy, linki i inne, ceny 
od 100 do 800 zł. Głogów, tel. 0605/30-42-15 
SUZUKI CARRY, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45 f
SUZUKI MARUT1,1993 r., 800 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, mosty, belki, drzwi, szyby, koła, chłodnica, błot
niki, zderzaki i inne. Wałbrzych, teł. 074/846-49-58 
SUZUKI SWIFT: drzwi, pompa wspomagania, zawieszenie, 
lampy, chłodnica i inne. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 
0502/67-28-28
SUZUKI SWIFT, 1000 ccm: półoś diuga licznik, piasta lam
pa tylna. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
SUZUKI SWIFT : drzwi prawe. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
SUZUKI SWIFT: błotniki, zawieszenia, zderzaki, drzwi, kla
py, lampy, tapicerka, ukł. wydechowy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
SUZUKI SWIFT, 1988 r . : maski, błotniki, drzwi, zderzaki, re
flektory, inne, cena od 30 zł/szt Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
SUZUKI SWIFT, 1992 r., 1000 ccm: półoś, piasta, licznik, lam
py tylne, kolumny McPhersona. Prochowice, tel. 
076/858-47-61,0605/43-54-20 
SUZUKi VITARA : maska przednia, zderzaki, atrapa, kola. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
SUZUKI VITARĄ, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk: części silnika, 
mosty, skrzynia biegów, zawieszenie, drzwi, maski, szyby, 
wnętrze samochodu i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
SUZUKI WAGON R+ : drzwi, klapa tylna, maska, lusterka. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
SYRENA 105: oś, koła. Doboszowice, tel. 074/816-08-24 
SYRENA: różne części. Wrocław, tel. 0501/83-99-43 
TALBOT HORIZON : lampy tylne. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-40-97
TALBOT HORIZON Solara: wszystkie części oraz oblacho
wanie. Wrocław, tel. 341-68-90, 0501/47-52-60 
TALBOT HORIZON, 1984 r . : silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, drzwi, szyby, mosty, belki, koła, chłodnica inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
TARPAN HONKER, 1990 r . : skrzynia rozdzielcza - 600 żł, 
wał krótki -150 zł, resory, felgi, przekł. kierownicy. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99

-TATRA 148 : wszystkie części. Polanica Zdrój, tel. 
0603/63-12-95
TATRA 148: różne części, nowe i używane, po regeneracji. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
TATRA 815: głowice kpi., skrzynia biegów, silnik 12 V (nowy), 
wałek skrzyni biegów, elementy osi, kpi. naprawczy, turbo, 
docisk, siłownik wywrotu i hamulca, serwo, rozrusznik, skrzy
nia rozdzielcza (nowa), bęben hamulcowy i inne. Jelenia Góra, 
tel. 075/754-16-96,0603/77-93-50 
TATRA 815: różne części, nowe i używane, po regeneracji. 
Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
TATRA 815 : skrzynia biegów na części. Wrocław, tel. 
0607/50-54-33
TATRA 815, 1991 r . , : kabina po remoncie kapitalnym bla
charki i lakierowaniu, - 8.500 zł. Legnica tel. 076/862-68-32 
TATRA 815,1993 r . : skrzynia wywrotki S-3 - 3.500 zł + siłow
niki wywrotu, nowy -1.500 zł. Ujazd, tel. 077/463-71-20 
TOYOTA BUS: błotniki, reflektory, lampy, klapa tylna z szy
bą klocki i szczęki hamulcowe, sprzęgło i inne. Wrocław, tel. 
0603/43-11-78

'TOYOTA: silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
TOYOTA, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 
w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
TOYOTA AVENSIS : wszystkie części. Głogów, teL 
0607/78-08-82
TOYOTA AVENSIS KOMBI: klapa tylna, lampy, zderzaki, błot
niki. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
TOYOTA AVENSIS : zderzaki, klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
TOYOTA AVENSIS: atrapa przednia, wykładzina wygłusze- 
nia pokrywy silnika. Wrocław, tel. 0603/84-77-55 
TOYOTA AVENSIS : różne części. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22
TOYOTA AVENSIS : różne części: Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA AVENSIS, 1998 r . : osprzęt silnika, tapicerki, sie
dzenia, zawieszenia. Zielona Góra, tel. 0605/74-95-28 
O  TOYOTA AVENSIS, 1998/00 r . : tylna prawa ćw iart

ka, progi, f i l t r  powietrza, nadkola plastikowe, ta
p icerka, skrzynia biegów, s iln ik , lis tw a  kierowni
cza, amortyzatory, zwrotnice, wahacze, ty lne za
wieszenie, ty lne drzwi, p lastik i, półosie, sprężar
ka  k lim a ty z a c ji i in n e . Ś w id n ic a , te l.  
0604/82-66-90,0607/64-52-82 87020171

TOYOTA AVENSIS, 1999 r . : fotele z poduszkami pow., za
wieszenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy,,drzwi, ćwiar- 
ka przednia itp. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
TOYOTA CAMRY : reflektor prawy - 200 zl. Lubin, tel. 
076/846-67^46,0608/76-90-05 
TOYOTA CAMRY od 1996 r.: maska. Wrocław, tel. 
0603/95-37-35
TOYOTA CAMRY, 1992/% r., 3000 ccm, V6 : lampy, klapa 
tylna, drzwi przednie, środkowe słupki, ława pod silnik, ćwiartki 
przednia zawieszenia, elementy silnika, belka tylna, konso
la, nagrzewnica, fotele welur, półosie i inne. Warszawa, tei. 
0602/60-66-24
TOYOTA CAMRY, 1993 r . : maska • 150 zł, drzwi prawe -100 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0609/34-99-53 
TOYOTA CAMRY, 1995 r.: skrzynia biegów, przekładnia kie
rownicy. Wrocław, tel. 0501/465-601 
TOYOTA CARINA E, 1600 ccm, 16V : osprzęt silnika, pół
osie, czujnik ABS-u, komputer, szyba przednia, reflektory, kie

runkowskazy,' zderzaki, błotnik przedni lewy, eterflertty zawie
szenia inst elektryczna i inne. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
TOYOTA CARINA: różne części. W/ocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA CARINA: różne części. Wrocław, teł. 0502/50-44-46 
TOYOTA CARINA E : zderzaki, drzwi. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
TOYOTA CARINA E : klapa tylna -1 0 0  zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
TOYOTA CARINA E : klapa bagażnika. Wrocław, tel. 
0605/32-11-46
TOYOTA CARINA E : zderzak przedni, błotnik prawy. Złoto
ryja, tel. 076/878-40-75,0604/38-13-40 
TOYOTA CARINA II, 1986 r., 1600 ccm, benzyna: różne czę
ści. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-11-78 
TOYOTA CARINA II, 1986/87 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (5) • 500 zł, półosie, kompletne - 220 zł, sprzęgło, 
kompletne • 150 zł, rozrusznik - 300 zi, wahacze przednie, 
dolne • 100 zł/szt., drzwi z szybami - 250 żł/szt, lampy tylne, 
zespolone - 150 zł/szt. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
TOYOTA CARINA, 1988/00 r . : maski, błotniki, drzwi, zderza
ki, reflektory, inne. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
TOYOTA CARINA II, 1993 r. : atrapa • 60 zl. Lubin, tel. 
076/846-67-46,0608/76-90-05 
TOYOTA CARINA E, SEDAN, 1995 r . : lampa prawa zewn., 
tył (biało-czerwona), - 200 zł. Wrocław, tel. 071/788-87-01 
TOYOTA CARINA II, COROLLA : zawieszenie, zderzaki, błot
niki, lampy, silnik 1400 ccm, 12V. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
TOYOTA CARINA, COROLLA: lampy, zderzaki i inne. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
TOYOTA CELICA : klapa tylna, lampy, koła. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
TOYOTA CELICA, 1987 r . : różne części z demontażu. Le
gnica, tel. 0607/07-33:18

TOYOTA CELICA, 1989 r . : drzwi, klapa tylna, maska i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
TOYOTA CELICA, 1990/94 r . '  silnik i inne części. Gorzów 
Wlkp., tel. 0604/96-46-48
TOYOTA CELICA, 1992 r., 2000 ccm, Twin Spark: wszystkie 
części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA CELICA, 2000 r. : błotnik. Wrocław, tel. 
0601/97-79-17
TOYOTA COROLLA, 112 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów (5). Bolesławiec, tel. 0601/56-40-24 
TOYOTA COROLLA : różne części. Wrocław, tel. 
0502/67-60-22
TOYOTA COROLLA : różne części. Wrocław, tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA COROLLA SEDAN : zawieszenie tylne, • 250 zł. 
Zielona Góra tel. 068/320-53-97 
TOYOTA COROLLA, 1980 r.: zawieszenie przednie, McPher- 
son lewy z piastą i tarczą, ściski hamulcowe, klocki, chłodni
ca, serwo, pompa. Nowa Ruda, teł. 074/873-32-22 
TOYOTA COROLLA COUPE, 1981 r., 1600 ccm: drzwi, kla
pa tylna, pompa hamulcowa z serwem, pompa sprzęgła, cały 
ukł. kierowniczy, lampy tylne i przednie fotele, szyby prawej 
strony. Lubin, tel. 0603/52-67-08 
TOYOTA COROLU, 1983 r., 1600 ccm: różne części. Wro
cław. tel. 071/368-67-33
TOYOTA COROLLA, 1986/89 r., 1300 ccm 1800 ccm D: 
wszystkie części z demontażu do modelu 3 i 5-drzwiowego. 
Świdnica, tel. 0601/55-97-11
TOYOTA COROLLA. 1987 r„ 1300 ccm : dach, drzwi, klapa 
tylna, zawieszenia, plastiki, drobne części. Wrocław, tel. 
071/368-77-55,0602/74-84-24 
TOYOTA COROLLA, 1988/00 r . : maski, błotniki, drzwi, zde
rzaki, reflektory, inne. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
TOYOTA COROLLA, 1988/92 r . : wszystkie części z rozbiór
ki. Stefanowice, tel. 0600/36-13-01,074/858-50-02 
TOYOTA COROLLA, 1989 r. : drzwi. Wcocław, tel. 
0601/71-59-58
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TOYOTA COROLLA, 1990 r. liftback: zawieszenie, przekład
nia kier., pokrywa bagażnika z szybą klamki, błotniki tylne, 
szybki tylne. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
TOYOTA COROLU LIFTBACK, 1991 r . : pokrywa bagażni
ka z szybą, szybki tylne, sanki pod silnik, wahacze, filtr po
wietrza, zbiorniczek, listwa kier., klamki, stacyjka Prochowi
ce, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
TOYOTA COROLLA. 1991 r. : drzwi. Wrocław, tel. 
0601/56-61-28
TOYOTA COROLU, 1991 r.-łiftback: drzwi przednie lewe z 
szybą drzwi tylne prawe z szybą bak, szybka tylna lewa (trój
kątna). Wrocław, tel. 071/321-31-55 
TOYOTA COROLU, 1993 r. : atrapa - 60 zł. Lubin, tel. 
076/846-67-46,0608/76-90-05 
TOYOTA COROLU SEDAN, 1993 r., 1400 ccm, benzyna: 
nadwozie tylne, drzwi tylne, blenda tylna na klapę, szyba tyl
na, zawieszenie tylne, części silnika, półosie, serwo, stacyj
ka, zamki, ukł. wydechowy, zbiornik z pompą i inne. Lubin, 

ie l.  076/844-65-16,0606/82-16-26 
TOYOTA COROLU. 1993 r. : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
TOYOTA COROLU, 1995 r . : błotnik prawy, felgi aluminiowe 
(4 szt). Wrocław, teł. 0502/29-82-82 
TOYOTA COROLU, 1995 r . : silnik, skrzynia biegów, bla
charka i inne. Żary, tel. 0604/80-93-28 
TOYOTA COROLU, .1996 r . : skrzynia biegów, osprzęt silni
ka, drzwi, zawieszenia, półośki, tapicerki z siedzeniami, do 
modelu 3-drzwiowego. Zielona Góra, tel. 0605/74-95-28 
TOYOTA COROLU, 1999 r.. 1400 ccm: części silnika i skrzy
ni biegów. Kalisz, tel. 062/742-28-98 po godz. 16 
TOYOTA HIACE: zderzaki. Oleśnica tel. 071/315-40-51 
TOYOTA HIACE, 1982 r„  1600 ccm, benzyna: silnik. Wro
cław, teł. 0603/07-17-91
TOYOTA HIACE, 1984/89 r., 2400 ccm, diesel: most resory, 
skrzynia biegów, lampy, chłodnica i inne. Wiązów, tel. 
0605/62-69-98
TOYOTA HIACE, UTEACE, CARINA E : różne części me
chaniczne i blacharskie, silniki Liteace 1.3 E, skrzynie bie
gów, szyby, mosty, drzwi, lampy, fotele, blacharka, felgi, czę
ści zawieszeń, części silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika części 
od Hiace do 1996 r., dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, 
tel. 065/543-38-51,0601/56-42-29 
TOYOTA LAND CRUISER : błotniki. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
TOYOTA U N D  CRUISER, 1998 r . : różne części blachar
skie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
TOYOTA UTEACE, >986 r., 1300 ccm : drzwi lewe i prawe, 
szyby boczne. Ścinawa, tel. 0601/19-24-24 
TOYOTA PREVIA: reflektory. Wrocław, tel. 0607/15-26*42 
TOYOTA RAV4: zderzaki, lampy. Oleśnica tei. 071/315-40-51

TOYOTA STARLET : ścianka tylna na tablicę rej. Wrocław, 
tel. 071/372-22-86 *
TOYOTA STARLET- : różne części. Wrocław, .tel. 
0502/50-44-46
TOYOTA STARLET, 1985 r . : skrzynia biegów. Wyszki 29, gm. 
Bystrzyca Kłodzka, teł. 0603/40-26-76 
TOYOTA STARLET, 1985 r . : silnik. Wyszki 29, gm. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
TOYOTA STARLET, 1988 r . : maska przednia i tylna, ukł. kie
rowniczy, zaciski ham. Minkowice Oławskie, tel. 
0605/91-32-75
TOYOTA SUPRA, 1990 r . : chłodnica, szyby, dach, błotniki, 
lampy, drzwi, zawieszenia, głowica 3,0 Ti, turbosprężarka, 
alternator, inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
TOYOTA TERCEL : głowica do silnika. Wyszki 29, gm. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
TOYOTA TERCEL, 1982 r., 1300 ccm: części używane. Głę- 
bowice, tel. 071/389-06-26
TOYOTA TERCEL, 1987 r. : reflektor lewy. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
TOYOTA YARIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA YARIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/50-44-46 
TOYOTA YARIS, 2000 r. 5-drzwiowy: drzwi przednie i tylne 
(kompletne), lusterka, zawieszenie przednie (kompletne), 
wózek, McPherson, zwrotnice, półosie, wahacze, stabiliza
tor. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
TRABANT 601: zderzak tylny, chromowany, stan idealny • 
20 zł, kierownica gruba • 20 z ł. ., tel. 071/393-07-74 
TRABANT: szyby. Lubin, tel. 0605/37-96-20 
TRABANT : elementy blacharki, progi, skrzydła, zderzaki, 
klapa tylna z szybą i inne. Namysłów) tel. 077/410-46-06 
TRABANT 601: blok silnika, wał korbowy, cylindry po szlifie, 
alternatory, rozrusznik i inne. Zielona Góra, tel. 068/453-46-78

TRABANT 601 S. 1986 r . : różne części z demontażu. Młyń
sko, gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41 
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm: różne części używane. 
Wrocław, teł. 0601/70-17-36
UAZ fYóżne części + twardy dowód. Kamienna Góra, tel. 
075/744-32-80,0602/80-01-36 
UAZ : alternator, gażnik, pompa wody, sworznie zwrotnic, 
zamki drzwi, czujniki, tarcza sprzęgła, komplet uszczelek sil
nika, koło rozrządu, inne. Kłodzko, teł. 074/647-18-09 
UAZ : różne części. Wrocław, tel. 071/362-14-10, 
0601/56-23-64
UAZ, 1980 r . : silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, 
chłodnica, koła, drzwi, maska, błotniki, osprzęt silnika, wał, 
mosty, belki, inne, - 3.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
VOLVO F-10/12: przystawka z pompą do wywrotu, -1.300 
zł. Budy, gm. Rozdrażew, tel. 062/722-22-76 
VOLVO, 1982 r., 2000 ccm : silnik, - 400 zł. Wrocław, tel.
349-21-74, 312-67-00
VOLVO, 1983/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 
w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
VOLVO, 1992 r . : silnik 2500 ccm turbo + skrzynia biegów. 
Wilkowice, tel. 065/534-13-39
VOLVO 240,1985 r . : różne części. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-53-41
VOLVO 244 GL : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
VOLVO 245,2100 ccm, wtrysk, benzyna: części silnika i ob
lachowanie. Wrocław, tel. 0601/24-48-05 
VOLVO 340: różne części. Piotrowice, tel. 076/871-87-63 
VOLVO 340 : lampa przednia prawa i lewa. Wrocław, tel. 
0603/59-74-09
VOLVO 340 : lampy, błotnik, maska silnika, wał napędowy, 
drzwi, chłodnica, grill, koła, zderzaki. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
VOLVO 340: reflektory. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO 340 : amortyzatory, wały napędowe, zderzaki, obla
chowanie, klocki i szczęki hamulcowe, chłodnice i inne. Wro
cław, tel. 0501/60-84-40
VOLVO 340, 1984 r., 1400 ccm, benzyna : różne części z
demontażu. Łagiewniki, tel. 071/393-92-75
VOLVO 340, 360 : dużo różnych części. Lubin, tel.
0600/28-93-27
VOLVO 343,1400 ccm, benzyna oraz 345.66DL: silnik w pełni 
sprawny - 290 zł lub z gażnikiem Solex - 350 zł. Wrocław, tel.
781-98-30 wieczorem
VOLVO 343: skrzynia biegów, maska przednia, szyba tylna. 
Zagrodno, tel. 076/877-39-68
VOLVO 343 DL, 1978 r., 1400 ccm : wszystkie części z roz
biórki, bez silnika i skrzynia biegów, dokumentacja albo w 
całości - 400 zł. Sobin, tel. 076/845-96-08 
VOLVO 343,1980 r.. 1400 ccm: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie, lampy, osprzęt silnika, chłodnica, drzwi, dach, szy
by, mosty, belki, zbiornik paliwa, błotniki, zderzaki, inne. Wał
brzych, teł. 074/846-49-58
VOLVO 360: różne części. Piotrowice, tel. 076/871-87-63 
VOLVO 360: reflektory. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 . 
VOLVO 440: maska, zderzaki, błotniki, drzwi i inne z demon
tażu. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 .
VOLVO 440 : ćwiartki, progi, dach kpi., tylne zawieszanie i 
inne-od 50 zl. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 440 : ćwiartki, progi, dach, zawieszenie tylne, inne. 
Wrocław, tel. 0601/71-51-54
VOLVO 440, 1988/93 r. oraz 460: zderzaki, szyby, drzwi,
maska, lampy, skrzynia biegów 1700 ccm i inne. Bolesławiec,
tel. 0607/69-90-83 po godz. 16
VOLVO 440,1988/94 r. 1.7.1.8: silniki, drzwi, zawieszenia,
plastiki, szyby i inne. Złotoryja, tel. 076/878-35-25,
0605/29-62-06
VOLVO 440,1991 r . : klapa bagażnika z szybą - 160 zł, drzwi 
przednie prawe -130 zł, drzwi tylne lewe - 60 zł. Mirsk, tel. 
075/783-45-96,0607/11-49-19 
VOLVO 440,1994/96 r . : drzwi tylne lewe, uszczelka szyby 
drzwi tylnych prawych! Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO 440,460: błotniki, lampyjylne i przednie, zderzaki, 
koła, felgi, wały, chłodnica i inne.‘Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VOLVO 440,460: amortyzatory, klocki i szczęki hamulcowe, 
lampy, zderzaki, błotniki, skrzynia biegów, piasty, półosie, licz
nik i inne. Wrocław, tel. 0501/60-84-40 
VOLVO 440,460,1993/96 r . : rozrusznik, lusterka, zbiornik 
paliwa, ukł. wydechowy, siedzenia. Ząbkowice śląskie, tel. 
0609/63-44-88
VOLVO 460: maska, zderzaki, błotniki, drzwi i inne z demon
tażu. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
VOLVO 460,1800 ccm, benzyna: wszystkie części mecha
niczne + koła, cała tylna część samochodu. Wrocław, tel. 
0603/09-49-91
VOLVO 460,1994/96 r . : drzwi tylne lewe, uszczelka szyby 
drzwi tylnych prawych. Wrocław, tel. 0602/79-31-55 
VOLVO 540: przekładnię kierowniczą zawias maski silnika 
prawy, zamek klapy bagażnika. Wrocław, teł. 0602/79-31-55 
VOLVO 66 DL, 1979 r. (odpowiednik DAF 66): wszystkie czę
ści bez silnika, tylko w całości, - 290 zł. Wrocław, tel. 781-98-30 
wieczorem
VOLVO 700 używane: blachy, szyby, drzwi, pompy, spręży
ny, wahacze, zawieszenia, lampy, moduły, plastiki, ABS, kli
matyzacje, inne. Wrocław, tel. 0601/71-51-54

VOLVO 700, 800, 850 : blachy, klapy, szyby, drzwi, pompy, 
sprężyny, zawieszenia, lampy, moduły, elem. plastikowe, ABS, 
klimatyzacje, mosty, komputery, wahacze, ukł. wydechowe," 
silniki, alternatory; rozruszniki i inne części używane, w cenie 
od 50 zł/szt-Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 740: maska, zderzak przedni z halogenami, błotniki, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0605/43-42-50 
VOLVO 740 KOMBI: silnik, dach i inne części blacharki - od
1.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/32-24-88
VOLVO 740.1986 r . : różne części, skrzynia biegów automa
tyczna, drzwi i inne, od 100 zł. Legnica tei. 076/854-45-42, 
0603/97-45-70
VOLVO 740 KOMBI, 1991 r., 2300 ccm, DOHC: silnik, zbior
nik paliwa, komputery, pompa ABS i klimatyzacji, zderzak tyl
ny, mech. wycieraczek, pedały, kolumny McPhersona, szczęki, 
sterownik klimatyzacji, zbiorniczki, docisk sprzęgła, serwo, 
zacisk, wał, nadkola Wrocław, tel. 071/349-50-22 
VOLVO 740, 760 : silnik 2,3 I; benzyną turbo wtrysk, kpi. 
oprzyrządowanie, w całości lub na części -1.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-96-75 po godz.18,0501/48-19-66 
VOLVO 740,850: elementy blacharki i zawieszenia. Oleśni
ca, tel. 071/315-40-51 *
VOLVO 850: maska, zderzaki, błotniki, lampy, hamulce, za
wieszenie, drzwi, pas przedni, szyby, koła atrapa, przekł. kie
rownicy, pompa ABS-u z komputerem, Wrocław, tel. ̂  
0605/43-42-50
VOLVO 850 : kolumna kierownicy, pompa wspomagania, 
ćwiartka, klapa tylna, zawieszenia, zderzak tylny, komputery 
skrzyni biegów i silnika oraz inne części. Wrocław, tel. 
0601/79-08-31
VOLVO 850: dużo części używanych, blachy, wahacze, za
wieszenia, drzwi, szyby, pompy ABS, sprężyny, mosty, silniki, 
skrzynie biegów, półosie, inne. Wrocław, tel. 0601/71-51-54 
VOLVO 850: zderzak przedni. Złotoryja, tel. 076/878-40-75,4 
0604/38-13-40
VOLVO 850, V40, V70: drzwi przednie, prawe (850), waha
cze, przełączniki, plastiki, zawiasy, inne. Bukowice, gm. Mi
licz, teł. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
VOLVO 940 : chłodnica intercoolera, maska silnika, błotnik 
przedni lewy, kierunkowskaz przedni prawy. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO F10, F12: przystawka z pompą do wywrotu, -1.300
zł. Budy, gm. Rozdrażew, tel. 062/722-22-76
VOLVO F10, F12, FH12: lampy, chłodnice, zderzaki, atrapa,
szyby, drzwi, nadkola, zbiorniki i inne części. Wrocław, tel.
0607/50-54-33,0605/37-47-03
VOLVO FH 12 : zderzak, atiapa. środa śląska, tel.
0603/74-96-57
VOLVO FL617,1991 r . : silnik o poj. 5.5 TDI (210 KM) kpi., 
oclony, skrzynia biegów (4) + połówki, zawieszenie przednie, 
most tylny, resory paraboliczne, poduszki, drążki reakcyjne, 
zbiornik wyrównawczy spryskiwacz, filtr powietrza, szyba 
czołowa i boczne kpi., drzwi, zawory. Góra, tel. 065/543-21-64, 
0601/76-66-52
VOLVO S40: maska, zderzaki, błotniki, drzwi, atrapy, lampy, 
przekł. kierownicy, listwy progowe, konsola, poduszka pow. 
kierowcy, listwy dachowe i inne. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
VOLVO S40 : przekładnię kierowniczą zawias maski silnika 
prawy, zamek klapy bagażnika, mechanizm elektryczny szy
by przedniej prawej, listwa zderzaka przedniego (środkowa), 
nakładka zderzaka tylnego, progi plastikowe. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO S40, V40, S70, V70 : maska. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
VOLVO S70: maska silnika, drzwi tylne prawe, filtr węglowy, 
próg prawy, lusterka, błotnik tylny lewy, moduł SRSr felga alu
miniowa Persus 16*, przełącznik kierunkowskazów. Wrocław, 
teł. 0602/79-31-55
VOLVO S80: maska, zderzaki, błotniki, atrapa, drzwi, konso
la  poduszka pow. kierowcy. Wrocław, tel. 0602/62-6 
VOLVO S90: drzwi tylne prawe, chłodnicę intercoolera, osło
ny plastikowe progów, przepływomierz. Wrocław, tel. 
0602/79-31-55
VOLVO V40: maska, zderzaki, błotniki, drzwi, atrapy, lampy,* 
przekł. kierownicy, listwy progowe, konsola, poduszka pow. 
kierowcy, listwy dachowe i inne. Wrocław, tel. 0602/62-61 -53 

•VOLVO V40: zbiornik spryskiwacza, wnęka drzwiowa, progi 
+ słupki, zawias maski silnika prawy, mechanizm elektryczny 
szyby przedniej prawej, listwa zderzaka przedniego (środko
wa), nakładka zderzaka tylnego, progi plastikowe. Wrocław, 
tel. 0602/79-31-55
VOLVO V 40,1999 r , 1900 ccm, D i: silnik kpi z dokumenta
cją, • 6.500 zł. Lubin, tel. 076/841-20-18 
VOLVO V40, S40, V70,850: oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO V40, V70, 740, 850 : el. zawieszenia silnik i inne. 
Trzebnica tel. 0606/40-03-11
VOLVO V70: maska, zderzaki, błotniki, atrapa, drzwi, zawie
szenie, listwy progowe, konsola górna, lampy, hamulce, szy
by tylne, filtr pow., klamki. Wrocław, tei. 0605/43-42-50 
VOLVO V70: maska silnika, drzwi tylne prawe, filtr węglowy, 
próg prawy, lusterka, błotnik tylny lewy, moduł SRS, felga alu
miniowa Persus 16*, przełącznik kierunkowskazów. Wrocław, 
tel. 0602/79-31-55
VOLVO V70 : maska silnika. Złotoryja, tel. 076/878-40-75, 
0604/38-13-40
VW, 1900 ccm, diesel 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów (5), 
zawieszenia, kierownica, pod. powietrzna. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-30-86.0601/58-24-14 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, w dobrym stanife; - 1.200 zł. 
Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-38-13,0504/93-50-65 
V W : kierownica sportowa, • 50 zł. Lubin, tel. 076/842-30-68 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, • 1.000 zł. Środa śląska, tel. 
071/317-54-65
VW, 1600 ccm, benzyna: silnik z osprzętem - 400 zł. Twardo
góra, woj. wrocławskie, tel. 0607/74-03-26 
VW, 1800 ccm, • 2000 ccm, benzyna: przewody wys. napię- 
cia kpi. (5 szt.), fabrycznie nowe, • 70 zł. Wrocław, tel. 
071/352-94-74
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
VW, 1900 ccm, T D i: turbosprężarka, pedał gazu/komputer,
potencjometr pompy. Wrocław, tel. 071/353-72-13
VW : uchwyt mocujący alternator • 70 zł, koło pasowe pompy
wodnej - 20 zł. Wrocław, tel. 0603/84-77-55
VW, 1980 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, stan idealny, silnik
2.0 E - 400 zł/szt, osprzęt Lwówek śląski, tel. 0603/62-84-35 
VW, 1991 r., 100 tys. km : silnik G60, ze skrzynią biegów, 
stan idealny, możliwość sprawdzenia, - 5.000 zł. Wieruszów, 
tel. 0602/22-06-35
VW BORA: lampy, maska. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW BORA, 1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 
w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk : podłużnice, ćwiartki 
tylne, drzwi, klapa, fotele, lampy, tapicerki, wzmocnienie, za
wieszenie, ukł. wydechowy, ABS, ukł. kierowniczy, szyby, ze
gary, skrzynia biegów, osprzęt silnika, silnik, plastiki, zbior
niczki, nagrzewnica, serwo, półosie, obudowa chłodnicy i inne. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
VW BORA, 1999 r. : lampy przednie. Wrocław, tel. 
071/364-51-42,0608/34-92-77 
O  VW BORA, 2000 r., 1900 ccm, T D i: maski, b ło tn i

ki, lampy, drzwi, dach, wnętrza, zawieszenia, k li
matyzacja, g łow ica, pompa w tryskowa, klapa, 
zderzaki, pas przedni, chłodnice, szyby. Polko
w ice, tel. 0607/74-57-00 84015481 

VW BUS, 1979 r . : różne części. Jawor, tel. 076/870-21-83 
VW BUS 23,1979 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów -. 
400 zł, koła z oponami bezdętkowymi, części do silnika-bok- 
ser. Kaczorów, gm. Bolków, tel. 075/741-21-02.0607/10-60-70 
VW CADDY: pokrycie przestrzeni ładunkowej (kompletne), 
oprócz podłogi, ♦  plastiki • 300 zł. Wrocław, tel. 0603/84-77-55

58-500 OP01166S

JELENIA GÓRA
ul. Kasprowicza 27

JAPOŃSKICH • KOREAŃSKICH
czynna pon.-sob. 8-17
0075/753-35-70

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 60 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 22.05.2001



W Y P A D E K ! ! !
K O M UN IK A C YJNY W POLSCE LUB ZA GRANICĄ  

POMOŻEMY Cl W ODZYSKANIU JAK NAJW IĘKSZEGO  
ODSZKODOWANIA

Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w likwidacji szkód powypadkowych (odszkodowania osobowe 
i rzeczowe) - obs ługa  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

VW CADDY, 1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
VW CADDY, 1999 r . : tylna część nadwozia,fotele przednie, 
konsola. Zielona Góra, tel. 0605/46-84-56 
VW CADDY, 1999r.: drzwi, lusterka, zawieszenia, skrzynia 
biegów, lusterka, boczne płoty, dach, siedzenia, inne. Zielona 
Góra, tel. 0503/65-06-56
VW CARAVELLE T4, T 5 : wnętrze z podsufitką. Prudnik, tel. 
0502/24-54-00
VW CORRADO : półka tylna z głośnikami. Wrocław, tel. 
0503/78-18-78
VW CORRADO, 1989/95 r. : skrzynie biegów, manualne i 
automatic, także do wersji VR6, części do skrzyń b. Wrocław, 
teł. 0602/85-03-45 w g. 9-t8  (pn.-sob.)
VW CORRADO, 1990 r., 1800 ccm, G-60 : drzwi, dach, po
dłużnica, lusterko, klapa, osprzęt silnika, zawieszenie, szyby, 
zbiorniczki, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW CORRADO G60,1992 r . : turbina, maska przednią, klamki, 
lampy przednie, alternator, drzwi kpi. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
VW CORRADO G-60,1994 r., 1800 ccm : klapa tylna, spoiler 
tylny, zamek tylny, silnik wycieraczek tylnych, ramię wycie
raczki tylnej, blenda tylna, lampa narożna (lewa tylna), półka 
tylna, obudowa filtra powietrza, boczki, nadkola, halogen pra
wy, inne. Wrocław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW DERBY, 1977/81 r . : różne części z demontażu. Młyńsko^ 
gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41 
VW GARBUS : różne części. Lubin, tel. 076/846-97-36. 
0607/35-12-66
VW GARBUS: różne części. Milicz, tel. 0606/31-38-02 
VW GARBUS: głowica do silnika 1.31 oraz 1.61, blachy silni
ka i inne. Świdnica, tel. 074/852-38-93 
VW GARBUS: rozrusznik, aparat zapł., pompa oleju, pompa 
paliwa, 2 pokrywy zaworu. Wrocław, tel. 071/373-03-98 
VW GARBUS oraz .ogórek*: silniki 1200 ccm, 1300 ccm, 1600 
ccm, zerowy przebieg, po remoncie, w rozliczeniu przyjmę 
uszkodzony, także części do tych silników. Ziębice, tel. 
074/816-11-77, 0601/73-16-28 
VW GARBUS, 1979 r. 1300-1600 ccm: głowice, tłoki, korbo
wody, chłodnica oleju i inne. Nowa Ruda, tel. 074/873-32-22 
VW GOLF, 1100 ccm, benzyna: silnik uszkodzony, komplet
na dokumentacja. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
VW GOLF II, 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów, - 350 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-16-68 
VW GOLF III KOMBI: dach z otworem na szyberdach, rama 
dachowa lewej strony, ze słupkami. Bolesławiec, tel. 
0502/83-69-49
VW GOLF GT III, 2000 ccm : części silnika Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
VW GOLF I 2-drzwiowy: półka, szyby, drzwi prawe i lewe 
uzbrojone, kanapa, fotele z zagłówkami, węże, cewka, dmu
chawa z demontażu. Boresławiec, tel. 075/734-73-25, 
0502/84-48-47
VW GOLF, 139 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów (5). Bolesławiec, tel. 0601/56-40-24 
VW GOLF IV : zderzak przedni, klapa tylna. Bukowice, gm. 
Milicz, tel. 071/384-50-76,0606/70-51-17 <
VW GOLF I I : alternator, pompa klimatyzacji, atrapa przed
nia,opony 185/70/13, 2 szt, 205/60/15, 2 sz t - zamienię na 
185/65/14. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-28-48 
VW GOLF IV : kpi. tylnych lamp, nowe. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-07-32,0606/23-86-81 
VW GOLF I I : różne części. Dzierżoniów, tel. 0600/31 -98-35 
VW GOLF II : drzwi kpi. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0501/05-34-82
VW GOLF I I : kierownica, pompa wspom., inst elektr., alter
nator, półoś prawa, zamek maski, antena dachowa, silniczek 
szyberdachu, poduszki pow. foteli. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
VW GOLF I I : klapa tylna - 80 zł, hak - 80 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0609/34-99-53
VW GOLF I, diesel: części. Jelenia Góra; tel. 0603/61 -40r97 
VW GOLF II, 1300 ccm, benzyna: różne części. Jelenia Góra, 
tel. 0607/52-74-19
VW GOLF CABRIO : drzwi, dach. Kluczbork, tel. 
0608/84-60-79
VW GOLF J l: sprężyny sportowe przednie .koni”, 2 sztuki, - 
80 zi. Kłodzko, tel. 0608/15-33-85 
VW GOLF III, 1900 ccm, turbo D : wzmocnienie czołowe, zde
rzak. Kłodzko, tel. 0601/91-72-42 
VW GOLF I : nagrzewnica z wentylatorem w obudowie • 50 
zł. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15 
VW GOLF I I I : atrapa przednia + emblemat listwa metalowa 
(grafitowy metalic). Kłodzko, tel. 074/647-58-09, 
0600/21-51-66
VW GOLF, 1600 ccm, benzyna: silnik, pełny wtrysk, rozebra
ny, ściągnięta głowica. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
VW GOLF I I : błotniki tylne (model 3-drzwiowy), dach, oś tyl
na, podłużnice i inne. Legnica, tel. 0502/12-68-37 
VW GOLF I I I : różne części. Legnica, tel. 0600/52-18-33 
VW GOLF: silnik 1300 ccm, 1600 ccm, 1800 ccm, skrzynia 
biegów, zawieszenie i inne części. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
VW GOLF III 5-drzwiowy: dach. Leszno, tel. 0602/18-36-93 
VW GOLF I, diesel : skrzynia biegów (4). Lubin, tel. 
076/749-42-81
VW GOLF IV : reflektor lewy. Lubin, tel. 076/846-67-46, 
0608/76-90-05 '
VW GOLF III, KOMBI: listwy dachowe, podsufitka, deska roz
dzielcza. Lwówek śląski, tel. 075/782-37-40 
VW GOLF II, 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów, 
lampy i inne. Lwówek śląski, tel. 0609/53-40-46, 
0609/53-39-32
VW GOLF, 1600 ccm: skrzynia biegów (5 i  4), głowica wtrysk, 
gażnik, tarcza sprzęgła z dociskiem. Łagiewniki, tel. 
0605/37-37-23
VW GOLF II, 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), - 750 
zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
VW GOLF I, 1600 ccm, diesel : silnik. Niechlów, tel. 
065/543-56-45,0605/12-71-19 
VW GOLF I I : drzwi, szyby, klapa tylna, silnik (1.6), zawiesze
nie, amortyzatory, rozrusznik, tapicerka, siedzenia i inne. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
VW GOLF I j  skrzynia biegów 141, aparat zapłonu, pompa 
hamulcowa, serwo, wentylator, przeguby, półosie i inne, -
4.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-85-08,074/871-47-97 
VW GOLF I I I : lampy, lusterka, szyby, drzwi, maski, błotniki, 
poduszki pow., wzmocnienia, zawieszenia, półosie, skrzynie 
biegów, tapicerki, silniki 1.4, 1.6, 1.8 GTi I 1.9 TD, dachy, 
ćwiartki. Obora k. Lubina, tel. 0607/04-26*96

VW GOLF, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 141, wyskakuje 
wsteczny bieg -100 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-86 
VW GOLF III KOMBI: podsufitka, -150  zł. Oleśnica, (tel. 
071/314-46-83
VW GOLF IV : koło zapasowe kpi., nowe • 250 zł. Oleśnica, 
tel. 071/399-97-39
VW GOLF IV : oś tylna kompletna. Oleśnica, tel. 
0603/92-75-76
VW GOLF, Passat, Caravelle: poduszki powietrzne (kierow
cy, boczne i pasażera), sensor, pirotechniczne pasy, deski 
rozdz., taśmy, możliwość montażu. Oleśnica, tel. 
0602/15-35-30
VW GOLF II, 1600 ccm, benzyna: drzwi, błotniki przednie, 
klapa tylna kpi., chłodnica, wózek pod silnik, inne. Oława, tel. 
071/313-15-89, 0604/78-93-74 
VW GOLF 1,1500 ccm, diesel: blok silnika (1500 ccm, die
sel), pompa wtryskowa, koła 155R13, pompa wody. Parzyce, 
gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-32-26

VW GOLF IV : różne części. Pleszew, woj. kaliskie, tel. 
0604/62-74-32
VW GOLF I I : opony zimowe (2 szt) i felgi oryginalne (4 szt.), 
- 60 zł. Prusice, tel. 071/312-60-19,0606/67-38-63 
VW GOLF: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
VW GOLF IV : maska, błotniki, reflektory, zderzaki, wzmoc
nienie przednie. Siechnice, tel. 0606/81-92-01 
VW GOLF IV : maska, błotniki, zderzaki, wzmocnienie przed
nie, belki pod zderzak, grill, chłodnica. Siechnice, tel. 
0606/81-92-01

ELEKTRONIKA
SAMOCHODOWA
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wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T I 
Wrocław, tel. 0-602 318-411

VW GOLF I I : zderzak, chłodnica. Siechnice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-$4-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
VW GOLF 1,1100 ccm : alternator, rozrusznik, zbiornik pali
wa, lampy, drzwi, drążek kierowniczy, serwo, pompka hamul
cowa i inne • 50 zł/szt. Strzegom, tel. 074/855-68-54 
VW GOLF II I : konsola, zawieszenie przednie, półosie z prze
gubami, zderzak przedni, hak. Strzelin, tel. 0608/42-05-46 
VW GOLF I I I : części blacharki. Strzelin, tel. 0604/34-15-17 
VW GOLF I : szyba tylna, przyciemniona z uszczelką, ścię- 
gny, gm. Podgórzyn, tel. 075/761-92-95 
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: pompy wtryskowe, belka pod 
silnik, pompa vacum, sprzęgło do wersji automatic, silnik (oclo
ny), skrzynia biegów (5). Środa śląska, tel. 0601/87-45-09 
VW GOLF II oraz III: el. pompy paliwa Świdnica, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13 
VW GOLF I I : hak, ze zderzakiem oryginalnym -120 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-91-28,0600/62-69-62 
VW GOLF, 1800 ccm : głowica - 250 zł, wał z panewkami, 
korbowody, alternator, pompa wody, pompa oleju, słoneczko, 
zawieszenie przednie - 300 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 
090/34-14-92
VW GOLF II : lampy tylne Helia, ciemne • 150 zł, atrapę przed
nią z halogenami -150 zł, belkę tylną - 100 zł, listwy plastiko
we + nadkola - 300 zł. Wałbrzych, teł. 0609/35-10-49 
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: części silnika i skrzyni bie
gów, skrzynia biegów 151 - 1.300 zł, drzwi. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99

VW GOLF I, II, II It łu m ik  sportowy, -130  zł. Wrocław, tel. 
0504/93-59-99
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: silnik, stan idealny, z kpi. doku
mentacją. Wrocław, tel. 0501/35-77-29 
VW GOLF I I I : wzmocnienie na jeden wentylator. Wrocław, 
tel. 071/329-58-42,071/326-21-40 
VW GOLF I I : błotnik tylny lewy (nowy) - 50 zł, drzwi tylne 
lewe (gole) - 50 zł, drzwi tylne prawe kpi. • 50 zł, głowica bez 
wałka rozrządu (1.3 E) - 90 zł, felga -10 zł oraz lampy przed
nie - 60 zł. Wrocław, tel. 071/349-42-62 po godz. 21, 
0501/57-54-24

Punkty przyjmowania 
reklam płatnych:

WROCŁAW:
AGENCJA REKLAMOWA "Echo”
ul. Świdnicka 19 (wejście od K. Wielkiego,
przy przejściu podziemnym,
tel. 341-06-28, tel./fax 341-06-25
tel. kom. 0-502 09 37 27
e-mail: echo@amnet.pl
AGENCJA REKLAMOWA "Wojtas"
ul. Zielińskiego 20 (w jazd od ul. Gwiaździstej)
tel./fax 071/362-39-13
tel. kom. 0-601 07 77 13
e-mail: wojtas@wojtas.home.pl
SKLEP, ul. Dokerska 4, tel. 373-96-56
AGENCJA REKLAMOWA "Piotr"
tel. 071/372-07-33, 0-501 03 65 53
AGENCJA REKLAMOWA "Akard"
ul. Komandorska 147 (pawilon -1  p.)
tel. 071/783-30-(33+34) *
"DAM-WID"
50-349 Wrocław, uł. Sienkiewicza 43
tel./fax 071/372-28-34,0-601 154 997, damwid@hot.pl
AGENCJA REKLAMOWA "Dyzmen"
ul. Krakowska 29d (teren spółdzielni "ZO AS")
tel. 071/343-21-57, 0-607 464 969
e-mail: igielda@igielda.com
LUBIN, LEGNICA:
" A  Info - Press", Janusz Czajka,
tel./fax 076/846-90-34, 0-604 48 21 07
BIURO, teł./fax 076/841-52-30, 841-52-15
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6, Dworzec PKP, I p.
pn.-pt. w  godz. 900-1700 i na terenie giełdy
samochodowej Lubin (kasa n r 3)
sob. w  godz. ó ^ -H 00, niedz. w  godz. 9no-12u"
H. Kupiński
tel. 0-605 359 428, 076/724-06-33 
"KENTECH"
Legnica, ul. Libana 12, pok. 17 
tel. 076/855-32-06, 0-603 472 258 
KŁODZKO:
G. Święcicki, teren giełdy samochodowej
DZIERŻONIÓW:
jos. Złote 5A/6,
tel /fax 074/31 -27-51 (7® - 2 H  
JELENIA GÓRA:
J. Majski, tel. 075/76-78-707, 9on-14°°
"ECO-POL" R. K iljan , tel. 0-603 50 52 81 
OPOLE:
A. Pieczonka, tel. 0-601 70 46 78, kom.
"M A " Opole, ul. Ozimska 40, pok. 33, 
tel. 071/361-49-48, 077/442-72-40 
LESZNO:
L. Bretsznajder, tel.065/529-99-36, •
0-606 234 258, 0-605 828 424 
TRZEBNICA:
ul. Kościelna 7, tel. 071/312-02-06 
BRZEG:
E. Truss, tel. 077/46-37-06, 
pon.-sob. w  godz. 1900-2200 
ŚRODA ŚLĄSKA:
"H -D -PO L", ul. Malczycka 4, tel. 071/317-48-27 
"M A R T-M A R K ", B iuro  Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, 
tel. 071/317-66-12 
ŚWIDNICA:
Biuro Usług Gospodarczych,
ul. Konopnickiej 13, td. 074/853-82-12,851-21-33
e-mail: bug_jj@wb.onet.pl
OŁAWA!
"K A -K A W ", TEL. 071/313-23-22, 0-602 46 72 32 
ZIELONA GÓRA:
Biuro Usług Gospodarczych "Koraz” , ul. M iła  9 
tel./fax 068/327-02-75 
e-mail: koraz@go2.pl 
ŻARY:

| MARDO , 68-200, ul. Rynek 8/9, 
j tel./fax 068/375-99-93 
pon.-pt w  godz. lO ^-ló 00

I Firma Handlowa, Żary, ul. Mieszka 1 13 (budynek 
Inkubatora), tel. 068/374-37-87 w. 406 

i BOLESŁAWIEC: 
ul. W idok 23, tel. 0-601 88 45 65 
WAŁBRZYCH:
Agencja Reklamowa DESSART
Dariusz Stachurski, tel. 0-602 781 868,0-501 615 511
WOkÓW:
Firma Handlowo-Usługowa K L IK
56-160 Wińsko-Wołów, pl. Wolności 2 '
tel. 389-80-80 (w t., czw., pt.) w  godz. 12""-16"" 
JAWOR:
Biuro Reklam i Ogłoszeń Prasowych 
ul. Strzegomska 6/3, pon.-pt. 10-18 
tel. 076/870-72-43, tel./fax 076/870-72-44 
KALISZ:
CENTRUM OGŁOSZENIOW E "ARGUS" 
teł7fax 062/764-90-46 pon.-pt. 8-16 
oraz na terenie giełdy samochodowej (kiosk) 
RAWICZ:
P H U "TO S K A "
ul. Piłsudskiego 1, tel. 065/546-11-02 
SZAMOTUŁY:
B.H.U. "Marians"
ul. Kapłańska 3, tel. 061/29-25-266 
w  godz. 8"°-18"°
POLKOWICE:
MARCUS, ul. 3 -goM aja 18a 
tel. 076/749-88-18 
POZNAŃ:
G UERICA - R. Paszkiewicz
tel. 0-5Ó1 590 007 #
tel./fax 061/867-72-07
OLEŚNICA:
MarMac
ul. 3 Maja 12, teł. 071/398-33-47 
NAMYSŁÓW:
Rynek Ratusz pok. 11 
tel. 077/410-Q2-96

Przyjmowanie ogłoszeń bezpłatnych 
poza redakcją 

ZIELONA GÓRA:
tel. 068/327-02-75 (pn.-pt. 10°°-18”“. sob. 8'"-14'") 
TRZEBNICA:
biuro współpracujące z Auto Giełdą: 
tel./fax 071/312-02-06 
(pn.-pt. 9°"-18“ ’, sob. 9°°-l300)

a t a k ie  n a s i a k w iz y to r z y  
n a  g ie łd a c h  s a m o c h o d o w y c h .
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A N ZEIG EN  AUF DEUTSCH
Wir drucken die Anzeigen in der deutschen Sprache. Kostenlos uber- 
setzen wir die Anzeigen, erteilen Aufschlusse und bedienen die Kunden 
in der deutschen Sprache. Das betrifft nur die Kunden der Zeitung “Auto 
Giełda Dolnośląska” und Anzeigen in dieser Zeitung. Weitere Informatio- 
nen unter dem Telefon und Fax nummer: 0048 71 342-57-90

Informacja o terminach 
przyjmowania do druku płatnych reklam i ogłoszeń
w ydanie piątkow e gazety:
- reklamy i ogłoszenia ramkowe .............. & ........................... wtorek, godz. 17.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym...............................środa, godz. 15.00
- oferty nieruchomości .............   środa, godz. 15.00

w ydanie w torkow e gazety:
- reklamy i ogłoszenia ramkowe.............................................  piątek, godz. 15.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym.................!........... piątek, godz. 15.00
- oferty nieruchomości..................................................................... piątek, godz. 15.00

Zlecenia, k tóre w płyną po tych term inach, 
będą kierow ane do następnego num eru  gazety.

katalog_www

AUTO GIEŁDA W INTERNECIE
w w w . o g l o s z e n i a . p o p . p l

Informujemy, że począwszy od 25.03.1999 r za pośrednictwem Auto Giełdy Dolnośląskiej można umiesz

czać w  internecie zdjęcia samochodów, domów i innych obiektów, które ogłaszacie Państwo w  naszej gaze
cie. Ogłoszenia bezpłatne osób, które w ykupią opcję "ogłoszenie ze zdjęciami w  internecie" otrzymają spe
cjalny numer katalogowy. Będzie on drukowany na końcu ogłoszenia. Numer ten oznaczał będzie, że samo
chód, dom czy inny obiekt, którego ogłoszenie dotyczy można obejrzeć w  internecie na stronie: Wirtualny 
Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/katalog. Do każdego ogłoszenia z  numerem dołączać będziemy w  inter

necie 3 kolorowe zdjęcia obiektu, z  trzech różnych ujęć. Zdjęcia te  można będzie obejrzeć po wpisaniu 
numeru z  ogłoszenia w  przeglądarce internetowej.
K osz t p u b lik a c ji zd jęć  w yn os i 14 z l (z VAT) za 28 d n i ekspozycji na serwerze internetowym. 
D odatkowych informacji udzie lamy pod n r telefonów: 071/781-71-22, 781-71-23

Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu zdjęć w  Internecie:
W roc ław :
SAT TE C H  Computers, ul. Tęczowa 57, te l./fax 071 781-71-22, 781-71-23 
A uto  G iełda Dolnośląska, ul. Kościuszki 135, tel. 071 372-56-54, 341-54-02 
Agencja  Reklam owa WOJTAS, ul. Z ie lińskiego 20, tel./fax 071/362-39-13 
L u b in :
A  INFO-PRESS, G ie łda  Sam ochodowa, tel. 0604 48-21-07, tel. 076 84-69-034 
o raz firm a Korbut, tel. 0-601 56-94-92
Kom is A uto  Centrum  MAZUR, ul. M. Curie-Skłodowskie j 97, tel. 076 844-39-32 
L eszn o  -  J e len ia  G óra :
Firma Reklam owa "3D  effects", u l. O krzei 13, tel. 075  76-71-600, 0603  92-74-64 
B o le s ła w ie c :
ZH iU  "LO KIS", ul. Sob ieskiego 20, tel. 075 732-37-33 
Ś w id n ic a :
"RODW IL", ul. Saperów 3b, tel. 074/853-57-39, 0602 70-43-46, e-mail: u2@ box.pop.pl 
Zatrudn im y w spółpracowników do w irtua lnego katalogu zd jęć z  W ałbrzycha, O pola i Z ie lonej Góry.
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te l. 071/355-82-16,0602 66 95 41, fax 071/373-52-34 ,

VW GOLF 1,1600 ccm, diesel: dach. wzmocnienie, drzwi, 
błotniki, maska, zbiornik, ukł. kierowniczy, tapicerka, fotele, 
silnik na części oraz inne. Wrocław, tel. 0503/91-65-81 
VW GOLF I : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, progi, reparaturki błotników tylnych. 
Wrocław, tel. 0601/59-21-76
VW GOLF I I I : maska, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, 
zaślepki halogenów, atrapa, nagrzewnica, nakładki błotników, 
progi. Wrocław, teł. 0603/66-97-27 
VW GOLF I I I : ćwiartki, drzwi, silnik o poj. 1.4, skrzynia bie
gów (5) do poj. 1.9 TDI, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 
0503/74-80-58
VW GOLF IV : chłodnice. Wrocław, tel. 0600/88-47-42 
VW GOLF I11.6 TD, 1.8 E, 1.3 E: przekładnia kier., felgi alu
miniowe i stalowe z oponami, skrzynia biegów, części silnika, 
zawieszenie, maska, wahacze, komputer, Japy*, półosie, po-

C Z Ę Ś C I U Ż Y W A N E  
DO A U T  T E R E N O W Y C H

TEL 061/813-07-03,0-605 300 300,0-608 300 300

duszki pow., wzmocnienie czołowe, belki. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
VW GOLF II11.9 TDI, VR6,1.9 TD. 2.0 E. 1.8 E: podnośniki 
elektryczne, części silnika, skrzynia biegów (VR6), halogeny, 
wzmocnienie czołowe, chłodnica z wentylatorami, zderzaki,, 
felgi aluminiowe i stalowe z oponami, wspomaganie, Japy”, 
pompa paliwa. Wrocław, teł. 0602/26-76-79 
VW GOLF I I : McPherson, rozrusznik, wzmocnienie zderza
ka przedniego, listewka pod lampy, listewka na lampy. Wro
cław. teł. 0601/73-20-98
VW GOLF I I : wzmocnienie przednie, -120 zł. Wrocław, tel. 
071/366-07-27 do godz. 15,0607/59-61-75 
VW GOLF III KOMBI: klapa tylna z szybą. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
VW GOLF, diesel od 1983 r.: finka gazu i finka maski, nowe, 
oryginalne, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-55 
VW GOLF I I I : błotnik przedni lewy (nowy typ) - 80 zł. Wro
cław. teł. 0501/56-48-57
VW GOLF 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pompa wspomagania, 
głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D. TD, 1.6 E, części silnika, 
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW GOLF I, diesel: silnie, skrzynia biegów, - 800 zL Wro
cław, tel. 0601/08-70-08
VW GOLF I I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderza
ki szerokie, atrapa z halogenami, reflektory, kierunkowskazy, 
progi, nagrzewnica, nakładki błotników, fistwy na drzwi. Wro
cław, tel. 0603/66-97-27
VW GOLF. 1400 i 1500 ccm : skrzynia biegów. Wyszki 29, 
gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
VW GOLF I I I : pokrywa silnika Wyszki 29, gm. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 0603/40-26-76
VW GOLF I : klapa tylna Wyszki 29, gm. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0603/40-26-76
VW GOLF 1,1500 ccm, diesel: blok silnika, pompa wtrysko
wa, pompa wody, 2 kola 155 R13, - 280 zL Zebrzydowa, te l 
075/736-32-26
VW GOLF IV : lampy, atrapa, maska, zderzak, drzwi, możli
wość wysyłki. Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
VW GOLF I l i : poduszka powietrzna kierowcy. Zielona Góra, 
tel. 0603/23-04-58
VW GOLF, 1600 ccm, d iese l: silnik i inne. Złotoryja, tel. 
076/877-36-25
VW GOLF IV : ukl. kierowniczy, pompa wspomagana, drzwi 
lewe, kompresor klim atyzacji i inne. Złotoryja, tel. 
076/878-22-64
VW GOLF, 1978 r., 1100 ęcm, benzyna 3-drzwiowy: progi 
(nowe) • 55 zł/szt, reperaturki tylne (nowe) - 45 zi/szL, hak - 
55 zł, komplet naprawczy pompy hamulcową • 25 zl. Kamie
niec Ząbkowicki, teł. 074/817-45-97.0606/73-25-15 
VW GOLF, 1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 
w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
VW GOLF, 1980 r . : chłodnica, reflektor, lusterko, lampa tyl
na, szyby, osprzęt silnika i inne. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi, silnik kom
pletny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tylne, 
kolumny McPhersona. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
VW GOLF II, 1980 r., 86 tys. km, 1100 ccm : drzwi, głowice, 
skrzynia biegów, zawieszenia Nowa Wieś Legnicka, tel. 
0601/79-18-30
VW GOLF, 1980 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, kompletna 
dokumentacja, stan idealny, kpi. siedzeń z zagłówkami i po
krowcami, stan idealny, klapa tylna, szerokie lampy. Sobótka, 
tel. 0600/13-71-05
VW GOLF, 1980 r. 2-drzwiowy: szyby kpi. Wyszki, gm. By
strzyca Kłodzka, teł. 0603/40-26-76 
VW GOLF, 1981 r., benzyna : różne części. Oleśnica, tel. 
0501/71-39-96
VW GOLF 1,1981 r . : drzwi, maska sinika, tapicerka, roz
rusznik, klamki, sprężyny, stacyjka. Pilawa Górna, tel. 
0602/60-19-47
VW GOLF 1,1981 r . : atrapa przednią - 50 zł. Wrocław, teł. 
071/337-19-17.0605/66-11-92 
VW GOLF 1,1982 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel: części 
silnika 1.6D, drzwi, błotniki, konsola, licznik, inne. Gęstowice, 
woj. zielonogórskie, teł. 0605/94-74-10 
VW GOLF. 1982 r.. 100 tys. km, 1300 ccm: sinik, udokumen
towane pochodzenie, - 400 zł. Wrocław, tel. 0605/92-76-48 
VW GOLF II. 1983 r . : drzwi, 4 szt, kpi. drzwi, model 4-drzwio
wy. • 80 zł. Świdnica, tel. 074/850-12-49 
VW GOLF 1,1983 r . : drzwi (3-drzwiowy), sprzęgło, szyby, 
wahacze, konsola, skrzynia biegów 1.3, półosie, zegary, tar
cze ham- zbiornik pałiwa. Oleśnica, teł. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
VW GOLF I, GTI, 1983 r . : silnik o poj. 1.6 benzyna, stan b. 
dobry - 650 zł, skrzynia biegów (5) GM - 400 zł, alternator • 
80 zł, serwo - 50 zi, drzwi prawe, stan idealny -100 zł, stacyj
ka - 50 zł. zbiornik paliwa - 60 zl, beBca tylna -120 zł, chłodni
ca - 80 zł, wiatrak - 30. Świdnica, tel. 074/853-15-04 
VW GOLF 1,1983/85 r., 1600 ccm, benzyna: sinik z małym 
przebiegiem, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/336-71-42 
VW GOLF II, 1985 r., 1800 ccm: sinic, skrzynia biegów auto
macie i inne. Żary, tel. 068/374-35-72 wewn. 310 
VW GOLF, 1986 r . : lampy, szyby, osprzęt sinika, zawiesze
nia i inne. Jawor, teł. 0608/47-26-97 
VW GOLF II, 1986 r . : wszystkie części z demontażu. Wlro- 
cław, teł. 0601/71-69-78
VW GOLF II, 1986/91 r., 113 tys. km, 1600 ccm, dtesel: silnie, 
z dokumentacją, stan b. dobry, • 1.350 zł. Chojnów, tel. 
0608/86-87-36
VW GOLF II, 1986/911, 130 tys. km, 1600 ccm, diesel: s i
nic, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, -1.350 zł. Choj
nów, teł. 0607/83-72-67
VW GOLF. 1987 r., 1600 ccm, dtesel: sinik i inne, możliwość 
sprawdzenia i montażu. Iłowa Żagańska, woj. zielonogórskie, 
tel. 0502/63-08-66
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D : elementy blacharki, 
szyby, lampy, zawieszenie przednie, oś tylna, wał, tłoki, blok 
sinika, głowica, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, 
skrzynia biegów, półosie, felgi, zbiornik paliwa, chłodnica, ukł. 
kierowniczy i ukl. wydectowyowy, akumulator instal. elektrycz
na  Legnica, tel. 076/852-46-02,0602/30-32-49 do godz. 23 
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, turbo D : sin ik kpi., z doku
mentacją, pęknięta głowica, - 750 zł. Osiecznica, tel. 
0605/55-81-47
VW GOLF II, 1987 r . : drzwi, lampy tylne, zderzak przedni

(wąski), belka przednia, pompka centralnego zamka. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW GOLF II, 1987 r. : części. Kamienna Góra, tel. 
075/746-24-60,0604/56-46-30 
VW GOLF II, 1987 r . : belka przednia zderzaki szerokie, pom
pa hamulcowa, serwo. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm, 16V: silnik, skrzynia biegów 
(5), instalacja elektryczna. Legnica, tel. 076/857-53-05, 
076/722-95-33,0604/80-17-56 
VW GOLF, 1987 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów (5), 
zawieszenie, belka przednia ukł. kierowniczy, wahacze, pół
osie i inne. Legnica tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D : różne części. Lu
bań śl., woj. jeleniogórskie, tel. 0602/11-36-16 
VW GOLF II, 1987 r. 3-drzwiowy: drzwi, maska, zawieszenia, 
inne. Nysa, tel. 0600/19-93-29 
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna: silnik, zawiesze
nie przednie i tylne, drzwi, maska, nagrzewnica, ukl. kierow
niczy, zderzaki, lampy. Złotoryja tel. 076/878-22-64 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy: wszyst
kie części z rozbiórki. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
VW GOLF II, 1987 r . : silnik 1600 ccm Pb - 500 zł, klapa tylna 
z szybą szyby boczne, dywanik, grill przedni, lampy tylne, 
rozrusznik, wzmocnienie przodu, wózek, plastiki. Żarów, tel. 
0604/95-49-26
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm: głowica z zaworami hydrau
licznymi, stan b. dobry, • 250 zł. Strzegom, teł. 074/855-06-56 
VW GOLF II. 1988 r . : wszystkie części z rozbiórki. Kudowa 
Zdrój. tel. 0605/66-88-28
VW GOLF, 1988 r. 1.3,1.6,1.8: siniki, oclone, skrzynie bie
gów, zawieszenia szyby, elementy blacharki, inne części. 
Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
VW GOLF II, 1989 r ,  1300 ccm : silnik,, skrzynia bieg., za
wieszenia, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75 lub 0609/44-33-28 
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, diesel, 4-drzwiowy: drzwi z 
szybą-150 zł/szt, nagrzewnica -100 zł i inne drobne części. 
Wrocław, tel. 071/398-80-41
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, benzyna: silnik kpi., stan tech. 
b. dobry. Wschowa tel. 0607/59-88-60 
VW GOLF, 1989 r., 1600 ćcm, diesel: głowica, blok silnika, 
tioki, korbowody, wal korbowy, miska oleju do busa, pompa 
wtryskowa i inne, ceny od 100 zł. Kłoda teł. 065/544-46-25 
po godz. 16
VW GOLF, 1989 r., 1800 ccm 3-drzwiowy: różne części. Ku
dowa Zdrój, tel. 0605/66-88-28 
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm : silnik, fotele, półosie, roz
rusznik, alternator, kierownica, elementy blacharki, klapa tyl
na, szyby, konsola, p lastiki i inne. Głuchołazy, tel. 
0601/19-62-25
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm, 1600 ccm, 1600 TD .: sinik, 
skrzynia biegów, części karoserii, części mechaniczne i inne. 
Jelenia Góra tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
VW GOLF II, 1990 r.: różne części. Kępno, teL 0607/84-36-34 
VW GOLF II, 1990 r.: zawieszenie kpi., lampy tylne, nadmuch, 
amortyzatory, ćwiartki tylne, kanapa, fotele kpL, ukl. kierow
niczy, hamulce kpi., nagrzewnica. Lubin, tel. 076/847-31-34 
VW GOLF, 1990 r.. 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa, • 
120 zl. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
VW GOLF II, POLO. 1991 r., benzyna 1.1,1.3 : silnik kpi., 
skrzynia biegów (5). Krzyżowa, tel. 0606/47-11-90, 
0600/35-98-92
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm. wtrysk: lusterko prawe, pia
sta, tarcze. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
VW GOLF, 1991 r . : dach, ćwiartki tylne i inne częśd z roz
biórki. Wrocław, tel. 0603/45-89-59 
VW GOLF II, 1991 r . : lusterka chłodnica wakum pompa, 
amortyzatory, ukł. kierowniczy, belka chłodnicy, belka sinika, 
zwrotnice, oś tylna, skrzynia biegów, pompa wspomagania 
alternator. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, maska, błotni
ki, drzwi, klapa szyby, belka tylna bębny, lampy, zderzaki, 
kolumny McPhersona, dywan, konsola, zegary, kierownica 
przekł. kierownicy, wahacz, półosie, podsufitka, skrzynia bie
gów, rozrusznik, alternator, chłodnica, nagrzewnica, atrapa 
Wrocław, tel. 071/357-50-70
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm : zawieszenia, szyby, silnik, 
elementy wnętrza, tapicerka Wrocław, teł. 0607/82-97-45 
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, turbo D : pompa wtryskowa, 
półka tylna, koła aluminiowe 195 x 65 x 14, skrzynia biegów 
141, koła stalowe z oponami, półoś krótka z przegubami. Złoty 
Stok, tel. 074/817-54-18
VW GOLF III GTI, 1992 r., 1800 ccm: różne części. Wrocław, 
tel. 071/329-78-87
VW GOLF II, 1992 r., 1800 ccm : różne części. Wrocław, tel. 
071/329-78-87
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm: różne części. Wrocław, teł. 
0602/68-90-83
VW GOLF III, 1992/97 r . : głowica - 250 zł, konsola - 200 zł. 
chłodnica -100 zł, wentylator -130 zł, siedzenia - 350 zł, na
grzewnica -100 zł, rozrusznik -100 zł, serwo z pom pą-100 
zł, dach (5-drzwiowy) z otworem na szyberdach - 200 zi. Ra
wicz, tel. 0607/16-36-34
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm.: sinic ♦ dokument, drzwi 
tylne, błotniki przednie, wzmocnienie czołowe, silniczek wy
cieraczek klapy tylnej, lusterko wewn., inne. Oława, tel. 
071/313-15-89,0604/78-93-74 
VW GOLF III, 1993 r . : drzwi tylne prawe, zderzak tylny, 
uszczelki drzwiowe, linka sprzęgła, zaimki e t, sinik wyciera
czek. Wrocław, tel. 0501/81-38-18 
VW GOLF III, 1993 r., 2800 ccm, VR6 : sinik, skrzynia bie
gów (5), rozrusznik, konsola ficznik, nagrzewnica tłumik kpi., 
McPherson lewy zABS, wahacz lewy, zwrotnica prawa, drzwi 
z elektrycznym podnośnikiem, serwo, pompa z Abs. Lubin, 
tel. 0605/09-27-46
VW GOLF III, 1993r., 1400 ccm: sinic oclony+ osprzęt skrzy
nia biegów, zawieszenia, przekl. kierownicy, pas przedni, 
wzmocnienie czołowe, zderzaki, maska błotniki, chłodnica 
wentylator, deska rozdz., kolumna kierownicza z kierownicą. 
Lwówek Śląski, tel, 075/782-57-01 
VW GOLF III, 1993 r . : tylne, prawe drzwi, tylna klapa Zielona 
Góra tel. 068/320-63-21
VW GOLF III, 1993 r . : sin ik 1.4 E, kompletny, drzwi komplet
ne, amortyzatory przednie, oś tylna kompletna, licznik, za
wieszenie przednie, fotele, inne. Złotoryja, teł. 076/878-37-90, 
0502/62-87-74,0608/23-97-08 
VW GOLF III TDI, 1993 r . : tłumik, nowy, oryginalny, prod. nie- 
mieckiej, -150 zł. Złotoryja, teł. 0607/17-24-54 
VW GOLF III, 1994 r., 1800 ccm: drzwi kpi., skrzynia biegów, 
zawieszenie przednie, lusterka, szyby, liczniki, dach, maska, 
błotniki, półosie, ścianka przednia błotnik tylny. Lubań, teL 
0603/33-73-96
VW GOLF III, 1994 r . : zderzak, maska błotniki, lampy przed
nie i tylne, elementy zawieszenia, wzmocnienie przednie, 
chłodnica, nadkola, wentylator, filtr  pow. Lubin, tel. 
0603/64-64-14
VW GOLF III, 1994 r . : zderzak przedni, lampa tylna prawa 
ciemny kierunkowskaz lewy do zderzaka. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
VWGOLF III, 1994r., 1900 ccm, TDi, turbo D : wspomaganie, 
zawieszenie tylne, błotniki, zderzak tylny, klapa tylna, plastiki 
wnętrza, rozruszniki wahacze, półosie, ława silnika Legnica, 
tel. 0607/16-88-52
VW GOLF III, 1994 r . : maska, belki zderzaka, zderzaki, kie
runkowskazy, błotnik prawy tylny (3-drzwiowy), drzwi lewe 
przednie, wzmocnienia czołowe, wentylatory, lampa prawa, 
inne. Wrocław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
VW GOLF III, 1994 r . : zderzak przedni i tylny, błotnik lewy, 
klapa bagażnika, listwa pod reflektory, lampy przednie. Wro
cław, tel. 0603/68-45-08
VW GOLF III, 1994 r . : podłużnica prawa - 300 zł, belka pod 
sinik -150 zł, serwo ♦  pompa ham -100 zł, kolumny McPher
sona. Złotoryja teł. 0603/22-91-99 
VW GOLF III, 1995 r., 1400 ccm 1600 ccm, 1800 ccm: skrzy

nia biegów manualna i automatyczna, drzwi, klapa tylna do 
kombi, fotele i tapicerka, szyberdach, zawieszenia i inne. Lu
bań, tel. 0603/60-36-74
VW GOLF III, 1995 r.. 1800 ccm ^zawieszenia, kolumny 
McPhersona podłużnice, drzwi, części mechaniczne, elemen
ty blacharki, plastikowe elem., felgi stalowe. Lubin, tel. 
0603/18-63-83
VW GOLF III, VARIANT, 1995 r., 1600 ccm, 2.000: drzwi, lu
sterka el. podnośniki szyb, tapicerka plastiki, sanki, waha
cze, belka, zawieszenia, oś, półosie, klapa, skrzynia biegów, 
silniki, osprzęt, przekładnia, inne. Lwówek śląski, tel. 
0603/62-84-35
VW GOLF III, 1995 r., 1800 ccm, E : różne plastiki wnętrza 
oraz mechaniczne, kompresor klimatyzacji oprócz silnika, 
skrzyni biegów i oblachowania - od 10 zł. Łambinowice, tel. 
077/431-91-73,0607/70-42-41 
VW GOLF III, 1995 r . : zderzak, atrapa z listwą. Siechnice, 
tel. 071/311-76-55
VW GOLF III KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, benzyna: drzwi tyl
ne prawe, lampy tylne (lewa i prawa, ciemne), lampa tylna 
prawa (czerwona), oślona boczna bagażnika, silnik TDr, kli
matyzacja, zbiornik spryskiwaczy, inne. Wrocław, tel. 
071/337-19-17, 0605/66-11-92 
VW GOLF III, 1995 r . : kolumny McPhersona, belka łapy i 
poduszki sinika, alternator, sprężyny sportowe, amortyzato
ry. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
VW GOLF III, 1995 r., 1800 ccm, wtrysk: poduszki pow., sen
sor, tylny lewy błotnik, drzwi, tapicerka welurowa sprężarka 
klimatyzacji, nagrzewnica skrzynia automatyczna. Zielona 
Góra tel. 0503/65-06-56
VW GOLF III, 1995/96 r . : tapicerka do modelu 5-drzwiowe- 
go, poduszka powietrzna pasażera, felgi aluminiowe orygi
nalne. Bolesławiec, tel. 0608/18-83-69 
VW GOLF III, 1996 r . : konsola, reflektor prawy *  halogen, 
zderzak tylny i przedni, błotniki tylne do wersji 3-drzwiowej i 
do kombi, klamki. Bukowice, gm. Mificz, tel. 071/384-50-76, 
0606/70-51-17
VW GOLF, 1996 r., 1900 ccm, TD1115 KM: silnik z dokumen
tacją. Głogów, teł. 0603/21-51-25 
VW GOLF III, 1997 r . : błotniki tylne nowe. Lwówek śląski, tel. 
075/782-51-76,0607/43-68-10 
VW GOLF III, 1997 r., 1600 ccm : sinik, zawieszenie przed
nie, deska rozdz., ukł. wydechowy, klamki, katalizator, podusz
ki sinika i inne. Wrocław, tel. 0601/57-77-47 
VW GOLF III, 1997 r . : kompresor klimatyzacji, pompa wspo
magania klapa tylna maska poduszka pow. kierowcy i inne. 
Złotoryja tel. 076/878-64-36
VWGOLFIV, 1998r., 1400 ccm, 16V: kolumny McPhersona, 
wahacze, piasta lewa, sprzęgło kpi., siniczek wycieraczek, 
inne. Oława, teł. 071/313-15-89,0604/78-93-74 
VW GOLF IV, 1998 r., 1400 ccm, 16V 5-drzwiowy: drzwi tyl
ne, tapicerki czarne, fotele z poduszkami, skrzynia biegów, 
nagrzewnica różne elem plastikowe i inne. Jelenia Góra, tel. 
0603/45-73-54
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VW GOLF IV, 1998 r . : lampy czołowe, kpL - 90 zł/szt Kłodz
ko. teł. 074/868-75-94
VW GOLF IV, 1998 r . : spoiler na klapę tylną -100 zł. Świdni
ca, te l 074/850-12-49
VW GOLF IV, 1998 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0605/36-53-43
O  VW GOLF IV, 1998/00 r. 1.4,1.6, SR, SRi, 1.9 TDi, 

3* i 5-drzwiowy, kombi: zderzaki, lampy, b ło tn ik i 
przednie i tylne, półosie, zawieszenia, drzwi, ele
m enty tap icerki (ko lo r czam y i szary), podłokiet- 
nik, skrzynie biegów, osprzęt s iln ika, klapa, oś, 
maska, dach, szyby, ABS serwo, wspomaganie, 
p o d u s z k i, s e n s o ry  i in ne . P ro cho w ice , te l. 
0606/64-09-98 84015341

VW GOLF IV, 1998/00 r. 2.0 i 2.5 ccm: skrzynie biegów (auto
matic). Pleszew, tel. 0604/62-74-32 
VW GOLF IV, 1999 r . : zderzak, maska błotniki, wzmocnie
nie, chłodnice, intercooler, lampy, atrapa oraz pompa klima
tyzacji. Lubin, tel. 0603/64-64-14 
VWGOLFIV, 1999r., 1900ccm, TD i: sinik, skrzynia biegów 
(5), zawieszenia, maski, drzwi, szyby, lampy, zderzaki, ele
menty blacharki, tapicerka Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
VW GOLF IV, 1999 r . : drzwi lewe przednie. Kłodzko, tel. 
0606/46-16-93
VW GOLF IV, 1999 r . : klapa tylna z szybą- 230 zl. Lubin, tel. 
076/844-72-81 po godz. 15
VW GOLF IV, 1999 r . : lewa ćwiartka, serwo, poduszki pow., 
pasy, sensory, lampy, chłodnice, wózek, kolumna kierownicy, 
półosie, wahacze, osprzęt sinika 1,6, fotele, konsola i inne. 
Opole, tel. 0604/44-16-73
VW GOLF IV, 1999 r . : klapa tylna (kompletna). Smardzów, 
teł. 071/398-33-51,314-38-54
VW GOLF IV, 1999 r . : drążki kier., wzmocnienie czołowe, 
kolumny McPhersona wahacze. Wrocław, teł. 0603/55-31-83 
VW GOLF III, IV, VENTO, BORA, 1992/01 r . : skrzynie bie
gów, manualne i automatyczne, części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 071/341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sb.)
VW GOLF, JETTA od 1986 r.: linka sprzęgła, nowa, oryginal
na  prod. niemieckiej, • 35 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-55 
VW GOLF, JETTA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów ♦ półosie i przeguby • 400 zł, chłodnica -100 zł, nagrzew
nica -100  zł, rozrusznik -1 0 0  zł. Olszyna Lubańska, tel. 
0603/29-25-06
VW GOLF, JETTA I, II, 1985/91 r. 1300,1600 ccm, sinik, skrzy
nia biegów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, drzwi, fotele, 
koła felgi, dach i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
VW GOLF, SCIROCCO, JETTA, 1.1-1.31 do 1984 r.: linka 
sprzęgła, nowa, oryginalna, prod. niemieckiej, - 35 zi. Wro
cław, tel. 071/324-63-55
VW JETTA I I : reflektory -100 zl. Lubin. tel. 076/846-67-46, 
0608/76-90-05
VW JETTA, 1600 ccm, diesel: silnik, stań b. dobry, z kpi. do
kumentacją* osprzęt Wrocław, teł. 0501/35-77-29 
VW JETTA; 1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, teł. 071/341-50-52 
w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
VW JETTA, 1981 r . : drzwi, chłodnica, szyby, osprzęt silnika, 
zawieszenia i inne. Jawor, teł. 0608/47-26-97 
VW JETTA 1,1981 r . : atrapa przednia, -  50 zł. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW JETTA, 1982 r . : reflekotry przednie (prostokątne). Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW JETTA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna: sinik i inne części. 
Bolesławiec, teł. 075/644-97-54,0602/71-23-81.
VW JETTA, 1983 r. 3-drzwiowy: drzwi, maska przednia i tyl
na lampa przednia prawa z kierunkowskazem, lampy tylne,
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wahacze przednie, szyby tylne boczne, szyba tylna Pacz
ków, tel. 0607/70-02-96
VW JETTA, 1985 r . : drzwi. Wrocław, tel. 0601/56-61-28 
VW JETTA, 1987 r. : drzwi tylne prawe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW JETTA II, 1991 r., 1600 ccm, turbo D : pompa wtryskowa, 
koła aluminiowe 195 x 65 x 14. Złoty Stok, teł. 074/817-54-18 
VW JETTA, GOLF II, 1984/91 r . : skrzynie biegów, manualne 
i automatic, części do skrzyń biegów. Wrocław, teł. 
071/341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sob.)
VW LT D : skrzynia biegów 151 • 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/48-20-18
VW LT, 1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automatycz
ne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w 
godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
VW LT, 1983 r., 2400 ccm, diesel: różne części silnika Wro
cław, teł. 0602/68-90-83
VW LT, 1998 r. : drzwi tylne (kompletne). Smardzów, teł. 
071/398-33-51,314-38-54
VW LT, 1998 r . : wał pędny, długi. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
VW LT, 2000 r . : drzwi tylne do modelu podwyższonego. Bu
kowice. gm. Milicz, teł. 071/384-50-76,0606/70-51-17 
VW LT 28: drzwi prawe z szybą nowe -1.000 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-68-73
VW LT 28: silnik 2400 ccm dieseł z dokumentacją. Wilkowi
ce. tel. 065/534-11-53
VW LT 28.1975/95 r.. 2400 ccm, diesel: różne części. Wro
cław. tel. 0606/20-00-14
VW LT 28,1980 r. 2.0 E, 2.4 D: siniki, blachy do poprawek, 
cena 1.500-2.800 zł. Wałbrzych, teł. 074/847-87-99, 
0603/93-52-50
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna: głowica reflektory, 
atrapa piasty przednie, dach plastikowy, skrzynia biegów, 
gażnik, kolektory, wał korbowy, Boki, inne. Wrocław, teł. 
071/349-43-07,0503/94-24-88 
VW LT 28,1981 r. 2000, 2400 cm: sinik po remoncie, skrzy
nia biegów, szyby, drzwi, zawieszenie, osprzęt silnika i inne 
części. Wałbrzych, teł. 074/846-49-57 -  
VW LT 31,1984 r., diesel: pompa wtryskowa stan b. dobry, • 
400 zi. Dziwiszów, gm Jeżów Sud., tel. 075/713-71-58 
VW LT 35: silnik kompletny 2,8 TDI, części sinika 2,5 TDI. 
Opole, teL 0605/95-51-15
VW LT 35: poduszki pneumatyczne na tylną oś, -1.690 zł *  
VAT. Wrocław, tel. 071/785-96-42,785-96-43 
VW LT35,1975/95 r ,  2400 ccm. turbo D: różne części. Wro
cław, tel. 0606/20-00-14
VW LT 35 BUS. 1980 r . : różne części. Lubań Śl., woj. jele
niogórskie, tel. 0602/11-36-16
VW LT 35,1994 r . : siedzenie przednie, hak, ścianka oddzie
la jąca kabinę i inne, cena od 100 zl. Legnica, tel. 
0603/07-45-70,076/854-45-42 
VW LT 35 TDI, 1998 r., 2800 ccm : silnie, skrzynia biegów, 
zawieszenia most drzwi, boki, wał, resory. Piotrków Trybu
nalski, teł. 0607/48-21-03
VW LUPO: reflektor lewy • 50 zł. Lubin, tel. 076/846-67-46, 
0608/76-90-05
VW LUPO, 1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i automa
tyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 
w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
VW PASSAT B5 : błotnik tylny, prawy, nowy (do limuzyny), 
drzwi tylne, prawe i klapa tylna do kombi, zderzak przedni, 
drzwi przednie, prawe. Bukowice, gm. Milicz, tel. 
071/384-50-76,0606/70-51-17 
VW PASSAT SEDAN, 1900 ccm, diesei: lampy tylne, belkę, 
drzwi, klapę, spoiler, półośki, rozrusznik, skrzynię biegów, 
lusterka, kolumny McPhersona. inne. Dzierżoniów, tel. 
074/831-91-38
VW PASSAT: tapicerka drzwiowa oraz fotele przednie i tyl
ne. Głogów, teł. 076/833-55-09 po godz. 18 
VW PASSAT B5: wahacze przednie, drążki kierownicze, łącz
niki stabilizatora, amortyzatory, tarcze i klocki ham., filtry. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0502/26-89-69 
VW PASSAT, 1300 ccm, benzyna: rozrusznik, -100 zł. Ol
szyna Lubańska, tel. 0603/29-25-06 
VW PASSAT, d iese l: skrzynia biegów (5, 4). Opole. tel. 
0608/16-25-66
VW PASSAT: silnik, drzwi, maski, klapy, błotniki, zawiesze
nia, lampy i inne z demontażu. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
VW PASSAT, 1800 ccm: pompa paliwa, belka pod silnik, roz
rusznik, rozdzielacz wtrysku, sprzęgło do wersji automatic. 
Środa Śląska tel. 0601/87-45-09 
VW PASSAT B 5: ścianka grodziowa -100 zl. Świdnica tel. 
0602/45-36-68
VW PASSAT, 1600 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, z kpi. 
dokumentacją kpi. Wrocław, tel. 0501/35-77-29 
VW PASSAT: felgi aluminiowe 15/7,5/112 Rond, -1.300 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-34-83
VW PASSAT: zawieszenie tylne z amortyzatorami. Wrocław, 
tel. 336-70-66 wewn. 187
VW PASSAT: katalizator, lampy, błotnik tylny, zderzaki, drzwi, 
siedzenia, pompy, zbiorniki pałiwa i inne. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
VW PASSAT, 2000 ccm : sinik, poduszka pow., konsola ta
picerka chłodnice, klimatyzacja zawieszenia drzwi, dach, 
plastiki i inne. Wrocław, td. 0605/11-26-18 
VW PASSAT: serwo. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW PASSAT : skrzynia biegów. Wyszki 29, gm. Bystrzyca 
Kłodzka teł. 0603/40-26-76
VW PASSAT, 1900 ccm, turbo D : pompa wtryskowa Zielona 
Góra, tel. 068/324-61-60
VW PASSAT, 1976/80 r., 1500 ccm, diesel: elementy bla
charki, szyby, lampy, kierunkowskazy, zbiornik paliwa zde
rzaki, hak, chłodnica, fotele, blok sinika, wał, tłoki z korbowo
dami. głowica pompa wtryskowa, pompa wtryskowa rozrusz
nik, alternator, skrzynia biegów, półosie, felgi ukł. kierowni
czy i hamulcowy, elementy zawieszeń i inne. Legnica, teł. 
0602/30-32-49 do godz. 23,076/852-46-02 
VW PASSAT, 1977 r. : lampy tylne. Kłodzko, tel. 
074/647-12-26,074/869-72-31 
VW PASSAT, 1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz. 9-15,0602/85-03-45 w godz. 9-18 
VW PASSAT, 1979 r . : wszystkie części z rozbiórki, sinik 1500 
ccm, kpi., z osprzętem, bez dokumentacji - 350 zł. Legnica 
tel. 076/723-06-06,0607/69-83-23 
VW PASSAT KOMBI, 1979/84 r . : szyby samochodowe kpi. 
Wyszki, gm  Bystrzyca Kłodzka, teł. 0603/40-26-76 
VW PASSAT KOMBI. 1980 r . : lampy tylne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm: części mechanicz
ne, elementy blacharki. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 
0609/48-26-74
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm: półosie, błotniki, szyby, lampa 
prawa nagrzewnica zbiornik pafiwa oś tylna części s in ika 
miska olejowa Oleśnica teL 071/314-33-73.0603/23-45-49 
VW PASSAT. 1982 r., 1600 ccm: różne części mechaniczne. 
Wrocław, tel. 0608/66-97-65
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm : rozrusznik, alternator, mi
ska olejowa. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa, 
docisk i tarcza sprzęgła, vacum pompa pompa oleju, kolek
tory, wałek rozrządu, pompa wody, korbowody, turbosprężar

k a  relingi, skrzynia biegów (5), inne części z demontażu. 
Wrocław, tel. 071/349-43-07,0503/94-24-88 
VW PASSAT, 1983 r . : drzwi • 50 zi/szL, tapicerka drzwi • 50 
zł, wahacze - 20 zł/szt, nagrzewnica - 40 zł. chłodnica • 50 zl, 
półosie - 50 zł/szt, lusterka - 25 zł/szt, głowica - 60 zł, alter
nator - 50 zł, przekł. kierownicy - 50 zł, skrzynia biegów -100 
zł i inne. Żary, tel. 068/375-35-64 po godz. 20,0600/32-48-63 
VW PASSAT, 1983/85 r., 1600 ccm, benzyna: silnie z małym 
przebiegiem, • 800 zł. Wrocław, tel. 071/336-71-42 
VW PASSAT, 1983/93 r. 1.9 TD. VR6,1.8,1.6,2.0: nadkola 
skrzynia b., oś tylna, zaciski, klamki, sprężyny, wahacze, pom
pa paliwa Wrocław, tel. 0602/26-76-79 
VW PASSAT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna: sinik, kompletna 
dokumentacja skrzynia biegów (5), drzwi, zawieszenia lam
py, przeguby, hak, klapa, błotniki, ukł. kierowniczy, chłodnice, 
wzmocnienie przednie, szyby, rozruszniki, uszczelki plasti
kowe i inne. Legnica, teł. 076/858-49-23 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, dieseł: wszystkie 
części. Wyszki 29, gm. Bystrzyca Kłodzka tel. 0603/40-26-76 
VW PASSAT KOMBI, 1985 r.. 1600 ccm, diesel: różne czę
ści. Sobieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/65-59-61 
VW PASSAT, 1985 r., 1800 ccm, benzyna: głowica komplet
na, liczniki, lusterko lewe, klamki. Wrocław, tel. 0605/32-11-46 
VW PASSAT KOMBI, 1985 r . : klapa tylna Wyszki 29. gm. 
Bystrzyca Kłodzka teł. 0603/40-26-76 
VW PASSAT. 1986 r., 1600 ccm, turbo D : alternator, rozrusz
nik, ukł. kierowniczy, kierunkowskazy, lampy tylne, szerokie, 
obudowa filtra pow., grii, wahacze, belka pod sinic, finki, pom
pa ham., licznik, lusterka Dzierżoniów, tel. 0608/64-32-62 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1800 ccm. benzyna: błotniki - 
60 zł/szt, drzwi przednie -100 zl/szL, drzwi tylne - 80 zi/szt, 
wahacze - 30 zi/szt, ława pod silnik - 60 zł, oś tylna - 60 zi. 
bak - 50 zł, silnik - 220 zł, skrzynia biegów (5) - 320 zł, szyby, 
inne. Sobótka teł. 071/316-34-02,0604/96-02-73
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VW PASSAT, 1986 r. 1600,1800 ccm: sinic, skrzynia bie
gów, zawieszenie, lampy, chłodnica drzwi, szyby, mosty, bel
ki, błotniki, zderzaki, ćwiartki, fotele, koła i inne. Wałbrzych, 
teł. 074/846-49-58
VW PASSAT. 1986 r . : siniki (1.6 D, 1.8 E), skrzynia biegów 
/4/, 151, blok sinika (1.6 D). blok sinika (1.8 E) i inne. Wro
cław. tel. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, dieseł: skrzynia biegów (5) 
- 380 zi, fotele przednie, 2 sz t z zagłówkami • 40 zł/szL Lu
bin. teL 076/749-42-81
VW PASSAT, 1988 r „  1800 ccm : drzwi kompletne (limuzy
na). Leszno, tel. 065/520-10-31,0607/55-72-55 
VW PASSAT, 1988/00 r. 1.4,1.6,1.8.2.0,1.9 D. TD: pompa 
wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem 
(model B 5), głowica sinika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, czę
ści silnika skrzynia biegów. Wródaw, teł. 0501/22-24-85 
VW PASSAT, 1988/01 r . , : lusterka boczne kompletne (lewe i 
prawe), z ręczną lub elektryczną regulacją, z podgrzewaniem. 
Wrocław, tel. 0604/94-65-21
VW PASSAT KOMBI, 1988/92 r . : tył i inne części z rozbiórki, 
plastiki, blachy, zderzaki, hak. Brzeg, woj. opolskie, tel. 
0606/17-80-15
VW PASSAT, 1988/92 r . : szyby drzwiowe i boczne, ramki 
okienne i uszczelki (drzwi), plastiki wnętrza klamki, zamki, 
lusterka, poduszki pow., taśma sensor, napinacze pasów pi
rotechn. i inne części. Jelcz-Laskowice, te). 071/318-67-18 
VW PASSAT, 1988/92 r., 1900 ccm, turbo D : sanki pod mo
tor, belka przednia mod silnik, wahacze, skrzynia biegów. 
Lubin, tel. 0601/09-38-88
VW PASSAT, 1988/93 r . : chłodnica drzwi, skrzynia biegów, 
roleta, szyberdach, kołyska szyby boczne, półosie, lampy 
tylne, lusterka, ficznik z obrotomierzem, pompa paliwa, filtr 
powietrza, rozrusznik i inne. Legnica, tel. 0607/47-15-79, 
0609/48-03-81
VW PASSAT, 1988/93 r.. 1900 ccm, diesel: błotniki tylne do 
kombi, szyby, zbiorniczki spryskiwaczy, wycieraczki, kołpaki, 
oryginalna linka gazu, pływak, instalacja sinik, klocki, hamul
ce, lusterka Legnica, tel. 0607/17-66-93 
VW PASSAT, 1988/93 r . : wzmocnienie czołowe, reflektory, 
alternator, rozrusznik, drzwi przednie i tylne, filtr pow., luster
ka, klapa bagażnika. Wródaw, teł. 352-42-70 
VW PASSAT, 1988/93 r.: zderzak, wzmocnienie czołowe, atra
pa błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica progi. 
Wródaw, tel. 0603/66-97-27
VW PASSAT SEDAN, KOMBI. 1988/93 r., 1900 ccm. turbo D 
: sinic, bez dokumentacji, skrzynia biegów i inne częśd. Zie
lona Góra tel. 0603/81-66-47
VW PASSAT. 1988/93 r.. 1900 ccm, turbo D : błotniki tylne, 
zderzak tylny, drzwi, maska szyby, lampy, wzmocnienie czo
łowe, częśd zawieszeń, chłodnica skrzynia biegów. Zielona 
Góra tel. 0603/86-18-25
VW PASSAT, 1988/94 r. : częśd. Kamienna G óra tel. 
075/746-24-60,0604/56-46-30 
VW PASSAT, 1988/94 r . : dach z szyberdachem (kombi), pra
wa lampa tylna (na klapę), lusterko zewn. Kłodzko, teł. 
0606/46-16-93
VW PASSAT KOMBI. 1988/95 r . : lusterka dach z szyberda
chem, lampa tylna na klapę. Kłodzko, teł. 0606/46-16-93 
VW PASSAT, 1988/95 r . : skrzynia biegów manualna i auto
matyczna także do busów oraz częśd skrzyń biegów. Wro- 
daw, teł. 341-50-52 wg. 9-15 (pon-sob)
VW PASSAT SEDAN, 1988/95 r . : spoiler tylny, progi na koła 
aluminiowe i blaszane, hak. Złotoryja teł. 076/878-29-13, 
076/878-51-96
VW PASSAT. 1988/96 r . : dach do kombi, błotniki tylne, oś 
tylna kola Legnica teL 0502/12-68-37 
VW PASSAT. 1988/96 r„ 1900 ccm. TDi 1800.1800 ccm 16V 
skrzynia biegów (5), drzwi do kombi, zawieszenie do VR6, 
błotniki tylne, klimatyzacja, kda, welurowa tapicerka szyby, 
dach, głowica Lubań, teł. 0603/60-36-74 
VW PASSAT, 1988/97 r . : elementy blacharki dęte, mecha
niczne (VR6,2000 ccm, 1800 ccm, 1900 ccm D, TD), lampy, 
lusterka filtry, szyby, pompy, zegary, półosie, chłodnice, de
ska rozdz., poduszka pow., elektronika i inne. Oleśnica teł. 
0602/15-35-30
VW PASSAT, 1989r., 1800 ccm: pompa wodna i wspomaga
nia, inne, od 50 zł. Zielona Góra tel. 068/324-65-78 
VW PASSAT. 1989 r . : drzwi, 4 szt, do kombi. Złotoryja teł. 
0607/25-88-96
VW PASSAT, 1990 r . : klapa tylna zderzak tylny, błotnik tylny 
prawy (nowy) - do kombi. Bukowice, gm. Milicz, tel. 
071/384-50-76,0606/70-51-17 
VW PASSAT. 1990 r., 130 tys. km, 1800 ccm. benzyna: s i
nic, skrzynia biegów (5). zawieszenie przednie, kpL, moduł, 
kompletna dokumentacja na sinik, -  1.500 zi. Nysa, teł. 
077/433-15-71,0606/27-41-43 
VW PASSAT, 1990r.: lampy, lusterka refingi, błotniki, maski, 
skrzynia biegów (5), zawieszenia felgi aluminiowe i stalowe i 
inne. Legnica teł. 0607/04-38-25 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm : skrzynia biegów, osprzęt 
s in ica tapicerka drzwi lewe tylne i prawe przednie, lampy 
tylne, częśd zawieszenia stacyjka kluczyk, inne częśd. Ole
śnica teł. 0605/28-12-13
VW PASSAT. 1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 16V. DOHC: 
silnik, udokumentowane pochodzenie ♦  2. na częśd. kompu
ter, katalizator, zderzak tylny do kombi, inst el. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-29-03,867-50-14 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna: dach, błot- 
niki przednie i tylne, fistwy na dach, sinik, osprzęt silnika 
zawieszenie przednie i tylne, drzwi, zderzaki, listwa kierów-
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nicza, skrzynia biegów, szyberdach, tapicerka i inne. Prud
nik. tel. 077/437-61-30
VW PASSAT, 1990 r. -zbiorniki spry^kitoaćza i wyrównaw
czy, listwy, klamki, zamki, szyby, podnośniki, schowki, konso
la, lusterko prawe ręczne, blenda tylna (kombi), kierownica, 
kieszenie, kierunkowskazy żółte, obudowa filtra powietrza, li
stwy progowe, obudowa stacyjki, inne. Wrocław, tel. 
071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW PASSAT, 1990 r . : zderzaki przednie, wzmocnienie czo
łowe. Wrocław, tel. 071/364-51-42, 0608/34-92-77 
VW PASSAT, 1990 r. limuzyna: klapa tylna ze spoilerem, sie
dzenia, szyba tylna. Złotoryja, tel. 076/878-40-75, 
0604/38-13-40
VW PASSAT, 1990 r . : kierunkowskaz lewy - 25 zł i inne czę
ści. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT KOMBI, 1990/93 r . : drzwi lewe. Bolesławiec,, 
tel. 075/734-55-17
VW PASSAT KOMBI, 199T r . : zderzak tyłny, szyby boczne 
tylne. Legnica, tel. 0608/03-61-94,076/866-47-00 
VW PASSAT, 1991 r . : błotnik tylny prawy, ścianka do seda- 
na, podłużnice do sedana, podłużnice przednie, konsola. Lu
bin. tel. 0601/27-71-31
VW PASSAT SYNCRO, 1991 r . : wał napędowy, półosie tyl
ne, most tylny. Wrocław, tel. 0608/37-99-64 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r. : klapa tylna. Głogów, tel. 
076/834-50-48,0501/05-34-82 
VW PASSAT, 1991 r . : zawieszenie przednie, ukł. kierowni
czy, wahacze, półosie, lusterka lewe, szyba, drzwi i inne. Le
gnica. tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, kompletna 
dokumentacja + osprzęt skrzynia biegów (5), przguby, za
wieszenia, ukł. wydechowe, drzwi, ktapy do kombi i Sedana, 
maska, wzmocnienie, lampy, szyby, wspomaganie, kolumny 
McPhersona i inne. Legnica, tel. 0607/20-56-22 
VW PASSAT, 1991 r., 1600 ccm, diesel oraz 1900 ccm: re
flektor lewy, błotnik prawy, przekł. kierownicy, nagrzewnica, 
drzwi, siedzenia, belki pod silnik, chłodnica, ukł. wydechowy 
i inne: Niemodlin, tel. 0607/33-04-44 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r . : szyba boczna lewa (trójkąt
na), lampy tylne wewn. (2 szt.), komputer, blenda tylnej klapy, 
listwy dachowe (2 szt), listwy progowe wewn. (2 szt), zasło
ny słoneczne (przednie, 2 szt.), tylna listwa podsufitki. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/591-23-67,592-06-69 
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna: skrzynia biegów 
(5), -150 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
VW PASSAT GL, 1991 r., 1800 ccm : różne częśći. Szprota
wa, tel. 068/376-28-49
VW PASSAT, 1991 r . : zderzak, reflektory, relingi dachowe. 
Wrocław, tel. 0602/88-49-71
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1900 ccm, diesel: dach, fotele,
tapicerka i inne. Wrocław, tel. 364-47-45
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r.. 2000 ccm,16V: lampyprzed-
nie, wzmocnienie, silnik, skrzynia biegów, relingi dachowe,
szyby, ABS, drzwi, tapicerka welurowa, plastiki, zawieszenia,
komputer, alternator, wspomaganie, koła, kołyska, wahacze i
inne. Wrocław, tel. 0603/50-67-63
VW PASSAT, 1992 r . : maski, drzwi, skrzynia biegów (5) 1.9
O, 2.0 E, zawieszenia, tapicerka kombi, sedan, silnik 2.0 E,
szyby, lampy. Bolesławiec,teł. 0608/47-98-06
VW PASSAT, 1992 r . : ukł. kierowniczy kpi. z końcówkami i
wężami, - 240 zł. Leszno, tel. 0503/83-79-39
VW PASSAT KOMBI, 1992 r . : zawieszenie tylne, drzwi tylne
lewe, ćwiartka tylna lewa, deska rozdzielcza. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
VW PASSAT, 1992 r . : silnik benzynowy, wtrysk, stan b. do
bry, do oclenia. Czerwieńsk, woj. zielonogórskie, tel. 
0601/18-89-01
VW PASSAT KOMBI, 1992 r . : drzwi, chłodnica, most tylny. 
Legnica, tel. 076/722-85-32,0604/31-89-84 
VW PASSAT, 1992 r ,  1800 ccm, benzyna: belka tylna, wa
hacze, stabilizator, półosie krotka, pompa, wspomagania, roz
rusznik, komputer i inne. Lubin, tel. 0609/41-30-38 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, 2.000: drzwi -100 
zł/szt, sanie • 100 zł, wahacze - 80 zł, światła tylne - 50 zł/szt, 
plastiki, zawieszenie, półosie, nagrzewnica - 80 z), listwy da
chowe i relingi -160 zł, konsola - 80 zł, itd. Lwówek Śląski, 
tel. 0603/62-84-35
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm : silnik, skrzynia biegów (au
tomatic). Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15. 
0601/79-30-54
VW PASSAT KOMBI, 1992 r . : różne części. Świdnica, tel. 
074/851-95-23 16-20,074/851-91-08 
VW PASSAT. 1992 r.. 1800 ccm : silnik kpi., tarcza sprzęgło
wa z dociskiem. Warmątowice, gm. Krotoszyce, tel. 
076/862-84-66
VW PASSAT, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm: lusterko - 80 zł, 
silnik • 600 zł, półosie;  100 zł, kołyska • 100 zł, drzwi • 100 zł, 
pompa wspomagania • 150 zł, zaciski ham. - 30 zł, lampy tyl
ne - 30 zł, rozrusznik -100 zł. Wrocław, tel. 0608/27-21-22 
VW PASSAT, 1992 r . : belka silnika, ukł. kierowniczy, waha
cze przednie, oś ty!na, bębny, sprężyny tylne do kombi, amor
tyzatory, klapa tylna, drzwi tylne prawe. Wrocław, te l/ 
0603/55-31-83
VW PASSAT, 1992 r . : skrzynia biegów (5), różne części do 
ukł. wspomagania kierownicy. Wrocław, teł. 0503/30-69-03 
VW PASSAT, 1992 r. ; różne części. Zielona Góra, tel. 
0603/81-66-47
VW PASSAT, 1992 r . : skrzynia biegów, chłodnica 1,9 TO, 
zawieszenia, lampy, błotniki, dach, nadkola, filtr powietrza; 
inne. ZielonaGóra, tel. 0503/65-06*56 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, benzyna: dach z 
szyberdachem, relingi, drzwi, tapicerka, kolumny McPherso
na, fotele, plastiki, oś tylna kpi., inne., Złotoryja, teł. 
076/878-37-90,0502/62-87-74,0608/23-97-08 
VW PASSAT, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik, stan fe dobry, 
drzwi, klapa tylna, fotele. Złotoryja, teł. 0603/22-91 -99 
VW PASSAT, 1992 r . : koła stalowe z oponami 185 x 70 x 14, 
kołpaki. Zloty Stok, tel. 074/817-54-18 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r . : silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie tylne, maska, błotniki, reflektory, lusterka, chłodnica, 
podlużnica, szyberdach, klapa bagażnika i inne. Lubin, tel. 
0602/88-75-75
VW PASSAT KOMBI, 1993 r . : klapa tylna, almpy tylne, dach 
z szyberdachem, tapicerka, podsufitka, szyby boczne, tłumi
ki, zawieszenie tylne, plastiki. Lubin, tel. 0600/34-00-82 
VW PASSAT, 1993 r., 1900 Ccm, turbo D : belka tylna kpi., 
belka przednia kpi. z wahaczami, stabilizator, skrzynia bie
gów (5), sprężyny przednie 2 szt, tarcze hamulcowe, zaci
ski, piasta lewa, opony (4 szt) 195/65/14 Continental, sporto
we, nowe, półosie z przegubami 2 szt. Lubin, tel. 
076/749-68-94
VW PASSAT^ 1993 r . : chłodnica intercoolera, reflektor. Wro
cław, tel. 071/351-^>10 wieczorem 
VW PASSAT, 1993 r., wtrysk: silnik, stan b. dobry. Zielona 
Góra, tel. 0601/18-8941
VW PASSAT, 1993/96 r . : deska rozdz, poduszki pow., sen-, 
sor, plastiki, napinacze pasów pirotechn., nagrzewnica, Obu-- 
dowa filtra pow., szyby drzwiowe i boczne, ramki okienne, 
uszczelki, klamki, zamki, pompa wspóm., komputer i inne. 
Jelcz-Laskowice/tel. 071/318-67-18 >
VW PASSAT, 1993/96 r . : deska rozdzielcza, poduszki pow., 
sensor, elementy plastikowe wewn. i zewnętrzne, pirotech
niczne napinacze pasów, nagrzewnica, filtr powietrza, szyby, 
osprzęt drzwi i inne. Wrocław, teł. 0606/^3-35-56 
VW PASSAT, 1994 r . : drzwi przednie prawe i lewe, zderzak 
tylny i przedni. Bukowice, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76, 
0606/70-51-17
VW PASSAT. 1994 r.. 2800 ccm : skrzynia biegów (5), - 400 
zł. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
VW PASSAT. 1994 r. 1.9 TDI, VR6, 2.0 E: skrzynia biegów 
(VR6), drzwi, poduszki pow., podnośniki elektryczne, felgi, 
lampy, błotniki, halogeny, Japy", wspomaganie, nadkola, czę
ści silnika, przepływomierz, zaciski, oś tylna, lusterka, belki, 
centralny zamek, felgi aluminiow sprężyny, wahacze, pompa 
paliwa. Wrocław, tel. 0602/26-76-79

VW PASSAT, 1994/96 r., 1900 ccm, TD I: filtr powietrza, pół
osie, łapy silnika, poduszki silnika, osprzęt silnika i inne drob
ne. Bolesławiec, tel.'Ó608/18-83-Ś9 
VW PASSAT. 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, prawe i ' 
lewe -150 zł/szt., zderzak tylny -150 zl, silnik 2 a ; zawiesze
nie przednie i tylne. Wrocław, teł. 0602/80-01-02 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1800 oęm 2000 ccm: podłużni
ce, drzwi, ćwiartki tylne, części zawieszenia, chłodnica, skrzy
nia biegów, osprzęt silnika, półosie, zbiorniczki, ABŚ, lampy. 
Legnica, tel. 0603/80-26-88
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 158 tys. km, 1900 ccm, TD i,: 
tapicerka kompletna, oblachowanie, podłużnice, zawieszenia, 
plastiki i inne. Szprotawa, tel. 068/376-32-07 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TD i: różne części blachar
skie i mechaniczne..„Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r . : skrzynia biegów, póioś długa, 
drzwi prawe. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, T D i: dach (kombi), pasy 
tylne, relingi, sensor poduszek, plastiki wnętrza, wydech, fel
gi aluminiowe (2 szt), silniki TD, TDi, dekiel koła zapasowe
go (model przejściowy, kombi). Wrocław, tel. 0606/88-60-95

TANIE CZĘŚCI 
HAMULCA I ZAWIESZEŃ

DO SAMOCHODÓW NIEMIECKICH 
Wrocław, ul. Łęczycka 9, tel. 355-27-54 

DO AUT JAPOŃSKICH I KOREAŃSKICH 
Wrocław, ul. Łęczycka 20, tel. 373-47-87

OP010624 .
VW PASSAT, 1995 r . : silnik 2,0, zawieszenia, tapicerka, szy
by, drzwi, chłodnice, inne. Zielona Góra, tel. 0503/65-06-56 
VW PASSAT, 1997 r . : przedni zderzak, ABS. Wrocław, tel. 
389-08-30
VW PASSAT B 5,1997 r . : wszystkie części z demontażu, sil
nik uszkodzony. Zielona Góra, tel. 0502/69-33-57 
VW PASSAT B5, 1997/00 r. : części. Jelenia Góra, tel. 
0501/62-45-45
VW PASSAT B5,1997/00 r . : lampy przednie, 2 szt. Wrocław, 
tel. 0501/19-11-27
VW PASSAT, 1997/98 r . : kpi. welurowa tapicerka, stan ideal
ny, -1.000 zł. Rogaszyce, tel. 062/730-81*53,0601/76-85-09 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r . : klapa tylna, hak. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
VW PASSAT B 5,1998 r., TD I: chłodnice wody i klimatyzacji, 
oraz intercoolera, kołyska silnika, zwrotnice, filtr powietrza, 
wentylatory, klapa tylna, hak do kombi, szyba tylna. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-51-76,0607/43-68-10 
VW PASSAT B 5,1998 r.: reflektory ksenonowe - 2.000 zl/kpi. 
Niemodlin, woj. opolskie, teł. 0604/82^52-39 
VW PASSAT B 5,1998 r., 1900 ccm, TD i: wnętrze welurowe 
(jasne i ciemne), konsola, elektryczne mechanizmy podno
szenia szyb, zawieszenie tylne, alternator, silnik TDi, inne. 
Wrocław, tel. 0606/88-60-95
VW PASSAT, 1998 r . : maska, zderzak, grill, lampy, wzmoc
nienia czołowe, wentylatory, błotniki, drzwi tylne lewe, kierun
kowskazy, lampa tylna lewa (kombi), lusterko lewe, inne. Wro
cław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
VW PASSAT B 5 .1998 r . : klimatyzacja, podłużnica, próg ze 
słupkiem, drzwi tylne (prawa strona), błotnik lewy, uzbrojenie 
drzwi, szyby. Wrocław, tel. 071/352-18-95 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r . : błotniki tylne, ścianka tylna. 
Wrocław, tel. 0602/26-76-79
VW PASSAT, 1998/00 r., 1900 ccm, T D i: zawieszenia, po
duszki, silnik, skrzynia biegów, maski, klapy, lampy i inne. 
Wrocław, tel. 0605/51-85-05
VW PASSAT KOMBI, SEDAN, 1999 r . : elementy blacharki, 
zawieszenia, poduszki pow., tapicerki, elem. silnika 1.8,1.8 
T, 2.4 E, 1.9 TDi, relingi dachowe i dużo innych. Gryfów śl., 
tel. 0601/48-48-37
VW PASSAT B5 SEDAN, 1999 r., 1800 ccm, turbo: osprzęt 
silnika, skrzynia biegów, podłużnice, dach, drzwi, lampy, kla
pa, zderzak, hak, chłodnice, tapicerka, zawieszenie, dima- 
tronic, poduszki pow., sensor, filtr powietrza, szyby, pompa 
paliwa. Jelenia Góra, tel. 0603/48-42-05 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, TDi 115 KM: kolum
ny McPhersona prawe, błotnik prawy tylny, silnik, ukł. wyde
chowy, zbiornik paliwa, półosie, poduszki pod silnik, skrzynia 
biegów, szyba boczna, koła kpi. i inne. Legnica, tel. 
0607/47-15-79, 0609/48-03-81 • *
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, T D i: skrzynia biegów (5), 
pod. powietrzne, klimatyzacja, deska rozdz., fotele, tapicer
ka, błotniki przednie, pokrywa silnika, układ wydechowy. Lu
bin, teł. 0609/41-29-35
VW PASSAT, 1999 r . : maska, błotniki, lampy, wzmocnienie, 
chłodnice, atrapa, lusterka, klapa tylna, nadkola, płyty pod 
silnik, kolumny McPhersona, klimatronic. Lubin, tel. 
0603/64-64-14
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm. TD1110 KM: skrzynia bie
gów • 400 zł, komputer sterowania silnikiem - 200 zł. Oleśni- - 
ca, tel. 071/314-46-83
VW PASSAT, 1999 r . : reflektory zwykłe i ksenonowe, luster
ka, halogeny, kierunkowskazy. Opole, tel. 0600/10-11-66 
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r . : tylna klapa (kompletna). 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
VW PASSAT B 5,1999 r., 1800 ccm, benzyna: silnik ♦ skrzy
nia biegów. Wrocław, tei. 0602/68-90-83 
VW PASSAT, 1999 r . : maksa, zderzaki, reflektory, atrapa, 
wzmocnienie czołowe, wsporniki zderzaka, osłona pod sil
nik, tylne błotniki nowe i inne. Wrocław, teł. 0601/73-97-72 
VW PASSAT, 1999 r . : wahacze przednie, ukł. kierowniczy, 
końcówki drążków, nowe, zwrotnice, amortyzatory, tarcze i 
zaciski hamulcowe. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
VW PASSAT, 1999 r . : klapa tylna -130 zł, zderzak tylny -100 
zł. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
VW PASSAT, 1999 r., .1900 ccm, TD I: turbina, pompa wody, 
pompa olejowa, kolektor ssący, kolo pasowe, kółko napina- 
cza, skrzynia biegów. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
VW PASSAT B 5 ,1999/00 r . : reflektory ksenonowe kpi., kie
runkowskazy, stan b. dobry. Legnica, tel. 0607/82-32-73 
VW PASSAT, 2000 r . : zawieszenia, lampy, zderzaki, półosie, 
tylna klapa, skrzynia biegów do 1.9 TDi, osprzęt silników 1.8 
T, tapicerki i inne. Obora k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW PASSAT, 2000 r., 1900 ccm, TDI, 115 KM: skrzynia bie
gów (5), zawieszenie przednie i tylne, zderzak tylny. Wrocław, 
tel. 0602/80-01-02
VW PASSAT B5, B6, KOMBI, 2001 r., 1900 ccm, TDI: części 
blacharki, części mechaniczne i inne. W rocław tel. 
0503/74-80-58
VW PASSAT KOMBI, 2001 r . : relingi dachowe, lampy przed
nie, nowe. Wrocław, tel. 0601/55-10-78 
VW PASSAT, GOLF, 1981 r., 1100 ccm, benzyna: głowica, 
alternator, skrzynia biegów, szyby i inne. Głuszyca,'teł. 
0606/50-60-94
VW PASSAT, GOLF, VENTO, 2800 ćcm, VR6 : chłodnica 
Wody, oryginalna, nowa, - 200 zł. Głogów, tel. 076/835-67^41, 
0601/88-27-15
VW PASSAT, JETTA H, GOLF I I I : wzmocnienia czołowe. 
Wyszki, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/40-26-27 
VW PASSAT, SANTANA, 1981/87 r . : skrzynie biegów, ma
nualne I automatic, także do wersji Syncro (4x4), części do 
skrzyń biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w g. 9-1,5 
(pn.-sob.) . ' r ,  .
VW PASSAT, SANTANA, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm : 
s iln ik, skrzynia biegów • 1.000 zł. Trzebiszyn, tel. 
077/413-8744
VW POLO: błotnik przedni lewy - 50 zł, zbiornik paliwa -100 
zł, drzwi prawe -100 zł, nakładka na zderzak przedni - 50 zł. 
VW POLO : skrzynia biegów. Głogów, tel. 076/834-50-48, 
0501/05-34-82
VW POLO CLASSIC: różne części blacharskie i mechanicz
ne, duży wybór. Nysa, tel. 0606/26-63-23

VW POLO : silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15,0601/79-30-54
VW POLO: błotnik lewy przedni -  50 zł, zbiornik paliwa (ben

zyn a ) • 100 zl, drzwi prawe (3-drzwiowy) ^.100 zł, nakładka 
na zderzak przedni - 50 zł. Aleksander Lesiński, 51-210 Wro
cław, ul. Kopańskiego 45
VW POLO, 1978/01 r . : skrzynie biegów, manualne i auto
matyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 

"071/341-50-52 w godz. 9-15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
VW POLO, 1979 r . : skrzynia biegów (5), drzwi, szyby. Mi
licz, teł. 071/384-17-09
VW POLO, 1982/94 r., 1300 ccm, G T : wszystkie części z- 
de montaż u. Gołosłowice, w o j; wrocławskie, tel. 

-0608/86-27-66
VW POLO, 1983 r . : skrzynia biegów, zderzak, alternator, 
pompa ham., serwo, szyba tylna ogrzewana, -  200 zł. Wro
cław, tel. 373-82-82
VW POLO, 1985 r . : maska przednia, klapa tylna. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
VW POLO, 1985 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, - 200 
zł. Trzebnica, tel. 090/27-80-51, 071/38^-24-20 
VW POLO, 1986 r . : szyba przednia, lampy tylne, stacyjka, 
serwo, chłodnica i inne. Prudnik, tel. 077/437-61 -30 
VW POLO, 1986 r . : szyba przednia, lampy tylne, stacyjka, 
serwo, chłodnica i inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
VW POLO, 1987 r., 3-drzwiowy: drzwi, zawieszenie, maska, 
inne. Nysa, tel. 0600/19-93-29 
VW POLO, 1989 r., 1300 ccm : silnik, oclony, lampy, luster
ka, skrzynia biegów, zawieszenia, elementy blacłiaiki, inne 
części, Lubań, tel. 075/721-52-31,0604/56-15-28 
VW POLO, 1991 r . : reflektory (prawy i lewy) - 250 zł/szt 
Wrocław, tel. 071/337-19-17, 0605/66-11-92 
VW POLO, 1992 r., 1300 ccm, benzyna: półoś długa ♦ prze
guby, wahacz, chłodnica + wentylator do 1.0, zacisk hamul
cowy, zwrotnica lewa, kierownica, felga, włącznik wyciera
czek. Kępno. tel. 062/782-28-86 
VW POLO, 1992 r . : lampy, lusterka, zawieszenia, błotniki, 
maska, wzmocnienie przednie, zderzaki, skrzynia biegów 
(5) i inne. Legnica, tel. 0607/04-38-25 
VW POLO KOMBI, 1993 r., 1043 ccm : komputer, szyby, 
drzwi, tapicerki, fotele, amortyzatory, lampy, zderzak przed
ni, serwo, skrzynia biegów, pompa ham., pompa gażnik, 
osłona filtra pow., monowtryski, stabilizator, inst el., sprzę
gło. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
VW POLO CLASSIC, 1994 r . : części mechaniczne. Wro
cław, te t 0602/26-76-79
VW POLO, 1994 r . : silnik ♦ skrzynia biegów. Bolesławiec, 
tel. 0606/94-82-90
VW POLO III, 1994 r., 82 tys. km, 1400 ccm : silnik, skrzynia 
biegów, półosie, chłodnica, wentylator, katalizator, kompu
ter silnika, katalizator, sonda, piasty ♦ tarcze i inne. Koso
wo, woj. leszczyńskie, tel. 0501/72-18-07 
VW POLO, 1995 r.. 40 tys. km, 1400 ccm : silnik, skrzynia 
biegów, półosie, piasty ♦ tarcze, chłodnica, wentylator, ka
talizator, komputer silnika, sonda Lambda. Kosowo, tel. 
0501/72-18-07
VW POLO CLASSIC. 1995/00 r.7  dach (kombi), strzynia 
biegów (1900 diesel), różne części blacharskie i mechanicz
ne. Nysa. tęł. 0606/26-63-23 *
VW POLO, 1995/00 r . : poduszki pow., sensory, pirotech
niczne napinacze pasów. Wroćław, tel. 0606/23*35-56 - '  
VW POLO, 1996 r.,40 tys. km, 1400 ccm, benzyna: silnik z. 
osprzętem, stan b. dobry, sprowadzony z Francji, oclony, 
kompletna dokumentacja. Wrocław, teł. 0600/11-09-93 
VW POLO, 1997 f., l90Qccm, d iese l: zderzak przedni (sze
roki), zderzak tylny (wąski) z dolnym pasem, .klamki, kie
runkowskazy boczne, części alternatora, zwrotnica prawa i 
lewa. Bukowice, gm. M ilicz, te l. 071/384-50-76, 
0606/70-51-17
VW POLO, 1997 r., 58 tys. km, 1400 ccm: silnik kpi., z kom- 

• puterem, drzwi (lewa strona) do wersji 5-drzwiowej, luster
ka el. reg., belka przednia i tylna, wahacz, piasty, zbiornik z 
pompą, alternator, rozrusznik, półoś, elem. tylnej klapy, na
grzewnica. Jelenia Góra, tel. 0606/97-58-11
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VW POLO, 1997 r . : zderzak tylny, szeroki, - 70 zł. Wrocław, 
tel. 071/352-48-58
VW POLO, 1997 r . : reflektory przednie Helia, drzwi lewe, 
listwy drzwi, zamek i klamka do klapy, zderzak przedni, chla- 
pacze, środek konsoli, przekaźniki. Wrocław, tel. 
071/354-21-43
VW POLO, GOLF IV, 1997/01 r . , : lusterka boczne komplet
ne (lewe i prawe), z ręczną lub elektryczną regulacją. Wro
cław, tel. 0604/9*4-65-21
VW SANTANA, 1978/01 r. : skrzynie biegów, manualne i 
automatyczne, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 
071/341-50-52 w godz 9-.15, 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
VW SCIROCCO II, 1800 ccm : maska, chłodnica, lampy, 
drzwi, błotniki, tylna półka, tylna klapa, skrzynia biegów 151. 
Stronie Śl., tel. 074/814-15-94, 0602/85-67-84 
VW SCIROCCO II, 1800 ccm : skrzynia biegów, zbiornik, 
aparat zapłonowy, błotniki przednie, maska, reflektory, gn
ie, pompa hamulcowa + serwo, oś tylna, kompletna, waha
cze, listwa kierownicza, rozrusznik, alternator i inne. Strze
gom, tel. 074/855-58-78, 0606/11-41-58 
VW SCIROCCO, 1987 r. 1.6,1.8: silniki, oclone, drzwi, lam
py, zderzaki, inne części. Lubań, tel. 075/721-52-31, 
0604/56-15-28
VW SCIROCCO, 1988 r., 127 tys. km, 1800 ccm. wtrysk : 
głowica, aparat zapł., el. pompa paliwa, błotniki, nadkola, 
lampy. Wałbrzych, tel. 074/666-69-99 do godz. 16 
VW SHARAN: części blacharskie i mechaniczne, duży wy
bór. Drezdenko, tel. 095/762-01-06,0602/18-44-78 
VW SHARAN : zderzak przedni • 150 zł. Jelcz-Laskowice. 
tel. 0609/34-99-53
VW SHARAN: różne części blacharskie i mechaniczne. Je
lenia Góra, tel. 0604/47-41-88 ,
VW SHARAN: skrzynia biegów manualna, na części, obu
dowa i części mechaniczne. Kobylin, tel. 065/548-21 -30 - 
VW SHARAN : poduszka pow, • 1.500 zł. Legnica, tel. 
0602/28-65-74
VW SHARAN : blenda tylna - 120 zł. Lub in , tel. 

^076/846-67-46,0608/76-90^05.
VW SHARAN, VR6, T D I: lampy, atrapa, blenda, konsola, 
pas przedni, drzwi, błotniki tylne, szyby, tłumik, plastiki, pół
osie, skrzynia biegów (5), uszczelki, zawieszenie, liczniki, 
chłodnica, wentylatory, dach i inne. Lubin, tel. 0601/50-25-79 
VW SHARAN : k lapa/ty lna z szybą. Trzebnica, tel. 
071/387-08-91,0605/20-86-12 ;
VW SHARAN, 1998 r., 2000 ccm : tylny prawy błotnik, tylne 
wahacze, tylny zderzak, tłumiki, teleskopy, półosie, zwrotni
ce, lampy przednie, pas przedni, skrzynia biegów, kolumna 
kierownicy, rozruszniki, alternator, elementy plastikowe, 
uszczelki, licznik, komputer, słupki środkowe, dywany, czę
ści do silnika. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
VW SHARAN, 20ÓÓ r . : szyba przednia z pasem przyciem
nionym, - 300 żł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-40-77 
VW TRANSPORTER T2, 141 tys. km, 1600 ccm, d iese l: 
silnik, skrzynia biegów (4). Bolesławiec, tel. 0601/56-40-24 
VW TRANSPORTER t4  : zderzak przedni, drzwi tyłne. pra* 
we i lewe, z otworem na szybę. Bukowice, gm. Milicz, t e t  
071/384-50-76.0606/70-51-17 
VW TRANSPORTER T4 r przekładnię kierowniczą z drąż
kami. Dzierżoniów, (el. 074/831-91-38 '  *

VW TRANSPORTER T2 : maska. Głogów, tel. 
076/834-50-48,0501/05-34-82 
VW TRANSPORTER T 4 ,2400 ccm, diesel: silnik, skrzynia' 
biegów, wnętrze odCarayelji. Legnica, tel. 0503/79-0.3-29 , 
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm, diesel: chłodnicąz wen
tylatorami, pas przedni, zderzak przedni z otworami na ha
logeny. Legnica, tel. 076/866-44-54, 0603/O7-60-47 
VW TRANSPORTER T3 BUS : drzwi, klapa, szyby, zawie
szenia, silnik i inne. Legnica, tel. 0602/28-65-74 
VW TRANSPORTER : reflektor prawy -150 zł. Lubin, tel. 
076/846-67-46,0608/76-90-05 
VW TRANSPORTER T5 MULTIVAN: lampy, chłodnice, ob
lachowanie, zawieszenia, szyby i inne części z demontażu. 
Lubin, tel. 0601/58-52-73
VW TRANSPORTER T4, T 5 : błotnik tylny prawy, nowy. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-51-76, 0607/43-68-10 
VW TRANSPORTER T2 : drzwi lewe, uzbrojone -150  zl, 
zderzak przedni - 50 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-44 
VW TRANSPORTER: silniki diesel, do T2, T4, skrzynia bie
gów (5), wymiana, gwarancja, głowice. Nowa Sól, teł. 
068/388-42-70,0601/77-31-34 
VW TRANSPORTER T4 : lampy, maski, zderzaki, błotniki, 
chłodnice, drzwi, lusterka, szyby, klapy'tylne, drzwi tylne, 
siedzenia, konsole, nagrzewnice, silniki 2.4 i 1.9 TD, sanie, 
skrzynie biegów. Obora k. Lubina, tel. 0607/04-26-96 
VW TRANSPORTER T4 : opony 195/70 R14, - 90 zł. Oła
wa, tel. 071/302-91-52
VW TRANSPORTER T2 : skrzynia biegów (5) (do 1600 ccm 
diesel lub turbo diesel), -1.500 zł. Opole, tel. 077/474-30-91, 
0601/50-74-13
VW TRANSPORTER: rozrusznik, 3 moduły, pompa paliwa 
nowa. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
VW TRANSPORTER T4, BUS: zawieszenie, listwa kierow
nicza, tarcze i klocki ham., szyba rozsuwana. Wrocław, teł. 
0601/79-08-31
VW TRANSPORTER T 4 : fotele tylne (2+1), - 900 zł. Wro
cław, tel. 0601/58-79-62
VW TRANSPORTER T2 BUS: nadwozie w kolorze niebie
skim, bez silnika, skrzynia biegów, po remoncie blacharki, - 
600 zł. Wrocław, tel. 071/788-73-11 
VW TRANSPORTER T 2 ,1600 ccm, turbo D : części silnika, 
głowica i inne. Wrocław, tel. 0602/26-76-79 \
VW TRANSPORTER T4 : przekładnia kier. ze wspomaga
niem. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW TRANSPORTER T5 : maska silnika. Wrocław, tel. 
0603/68-45-08
VW TRANSPORTER 1.9 D, 1.9TD, 2.4 D: głowice (10 szt, 
różne typy i roczniki), • 500 zł. Wrocław, tel. 071/324-81-08 
do godz. 18,0601/70-22-78
VW TRANSPORTER T 3 ,1900 ccm, benzyna: silnik boxer, 
stan b. dobry, z dokumentacją, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
VW TRANSPORTER T4, 2500 ccm, turbo D : skrzynia bie
gów, mały przebieg, stan b. dobry, możliwość montażu. Wro
cław, tel. 349-24-08,0601/70-87-30 
VW TRANSPORTER T4 : drzwi prawe. Wyszki, gm. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/40-26-76 
VW TRANSPORTER T 4 : klapa tylna z szybą. Wyszki 29. 
gm. Bystrzyca Kłodzka, teł. 0603/40-26-76 
VW TRANSPORTER T2 : drzwi przednie i boczne, klapa 
tylna, zbiornik paliwa, półosie. Złotoryja, tel. 076/878-37-90, 
0502/62-87-74, 0608/23-97-08 
VW TRANSPORTER T2, T3, T4, T 5 ,1978/01 r . : skrzynie 
biegów, manualne i automatyczne, części do skrzyń biegów. 
Wrocław, tel. 071/341-50-52 w godz 9-15, 0602/85-03-45 
w godz 9-18
VW TRANSPORTER T 2 ,1979/89 r . : różne części. Wrocław, 
tel. 0606/20-00-14
VW TRANSPORTER, 1980/90 r . : skrzynie biegów (4 i 5). 
Wrocław, tel. 071/353-84-92, 0502/64-02-63 
VW TRANSPORTER, 1981 r., benzyna : skrzynia biegów, 
rozrusznik, alternator. Opole, tel. 077/465-31-17 
VW TRANSPORTER, 1981 r. 1600,2000 ccm: silnik na czę
ści, zawieszenie, szyby, skrzynie biegów, półosie, mosty, bel
ki. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
VW TRANSPORTER, 1984 r . : piasty, boczne słupki, szyby, 
nadwozie na części. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW TRANSPORTER T2, 1986 r . : drzwi, ałmpy tylne, zde
rzaki, siedzenia kpi. na 8 osób, klapa tylna. Wschowa, tel. 
0605/74-05-31
VW TRANSPORTER, 1986 r., 1900 ccm, benzyna : skrzy
nia biegów (5), stan b. dobry, • 1.700 zł. Krzyżowa, woj. le
gnickie, tel. 0600/63-44-65
VW TRANSPORTER, 1986 r. : różne używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
VW TRANSPORTER, 1988 r., 1600 ccm, diesel, turbo D : 
s iln ik  i inne, możliwość wymiany. Gozdnica, tet. 
068/360-18-81
VW TRANSPORTER T3,1989 r., 2100 ccm, boxer: elementy 
karoserii, szyby, drzwi, klapa tylna, dach, silnik, komputer, 
ukł. wydechowy i inne. Legnica, tel. 0607/54-05-96 
VW TRANSPORTER T4, T 5 ,1990/01 r . : skrzynie biegów, 
manualne i automatic, także do wersji Syncro (4x4), części 
do skrzyń b. Wrocław, tel. 0602/85-03-45 w g. 9-18 (pn.-sob.) 
VW TRANSPORTER T4,1991 r . : zawieszenie przednie, ukl. 
kierowniczy, Szyby drzwiowe, boczki drzwiowe i inne. Lu
bin, tel. 0601/09-38-88
VW TRANSPORTER T4,1991 r . : ćwiartka tyfna prawa, bęb
ny, cylinderki, pompa hamulcowa, zawieszenie tylne, pom
pa ham., zamki, klamki, zbiornik paliwa, drążki skrętne, węże 
gumowe, kaseta zmiany biegów i inne. Wrocław, tel. 
071/349-50-22
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r . : listwa wspomagania kier. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r., 2000 ccm, benzyna: sil
nik kpi., osłona pod silnik, drzwi boczne rozsuwane, kom
puter, cewka wysokiego napięcia, katalizator wydechowy, 
sonda lambda, linka gazu, filtr węglowy, węże. Kępno, tel. 
062/782-28-86
VW TRANSPORTER T4 ,1992 r., 1900 ccm, diesel lub 2400 
ccm: drzwi, błotniki, lampy tylne, wzmocnienie czołowe, zde
rzak, zawieszenia, półosie, drążki, amortyzatory, sprężyny, 
siedzenia, ukł. wydechowy i inne. Niemodlin, woj. opolskie, 
tel. 0607/33-04-40
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r., 1900 ccm, diesel: części 
skrzyni biegów, zawieszeń, blachy. Wałbrzych; te l . ' 
074/847-87-99,0603/93-52-50 
VW TRANSPORTER T 4 ,1993 r., 80 tys. km, 2400 ccm, die
sel : silnik kpi. Gromadka, tel. 0606/47-11-90,0600/35-98-92 
VW TRANSPORTER T 4 .1993 r., 2400 ccm, diesel: skrzy
nia biegów, maska, drzwi, zawieszenie, felgi, chłodnica, 
półosie, zawieszenie, zbiorniczki, szyby, lusterka, plastiki i 
inne. Legnica,- tel. 0603/80^26-88 
VW TRANSPORTER, 1993 r., 1900 ccm : zawieszenie 
przednie, lusterka, szyby, liczniki, fotele, deska rozdzielcza, 
lampy, zderzaki, drzwi kpi., chłodnica, koła. Lwówek Śląski, 
tel. 0603/33-73-96
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1993 r . : reflektory przednie 
(lewe 1 prawe), kierunkowskazy przednie (prawe i lewe), za* 
główek, inne. Wrocław, tel. 071/337-19-17,0605/66-11-92 
VW TRANSPORTER T 4 ,1994 r., 170 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D : silnik kompletny, skrzynia biegów, fotele (3 rzędy),- 
konsola, łampy; chłodnica, drzwi i inne. Legnica, teł. 

.0502/12-68-37
VW TRANSPORTER, 1994 r . : komputer 2.5 TDi, kierowni
ca z poduszką, sensor, vacum pompa 2.4 D, elementy wspo
magania, hak VW, drzwi przednie i przesuwane, maska, roz- 

. rusznik, filtr powietrza, webasto, łapy i poduszki silnika, klam
k i ,  zamki, stacyjka, szyby, wydech, inne. Wrocław, tel. 
.0601/73-45-35 .
VW TRANSPORTER T4,1994r.: maska, grill. Wrocław, teł. 
071/364-51-42,0608/34-92-77 
VW TRANSPORTER T 4 ,1994 r.; 2400 ccm, diesel: pompa 
wspomagania, zbiorniczek wspomagania, chłodnica, wspo

maganie, pompa oleju, głowica silnika 2.4 D, 1.9 D, TD, czę
ści silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW TRANSPORTER T4, 1994 r , : zderzak tylny, tylna kla
pa, drzwi boczne przesuwane, lusterka. Wrocław, te l . , 
0603/68-45-08 .
VW TRANSPORTER T 4 ,1994/99 r . : deska rozdz. (miękka)
- 500 zł, siedzenia, p lastik i i inne. Oleśnica, te l. 
071/314-46-83 _
VW TRANSPQRTER T4 BUSr 199& r., :  drzwi tylne, klapa 
tylna, drzwi boczne przesuwane (prawe). Wrocław, tel. 
0608/04-93-72
VW TRANSPORTER T 4 ,1997 r . : konsola, - 250 zł. Lubin, 
tel. 0601/27-13-76
VW TRANSPORTER T 4 .1997 r . : koła, webasto, drzwi, szy
by, zawieszenia, chłodnice, przednie wzmocnienie. Zielona 
Góra, tel. 0503/65-06-56
0  VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1997/00 r., 

2500 ccm , T D i: s iln ik , w  ca łośc i lub  na części, 
k lim atyzacja , poduszka pow., fe lg i a lum in iow e, 
maski, lampy, b ło tn ik i, zderzaki, d rzw i, szyby, 
skrzynia biegów, wahacze przednie i ty lne, kom* 
p u te ry , A B S , p o d łu ż n ic e  i in n e ., te l.  
0601/34-41-73 84015631

VW TRANSPORTER T4, T5, 1999 r . : reflektory, lusterka, 
maski, wzmocnienia, błotniki, drzwi, szyby, zawieszenia, 
wózki, nagrzewnice, zbiorniki, płaty, dachy, skrzynie biegów, 
klapy tylne i belki. Opole, tel. 0600/10-11-66 
VW VENTO lub Seat: przełączniki kierunkowskazów, kie
runkowskazy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-28-48 
VW VENTO: poduszki pow., sensor, napinacze pasów, pi
rotechn., deska rozdz., kierownica z taśmą, błotnik prawy, 
plastiki, wyposażenie wnętrza, pompa wspom., szyby 
drzwiowe i boczne, uszczelki, inśt. elektr., przełączniki, po
duszki pow. foteli. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
VW VENTO GT, 1993 r., 2000 ccm: konsola, inst. elektrycz
na, licznik, drzwi tylne prawe, części silnika, zbiornik paliwa
1 inne. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39
VW VENTO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : silnik, osprzęt sil
nika, skrzynia biegów, zawieszenie przednie, błotniki, po
dłużnice, dach z szyberdachem, drzwi, tapicerka, instal. 
elektryczna i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW VENTO, 1994 r., 1900 ccm, T D i: silnik, klimatyzacja, 
blenda tylna wewnętrzna (lewa i prawa), lampa narożna tyl
na prawa, szyba tylna, inne. Wrocław, tel. 071/337-19-17, 
0605/66-11-92
VW VENTO, GOLF III, 1992/97 r . , : lusterka boczne kom
pletne (lewe i prawe), z ręczną lub elektryczną regulacją, z 
podgrzewaniem. Wrocław, teł. 0604/94-65-21 
VW, AUDI : a lternatory (2 szt.). Krotoszyce, tel. 
076/887-85-96
VW, AUDI, 2000 ccm : silniki - 300 zJ/szt. Lubin, tel. 
076/842-19-79,0605/82-76-26 '
WARTBURG: różne części. Kłodzko, te ł. 074/867-38-23 
WARTBURG : szyby, błotnik przedni, drzwi. Lubin, teł. 
0605/37-96-20
WARTBURG: drzwi, szyby, silnik, maska, klapa, zawiesze
nia, klapa tylna, błotniki przednie i tylne, nadkola przednie 
nowe i inne. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
WARTBURG : silnik (2 szt). Wrocław, tel. 0503/30-42-31 
WARTBURG 353: rozrusznik, głowica (nowa), koła, bagaż
nik. Wrocław, teł. 071/354-00-72 
WARTBURG : rozrusznik, alternator, aparat zapłonu, gaż
nik, chłodnica,' pompa paliwa. Wrocław, tel. 0501/48-57-50 
WARTBURG 353 : rozrusznik. Z ie lona Góra, tel. 
068/453-46-78
WARTBURG 353,1988 r . : skrzynia biegów (5), lampy, szy
by, fotele, koła, oblachowanie, zawieszenie przednie i tylne, 
rozrusznik, ścianka przednia z chłodnicą i lampami (nowa), 
błotniki przednie i inne. Lubin, tel. 076/842-53-99 
WARTBURG GOLF: maska silnika, atrapa, zderzak, chłod
nica, reflektor, drzwi, szyba, felgi z oponami, półosie, skrzy
nia biegów, rozrusznik, alternator, gażnik, aparat zapłonu, 
głowica, lampy, przekładnia kierownicy, przełączniki kierow
nicy - od 5 zł. Wrocław,’ tel. 345-77-31 po godz.18, 
0601/71-61-38
WÓZEK WIDŁOWY : silnik Perkins, 3-cylindrowy, stan b. 
dobry - 2.500 zl. Kłodzko, tel. 074/867-38-50,0601/56-29-10 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR silnik Perkins. 3-cylin- 
drowy: pompa wtryskowa (rotacyjna) • 400 zł/szt. Złotoryja, 
tel. 076/878-58-89
ZAPOROŻEC : różne części, cena od 3 zł. Strzelce Opol
skie, tel. 077/461-81-57
ZASTAWA 1100 : różne Części. Świebodzice, tel. 
074/854-64-47 wieczorem, 0606/89-91-86 
ZASTAWA 11 OOP, 60 tys. km : silnik prod. włoskiej, nomi
nalny, stan idealny, z dokumentacją - 400 zł, skrzynia bie
gów -100  zł, różne części -1 0  zł, nowe progi -1 0  zł/szt. 
Wrocław, teł. 071/322-15-69
ZIŁ : szyba przednia kompletna, • 300 zł. Legnica, teł. 
076/854-39-71
ŻUK: silnik (2 szt), jeden do remontu • 150 zł, wał napędo
wy, skrzynia biegów (3), most tylny, kompletny, lekko uszko
dzony. Dobrzeń Wielki, gm. Olszanka, tel. 077/469-59-20, 
0600/31-44-27
ŻUK : rama nowego typu, stan b. dobry • 200 zł, kabina.
uzbrojona, z szybami, stan dobry • 150 zł, skrzynia ład., stan
b. dobry - 75 zł, silnik, techn. sprawny - 60 zł, koła, 2 s z t -
50 zł. Grodziszcze, teł. 074/850-12-15
ŻUK : izoterma - 460 zł, most - 200 zł. Opole, tel.
077/465-31-17
ŻUK: rama, mosty tylne/zawieszenia, skrzynie biegów (4), 
silnik na części, osprzęt silnika, nowe opony, plandeka. 
Paczków, tel. 0606/15-33-85
ŻUK A-11 B : plandeka, stelaż, rozruszniki, alternator, lam
py, tarcza sprzęgła, serwo, zbiornik paliwa, inne. Piława 
Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-25-95 
ŻU K : izoterma, stan dobry, • 400 zł. Sobótka, woj. wrocław
skie. teL 0607/66-04-91
ŻUK A-11B: silnik, skrzynia biegów, most tylny, kabina, koła
i inne, - 900 zł. Świebodzice, tel. 074/854-15-72,
074/854-03-08 w godz 7-16
Ż U K : różne części. Wałbrzych, tel. 074/842-22-02
ŻUK : skrzynia biegów (3), - 110 zł. Wińsko, tel.
071/389-U3-41
ŻUK: skrzynia biegów, nagrzewnica mała i.duża, koła, pom
pa wody, nowa, chłodnica, szyby drzwiowe. Wrocław, tel. 
071/338-41-36
ŻUK: zawieszenie przednie kompletne, rama. zbiornik pali
wa, 4 felgi z oponami. Wrocław, teł. 0603/51-41-19 
ŻUK : lampy zespolone. Wrocław, tel. 071/342-37-40. 
0603/16-48-44
ŻUK : siln ik, po remoncie, - 1.100 zł. Wrocław, teł. 
071/328-82-20
Ż U K : wszystkie części (cały samochód do remontu), • 800 
7zł. Wrocław, tel. 348-77-31
Ż U K : alternator, prądnica, półoś, mechanizm różnicowy z 
kołem i wałkiem, docisk‘sprzęgla. gażnik. koła 15 cali z no
wymi oponami. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
ŻUK : skrzynia biegów, alternator, obudowa sprzęgła, gło
wica po .remoncie, wał korbowy po szlifie ♦ nominalny, opo
ny radialne, docisk i tarcza sprzęgła, serwo i pompa hamul
cowa, resory (nowy typ), wał napędowy, pompa wody 
(nowa), rozrusznik (nowy), inne. Wrocław, tel. 071/784-69-45 
ŻUK: opony, 2 szt ♦ felga. Zawonia, tel. 071/312-90-73 
ŻUK, NYSA : most tylny - 300 zł. zawieszenie przednie - 
400 zł, zwrotnice kpi. -100 zł/szt., wszystkie po regeneracji. 
Głogów, teł. 076/833-50-01
ŻUK, NYSA: silnik, zawieszenia, koła, lusterka, alternator, 
rozrusznik, pompa i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 

-ŻUK, NYSA, TARPAN : różne części, silniki, mosty i nad
wozia izotermy i kontenery. Kamienna Góra, te l. 
075/744-18-27,075/741-02-54,0608/27-12-97
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AUD1100,1980 r„ 62 tys. km, 2200 ccm, benzyna, żółty, -
1.000 DEM. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-95-96,0601/76-39-55 
AUD1100,1981 r., 1800 ccm, wtrysk 5-biegowy, alum. felgi, -
1.400 zł. Domaszkowice, tel. 077/410-49-10,0602743-09-41 
AUD1100,1984 r., 2300 ccm, benzyna + gaz, granatowy, stan 
b. dobry, dużo nowych części, na części, bez dokumentacji, -
5.400 zł lub zamienię na tańszy. Wisznia Mała, tel. 071/
312-42-18
AUD1100,1986 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, stan idealny, .cygaro", dobre opony, zadbane wnę
trze, welurowa tapicerka, bez prawa rejestracji, na białych 
tablicach, • 2.700 zł. Jawor, tel. 076/870-16-60,0503/79-21-98 
AUDI 80 SC, 1986 r. II właściciel, centralny zamek, podno
szony fotel kierowcy, welurowa tapicerka, na białych tablicach
- 2.000 zł. Brzeg, tel. 0501/07-35-57
AUDI 80 83,1991 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, radio, zadbany, bez prawa rejestracji, - 6.500 zł. Opo
le, tel. 0608/78-61-93
BMW 318 i, 1984 r. 2-drzwiowy, w całości lub na częśd, bez 
prawa rejestracji, - 2.000 zł. Gaworzyce, tel. 076/831-61-74 
BMW 318 i, 1985 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor gra
fitowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, alum. felgi, obniżony, obrotomierz, 
stan b. dobry, bez prawa rejestracji, • 2.700 zł. Rawicz, tel. 
0604/33-30-39
BMW 318, 1985 r„ 170 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 4-drzwiowy, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi 
15*, na białych tablicach - 950 DEM. Wrodaw, tel. 0605/
57-78-93
BMW 318, 1986 r. stan dobry, w całości lub na części, na 
białych tablicach, - 1.500 zł. Lubin, tel. 0501/43-05-27 
BMW 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk, na częśd, • 3.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
CITROEN AX, 1990 r., 1100 ccm, biały, 2-drzwiowy, -1.000 
zł. Zielona Góra, tel. 0607/13-05-41 
CITROEN VISA, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, 4-drzwiowy, uszkodzony silnik, w całości lub na częśd, 
zarejestrowany, - 550 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99, 0604/
70-92-56
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, 
podzespoły w pełni sprawne, tylko w całości, - 200 zł. Wro
cław, tel. 0607/63-23-^5 wieczorem 
DAF 2800,1984 r., 11900 ccm, na częśd, dągnik siodłowy, -
13.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-35-90
DAF 3300, 1986 r. ciągnik siodłowy, - 6.800 zł. Wołów, tel. 
0604/20-25-97
DAIHATSU CUORE, 1988 r., 900 ccm, wrzosowy, na białych 
tablicach, sprawny, stan b. dobry, -1.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/ 
87-26-22
FIAT 125p, 1500 ccm w całości lub na części, sprawny silnik,
- 200 zł. Budzów, tel. 0602/52-62-59
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, niebieski, sprawny, 
brak przeglądu, dwie nowe opony, - 400 zł. Oława, tel. 071/
313-63-82
FIAT 125p,^983 r., pomarańczowy, - 280 zł. Strzegom, tel. 
0503/02-24-93 po godz. 20
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, biały, uszkodzony silnik, waż
ny przegląd techniczny, - 230 zł. Wrodaw, tel. 0602/15-57-88 
FIAT 125p, 1985 r., 90 tys. km w całośd lub na częśd, prze
gląd do 11.2001 r., nowy akumulator i hamulce, - 600 zł. Wro
cław, tel. 0605/57-80-42
FIAT 126p, 1977 r., 100 tys. km, 660 ccm, oliwkowy, w całośd 
lub na częśd, • 300 zł. Wrocław, tel. 0603/81-04-70 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, zielony, blacharka do małych 
poprawek, techn. sprawny, .twardy' dowód rej., w całośd lub 
na częśd, - 450 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
FIAT 126p, 1983 r., 652 ccm w całośd lub na części. Lubin, 
tel. 076/847-13-21 po godz. 18 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, biały, w całośd lub na częśd, • 
500 zł. Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, tel. 071/315-76-44 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, przegląd do
08.2001 r., zgnity spód, nowe wahacze tylne, silnik - stan b. 
dobry, • 600 zł lub zamienię na przyczepkę bagażową, do 750 
kg, z dopłatą. Mirsk, tel. 075/783-45-96 
FIAT 126p, 1991 r. silnik, alternator, zapłon w stacyjce, skrzy
nia biegów, gażnik, ap. zapłonowy, w całośd lub na częśd. 
Krotoszyce, tel. 076/887-85-96 
FIAT BRAVA, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony, 
zarejestrowany w kraju, w całośd lub na częśd, karta pojaz
du, przegląd do 07.2002 r., silnik i skrzynia biegów całe, cen
tralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, ABS, - 7.000 zł. 
Olszewo, tel. 065/518-51-87,0601/55-46-47 
FIAT BRAVA, 1995 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony, w 
całości lub na częśd, zarejestrowany w Polsce, ważny prze
gląd, silnik sprawny, - 7.000 zł. Śmigiel, tel. 065/518-51-87 
FIAT PANDA, 1982 r., 900 ccm, benzyna, kość słoniowa, oraz 
Fiat 126p, w całośd lub na częśd, 79 r, - 600 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0604/05-39-98 po godz. 15 
FIAT PANDA, 1983 r., 900 ccm w całości lub na częśd, prze
gląd do 03.2002 r, • 600 zł. Wschowa, tel. 065/540-09-25 
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, diesel, żółty, stan dobry, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, techn. sprawny, w całośd lub na czę
ści, bez prawa rejestracji, - 2.000 zł. Gryfów ŚL, tel. 075/
781-47-29
FIAT UNO, 1990 r., 128 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, 5-biegowy, nowy model, 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 XR3i, 1982 r., 1600 ccm nadwozie obniżo
ne, po remonde blacharki, do malowania, nowe amortyzato
ry, aluminiowe felgi + części, -1.100 zł. Godzikowice, tel. 071/
313-17-44,0604/20-43-81
FORD ESCORT, 1982 r., 250 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, z uszkodz. po wypadku -1.500 zł. Twardogóra, tel. 0607/
09-38-40
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski me
talic, katalizator, 5-biegowy, szyberdach, 4-drzwiowy, dzielo
ne tylne siedzenia, tylna szyba ogrzewana, stan b. dobry, na 
białych tablicach, -1.950 zł. Leszno, tel. 0607/21-76-71 
FORD ESCORT D, 1988/89 r., 120 tys. km, diesel, biały, techn. 
sprawny, na zachodnich tablicach -1.500 DEM. Wałbrzych, 
tel. 074/844-72-15
FORD ESCORT, 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, biały,
3-drzwiowy, szyberdach, spoiler, sportowe zawieszenie, nowe 
opony, bez prawa rejestracji, - 2.700 zł. Góra, tel. 0600/
52-27-39
FORD ESCORT, 1990 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy model, welurowe sie
dzenia, stan dobry, na białych tablicach, - 2.800 zł. Wscho
wa, tel. 0605/06-95-15
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy, 
5-drzwiowy, stan dobry, nowy model, na białych tablicach, -
2.800 zł. Wschowa, tel. 0605/06:95-15 
FORD RESTA, 1990 r., 130 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bor
dowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy model, stan dobry, na bia
łych tablicach, - 2.400 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
FORD GRANADA, 1980 r., 2300 ccm, diesel, srebrny, spraw
cy. do remontu, silnik Forda Sierry, -1.100 zł. Wrodaw, tel. 
0601/77-87-40
FORD GRANADA, 1982 r., srebrny metalic, w całośd lub na
części, • 1.000 zł. Legnica, tel. 076/862-88-62
FORD SCORPIO, 1989 r., 180 tys. km. 2000 ccm. EFi, ciem

noniebieski metalic, bez wypadku, stan b. dobry, bez prawa 
rejestracji, cena 1.850 DEM. Polanica Zdrój, tel. 0600/ 
21-51-66
FORD SIERRA, 1983 r., 97 tys. km, 1600 ccm, niebieski, stan 
dobry, na białych tablicach, lekko uszk. drzwi kierowcy, do> 
bre opony, 3-drzwiowy, szyberdach, -1.500 zł. Jawor, tel. 076/
870-16-60
FORD SIERRA. 1983/33 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, z 
szyberdachem, w całośd lub na częśd. Lubomierz, tel. 0502/ 
10-23-25
FORD SIERRA, 1984 x.r  1600 ccm,' benzyna, niebieski, 
5-drzwiowy, 4-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, bez pra
wa rejestracji • 900 DEM. Jawor, tel. 0600/18-20-22 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel. - 2.500 zł. Wałowi- 
ce. tel. 0606/37-48-06
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 zl. 
Wrodaw, tel. 0601/77-87-40
FORD SIERRA, 1986/87 r., 135 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, 4-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, na białych tablicach -
1.300 DEM. Wrocław, tel. 0607/19-35-55 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, - 2.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/47-72-55 
FORD SIERRA KOMBI. 1988 r.. 120 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, rozebrany, w częściach, bez silnika, cena - 500 DEM. 
Legnica, tel. 0601/73-42-88
FORD SIERRA SKŁADAK, 1990 r.. 1600 ccm, niebieski, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, po wymianie silnika i skrzyni biegów, 
sprawny, brak aktualnego przeglądu i OC, w całośd lub na 
częśd, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-53-94 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, bia
ły, w całości lub na częśd, mocno uszkodzony przód, zareje
strowany, - 4.400 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
FORD TRANSIT, 1988 r., benzyna, niebieski, 9-osobowy, w 
całości lub na częśd, bez prawa rejestracji, bez uszkodzeń, -
4.000 zł. Nysa, tel. 077/433-69-87 
FORD TRANSIT BUS, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, na częśd, na białych tablicach - 4.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-44-84
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, 8-oso
bowy, po wypadku, przegląd, w całośd lub na części, -11.000 
zł lub zamienię na osobowy, dągnik rolniczy. Kąty Wrocław
skie, tel. 0606/50-99-68
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, czerwony, po wypadku, 
w całości lub na części, karoseria po wymianie, - 11.500 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 0606/50-99-68 
GAZ 69,1963 r.. 2000 ccm, zielony, silnik dolnozaworowy, 
stan średni, bez prawa rejestracji, - 2.500 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-54-08

O  HONDA ACCORD, 1987 r., 2000 ccm, czerwony, 
sprzedam na częśd - duży wybór. Glinno, tel. 065/ 
518-84-26 po godz. 16 03002811

HONDA ACCORD, 1988 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary, rozbity, - 3.200 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-61-21 
HONDA CM C, 1991 r„  1500 ccm, benzyna, granatowy me
talic, stan techn. idealny, el. reg. lusterka, szyby i szyberdach, 
welurowa tapicerka, na białych tablicach, bez prawa rejestra
cji. - 3.000 zł. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
HONDA CM C, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy me
talic, stan idealny, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. 
szyberdach, welurowa tapicerka, bez prawa rejestracji, na 
białych tablicach - 3.000 zł. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
HONDA CONCERTO, 1994 r.. 60 tys. km, 1500 ccm. bordo
wy metalic, stan b. dobry, I właściciel, w całośd lub na częśd, 
szyberdach, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, •
17.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza, dieseL Lu
bin, tel. 076/843-64-61
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDI, srebrny meta
lic, w całośd lub na częśd, mocno uszkodzony przód, pełna 
dokumentacja, zarejestrowany, - 5.950 zł. Wrocław, tel. 0601/
70-17-36
HONDA CRX ED-9,1991 r.. 1600 ccm, 16V, czamy, obniżo
ny, ospoilerowany, sportowa kierownica, sportowe pasy, rury 
wzmacniające w środku, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, 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 -
3.600 DEM. Oborniki Śląskie, tel. 0503/89-92-39 
JELCZ, 1982 r. w całośd lub na częśd, - 6.000 zł lub zamie
nię na inny dostawczy samochód. Częstochowa, tel. 034/
314-58-09,0604/42-03-28
JELCZ, 1989 r. dągnik siodłowy, w całośd lub na częśd, -
4.000 zł. Ceków, tel. 062/763-1Ś-28, woj. kaliskie
JELCZ 315,1978 r., 150 tys. km, 11000 ccm, niebieski, skrzy
niowy, w całości lub na częśd, 2 plandeki, - 3.000 zł lub za
mienię na osobowy. Poniec, tel. 065/573-19-41 
JELCZ 315,1988 r., SW-680, bordowy, skrzyniowy, obniżo
na maska silnika, siedzenia Audi, 6-biegowy, deska rozdz. 
Jelcza 620, łóżko, spoiler, w całośd lub na częśd, - 6.200 zł. 
Kłodzko, tel. 074/868-73-37
JELCZ 325 DH, 1986 r., leyland, dągnik siodłowy, kabina 
wymieniona, po remonde silnika, dokumentacja, bez prawa 
rejestracji, - 5.000 zł. Wielowieś, tel. 076/843-27-04 
KAMAZ, 1981 r., 1100 ccm, diesel w całości lub na częśd, 
stan silnika w b. dobrym stanie oraz skrzynia biegów, tylne 
mosty - 6.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-78-59 
KAMAZ 5511,1980 r. wywrotka oryginalna, w całości lub na 
częśd, bez silnika, - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-66-71 
LADA, 1981 r., 1500 ccm na części, - 1.500 zł. Lubin, tel. 
076/847-65-76
LANCIA THEMA, 1989 r., 2000 ccm, granatowy, stan dobry, 
na zachodnich tablicach - 2.300 zł. Lubań, tel. 0608/34-51-30 
MAN 19.321, 1981 r., czerwony, w całośd lub na częśd, -
10.000 zł. Byczyna, tel. 077/413-42-01
MAZDA RX-7, 1978 r. w całośd lub na częśd, - 2.000 zł. 
Raciborowice Górne, tel. 076/818-03-10 - 
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna, biały, automa
tic, centralny zamek, na białych tablicach -1.600 DEM. Boga
tynia. tel. 0602/81-23-32
MERCEDES 190 E, 1988 r.r 176 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
zielony metalic, kpi. dokumentacja, na zachodnich tablicach, 
silnik oclony, zarejestrowany w Polsce, uszkodzona lewa 
przednia ćwiartka, w całośd lub na części, - 3.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/404-61-61 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -A00506 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 200 123,1979 r., diesel, biały, w całości lub na 
częśd, po wypadku, zarejestrowany, .twardy" dowód rejestra
cyjny, -1.600 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 207 D, 1980 r., 3000 ccm, diesel, biały, bez pra
wa rejestracji, stan średni, przedłużony, podwyższony, cały 
oszklony, z wyjętym silnikiem, bez silnika - 1.800 zł, z silni
kiem, do złożenia - 2.800 zł. Legnica, teł. 076/722-74-41,0609/ 
28-32-87
MERCEDES 220 115 W, 1974 r. lekko zdekompletowany, 
pełna dokumentacja, dużo dobrych częśd (do odzysku), -
1.100 zł. Wrodaw, tel. 0601/77-87-40 
MERCEDES 508 D, 1974 r., niebieski, skrzyniowy, plandeka, 
sprawny, przygotowany do przeglądu, w całośd lub na czę
śd, - 6.500 zł. Wrodaw. tel. 071/322-22-09,0605/28-83-40

MERCEDES 608,1982 r., 3800 ccm, diesel bez prawa reje
stracji, - 6.000 zł. Strzelin, tel. 0603/53-31-37 ,
MITSUBISHI COLT, 1979/80 r. w całości lub na częśd, - 900 
zł. Strzelin, teł. 071/796-12-77 
MITSUBISHI GALANT, 1981 r.. 240 tys. km, 2300 ccm, TDi, 
kolor groszkowy, bez silnika, przegląd do 08.2001 r, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-90-19
MITSUBISHI GALANT, 1983 r., 2300 ccm, turbo D, zielono- 
szary metalic, bez silnika, lekko uszkodzony przód, w całośd 
lub na częśd, zarejestrowany w kraju, -1.100 zł. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 138 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, bogate wyposażenie, w całości lub na 
części, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 3.750 zł. Le
gnica, teł. 0601/75-76-39
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna pełne 
wyposażenie el., el. otw. szyberdach, sprowadzony w cało
ści, po dachowaniu, silnik nie uszkodzony, kpi. dokumenta
cja, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0603/48-41-22 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1987 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, biały, 4WD, uszkodzony przód, bez prawa rejestra
cji, silnik sprawny, w całośd lub na części, • 700 zł. Wojcie
szów, tel. 075/751-18-73
NISSAN BLUEBIRD, 1987 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, w 
całości lub na częśd, - 1.500 zl. Gostyń, tel. 065/572-56-12 
wieczorem
NISSAN LAUREL, 1984 r., 270 tys. km, 2800 ccm, diesel, 
srebrny metalic, oryg. lakier, zarejestrowany, bogate wypo
sażenie, w całości lub na częśd, stan dobry, • 3.800 zł lub 
zamienię na inny, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/346-40-43 
NISSAN SUNNY, 1984 r.. 1500 ccm, czerwony, zdekomple
towany, zarejestrowany, przegląd do 09.2000 r., na częśd, - 
800 zł. Chojnów, tel. 076/818-69-46,0602/65-57-94 
NYSA, 1981 r. zarejestrowany, w całości lub na części, - 300 
zł. Wrocław, tel. 0503/67-72-34 
NYSA FURGON, 1989 r., niebieski, po remoncie silnika, 
sprawny, zarejestrowany do 06.2001 r., w całośd lub na czę
śd. - 400 zł. Wrodaw. tel. 071/352-31-66 
OLTCIT CLUB, 1991 r.,^8 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, w całości lub na części, stan silnika i skrzyni bie
gów dobry. - 800 zł. Mysłakowice, tel. 075/718-32-13,0605/
23-78-60 .
OLTCIT CLUB 11 RL, 1991 r., 1129 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, na częśd, uszk. prawy wahacz, prawy amortyzator, 
plastik na przednim zderzaku, - 900 zł. Siedlisko, tel. 0608/ 
19-67-77
OPEL ASCONA C, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny me
talic, hatchback, 5-drzwiowy, szyberdach, po remonde za
wieszenia, nowe amortyzatory, stan b. dobry, bez prawa reje
stracji, -1.100 zł. Zgorzelec, tel. 0607/30-91-59

OPEL CORSA, 1988 r., 1200 ccm, benzyna, czamy, 3-drzwio- 
wy, szyberdach, na białych tablicach - 500 DEM. Bogatynia, 
tel. 0602/81-23-32
OPEL CORSA, 1990 r., 1100 ccm stan dobry, • 1.000 zł. Lu
bin, tel. 0604/30-96-07
OPEL KADETT, 1981 r., 1200 ccm, żółty, w całości lub na 
części, uszkodzony przód, kompl. dokumentacja, silnik w do
brym stanie, zawieszenie, szyby, tapicerka, drzwi, klapa tyl
na, inne, w cenie do 1.000 zł. Ubocze, gm. Gryfów SI., tel. 
075/781-31-97
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, diesel. - 4.000 zł. Zielona 
Góra. tel. 0601/17-98-90
OPEL KADETT, 1986 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
demnoniebieski, .łezka", 3-drzwiowy, szyberdach, zadbany, 
sprawny, bez prawa rejestracji, - 1.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-38-98
OPEL KADETT, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, wtrysk, grafito
wy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, bez prawa 
rejestracji, w całośd lub na częśd, -1.300 zł. Wołów, tel. 071/ 
389-33-89
OPEL KADETT, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, grafitowy metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, stan dobry, bez prawa 
rejestracji, -1.300 zł. Wołów, tel. 071/389-33-89 
OPEL KADETT, 1987 r„ 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
stan dobry, na części, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-82 
pogódź. 20
OPEL KADETT, 1989 r., 105 tys. km. 1700 ccm, diesel rozbi
ty przód, bez prawa rejestracji, w całośd lub na częśd, - 970 
zł. Wrocław, tel. 071/357-15-12 
OPEL REKORD, 1978 r., 2000 ccm. diesel, -1.000 zł. Prud
nik, tel. 0502/07-98-21
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel uszkodzony, bez 
silnika i skrzyni biegów, pełna dokumentacja, • 1.100 zł. Wro
daw, tel. 0601/71-69-78
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 142 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, automatic, szyberdach, 
ABS, centralny zamek, el. reg. lusterka, stan b. dobry, na bia
łych tablicach - 2.300 DEM. Lubin, tel. 076/846-08-63,0502/
36-19-81
PEUGEOT 104,1975 r., 954 ccm, biały, błotniki do naprawy, 
sprawny silnik, w całośd lub na częśd, - 600 zł lub zamienię 
na Fiata 126p, w tej cenie. Sobótka, tel. 071/390-35-00 
PEUGEOT 305,1985 r., 1900 ccm, diesel, biały, białe tablice, 
w całośd lub na częśd. Tomaszów Bolesławiecki, gm. Warta 
Bolesławiecka, tel. 076/818-02-28 
POLONEZ, 1985 r., 80 tys. km, 1450 ccm, benzyna, biały, 
lekko uszkodzony przód (koszt naprawy 250 zł), nadwozie z 
1989 r., szybki z tyłu, .nosek" z przodu, w całośd lub na czę
śd. -1.250 zł. Wrocław, tel. 0501/74-74-15 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, wiśniowy, model przejściowy, 
w całości lub na części, - 12.000 zł. Bukówek, tel. 071/ 
317-14-38
POLONEZ TRUCK, 1980/94 r., 1500 ccm, benzyna nowe 
częśd silnika, w całośd lub na częśd, • 600 zł. Dzietrzycho- 
wice, tel. 068/478-20-20,0604/32-28-45 
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r., 160 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, biały, na częśd, sprawny, bez prawa rejestracji, -
8.500 zł lub zamienię. Polkowice, tel. 0608/57-99-27 
RENAULT 18,1980 r., 1600 ccm, bordowy, 5-biegowy. zare
jestrowany, w całośd lub na części, - 700 zł. Lwówek SI., tel. 
0608/74-84-55
RENAULT 18,1981 r., 2100 ccm, diesel, kolor stalowy, szy
berdach, 5-biegowy, do poprawek blacharsko-lakiemiczych, 
brak chłodnicy, stan silnika b. dobry, ważny przegląd, bez 
wypadku, może być w częściach, -1.500 zł. Lubiąż, tel. 071/ 
389-71-43
RENAULT 19 CHAMADE GT, 1989 r.. 1800 ccm, benzyna w 
całości lub na częśd • 1*200 DEM. Zielona Góra, td . 0607/ 
50-79-95
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, diesel, czamy. 3-drzwiowy, 
po kradzieży, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, - 2.500 zł. 
Wrodaw. tel. 071/781-37-35 po godz. 17 
RENAULT 5.1987 r.. 1100 ccm, błękitny metalic, bez prawa 
rejestracji, -1.800 zł. Wrodaw, tel. 0606/49-47-39 
ROBUR LD 3001,1987 r., 3927 ccm, niebieski, w całośd lub 
na częśd. - 3.000 zł. Odolanów, teł. 062/733-10-64 
ROVER 827 Sl, 1993 r., 170 tys. km, 2700 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie, jasna skóra, klimaty
zacja, el. otw. szyby, el. reg. siedzenia, eł. reg. lusterka, atrakc. 
wygląd, alum. felgi, do sprowadzenia lub na częśd, - 5.000 
zł. Stefanowice 8. tel. 0607/10-69-20

SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy" dowód rejestracyjny, - 4.400 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEATTOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, uszko
dzony lewy bok, silnik sprawny, kpi. dokumentacja, zareje
strowany, .twardy" dowód rejestracyjny, przegląd do 11.2001 
r, - 6.300 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
SKODA 105,1979 r. w całości lub na części, - 300 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-81-83
SKODA 105 L, 1981 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwony, kom
pletny, bez korozji, stan opon dobry, na części tylko w cało
śd, - 300 zł. Wrocław, tel. 781-98-30 wieczorem 
SKODA 105 S, 1982 r., 1050 ccm, benzyna, pomarańczowy, 
w całości lub na części, silnik 20.000 km po remoncie, hak, 
stan dobry, - 1.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-44-54 wieczo
rem
STAR 200 na części lub w całości, szybki, most, kabina no
wego typu, kda z oponami, silnik aluminiowy na chodzie i 
wiele innych, zarejestrowany. Wałbrzych, tel. 074/844-73-45, 
0604/46-68-58
STAR 200,1981 r. nowy most tylny, wywrotka, w całości lub 
na części, - 7.000 zł. Młyńsko, gm. Gryfów śl., tel. 075/
781-33-60
STAR 200,1984 r., - 2.800 zł. Łubnice, tel. 062/784-70-37 
STAR 29,1978 r., 4680 ccm, benzyna, biały, izoterma, stan b. 
dobry, w całości lub na części, • 3.000 zł. Radków, tel. 074/ 
873-61-65
SUBARU 4WD, 1000 ccm, - 800 zł. Rokitnica, tel. 076/ 
878-67-01 .
SUBARU LEGACY, 1990 r.. 2200 ccm. benzyna, srebrny 
metalic, el. otwierane szyby i szyberdach, automatic, 4x4, lek
ko przerysowany bok, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0601/87-26-24 
SUZUKI ALTO, 1988 r., 150 tys. km, 800 ccm, niebieski me
talic, stan dobry, w całości liib na części, bez prawa rejestra
cji -1.400 DEM. Jelenia Góra, tel. 0604/39-65-39 
SUZUKI SWIFT, 1987 r., 150 tys. km. 1000 ccm, czerwony, 
stan dobry, w całości lub na części, bez prawa rejestracji - 
900 DEM. Jelenia Góra, tel. 0604/39-65-39 
TALBOT HORIZON, 1500 ccm ważny przegląd, na częśd, 
tylne zawieszenie - 500 zł. Janusz Starczewski, 55-200 Mar- 
szowice 30, gm. Oława
TOYOTA CEUCA GTI, 1989 r„ 2000 ccm, 16V, czerwony, ABS, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, centralny zamek, 
wspomaganie, ciemne szyby, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, kubełkowe fotele, reg. kierownica, zadbany, stan 
b. dobry - 1.350 DEM. Chojnów, tel. 076/818-19-91, 0602/
89-20-52
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1983 r., 1800 ccm, diesel, czer
wony, bez wypadku, silnik do złożenia, bez dokumentacji lub 
z dokumentacją, - 2.000 zł., tel. 0502/35-28-40 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 113 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
zielony metalic, bez prawa rejestracji, stan b. dobry • 2.000 
DEM. Chojnów, tel. 0608/86-87-36 
TOYOTA HIACE, 1985 r., 2400 ccm, diesel po wypadku, brak 
silnika, w całośd lub na części, zarejestrowany, model do 1989 
r, - 2.200 zł. Wiązów, tel. 0605/62-69-98 
TOYOTA STARLET, 1980 r „  niebieski metalic, w całości lub 
na częśd, kompletny, z możliwością rejestracji, kpi. dokumen
tacja. Kobylin, tel. 065/548-21-30 
TRABANT, 1986 r., biały, kupiony z urzędu celnego, bez pra
wa rejestracji, stan dobry, • 420 zł. Bolesławiec, tel. 0602/ 
12-22-73
VOLVO 345,1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, w całośd lub na części, na zachodnich tabli
cach -1.100 zł. Chojnów, tel. 0604/31 -95-85 
VOLVO 66 DL, 1979 r. automatic, bez silnika, pozostałe ze
społy sprawne, w całości lub na części, - 290 zl. Wrocław, tel. 
071/781-98-30 wieczorem
VOLVO 66DL, 1979 r. automatic, bez silnika, pozostałe ze
społy sprawne, tylko w całości, - 290 zł. Wrocław, tel.
781-98-30 wieczorem
VW GOLF, 1979 r„ 1600 ccm, diesel, czamy, w całości lub na 
części, sprawny, zarejestrowany, - 1.600 zł. Szklary Górne, 
Obora 45r/2, tel. 0606/83-44-01 
VW GOLF i, 1983 r., 160 tys. km, 1600 ccm, TD, czerwony, 
5-drzwiowy, szyberdach, bez prawa rejestracji, stan b. dobry,
- 2.500 zł. Brzeg, tel. 0605/52-89-65
VW GOLF 1,1983 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, model 
przejściowy, 5-drzwiowy, bez prawa rejestracji, stan b. dobry, 
-1.600 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-30-28, 0604/
73-06-18
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, szary, 4-drzwiowy, automatic, 
na białych tablicach -1.150 DEM. Słubice, tel. 0609/63-83-84 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, bez 
prawa rejestracji, stan dobry, - 2.500 zł. Lubin, tel. 0607/
04-26-80
VW GOLF, 1985 r., 114 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony,
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, zadbany, bez prawa 
rejestracji, na białych tablicach, • 2.600 zl. Rawicz, tel. 0608/
19-06-33
VW GOLF II, 1985 r., 1300 ccm, granatowy, 2-drzwiowy, szy
berdach, w całośd lub na częśd, na białych tablicach, • 700 
zł. Milików, gm. Nowogrodziec, tel. 0604/65-49-17 
VW GOLF CABRIO, 1985 r., 1800 ccm, wtrysk, szary meta
lic, alum. felgi, klimatyzacja, alarm, stan b. dobry - 2.700 DEM. 
Opole, tel. 0607/70-16-21
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna bez prawa rejestra
cji, -1.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/477-74-20 
VW GOLF II, 1985 r.. 1600 ccm, benzyna, biały, bez prawa 
rejestracji, ■» 1.500 zł. Żagań, tel. 068/477-74-20 
VW GOLF II, 1985/86 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, stan techn. b. dobry, obniżony, sportowy ukł. wy
dechowy, zawieszenie, RM, szyberdach, ciemne szyby, -
1.500 zł. Tomisław, tel. 075/731-20-53,0605/46-15-91
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, 3-drzwio
wy, bez wypadku, w całości lub na części, na zachodnich ta
blicach -1.770 zł. Głogów, tel. 076/834-64-92 
VW GOLF il, 1986 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, ABS, 4x4, podwój
ne lampy, bez prawa rejestracji, na zachodnich tablicach •
2.600 zł. Legnica, tel. 0607/18-10-88 
VW GOLF, 1986 r., 1800 ccm, GTi, czamy, 5-biegowy, na czę
ści, - 800 zł. Opole, tel. 077/469-27-69 
VW GOLF II, 1986 r.. 1300 ccm, benzyna, biały, stan idealny,
2-drzwiowy, bez prawa rejestracji, • 1.700 zł. Poniec, tel. 065/ 
573-91-71,0503/66-98-15
VW GOLF II, 1987 r., 62 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
nowy pasek rozrządu, stan dobry, na białych tablicach - cena 
950 DEM. Jawor, tel. 0600/18-18-51 
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, -
2.000 zł. Leszno, tel. 065/520-29-79 
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna 4-drzwiowy, szy
berdach, bez prawa rej., w całości lub zamienię na Golfa 1,83 
r., 4-drzwiowego, bez prawa rejestracji. Krosno Odrzańskie, 
tel. 0603/07-40-48
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, TD, czamy, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, na części, - 2.900 zł. Opole, tel. 0608/41-99-11 
VW GOLF, 1988 r., 170 tys. km, 1600 ccm, czerwony,
4-drzwiowy, szyberdach, bez prawa rejestracji, stan b. dobry,
- 2.300 zł. Kobylin, tel. 0601/43-50-58,065/548-13-02
VW GOLF II, 1988 r. stan b. dobry, na białych tablicach, •
2.500 zł. Lubin, tel. 0501/43-05-27
VW GOLF II, 1988 r.. 1600 ccm, benzyna, biały, stan dobry,
5-biegowy, 5-drzwiowy, bez prawa rejestracji -1.100 DEM. 
Wrodaw, tel. 0608/16-27-27 .
VW GOLF, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, 3-drzwiowy, serwo, podg. fotele, na białych tablicach, 
-1.850 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
VW GOLF,-1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, GTI, czamy,
5-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, szerokie zderzaki, alarm, 
centr. zamek, drewniana kierów., zadbany, bez prawa rej. -
3.500 zł. Zgorzelec, tel. 0605/61-36-28
VW GOLF, 1990 r., 120 tys. km, 1800 ccm, grafitowy metalic, 
centralny zamek, szyberdach, el. otw. szyby, stan dobry; na 
zachodnich tablicach -1.250 DEM. Jawor, tel. 0601/56-86-24

VW GOLF II, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 3-drzwio
wy, stan dobry, na {białych tablicach, - 3.200 zi. Wschowa, tel. 
0605/06-95-15 .........
VW JETTA, 1981 r,, 1300 ccm, benzyna 2^jrzwiowy, stan b. 
dobry, na białych tablicach - 800 DEM. Mysłakowice, woj. je
leniogórskie, tel. 0605/04-96-43 
VW JETTA, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny metalic, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, 5-biegowy, bez prawa rejestracji, 
cena 1.000 DEM. Wrocław, tel: 0608/16-27-27 
VW JETTA, 1987 r., 1600 ccm, biały, stan idealny, 5-drzwio- 
wy, szyberdach, hak, radio, zadbany, bez prawa rejestracji, -
2.500 zł. Oleśnica, tel. 0603/57-18-98 
VW LT 28,1980 r. do kapit. remontu lub na'części, zareje
strowany, techn. sprawny, • 2.900 zł. Żagań, tel. 068/
360-62-97, 0602/83-81-67
VW LT 28, 1980 r., 2000 ccm, benzyna do kapitalnego re
montu, zarejestrowany lub na części, -  2.900 zł. Żagań, tel. 
068/360-62-97,0602/83-81-67 
VW PASSAT, 1980 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, techn. sprawny, zarejestrowany, - 850 zł. Mysłakowice, 
tel. 075/718-32-13,0605/23-78-60 
VW PASSAT C, 1982 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, żółty, 
bez prawa rejestracji, stan dobry, - 2.000 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-66-97
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 
szyberdach, relingi, stan silnika b. dobry, 5-biegowy, na za
chodnich tablicach - 1.600 DEM. Bolesławiec, tel. 0502/
26-20-73
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, szerokie 
zderzaki, obniżony, bez prawa rejestracji, -1.600 zł. Wrodaw, 
tel. 0607/81-69-46
VW PASSAT KOMBI. 1987 r. bez silnika, stan b. dobry, -1.000 
zł. Mysłakowice, tel. 075/713-72-10,0603/05-22-28 
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony, w całości 
lub na części, bez prawa rejestracji - 2.000 DEM. Częstocho
wa, tel. 0503/36-39-37
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, TDi, czerwony, bez prawa 
rejestracji, w całości lub na części • 2.000 DEM. Częstocho
wa, tel. 0501/36-39-37
VW POLO, 1978 r. w całośd lub na części, - 400 zł. Namy
słów, tel. 0606/74-59-78
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, czerwony, hak, - 400 zł. Szpro
tawa, tel. 068/378-17-49
VW POLO, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, bez pra
wa rejestracji, - 800 zł. Polkowice, tel. 0607/19-90-66 
VW POLO, 1984 r., 1300 ccm, biały, szyberdach, w całośd 
lub na części, bez prawa rejestracji, - 700 zł. Wrodaw, tel. 
071/341-49-97
VW POLO KOMBI FOX, 1985 r., 104 tys. km, 1100 ccm, ben
zyna, turkusowy, 3-drzwiowy, w całośd lub na częśd, bez 
prawa rejestracji, stan b. dobry, na białych tablicach, -1.600 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
VW POLO COUPE, 1988/89 r„ 1300 ccm, Pb/, biały, 5-biego
wy, stan b. dobry, na części, - 3.000 zł. Strzelin, teł. 0604/
08-58-29
VW TRANSPORTER, 1983 r„ 1600 ccm, turbo D, niebieski, 
podwójna kabina, na białych tablicach - 2.600 DEM. Słubice, 
tel. 0609/63-83-84
VW TRANSPORTER, 1987 r. nadwozie na kolach, blaszak, 
bez prawa rejestracji, - 700 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-91, 
0601/55-30-45
VW TRANSPORTER, 1990 r„ 1700 ccm, turbo D, niebieski, 
podwójna kabina, na białych tablicach - 2.600 DEM. Słubice, 
tel. 0609/63-83-84
WARTBURG GOLF, 1991 r„ 66 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, nowe opony, nowy akumulator, zadbany, atrakc. wygląd, 
w całości lub na częśd, bez prawa rejestracji, stan tech. b. 
dobry, -1.600 zł. Lubin, tel. 076/842-53-99 
ZASTAWA 1100p, 1980 r „  1100 ccm, benzyna, czerwony, w 
całości lub na części. Rząsiny, gm. Gryfów Śl., tel. 075/ 
784-41-16
ŻUK, 1985 r., 40 tys. km, 2100 ccm, benzyna, skrzyniowy, do 
remontu, w całości lub na części, - 950 zł. Zielona Góra, tel. 
068/327-23-86
ŻUK A-11,1986 r. instalacja gazowa, silnik po remoncie, brak 
przeglądu, - 850 zł. Sobótka, tel. 071/390-36-16

STAROCIE
BMW 1602,1969 r., 1600 ccm. w 100% oryginalny, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/94-04-36
BMW 340,1946 r., benzyna, stan b. dobry, techn. sprawny, 
zarejestrowany, kompletna dokumentacja, - 27.000 zł. Oła
wa, tel. 071/313-91-17 po godz. 19 
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 
CHEYROLET FLEETMASTER, 1940 r., 3549 ccm dł. 5 m, 
wszystkie częśd oryginalne, kompletna dokumentacja, po 
remoncie blacharki, do odrestaurowania, - 7.000 zł. Mroko- 
zim, gm. Paczków, tel. 074/817-70-71 
CITROEN BL-11,1949 r„ 1910 ccm, benzyna, dużo części, 
w całośd lub pojedyncze, ok. 450 kg, -1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-76-94
CZĘŚCI DO WARSZAWY: drzwi nowe, 4 szt. - 250 zł. Wro
cław. tel. 0603/38-99-69
CZĘŚCI DO WARSZAWY SEDAN : błotniki, klapy, atrapa, 
drzwi, zderzaki, szyby, opona. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
CZĘŚCI DO WARSZAWY SEDAN : błotniki, klapy, atrapa, 
drzwi, zderzaki, szyby, opona. Wrodaw, tel. 071/339-72-81 
FIAT 128 SPORT, 1974 r., 1100 ccm, odrestaurowany, - 7.000 
zł. Wrodaw. tel. 0609/35-49-34 
RAT 128 SPORT COUPE SL. 1976 r„ nowy lakier, progi i 
błotniki, dużo części blacharki i mechanicznych, 50% zniżki 
na OC, pilne, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-15-69 
FIAT 600, 1969 r., 600 ccm, stan nadwozia dobry, silnik do 
remontu, dużo częśd, - 500 zł. Olszyna, tel. 075/721-25-24 
FIAT TOPOLINO, 1939 r. silnik, skrzynia biegów, rama i bla
charka po remonde, otwierany dach, dokumentacja, - 5.500 
zł. Wrodaw, 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)
FORD TAUNUS, 1965 r., 1600 ccm, V4, dużo częśd zamien
nych, po renowacji blacharki, silnika,, nowy lakier, - 5.200 zł. 
Wrodaw, tel. 071/349-24-87
GAZ 51.1957 r. przebieg 4.5 tys. km od nowości, skrzyniowy, 
stan b. dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-45-29 po 20 
(sob.-niedz.)
KUPIĘ CZĘŚCI DO MERCEDESA 111,1962/67 r. „skrzydla- 
ka’ . Wrodaw, tel. 0607/19-33-83 
KUPIĘ SAMOCHÓD z lat 1950-70, może być do remontu, z 
dokumentacją. Wrocław, tel. 353-32-57,0603/96-40-01 
KUPIĘ SAMOCHÓD AMERYKAŃSKI najchętniej z dokumen
tami, krążownik szos, może być do remontu. Wrodaw, td. 
0601/71-69-78
KUPIĘ STARE MOTOCYKLE wózki boczne oraz częśd. Ol
szyna, tel. 075/721-25-41
MERCEDES 110,1967 r., 2000 ccm, diesel, stan dobry, szy
berdach + 2 Mercedesy 110 z 1967 r. na częśd lub do remon
tu, kompletna dokumentacja, - 18.000 zł. Daniel, Jawor. tel. 
0601/55-09-32
MIKRUS MR 3000.1959 r., 300 ccm. - 1.500 zł. Bobrowice, 
tel. 068/391-31-16
MITSUBISHI GRT COUPE. 1977f., 2000 ccm, benzyna, uni
katowy egzemplarz, amerykańska wersja sportowa, moc 160 
KM, 2 gażniki, biała tapicerka, 6 okrągłych zegarów, stan sil
nika, skrzyni biegów 151, zawieszenia b. dobry, do remontu, 
do częściowego remontu blacharki, kompletna dokumenta

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa |  
TADEUSZ KRZYŻANOWSKI !

KIEŁCZÓW, UL. WROCŁAWSKA 132 §
Decyzja W ojew ody Dolnośląskiego IIE /53 /13/IK /K E S /43 /2001

PR ZYJM U JE POJAZDY DO KASACJI
tel. 071/398-83-03, 0-604 32 79 29, 0-608 15 32 36

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 64 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 22.05.2001

http://www.autogielda.com.pl


cja, sprawny, -1.700 zł lub zamienię na inne auto albo moto
cykl. Lubawka, tel. 075/746-78-18 
MOSKWICZ 407,1962 r., 1300 ccm, benzyna oryginalny w 
100%, kompletna dokumentaęja, rachunki z Polmozbytu, 
nowe opony, nowy akumulator, dla konesera, • 1.400 zł. Le
gnica, tel. 076/854-94-13,0607/53-37-47 
MOTOCYKL DKW RT 200, 1954 r.. 200 ccm, silnik nie jest 
oryginalny, stan dobry, • 660 zł. Olszyna, tel. 075/721-25-41 
MOTOCYKL HARLEY WLA42, 1942 r„  750 ccm czarny, -
9.000 zł. Wrocław, tel.071/348-22-85 
OPEL KAPITAN, 1951 r., 2500 ccm, V6, benzyna, 90% oryg, 
- 5.000*1. Wrocław, tel. 071/352-23-17 
VOLV0142,1974 r., 2000 ccm, w ciągłej eksploatacji, 50% 
zniżki na OC, 2-drzwiowy, ocynkowane blachy, - 1700 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-79-27.
WARSZAWA 204,1967 r. stan techn. b. dobry, zaczep, RM, 
pasy bezpieczeństwa + druga nowsza, z lepszym nadwoziem, 
faktura VAT, - 2.700 zł. Opole, tel. 077/466-84-62 
WARSZAWA, 1971 r., benzyna inst. gazowa, stan b. dobry, -
2.500 zł. Smolec, tel. 071/316-17-57 
WARSZAWA M-20, 1957 r. sprawny, - 3.000 zł. Wałowice, 
tel. 0606/37-48-06
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)

POJAZDY  
SPECJALNE

O  ASENIZACYJNY IFA LO 50 niebieski, poj. beczki
5.0001, rejestracja do 2002 r., stan dobry. Racula, 
tel. 068/327-54-46 87022781

ASENIZACYJNY IFA L60, 1989 r., diesel, do wywozu płyn
nych nieczystości, poj. 7.5 m3,2 napędy, blokada skrzyni bie
gów, silnik Mana, stan b. dobry, - 35.000 zł. Szklarska Porę
ba, tei. 0602/10-48-40
ASENIZACYJNY SKODA, 1980.r. poj. beczki 7,200 I, stan 
dobry, dodatkowe części, - 6.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/
352-21-28
ASENIZACYJNY SKODA LIAZ MTS 27,1982/91 r. poj. beczki 
8.3001, -18.500 zl. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
ASENIZACYJNY STAR 200,1978 r. sprawny, zarejestrowa
ny, poj. beczki 4.5001, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-77-24, 
0608/10-66-07
ASENIZACYJNY STAR 28, SW-400, pełne wyposażenie, 
zarejestrowany, most tylny Stara 200 ♦ części zamienne, wał 
napędowy, końcówki drążka, sprężarka, pióra resora, wkład 
remontowy tylnego mostu, • 11.000 zł. Małomice, tel. 068/ 
376-94-21
AUTOLAWETAAVIA A20 F, 1979 r., 3500 ccm, diesel, dł. plat
formy 4.5 m, ład. 1800 kg, techn. sprawny, • 4.000 zł. Legni
ca, tel. 076/854-39-71
AUTOLAWETA FIAT DUCATO, 1988 r„  2500 ccm, diesel 
zarejestrowany jako specjalny, na kat. B, • 14.500 zł lub za
mienię na osobowy. Świebodzice, tel. 0607/57-80-43 
AUTOLAWETA HANOMAG F-65,1970 r„  3120 ccm, diesel 
żółty, pełna podłoga, dł. 5.3 m, 2 wciągarki, kogut, szperacz, 
ład. 3.31, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 8.700 zł lub za
mienię na Mercedesa. Lądek Zdr., tel. 074/814-81-72 
AUTOLAWETA MERCEDES 407 D, 1973/87 r.. 130 tys. km,' 
3000 ccm, podwójna kabina, platforma, wciągarka, stan b. 
dobry, - 20.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/57-53-52 
BETONOMIESZARKA JELCZ 317 łyżka 6 m3, techn. spraw
na, stan idealny, • 18.000 zł lub zamienię na naczepę wywrot
kę, 3-osiową. Nowa Sól, tel. 0603/92-82-50 
BETONOMIESZARKA STAR 28,1988 r.. 15 tys. km, diesel w 
ciągłej eksploatacji, • 15.000 zł. Legnica, tel. 076/856-53-00 
po godz. 20
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
CIĄGNIK LEŚNY LKT 80,1986 r. w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, 2 wyciągarki, - 38.000 zł. Długopole Górne, tel. 074/
813-98-34
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 AD 28,1988 r. udźwig 28 ton, stan idealny, • 92.000 zł 
+ VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
DŹWIG BDS T-16,1975 r., 11100 ccm. Leyland, po remoncie 
w roku 2000, przegląd do 04.2001.3-osiowy, nowa instalacja 
elektryczna i elektromechniczna, nowe akumulatory, rozrusz
nik, reflektory, wysięg 27 m, dwusiłownikowy, zawiesia, po 
malowaniu, stan b. dobiy, - 90.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/ 
357-77-10, 0601/40-62-43
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m, stan 
dobry, -100.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG IFA ADK 70,1980 r. 7 1, - 19.000 zł. Brzeg, tel. 077/ 
411-54-63, 0602/88-59-55
DŹWIG IFA AD07,1988 r„ stan b. dobry, udźwig 7 ton, cze
skie dozory, do sprowadzenia z Czech, - 20.000 zł ♦ VAT. 
Ratno Dolne. tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG JELCZ, 1978 r. teleskopowy, udźwig 101, - 38.000 zł. 
Żarów, tel. 074/858-01-92
DŹWIG KRAZ udźwig 161, -15.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-98-77, 0603/35-96-46
DŹWIG POLAN udźwig 161, po remoncie kapitalnym, - 27.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/10-60-51 
DŹWIG POLAN, 1982 r. stan b. dobry, nowy akumulator, 16 
ton, zblocze 3-krążkowe, gotowy do pracy, - 28.000 zł. Niem
cza, woj. wałbrzyskie, tel. 0502/45-18-26 
DŹWIG POLAN ŹK-162,1988 r. samojezdny, I właściciel, stan 
b. dobry, - 32.000 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 
0601/56-39-28
DŹWIG PRAGA AD 080,1984 r„  diesel, techn. sprawny, po 
remoncie silnika, 3 napędy, -16.000 z ł. ., tel. 0603/70-80-01, 
0603/70-80-03
DŹWIG ROMAN. 1983 r., 5 tys. km, 1100 ccm, do rozładowy
wania wagonów, udźwig 121, łyżka *  drugi na części, - 34.000 
zł. Oława, tel. 071/313-29-84,071/313-49-26 wieczorem 
DŹWIG ROMAN DS-0105R, 1989 r. hydrauliczny, udźwig 10 
t, z rozsuwanym wysięgnikiem, stan b. dobry, - 37.000 zł. Je
lenia Góra. tel. 075/752-16-62,0603/61-30-51 
DŹWIG STAR 66M RO-61,1982 r. „żuraw", udźwig 6 1, wys. 
podnoszenia 13 m, wysięgnik teleskopowy, • 5.000 zł + VAT. 
Polkowice, tel. 076/847-92-77 wewn. 115 
DŹWIG TATRA 148,1979 r. 20 1, stan techn. dobry, • 45.000 
zł. Brzeg, teł. 077/411-54-63,0602/88-59-55 
DŹWIG TATRA 148 AD 16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 16 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy, -
30.000 zł + VAT. Nowa Ruda. tel. 0607/42-45-35
DŹWIG TATRA 148 AD16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 16 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia, • 35.000 zł + VAT. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1982 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, pełna dokumentacja dozorowa, - 50.000 zł *  VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy, •
45.000 zł *  VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozowy, do sprowadzenia z Czech, - 50.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11

DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r., stan b. dobry, udźwig 281, 
kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do pracy, •
105.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r., stan b. dobry, udźwig 28 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, -110.000 zł ♦ 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do pra
cy, - 85.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, • 90.000 zł ♦ 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1990 r., stan b. dobry, udźwig 28 
ton, pełna dokumentacja dozorowa, -120.000 zł ♦ VAT. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
GASTRONOMICZNY LUBLIN, 1995 r. izoterma, do sprzeda
ży kurczaków z rożna, golonek, gyrosa, zapiekanek, itp.,-2 
rożna (94 i 25 szt.), chłodnia 400 I, lodówka, zamrażarka, 
gyros, opiekacz, bufet sałatkowy, meble, odbiór sanepidu, 
reklama, możliwe raty, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 071/318-27-04 
GASTRONOMICZNY ŻUK A 06, 1974 r. wyposażony w ro
żen na 24 kurczaki, lodówka, umywalka, inst. 220/12 V, prze
gląd do 2002 r, - 6.500 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-42-63 
KARETKA POGOTOWIA MERCEDES 2222,1984 r., 500 tys. 
km 3 osie, resor, zabudowa niekompletna, brak wrzutów, 
możliwość dokupienia, • 45.000 zł *  VAT. Reda, woj. pomor
skie, tel. 0600/63-21-93
KOPARKA, 1982 r. gąsienicowa, poj. łyżki 0,8 m3, -11.000 
zł. Wrocław, tel. 368-16-79,0501/57-18-63 
KOPARKA, 1987 r., prod. rosyjskiej, stan b. dobry, po remon
cie, łyżka 1.2 m, na kołach, z przodu lemiesz do równania, •
21.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
KOPARKA ATLAS 1302, 1982 r. monoblok, silnik Deutz, -
27.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 076/819-62-27,0602/66-79-96, 
0604/08-56-65
KOPARKAATLAS 1622,'1986 r. mobilna, waga 18 ton, nowe 
opony, chwytak + podbierak, stan b. dobry, - 55.000 zł. Trze- 
biel, tel. 068/375-50-37,0602/73-93-23 
KOPARKAATLAS 1004, 1991 r. kołowa, pełne wyposaże
nie, wyjście na miot, - 52.000 zł .♦ VAT. Chojnów, tel. 0602/
59-36-86
KOPARKA ATLAS 1304K, 1991 r., kołowa, pług, ramię 3 x 
łamane, chwytak, waga 164, stan b. dobry, - 65.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 
KOPARKA BIAŁORUŚ 80 JUMZ-6M stan dobry, łyżka sze
roka i wąska, - 7.000 zł. Zagórze ŚL, tel. 074/845-39-26 
KOPARKA BIAŁORUŚ, 1985 r. budowlana, stan b. dobry, -
9.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/87-80-73 
KOPARKA ETC, 1978 r. gąsienicowa, wielonaczyniowa, •
15.000 zł. Wrocław, tel. 0503/04-79-77. 071/346-40-47 po 
godz. 20
KOPARKA ETC 202, 1978 r. samojezdna, łańcuchowa, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 346-40-47 po godz. 20,0503/04-79-77. 
KOPARKA FUKS wysięgnik kratowy o dł. 13 m, • 10.000 zł. 
Siekierczyn, tel. 075/722-17-71
KOPARKA HANOMAG. 1978 r. stan dobry • 25.000 zł oraz 2. 
z 1971 r., do zamontowania silnika -15.000 zł. Pyszczyn 35, 
gm. Żarów, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/06-57-14 
KOPARKA HANOMAG, 1979 r. kołowa, stan dobry, - 30.000 
zł. Pyszczyn 35, gm. Żarów, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/
06-57-14
KOPARKA HYUNDAI, 1991 r. kołowa, monoblok, wyjścia na 
młot, pług, silnik Cat, hydraulika Komatsu, waga 14 ton, -
49.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-00-31, 0049/
17-15-22-56-68
KOPARKA KM-251, diesel, linowa, stan b. dobry + dużo czę
ści zapasowych - ok. 20.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-35-21 
KOPARKA KM-251, KM-415/602 linowe, cena od 5.000 zł. 
Gorzów Wlkp., tel. 095/723-11-94, 0606/45-44-87 
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, 1976 r., 4-suw Deutz, 67 KM 
kołowa, pług, 161, opony nowe, stan b .dobry, po remoncie, -
20.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/345-58-47,0606/76-11-45 
KOPARKA LIEBHERR 921,1980 r. poj. łyżki 1 m3, gotowa 
do pracy - 20.000 zł + VAT. Zimana 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. 076/818-74-00,0602/ 
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 tJOBAS 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 UB-1233,1990 r. gąsiennicowa, głębo
kość kopania 7 m, poj. łyżki 1.3 m3, - 53.000 zł *  VAT. Polko
wice, tel. 076/847-92-77 wewn. 115 
KOPARKA NOBAS 632,1990 r. stan b. dobry, łyżka 0.6 m3 -
18.500 zł + VAT. Wrocław, tel. 0501/36-23-28 
KOPARKA O&K, 1974 r. 7.5 tys. mtg, kołowa, stan dobry, 
łyżka 0.6 m3, - 20.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-36-59 
KOPARKA O&K RH-6, 1980 r. gąsienicowa, 18 ton, łyżka
0.8 m3, łyżka do skarpowania, sprowadzona z Belgii, stan 
dobry, - 30.000 zł. Więcmierzyce, woj. opolskie, tel. 0601/
18-89-26
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 OSTRÓWEK, 1978 r. zielona, techn. sprawna, 
lemiesz z przodu, - 8.000 zł. Koźlice~T4; gm. Rudna, tel. 076/
843-44-03
KOPARKAP 603,1982 r. kołowa, -10.000 zł lub zamienię na 
koparkę Białoruś albo Ostrówek. Prochowice, tel. 076/ 
858-48-43
KOPARKA POCLAIN NY 80, silnik Deutz, kołowa, silnik 6-cy
lindrowy, 121, chwytak obrotowy, -12.000 zł. Tuplice, tel. 0606/ 
30-58-80
KOPARKA RH 6 na gąsienicach, poj. łyżki 1,3 m3,181, moż
liwość innych łyżek - 35.000 zł. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
KOPARKA SCHAEFF, 1981 r., 2400 ccm, diesel silnik Mer
cedesa, gąsienicowa, gąsienice stalowe, stan b. dobry, w cią
głej eksploatacji, cena - 18.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/
345-58-47, 0606/76-11-45
KOPARKA STAR 66 K-407,1981 r. gotowa do pracy, łyżka 
podsiębierna 0,40 m3, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-64-59. ‘ 
071/316-30-39
KOPARKA STAR 660 K 407B, 1979 r.. 41 tys. km, benzyna, 
diesel, wojskowa, hydrauliczna, przedsiębiema-podsiębier- 
na, napęd na 3-osie, wciągarka, wyciągarka, głęb. kopania 4 
m, nowe siłowniki, silnik, dużó części zamiennych: 2 silniki, 
kpi. nowych kół i inne, - 18.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/
814-60-35
KOPARKA WARYŃSKI K-406,1976 r., na kołach, silnik Ur
susa, stan przeciętny, -14.000 zł lub zamienię na minikopar- 
kę, miniładowarkę, z dopłatą. Kłodzko, tel. 0601/97-10-13 
KOPARKA WARYŃSKI K-406,1981 r. kołowa, po wymianie 
pomp, stan b. dobry, -. 15.500 zł. Jemielno, tel. 071/389-84-84, 
0601/75-65-75
KOPARKA WARYŃSKI K-406A, 1982 r. stan dobry, -18.000 
zł. Strzelin; tel. 071/796-11-95 po godz.21 
KOPARKA WARYŃSKI K-606,1983 r., • 19.500 zi. Świdnica, 
tel. 074/852-96-10
KOPARKA WARYŃSKI K-406,1986 r ,  leyland, kołowa, w 
wyposażeniu chwytak, - 24.000 zł. Chojnów, tel. 076/ 
818-64-30, 0601/78-78-15
KOPARKA WARYŃSKI K-408,1988 r., stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 25.000 zł ♦, VAT. Rat
no Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11

KOPARKA WARYŃSKI K-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 
O  KOPARKI KM-251, KM-415, KM-6021 inne, linowe • 

od 5.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/723-11-94,0606/
45-44-87 84015401

KOPARKOŁADOWARKA. 1300 ccm stan b. dobry, 4x4, na 
równych kołach, - 20.000 zł + VAT. Świdnica, tel. 074/ 
851-93-50
O  KOPARKOŁADOWARKA, 1986 r. waga 9 ton, ramię 

hydrauliczne, cena • 26.000 zł, ładowarka czołowa 
Cat, 1986 r., poj. ły ik i 2.2 m3, cena • 35.000 z ł oraz 
inne koparki, ładowarki, walce, równiarki, wózki 
widłowe, a także nietypowe zamówienia różnych 
maszyn. Wrocław, tel. 071/339-79-60,0604/57-56-09 
02022921

KOPARKOŁADOWARKA CAT, 1988 r. przebieg 6500 mtg, 
teleskopowa. Grodków, tel. 077/415-35-10,0604/10-90-38 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3C III, 1982 r. otwierana łyż
ka, teleskop, przygotowana do pracy, - 28.000 zl + VAT. Choj
nów, tel. 076/819-62-27,0604/08-56-65,0602/66-79-96 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 1988 r. przebieg 4.800 
mtg, silnik Perkins, teleskop, otwierana łyżka, 4 nowe opony, 
sprowadzona z Niemiec, - 48.000 zł. Wrocław, tel. 0604/ 
93-72-70
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX,.1989 r. sprowadzona z 
zagranicy, otwierana szczęka, teleskop do kopania, - 39.000 
zł. Nowa Wieś Mała, tel. 0502/65-01-09 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 1993 r., 2000 mtg. tele
skop, 2 łyżki do kopania, stan b. dobry, - 65.000 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 
KOPARKOŁADOWARKA LIPKĘ, 1980 r. na gąsienicach, 
stan b. dobry, - 21.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-33-21.0603/ 
68-20-20
KOPARKOŁADOWARKA MASSEY-FERGUSON 50B, 1980 
r., perkins, łyżka przednia dzielona, 2 łyżki do kopania (30 i 
60 cm), sprowadzona z Belgii, stan dobry, - 27.000 zł. Więc
mierzyce, woj. opolskie, teł. 0601/18-89-26 
KOPARKOŁADOWARKA MECALAC 11 CX, 1990 r. *  
osprzęt, stan b: dobry, - 62.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-40-94, 
0602/68-32-49
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK po remoncie kapitał- 
nym, gotowa do pracy, - 20.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/
814-69-60
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK slan b. dobry, po re- 
moncie kapitalnym silnika, gotowa do pracy, -15.000 zł. Wro
cław, tel. 783-99-12
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK stan b. dobry, •
18.000 zi. Wrocław, tel. 367-39-54 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK. 1978 r„ -15.000 zl. 
Skoroszyce, woj. opolskie, tel. 0600/12-87-57 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162, 1983 r„ -
9.000 zl ♦ VAT. Polkowice, tel. 076/847-92-77 wewn.115 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1984 r„ -17.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/351-00-64
KOPARKOŁAOOWARKA OSTRÓWEK K 162,1986 r. stan 
b. dobry, • 28.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 
KOPARKOŁAOOWARKA OSTRÓWEK KT 162,1988 r. po 
remoncie, stan b. dobry, wraz z dwiema nowymi tylnymi łyż
kami i lemieszem przednim, - 24.000 zł. Nowa Ruda,tel. 074/ 
873-35-40.0602/19-22-33
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK KT 162,1989 r„ 3400 
ccm, diesel stan opon b. dobry, stan ogólny również b. dobry, 
• 29.000 zł. Stoszowice, tel. 0602/45-34-55 
KOPARKOŁADOWARKA SCHAEFF SKB 100, 1991 r., sil
nik Perkins, przebieg 6.000 mtg, łamana w połowie, napęd 
hydrostatyczny, pompa tłoczkowa, tylne ramię demontowa-
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ne, stan b. dobry, • 80.000 zł lub zamienię na koparkę Meca- 
lak. Kłodzko, tel. 0601/97-10-13 
KOPARKOŁADOWARKA SCHAEFF SKB 900,1992 r. przed
nia łyżka dzielona, łamana w połowie, widły, 3 łyżki do kopa
nia, 4 x 4, na równych kołach, stan b. dobry, - 62.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-64-30,0601/78-78-15 
KOPARKOŁADOWARKA WHITLOOK, 1978 r. silnik VWT4, 
90 KM, łyżka przednia dzielona, wieża tylna przesuwana, 5 
łyżek w komplecie, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, cena
- 20.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/345-58-47,0606/76-11-45 
KOPARKOŁADOWARKA WIR 08 do rozładunków'wagonów,
- 3.000 zł. Sławoszewice, tel. 071/383-09-94 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ typ budowlany, komplet 
łyżek, stan dobry, - 8.000 zl. Kłodzko, tel. 074/868-71-05 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1982 r. sprawna, typ 
rolniczy, - 6.500 zł lub zamienię na przyczepę niskopodwo- 
ziową. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/483-74-78,0605/33-12-82 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. stan dobry. -
14.000 zł. Czernica, tel. 0609/45^54-46 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ. 1988 U stan b. dobry, 
kwadratowa kabina, typ budowlany, stan opon dobry, stan 
techn. idealny, - 15.000 zł ♦ VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/ 
42-45-35
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1989 r. typ budowla- 
ny, 2 łyżki do kopania, nowe akumulatory, części zapasowe, •
13.500 zł. Nowa Ruda, tel. 0602/47-32-78 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1990 r„ diesel, budów- 
lana, kwadratowa kabina, dużo części zamiennych, 3 łyżki, 
kpi. naprawczy z wałem, bez VAT-u, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/40-71-55 ,
KUPIE PIASKARKĘ - solarkę, z własnym silnikiem, pługi 
odśnieżne^ Wrocław, tel. 0604/98-12-60 
KUPIĘ KOPARKĘ linową na gąsienicach .wędka” lub hydrau-. 
liczną do głębokich wykopów (min. 6 m). Koźmin, tel. 062/ 
721-71-06
KUPIĘ KOPARKĘ czerpakowo-linową, na gąsienicach, stan 
dobry albo do małego remontu. Trzciel, woj. wrocławskie, tel. 
0603/42-11-15
KUPIĘ KOPARKĘ BIAŁORUŚ w cenie do 8.000 zl. Młyńsko, 
gm. Gryfów Śl., tel. 075/781-46-28 
KUPIĘ KOPARKOŁADOWARKĘ OSTRÓWEK w dobrym sta
nie, w rozliczeniu samochód osobowy. Lubin, tel. 076/
844-81-84,0606/44-39-52
KUPIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA Ł-2, Ł-200, Ł-201 Stalowa 
Wola, L-34 i inny sprzęt budowlany. Szymanowo, tel. 065/ 
546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ PODNOŚNIK KOSZOWY P-183. P-184 oraz dźwig 
na podwoziu samochodowym od 16-40 t, mogą być do re
montu. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY RAK Bułgar GPW, tylko diesel, 
do 4.500 zł. Wrocław, tei. 0600/63-30-62 
ŁADOWARKA MF 400,1985 r. gąsienicowa, dzielona łyżka, 
zrywaki, waga 1 2 1, poj. łyżki 2 m3, - 35.000 zł *  VAT. Choj
nów, tet. 076/819-62-27,0602/66-79-96,0604/08-56-65 
ŁADOWARKA ATLAS, 1978 r. czołowa, poj. łyżki 0.76 m3. 
łamana w połowie ♦ widły, sprowadzona z Niemiec, napęd

hydrauliczny na 2 osie, kabina, • 20.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
ŁADOWARKA CLARK 1256,1979 r., diesel pomarańczowa, 
czołowa, silnik Perkinsa, w eksploatacji od 1984 r., sprawna 
w 100%, faktura VAT,.- 53.000 zł 4  VAT. Przemków, tel. 076/
831-03-17,0605/08-38-29 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • A00502 www.autogiel- 
da.com.pl)
ŁADOWARKA FADROMA Ł-220 po remoncie kapitalnym, na 
gwarancji 6 mies, -124.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-42-79, 
0601/78-83-27
ŁADOWARKA FADROMA typ ŁK 1, udźwig 4 tony, łyżka 2 
m3, złożona, zarejestrowana z 95 r, - 26.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/23-25-89
ŁADOWARKA FADROMA ŁK-1,1983 r., SW-400 żółta, stan 
dobry, - 20.000 zł. Głogów, tel. 076/835-55-06,0601/55-17-94 
ŁADOWARKA FADROMA ALHMANN, 1984 r. poj. łyżki, 1,8 
m3 - 33.000 zł. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
ŁADOWARKA FADROMA Ł 200, 1986 r., stan b. dobry, •
42.000 zł lub wydzierżawię. Wrocław, tel. 071/373-67-81 po 
godz. 18
ŁADOWARKA FADROMA Ł-201. 1990 r. w ciągłej eksplo- 

■ atacji, zarejestrowana, techn. sprawna, • 51.000 zł lub zamie
nię na tańszą. Wrocław, tel. 0607/58-42-93 
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 55C, 1980 r., poj. 2.5 m3, masa 
własna 12 ton, czołowa - 31.000 zł; koparka O&K MH4, koło
wa, rok prod. 1981, łyżka o poj. 0.6 m3 *  chwytak obrotowy, -
32.000 zł. Głogówek, tel. 077/437-38-65 
ŁADOWARKA HANOMAG 44C, 1983 r. łyżka 2 m3. - 40.000 
zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,0602/30-50-52 
ŁADOWARKA HANOMAG 33 C, 1983 r., perkins łamana w 
pół, waga 121, poj. łyżki 2.5 m3 + widły, 6-cylindrowy, gotowa 
do pracy - 32.000 zł + VAT. Zimana 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 HT-140,1988 r. napęd hydrauliczny, hak, masa 
własna 3.5 t, - 12.000 zł. Siemkowice, tel. 043/841-74-48, 
0603/58-95-08
ŁADOWARKA ICB 435.1994 r. poj. łyżki 2.3 m3, sprawna, -
110.000 zł + VAT. Polkowice, tel. 076/847-92-77 wewn. 115 
ŁADOWARKA JELCZ MPS-201A, 1989 r. do rozładunku 
wagonów, - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/28-98-80 
ŁADOWARKA KAELBLE SL20.1991 r. wagą 22 t, 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 KNB 250,1985 r. stan b. dobry, łyżka 4.5 m3, 
udźwig powyżej 5 m (wysokość), - 42.000 zł *  VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
ŁADOWARKA KNB 250, 1988 r. po kapitalnym remoncie, 
nowe opony, łyżka 4 m3, - 45.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
ŁADOWARKA NEU 750,1985 r., • 6.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/731-08-14 po godz. 20
ŁADOWARKA POCLAIN, 1970 r. szerokie gąsienice, -10.000 
zł. Sieradz, tel. 043/829-33-21,0603/68-20-20 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34 po remoncie kapital
nym, na gwarancji 6 mies, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
363-42-79, 0601/78-83-27
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34, 1977 r., 11100 ccm 
zielona, *  drugi silnik w zapasie, chwytak do załadunku drew
na oraz łyżka, • 30.000 zł. Małowice, tel. 071/389-62-33 
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 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 UN 50 czołowa, - 10.500 zł. Nowa Wieś, tel. 
062/722-22-46
ŁADOWARKA UNC 151,1976 r. stan b. dobry + części za
pasowe -18.000 zł. Baborów, tel. 077/486-94-03 
ŁADOWARKA UNC 200,1988 r., stan b. dobry, z kleszczami 
do drewna, stan opon dobry, napęd 4x4, • 32.000 zł + VAT. 
Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
ŁADOWARKA UTB 650,1978 r., diesel, kołowa, po remon
cie kapitalnym, nowa hydraulika i osprzęt i częściowo silnik, -
10.000 zł. Lubin, tel. 076/846-88-30
ŁADOWARKA VOLVO LM 846,1986 r. po kapitalnym remon
cie. nowe opony, łyżka, 3.5 m3, • 75.000 zł + VAT. Kudowa 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
ŁADOWARKAZEPPELIN ZL6B, 1993 r. czołowa, łyżka 1 m3, 
widły, - 42.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00,06021
30-50-52
ŁADOWARKA ZETELMEYER ZL 5001, 1984 r. 25.500 ton, 
przebieg 7.000 mtg, 4 m3, do sprowadzenia z Niemiec, cena 
-16.000 DEM. Chojnów, tel. 076/819-10-04, 0604/19-61-54 
ŁADOWARKA ZL 2002.1992 r. przebieg 8600 mtg, łyżka 4,5 
m3, - 90.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-00-31, 0049/
17-15-22-56-68
MINIKOPARKA KOMATSU PC-30.6,1991 r. wyjście na mło
ty, waga 3.600 kg, kauczukowe gąsienice, - 31.000 zł. Wro
cław, tel. 0604/93-72-70
MINIKOPARKA KUBOTA 41,1988 r. nowe gąsienice, stan b. 
dobry, - 27.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-16-62, 0603/ 
61-30-51
MINIKOPARKA PEL-JOB EB-16.4,1995 r. wyjście na młot, 
waga 1.700 kg, gumowe gąsienice, ogrzewana kabina, •
33.000 zł. Wrocław, tel. 0604/93-72-70 
MINIŁADOWARKAZET-CAT 202,1991 r. techn. sprawna + 
przystawka do kopania, - 33.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 0602/
50-36-86
O  NAPRAWA WÓZKÓW WIDŁOWYCH prod. polskiej 

i zachodniej. Remonty bieżące i kapitalne. Sprze
daż używanych i nowych wózków widłowych. Na
prawy wózków paletowych, pomp hydraulicznych, 
rozdzielaczy. Naprawy koparek. Wrocław, tel. 0604/
24-69-52,071/322-95-83,071/329-73-09 80008061 

PODNOŚNIK KOSZOWY MAN 81.50 WT-250 (ciągnik sio
dłowy), teleskopowy, książka dozoru technicznego, po remon
cie w Niemczech, wys. podnoszenia 24 m, do sprowadzenia 
z Niemiec, - 88.000 DEM + cło i transport. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
PODNOŚNIK KOSZOWY MERCEDES 809, 1982 r udźwig 
400 kg, wysięgnik 8 m, przystosowany do trakcji elektrycz
nych, tramwajowych, zarejestrowany, z dozorem technicznym, 
stan dobry, - 40.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/722-24-54,0603/ 
74-71-36
PODNOŚNIK KOSZOWY MULTICAR M-24,1992 r„  długość 
10 m, stan idealny, • 18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/ 
871-28-29, 0603/71 -67-11 •
PODNOŚNIK KOSZOWY SKODA MP-20, 1982 r. stan b. 
dobry, wys. podnoszenia 20 m, dozór, - 35.000 zł + VAT. Rad
ków, tel. 0605/26-85-00
PODNOŚNIK KOSZOWy STAR 200 P-183, 1987 r. ważny 
dozór techniczny, - 35.000 zł ♦ VAT. Ostrzeszów, tel. 0621
730-48-78
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28 PMH-18,1976 r. po re
moncie 1(apitalnym silnika, ważny dozór techn., zarejestro
wany, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0602/31; 31-88 
PODNOŚNIK MONTAŻOWY AVIA 31K MP13-2, 1987 r. 
udźwig 225 kg, wys. podnoszenia .13 m, - 25.000 zł + VAT. 
Lubin, tel. 076/749-53-75
PODNOŚNIK WIDŁOWY HEDEN, 1992 r. udźwig 2,5 t, hy- 
drualiczny, -17.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/818-74-00, 
0602/30-50-52
POMOC DROGOWA AVIA A 31,1984 r. po remoncie kapital
nym w 99 r., elektr. wciągarka, wspomaganie kier., uchylana

1. WÓZEK WIDŁOWY D V1733- - stan b. 
dobry, po'remoncie, dużo nowy chrzęści, 
cena 20.000 zl ’ g
2. WÓZEK WIDŁOWY RAK 7 A  -po g  
remoncie, maszt 3,20 m, cena 7.000 zl £•
3. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SW 400 - 
44 KW, nieużywany, cena 10.000 zl
4. CIĄGNIK FORTSCHRITT - z przednim 
napędem, 1987 r., cena 23.000 zl
5. SILOSY DO SUSZENIA KUKURYDZY - 
bez dmuchawy, cena 8.000 zl
6. CYSTERNA 1600 LITRÓW Z DYSTRY
BUTOREM • nieużywana, cena 8.000 zl

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU NA M IEJSCE

tel. 0-605 730 466, woj. mazowieckie

kabina, na prawo jazdy kat. B, - 10.000 zł. Góra, teł. 0603/
77-50-41
POMOC DROGOWA IVECO TURBODAILY, 1992 r., 2500 
ccm, turbo D podwójna kabina, 7-osobowy, wciągarka ręcz
na i elektryczna, ład. 2 .11, tachogrdf, stan b. dobry, - 38.000 
zł. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
POMOC DROGOWA MAGIRUS M-90,1980 r., 206 tys. km, 
4058 ccm, diesel po remoncie kapitalnym, zadbany, -11.000 
zł. Wrocław, tel. 349-44-12
POMOC DROGOWA MAN, 1991 r., 94 tys. km dł. platformy
5.3 m, z HDS, .motylek", wciągarka, 150 KM, stan b. dobry, 
do sprowadzenia z Niemiec, zdjęcia - 45.000 DEM + cło i trans
port. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
POMOC DROGOWA MERCEDES 207, 1978 r„ 2400 ccm, 
diesel, wciągarka el. i ręczna, .koguty*, stan b. dobry, -13.000 
zł. Złotoryja, tel. 0603/22-91-99 
POMOC DROGOWA MERCEDES 307, 1984 r., 2400 ccm, 
diesel oryginalna platforma .Lohra’ , podnoszona, - 20.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-24-70
POMOC DROGOWA MERCEDES 608.1978 r., 4800 ccm stan 
dobry, pełna hydraulika, ~ 18.000 zł. Kłodzko, tel. 0609/
28-43-66
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, elektryczna wciągarka, udźwig 8 1, wspomaganie kier., 
płaska kabina, szybki most, dł. 6.7 m, szer. 2.4 m, stan b. 
dobry, - 23.500 zł. Legnica, tel. 0603/26-94-66 
POMOC DROGOWA MERCEDES 609,1987 r., 300 tys. km, 
4000 ccm, diesel atrakcyjny wygląd, wspomaganie kier., alu
miniowy najazd (dł. 6 m), stan b. dobry, - 29.000 zł lub zamie
nię na samochód osobowy. Jelenia Góra,, tel. 075/643-65-12 
po godz. 20,0607/52-20-29
POMOC DROGOWA MERCEDES 813, 1980 r. wciągarka, 
inne, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-18-48,0502/61-10-53 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1980 r„  200 tys. km, 
5600 ccm, diesel oryginalna, hydrauliczna platforma i wygią- 
garka, po odbudowie w 99 r, stan b. dobry, - 21.000 zł. Żagań, 
tel. 0600/33-22-19
POMOC DROGOWA RENAULT MESSENGER, 1993 r., 2500 
ccm, diesel, wciągarka elektryczna, na kat. B, • 19.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/06-29-94
POMOC DROGOWA STAR 742, 1996 r., 60 tys. km, 4600 
ccm, turbo, najazd o dł. 6 m, tvlna część hydrauliczna, niski, 
kabina ospoilerowana, stan opon b. dobry, po przeglądach, 
stan idealny, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0602/76-26-94 
RECYKLER DO ASFALTU na oodwójnej osi, prod. niemiec
kiej, -19.500 zł. Grodków, tel. 077/415-35-10,0604/10-90-38 
ROZKŁADARKA DO ASFALTU FINSZER, 1988 r. reguł, sze
rokość robocza, - 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/ 
871-28-29, 0603/71-67-11
RÓWNIARKA DROGOWA BAUKEMA 3,1987 r. stan b. do
bry. - 28.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-54-63,0602/88-59-55 
SAMOCHÓD DO PRZEWOZU KONI SKODA KAROSA, 1987 
r. 160 KM, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 339-76-10,339-77-75 w 
godz. 8-15
SKRAPIARKA DO ASFALTU TATRA poj. 80001, sprawna, •
26.000 zł. Nowa Wieś Mała, tel. 0502/65-01-09 
SPYCHARKA CAT D-4-H, 1990 r. 13 ton. podwozie dobre. -
90.000 zł. Chojnów, tel. 0600/38-10-94 
SPYCHARKA DT 75.1989 r. nastawny lemiesz, z tyłu rozry- 
wak, - 20.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-96-10 
SPYCHARKA DT 75,1989 r. lemiesz stosowany hydraulicz
nie i zrywak, -12.000 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
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 D 600D, 1991 r. waga 161, stan b. 
dobry, - 95.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 076/819-62-27,0604/
08-56-65, 0602/66-79-96
SPYCHARKA STALINIEC S-100 gotowa do pracy, części 
zamienne, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SPYCHARKA STALINIEC T 170, 1987 r. stan b. dobry, -
36.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-54-63.0602/88-59-55 
SPYCHARKA STALINIEC T-170,171,1987/91 r. stan b. do
bry, nowe gąsienice, zrywak, - 26.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11
SPYCHARKA STALINIEC T-170,1988 r., stan b. dobry, zry
wak, gąsienice, stan idealny, - 25.000 zł + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 0603/71-67-11
SPYCHARKA STALINIEC T-170-40,1990 r. gąsienicowa, •
40.000 zł (netto). Antonin, tel. 0603/27-83-65,0607/09-33-53 
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 25 C, 1980/82 r. stan b. 
dobry, waga 361,320 KM, - 85.000 zł ♦ VAT. Szymanowo, tel. 
065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28
SPYCHARKA STALOWA WOLA TD 20 E, 1986 r. podwozie, 
zamiennik momentu, skrzynia biegów po rempncie kapital
nym, waga 221,220 KM, -160.000 zł + VAT. Szymanowo, tel. 
065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
SPYCHARKA T-330,1990 r. gąsienicowa, waga 5 0 1, szer. 
lemiesza 4,5 m, pełna hydraulika, sterowanie dżojstkiem, moc 
360 KM, stan b. dobry, - 50.000 zł. Brzeg, tel. 0606/63-35-67 
SPYCHARKA T-330,1991 r. gąsienicowa, waga 50 t, szer. 
lemiesza 4.5 m, pełna hydraulika, stan b. dobry, - 50.000 zl. 
Brzeg, tel. 0606/63-35-67
ŚMIECIARKA LIAZ, 1988 r. do okrągłych kubłów, -17.000 zł. 
Grodków, tel. 077/415-35-1.0,0604/10-90-38 , 
ŚMIECIARKA STAR 200.1987 r. do kontenerów, -16.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/333-50-50
WALEC DROGOWY 800 kg, samojezdny, - 7.000 zł 4ub za
mienię na minikoparkę, miniładowarkę. Kłodzko, tel. 0601/
97-10-13
WALEC DROGOWY BOMAG BW 100 3 1, łamany, - 25.000 
zł lub zamienię na minikoparkę, miniładowarkę..Kłodzko, tei. 
0601/97-10-13
WALEC DROGOWY BOMAG, 1993 r. wibracyjny, mały, gładki 
i okołkowany, waga 700 • 1350 kg, cena 8.500 zł + VAT. Zima
na Woda, tel. 076/818-73-83,0605/28-37-66 
WALEC DROGOWY STAWOSTROJ prowadzony, wibracyj
ny, waga 1060 kg, mało używany, stan b. dobry, - 5.000 zł. 
Chełmce, tel. 062/761-27-11
WALEC DROGOWY VSH 60,1988 r. wibracyjny, stan b. do
bry, mało używany, - 25.000 zł *  VAT. Ratno Dolne, tel. 074/
871-28-29,0603/71-67-11

KOPARKOŁADOWARKA 
CASSE CK 580 B §

1989 r., stan dobry, cena 37.000 zl g  
ta l. 0-605 304 901 o
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WÓZEK AKUMULATOROWY MELEX ES 3012,1986 r. plat
forma, wywrotka, lad. 2 t, - 4.000 zi. Wrocław, tel. 0601/ 
08-44-59
WÓZEK AKUMULATOROWY MELEX, 1989 r. (brak akumu
latorów), - 2.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-50-63 
O  WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, prod. RFN, wys. 

podnoszenia 5.5 m, udźwig 1.5 tony, baterie seg
mentowe (3 lata), koła gumowe, stan idealny, • 
13.500 zł., tel. 065/546-12-87 01028051 

WÓZEK WIDŁOWY, spalinowy, stan dobry • 9.000 zł. Wro
cław, tel. 372-05-58
WÓZEK WIDŁOWY, 1982 r. prod. niemieckiej, diesel, wys. 
podnoszenia 3,2 m, udźwig 1 tona, • 4.400 zł. Lubsko, tel. 
068/371-81-86
WÓZEK WIDŁOWY, 1988 r. elektryczny, - 1.700 zł. Procho
wice, tel. 076/858-44-71,0602/82-11 -26 
WÓZEK WIDŁOWY ATLAS 4x4, udźwig 3 1, diesel, -12.000 
zł. Bolesławiec, teł. 0603/10-25-21 
WÓZEK WIDŁOWY BAŁKAN KAR udźwig 3.51, elektryczny, 
stan b. dobry, bez baterii, • 2.300 zł. Zduny, tel. 0602/13-94-73 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR EU 717.3372.1985 r. elek
tryczny, udźwig 8 1, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry,
• 3.000 zł. Siemkowice, tel. 043/841-74-48,0603/58-95-08 
WÓZEK WIDŁOWY BUŁGAR 1611,1987 r., Perkins po re
moncie kapitalnym silnika, - 9.000 zł. Wrocław, teł. 352-71-24 
WÓZEK WIDŁOWY CLARK udźwig 1.51. wys. 4 m, na gaz, • 
7.500 zł. Opole. tel. 0604/12-55-31
WÓZEK WIDŁOWY CLARK, diesel udźwig 2.51. - 6.500 zł. 
Tuplice, woj. lubuskie, tel. 0604/85-94-28 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA udźwig 1600 kg, nowe opony, 
wspomaganie kier., stan b. dobry, - 5.800 zł. Krotoszyn, tel. 
0602/83-17-03
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, 1985 r., benzyna, prod. czeskiej, 
udźwig 1.61, wys. 3.5 m, wspomaganie kier, - 5.500 zł. Modła 
75. tel. 076/817-22-19.0604/91-37-08 
WÓZEK WIDŁOWY DV1661 udźwig 1.61. po remoncie kapi
talnym, na gwarancji 6 m-cy, automatyczna skrzynia biegów,
• 26.000 zł. Chrząstawa, gm. Czernica, tel. 071/318-96-52, 
0601/57-69-97
WÓZEK WIDŁOWY D V 1733,1986 r. spalinowy, nowa kabi
na i widły, stan dobry, • 11.000 zł. Krzyżowa, tel. 076/817-29-29 
WÓZEK WIDŁOWY DV1792,1988 r. udźwig 3.51, silnik Per
kins, 4-cylindrowy - 9.500 zł oraz GPW 2007, koła bliźniacze, 
udźwig 2.51. stan b. dobry - 8.400 zł. Wrocław, tel. 351-02-88 
WÓZEK WIDŁOWY D V 1792 BALCAR. 1988 r. stan dobry, 
udźwig 3.51, wys. podnoszenia 3.3 m. -13.500 zł. Milicz, tel. 
071/384-56-17
WÓZEK WIDŁOWY GPW udźwig 2 1, bliźniacze koła • 10.500 
zł oraz GPW 2010E, z 1996 r„ instal. gazowa, udźwig 2 1 -
31.000 zł. Oława, tel. 071/301-54-78.0602/48-54-40 
WÓZEK WIDŁOWY GPW, 1984 r. udźwig 1250 kg, - 7.000 zł. 
Wołczyn, tel. 077/469-81-57
WÓZEK WIDŁOWY GPW, 1988 r. udźwig 2.5 L * 10.000 zł. 
Pokój. tel. 077/469-81-57
WÓZEK WIDŁOWY KRAFT, 1990 r. po remoncie silnika. 5 
mtg, diesel, wys. podnoszenia 4.5 m, udźwig 2.51, • 11.000 zł 
lub zamienię na ciągnik, samochód osobowy. Lubin, tel. 076/ 
843-64-61
WÓZEK WIDŁOWY LINDE, benzyna, gaz prod. niemieckiej, 
wysoki maszt (4 m), sprawny. Świdnica, teł. 074/852-27-05 
rano. 0605/63-81-85
WÓZEK WIDŁOWY LINDE H 40 D. silnik Deutz (4-cyi.). peł
na kabina, udźwig 4 1, wys. 4.5 m, bliźniacze koła, wspoma
ganie kier., automat, skrzynia biegów. - 21.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/12-29-58
WÓZEK WIDŁOWY UNDE H-40D, 1988 r., udźwig 4000 kg, 
wys. podnoszenia 450 cm, widły 300 cm, koła podwójne z 
przodu, wspomaganie kier., autom, skrzynia biegów, pełna 
kabina, gotowy do pracy, faktura VAT, - 25.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/349-18-25
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW 5 ton, - 8.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40.0605/31-89-10 
WÓZEK WIDŁOWY RAK wysoka wieża, • 5.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/416*60-09
WÓZEK WIDŁOWY RAK 4 silnik C-330, po remoncie kapi
talnym, stan idealny, • 7.500 zł. Kamienna Góra, tel. 075/ 
744-41-23
WÓZEK WIDŁOWY RAK udźwig 1250 kg, stan b. dobry, - 
5.300 zł. Krotoszyn, tel. 0602/83-17-03 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7, diesel udźwig 1.251, po remon
cie kapitalnym, - 6.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0601/21-66-29 
WÓZEK WIDŁOWY RAK udźwig 1250 kg • 5.000 zł oraz 
wózek widłowy Lwów, udźwig 5 1 lub drugi, udźwig 101 - 8.000 
zł/szt, - 5.000 zł. Oława, tel. 071/301-54-78.0602/48-54-40 
WÓZEK WIDŁOWY RAK spalinowy • 6.000 zł. Strzelin, tel. 
071/302-24-16,0606/35-02-93 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 7 wspomaganie, niski maszt, stan 
b. dobry, - 6.500 zł. Zielona Góra, tel. 0603/28-37-82 
WÓZEK WIDŁOWY RAK. 1985 r. z silnikiem C-330. udźwig 
1.251, - 7.000 zł. Nowa Wieś. tel. 062/722-22-46 
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS. 1997 r. udźwig 5 1. 
wys. podnoszenia 4 m. silnik Perkins (diesel), boczny, • 65.000 
zł + VAT, tel. 0606/45-67-19
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, diesel udźwig 6 ,31, wys. pod
noszenia 3,20 m, krótkie, długie widły + urządzenie dźwigo
we, wspomaganie kier., stan b. dobry - 17.000 zł. Węgliniec, 
tel. 0606/31-30-37,075/732-18-45 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF 2 tony, silnik 3-cylindrowy, chło
dzony powietrzem, po remoncie, gotowy do pracy, łyżka do 
załadunku materiałów sypkich, -16.000 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
22-18-33
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF udźwig 3.5 t. wspomaganie 
kier., wys. podnoszenia 3.5 m, nowe akumulatory, - 9.500 zł. 
Zduny. tel. 0602/13-94-73
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1979 r., diesel, udźwig 6 .3 1, 
wys. podnoszenia 3.2 m, wspomaganie kier., stan dobry, -
10.000 zł. Strzegom, tel. 0601/58-71-12
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF. 1980 r. udźwig 3 .51 - 9.000 zł 
+ VAT. Zimana Woda. tel. 076/818-73-83,0605/28-37-66 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF, 1984 r. udźwig 3.200 kg, bliź
niacze koła, skrzynia biegów automatic, do sprowadzenia z 
Niemiec, stan b. dobry, - 9.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/ 
10-2531
O  WÓZKI WIDŁOWE RAK. GPW elektryczne i spali

nowe oraz części i maszty o  udźwigu 1.2-2.51, do 
remontu i po remoncie • od 4.000 do 14.000 zł. Wro
cław, tel. 071/352-42-92,0602/60-72-32 01022011

ZAMIATARKA samojezdna, benzyna, - 2.200 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61

TERENOWE
O  „A A A ... ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA CAŁE I 

PO WYPADKU KUPIĘ” : lekko lub mocno rozbite, 
również uszkodzone mechanicznie i do remontu 
blacharki, po pożarze, kradzieży i całkowicie rozbi
te - osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe i 
vany. Jeżeli posiadasz takie auto dzwoń U! Zała
twiamy wszystkie formalności i dojeżdżamy wszę
dzie, odbieramy auto własnym transportem. Gratis 
II! NAJLEPSZE CENY, III GOTÓWKA NATYCH
MIAST, 24 H II !  W roc ław , te l. 0601/21-75-42 
(non-stop), 0601/77-61-54 81009531

DAEWOO MUSSO. 1998/99 r„ 60 tys. km, 2900 ccm, TDI, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, na gwarancji do 
06.2002, bez wypadku, I właściciel, serwisowany, • 50.000 zł 
♦ VAT. Namysłów, tel. 0501/29-75-20 
DAEWOO MUSSO VAN, 2000 r., 12 tys. km, 2900 ccm, TDi, 
4 WD • elektronik, ABS, ADS, TSC, klimatyzacja, centralny

* zamek, poduszka pow., el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, aluminiowe fełgi, drewno, wspomaganie kier., immobili
zer, RO, 3 lata gwarancji, ekonomiczny silnik Mercedesa, stan 
idealny, • 48.000 zł *  leasing w EFL. Dzierżoniów, tel. 074/ 
832-38-88,0602/62-00-93
FORD BRONCO II, 1987 r., 2900 ccm czamy, klimatyzacja, 
hak, welur, 4x4, orurowany, zadbany, stan b. dobry, -14.500 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/642-93-31.0607/11-57-62 
FORD BRONCO, 1995 r. 4x4, klimatyzacja, RM, el. otw. szy
by, katalizator, • 20.500 zł (możliwe raty). Zieleniec, teł. 074/ 
866-04-40
FORD EXPLORER, 1996 r.. 170 tys. km, 4000 ccm kupiony 
w Niemczech, bez wypadku, pełny serwis (udokumentowany 
przez ASO Ford), wersja europejska, pełne wyposażenie, stan 
idealny, - 62.000 zł. Wrocław, tel. 0600/24-00-24. 071/ 
348-61-55 wieczorem (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
W internecie pod numerem - A00494 www.autogielda.com.pl) 
FORD EXPLORER, 1999 r., 8 tys. km, 4000 ccm, benzyna, 
skóra, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane szy
by, automatic, RM, reiingi dachowe, - 85.000 zł. Pieszyce, tel. 
074/832-40-88
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.com.pl)
GAZ 69 M, 1962 r. silnik Mercedesa, stan b. dobry, • 4.500 zł. 
Opatówek, tel. 062/761-85-90 po godz. 20 
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, 1965 r., 2000 ccm zielony, silnik dolnozaworowy, 
przebieg 4400 km, bez prawa rejestracji lub z dokumentacją,
- 4.500 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08 
GAZ 69,1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna 4 x4 , spraw
ny, nowy silnik, opony i felgi, zarejestrowany na 8 osób i 500 
kg, atrakcyjny wygląd, orurowana kabina kabrio + stelaż i plan
deka, garażowany, przegląd do 04.2002 r. + części gratis - 
5 .700 zł lub zamienię na Mercedesa 307 D (do remontu) lub 
Ursus C-360, dopłacę 4.000 zł. Chojnów, tel. 0603/43-36-98 
HONDA HRV, 2000 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 4x4 WD, z ho
mologacją na ciężarowy, pełne wyposażenie, kupiony w sa
lonie w Polsce, • 66.000 zł. Żarów, tel. 074/858-91-07 
ISUZU CAMPO GLX, 1991 r., 130 tys. km, 2300 ccm, 4x4, 
atrakcyjny wygląd, 800 kg, 4 osoby, - 20.000 zł lub zamienię 
na diesle, Mercedesa łub prod. japońskiej. Jeszkowice, tel. 
071/318-04-19

-  ISUZU TROOPER, 1987 r., 164 tys. km, 2200 ccm, turbo D, 
stan b. dobry, po całkowitym remoncie blacharsko-mechanicz- 
nym, ekonomiczny, zadbany, wspomaganie, centralny zamek, 
-15.400 zł. Wrocław, tel. 0604/97-40-16 
ISUZU TROOPER, 1988 r., 2300 ccm, turbo D centralny za
mek, wspomaganie kier., RM, hak, oryginalny lakier, -17.500 
zl lub zamienię na tańszy do 7.000 zł. Legnica, tel. 0603/ 
26-94-66
ISUZU TROOPER, 1989 r., 2600 ccm, turbo, inst. gazowa, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, długi, 4x4, centralny zamek, wspo
maganie kier., eł. otwierane szyby, alarm + pilot, immobilizer, 
stan b. dobry, • 15.800 zł lub zamienię na osobowy. Wołów, 
tel. 071/389-48-06
ISUZU TROOPER. 1991 r.. 2800 ccm, TDI 5-drzwiowy, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., podg. 
siedzenia, aluminiowe felgi, reiingi 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)
JEEP CHEROKEE 4 WD, 1976 r., 206 tys. km, 4000 ccm, inst. 
gazowa, po całkowitej odbudowie udokumentowanej zdjęcia
mi, automatic, klimatyzacja, jedyny egzemplarz w Polsce, w 
internecie na str. www.gieldafirm.pl/JEEP, - 26.000 zł. Wro
cław. tel. 349-44-12.352-07-93 
JEEP CHEROKEE. 1989/90 r., 170 tys. km. 4000 ccm, ben
zyna, stan b. dobry, wspomaganie kier., centralny zamek, kli
matyzacja, 5-drzwiowy, inst. gazowa, aluminiowe felgi, el. re
guł. reflektory, - 17.500 zł. Nysa, tel. 077/433-51-31 do 
godz. 17,0606/40-36-78
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993 r., 4000 ccm pełne wypo
sażenie, skóra, klimatyzacja, stan dobry, 119 tys. km • 38.000 
z ł. ., teł. 071/347-89-41
JEEP GRAND CHEROKEE, 1997 r., 120 tys. km, 5200 ccm 
zielony metalic, automatic, insL gazowa, ABS, centralny za
mek, hak, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, komputer pokł., klimatyzacja, poduszka pow., sprowa
dzony w całości, I właściciel, kompletna dokumentacja, skó
rzana tapicerka immobilizer - 82.000 zł lub zamienię na tań
szy. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-52-54, 0605/41-08-03 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem -AG0198 www.autogielda.com.pl)

SPRZEDAŻ UŻYWANYCH CZĘŚCI DO AUT TERENOWYCH
PA JER O  
PA TR O L  
T E R R A N O  
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4  R U N N E R  
T R O O P E R  
L A N D  C R U IS E R  i in n e

■ s *

061 
813 07 03
0-605 300 300 
0-608 300 300

D krótki, nierejestrowany w Polsce, • 80.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/18-13-97
NISSAN KING CAB PICK-UP, 1991 r., 138 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, Terrano, 4 osoby *  1.100 kg, centralny zamek, serwo, 
el. otwierane szyby, welur, orurowany, ospoilerowany, alumi
niowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 27.500 zł 
lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN PATROL, 1983 r., 150 tys. km, 3300 cdm krotki, hard- 
top, silnik z 1987 r., turbo, nowe wtryski, układ hamulcowy, 
blacharka do poprawek, -12.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/ 
29-70-01 lub 075/752-32-79
NISSAN PATROL, 1987 r., 3300 ccm, diesel zarejestrowany 
na 7 osób, wspomaganie kier, - 16.500 zł lub zamienię na 
Daewoo Matiz, Fiat Seicento. Wrocław, tel. 071/346-67-47, 
0600/50-79-04
NISSAN PATROL. 1992 r.. 95 tys. km. 2800 ccm, TD krótki, 
poszerzone błotniki, dodatkowe rurowane progi, wspomaga
nie, zdejmowana nadbudówka, 2 komplety kół, 6 miesięcy w 
kraju, - 24.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25,0603/69-19-06 
NISSAN TERRANO, 1988 r., 190 tys. km, 2400 ccm, benzy
na, instalacja gazowa, szyberdach, centralny zamek, alarm, 
radio, 2 dodatkowe komplety kół, • 19.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-85-29
NISSAN TERRANO, 1990 r., 2400 ccm, benzyna, inst. gazo
wa, 3-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i re
flektory, szyberdach, aluminiowe felgi, alarm, orurowany, -
25.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-17-57,0604/79-97-49 
NISSAN TERRANO, 1993 r., 190 tys. km, 2700 ccm, turbo D, 
5-drzwiowy, orurowany, el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, aluminiowe felgi, centralny zamek, garażowany, stan b. 
dobry, • 36.000 zł lub zamienię na osobowy w podobnej ce
nie. Bolesławiec, tel. 075/732-40-61,0605/06-73-40 
NISSAN TERRANO, 1994 r., 2700 ccm, turbo D czerwony 
metalic, RO, eł. otwierane szyby, 4WD, wspomaganie kier., 
hak, el. reguł, lusterka, centralny zamek, alarm, kompletna 
dokumentacja, sprowadzony w całości, atrakcyjny wygląd, -
40.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-52-20,0601/59-12-27 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0187 www.autogielda.com.pl)
NISSAN TERRANO, 1994 r...111 tys. km, 2700 ccm, turbo D, 
el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, szyberdach, wspoma
ganie kier., centralny zamek, alarm, opony zimowe, 4-drzwio- 
wy, • 40.000 zł lub zamienię. Rawicz, teł. 0601/59-12-27 
NISSAN TERRANO II, 1995 r., 130 tys. km, 2700 ccm, turbo 
D, 4 x 4. el. otwierane szyby, szyberdach, orurowany, alumi-

ny metalic, 5-biegowy, wspomaganie kier., 4WD, ABS, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, poduszka 
pow., sprowadzony w całości, kompletna dokumentacja, atrak
cyjny wygląd, - 68.000 zł. Wrocław, tel. 0602/48-10-55, 071/
311-52-97 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem • AG0193 www.autogielda.com.pl) ®
SUZUKI JIMNY CABRIO, 2000 r., 22 tys. km, 1300 ccm, 16V 
wspomaganie kier., 2 poduszki pow., el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, el. reguł, reflektory, halogeny, 4x4, - 49.000 
zł. Głogów, tel. 076/834-64-66 po godz. 19 
SUZUKI SAMURAI 4WD, 1988 r., 132 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, 5-biegowy, hardtop, softtop (cabrio), orurowany, pia
sta wolnobiegowa, specjalna osłona podwozia do jzady po 
terenie + 4 felgi, stan b. dobry, na białych tablicach • 5.000 
DEM. Ulanowice, gm. Otmuchów, tel. 0608/76-66-07 
SUZUKI YTTARA, 1990 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
3-drzwiowy, twardy dach, orurowany, - 15.500 zł lub zamie
nię. Namysłów, tel. 077/410-30-39

wszędzie, odbieramy auto własnym transportem. 
Gratis !!! NAJLEPSZE CENY, U! GOTÓWKA NA
TYCHMIAST, 24 H !!! Wrocław, tel. 0601/78-82-84 
(non-stop), 0601/70-764 5 81009541 

AUTO • HANDEL „PALCARS": sprzedaż-skup aut 
powypadkowych, uszkodzonych i całych. W ofer
cie na placu zawsze ponad 50 aut uszkodzonych. 
CENY KONKURENCYJNE!!! Kupujący nie płaci po
datku od kupna. Zapewniamy tani transport na te
renie całego kraju. Prowadzimy również SPRZEDAŻ 
CZĘŚCI UŻYWANYCH, CAŁODOBOWĄ POMOC 
DROGOWĄ I SKUP AUT, czynne. 8-17.30, Wrocław, 
kier., Jelcz, 500 m za CPN, przy przej. kolejowym, 
ul. Swojczycka 99, tel. 071/348-34-78 (fax), 0601/ 
21-7542,0601/70-17-36 non-stop 81009561

P O M O C  D R O G O W A
O  SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm, ko lor grafitowy 

metalic, spoilery w  kolorze żółtym, 4 x4 ,5*biegowy,
• 19.900 z ł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/ 
374-27-97,0602/7949-88 87022491

SUZUKI VTTARA, 1994 r., 95 tys. km. 1600 ccm. alarm + pi
lot, immobilizer, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, - 24.000 zł. O  
Wrocław, tel. 071/346-6747, 0600/50-79-04 
SUZUKI VITARA LONG, 1995 r.. 69 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
długi, 5-drzwiowy, bez wypadku, stan b. dobry, oclony w cało
ści w 1996 r, - 35.000 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/ 
398-31-35,0603/49-99-92 O
SUZUKI VITARA CABRiOLET, 1996 r., 130 tys. km, 1600 ccm 
alarm + pilot, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspoma
ganie kier., przednia rama, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 0606/ 
85-65-50
TARPAN HONKER, 1990 r., 68 tys. km, 2500 ccm, turbo D. w 
ciągłej eksploatacji, silnik 175 KM, zarejestrowany na 8 osób, 
ważny przegląd, -14.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-80-44

CAŁE I POWYPADKOWE KUPIĘ po wypadku, cał
kowicie rozbite, spalone, płacę gotówką natych
miast, w łasny transport, fachowe doradztwo, auta 
osobowe, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, 
aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0605/38-04-78 
81009911

0601/71-69-78,0601/77-87-40 to  numery telefonów, 
które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wypad
ku, natychmiastowa wypłata gotówki, transport gra
tis, wystarczy zadzwonić. Wrocław 81009931

„UNIWER AUTO”  kupi każdego Fiata 126p, rok i stan 
techniczny obojętne, b. chętnie auto po wypadku. 
Wydajemy zaświadczenia potrzebne do wyrejestro
wania pojazdu. Posiadamy własny transport Uwa
ga - w yp ła ta  g o tó w k i w  20 m inu t! Zadzwoń i 
sprawdź! Czynne całą dobę. Wrocław, tel. 071/ 
342-62-64 (i fax), 0501/40-31-35 01023751

K U P IE A U T O SKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA 
CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓWKĄ 
tel. 0-603 502 452

niowe felgi, stan idealny, zarejestrowany jako ciężarowy, • 
51.000 zł. Opole, tei. 0604/28-17-87 
NISSAN TERRANO II, 1995 r„ 60 tys. km, 2400 ccm. 16V, 
orurowany, koła chromowane, RO, aluminiowe felgi, wspo
maganie kier., ABS, ASR, RO Sony, 4x4, sprowadzony w ca
łości, kpmpłetna dokumentacja, dużo dodatków, atrakcyjny 
wygląd; stan idealny, - 51.000 zł lub zamienię na większy te
renowy albo na Mercedesa 140 S. Wrocław, tel. 0501/62-40-39 
NISSAN TERRANO, 1997 r., 2700 ccm, TDi biały, 4x4, klima
tyzacja, kompletne el. wyposażenie, ABS -15.000 DEM + cło 
i transport. Głogów, tel. 076/833-40-96 
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, teł. 071/346-61-96 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - A00428 www.autogieida.com.pl)
OPEL FRONTERA, 1992 r., 110 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 
4x4, długi, orurowany, reiingi, centr. zamek, elektr. otw. szyby 
i reg. lusterka, wsp. kierownicy, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, 
przegląd ważny do 04.2002 r, - 23.900 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-27-28 do 18, 075/644-03-95 
OPEL FRONTERA, 1993 r., 205 tys. km, 2300 ccm, TDi, kom
pletna dokumentacja, hak. 4x4,54rzwiowy, radioodtwarzacz,

TOYOTA 4RUNNER, 1992 r., 190 tys. km, 2500 ccm, turbo D 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, 4x4, aluminiowe felgi i progi, dodatkowe nad
kola, podniesiowy, poszerzony, RO Kenwood. stan b. dobry, -
37.000 zł lub zamienię na osobowy. Świdnica, tel. 074/ 
853-13-68, 0606/1840-18
TOYOTA LAND CRUISER HJ60,1986 r., 400 tys. km, 4000 
ccm, diesel, atrakcyjny wygląd, wspomaganie kier., 4x4, sze
rokie koła, długi, - 26.000 zł. Jeszkowice, tel. 071/318-04-19 
TOYOTA LAND CRUISER, 1988 r., 220 tys. km, 2400 ccm, 
turbo D, 4x4, centralny zamek, wspomaganie kier., zdejmo
wany dach, stan b. dobry, zadbany, - 21.000 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/771-77-84
TOYOTA LAND CRUISER 4WD, 1993 r., 200 tys. km, 2500 
ccm, turbo D wiśniowy metalic, centralny zamek, wspomaga
nie kier., welur, RO Philips, stan b. dobry, • 32.000 zł. Wro
cław, tel. 346-5544 do godz. 16,343-21-06 po godz. 16 
TOYOTA RAV4,1996/97 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 16V zielo
ny metalic, el. otwierane szyby i reguł, lusterka, immobilizer, 
orurowany, nakładka na tylne koło, ABS, klimatyzacja, RO, 
komputer, hak, 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 469,1980 r., 2000 ccm, diesel, po remoncie kapitalnym.

ALFA ROMEO 146, 1997 r., 40 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie kier., 
centralny zamek, w całości lub na części, lekko uszkodzony 
przód i tył, techn. sprawny, kompletna dokumentacja, • 16.500 
zł. Milicz, tel. 0603/86-83-58
ALFA ROME0155 TS, 1997 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, uszkodzony prawy bok, drzwi przednie i tyl
ne prawe, prawy słupek środkowy, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-63-73
ALFA ROMEO 164,1992 r., 3000 ccm, V6, zielony metalic, 
instal. gazowa, uszkodzony prawy przód, klimatyzacja, ABS, 
aluminiowe felgi, el. reguł, szyby, lusterka, centralny zamek, 
komputer, wspomaganie i inne dodatki oprócz skóry, zareje
strowany, udokumentowane pochodzenie, stan b. dobry, za
dbany, - 7.300 z ł, do neg.. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/ 
70-7645
ALFA ROME0166,1999 r„ 80 tys. km, 2500 ccm, V6,24V, 
seledynowy metalic, klimatronic, ABS, .trikolor*,' 4 poduszki 
pow., centr. zamek + alarm i pilot, wszystkie elektryczne do
datki, alum. felgi, RO + CD, komputer pokładowy, wykończe
nia skórzane i chromowe, nawigacja, lekko uszkodzony, 
jeżdżący. - 59.000 zł. Lubin. tel. 076/842-72-85,0601/75-72-01 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - AG0186 www.aUtogielda.com.pl)

NAJLEPIEJ PŁACIMY ł

KIA SPORTAGE. 1998 r., 65 tys. km, 2000 ccm. TDI, el. otwie
rane szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspo
maganie kier., 4x4, obrotomierz, aluminiowe felgi, orurowa
ny, hak, stan idealny, - 46.000 zł lub zamienię na tańszy, Ford 
Escort diesel. Wrodaw, tel. 071/390-63-07 
LADA NIVA 4WD, 1984 r., 1600 ccm, benzyna po remoncie 
blacharki, po lakierowaniu, nowy akumulator, RM, hak, • 7.000 
zł. Nowa Ruda, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/59-52-59 
LADA NIVA, 1986/87 r., 1600 ccm, benzyna, po remoncie, 
nowa karoseria, szyberdach, orurowany, stan b. dobry, • 9.000 
zł. Lubań, tel. 075/72149-74
LAND ROVER DISCOyERY, 1994/95 r., 2500 ccm, TDi, kom
pletna dokumentacja, I właściciel, sprowadzony ze Szwajca
rii, wspomaganie kier., ABS, el. otwierane szyby (4), el. reguł, 
lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, reiingi dachowe, ra
dioodtwarzacz z CD Blaupunkt, centralny zamek, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, - 47.000 zł. Legnica, tel. 076/854-74-51, 076/ 
854-78-08
MERCEDES 320 ML, 1998 r. pełne wyposażenie, - 140.000 
zł lub zamienię. Nysa, tel. 0602/51-96-63 *
MITSUBISHI PAJERO, 1988 r., 140 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D srebrny metalic, krótki, orurowany, stan b. dobry, na za
chodnich tablicach - 3.600 DEM. Oława, tel. 0503/89-92-39 
O  MITSUBISHI PAJERO, 1989 r., 3000 ccm, V6 błękit

ny metalic, przedłużony, in s t gazowa, wspomaga
nie kier., centralny zamek, pełne wyposażenie el, - 
19.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/ 
374-27-97,0602/7949-88 87022541

MITSUBISHI PAJERO, 1992 r., 3000 ccm, V6 nowy model, 
długi, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, orurowa
ny, aluminiowe felgi, alarm i inne dodatki, - 35.000 zł lub za
mienię. Poznań, teł. 0601/71-76-67 
MITSUBISHI PAJERO. 1992 r.. 190 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
orurowany, halogeny, nowe opony, stan b. dobry, - 33.500 zł. 
Wrocław, tel. 317-77-60.0601/79-85-09 
MITSUBISHI PAJERO. 1993 r., 157 tys. km. 2500 ccm, TDi, 
klimatyzacja, ei. otwierane szyby i szyberdach, el. reguł, lu
sterka, centralny zamek, wspomaganie kier., orurowany, hak, 
aluminiowe felgi, reiingi dachowe, 3-drzwiowy, udokumento
wane pochodzenie, nowe opony, - 32.000 zł lub zamienię na 
MB Vito. Rawicz, tel. 065/543-75-72,0602/60-1746 
MITSUBISHI PAJERO, 1998 r., 19 tys. km, 2500 ccm, turbo

wspomaganie kier., reiingi dachowe, szyberdach, - 29.000 zł 
lub zamienię. Otmuchów, tel. 077/431-57-91,0601/94-57-91 
OPEL FRONTERA, 1994 r., 2000 ccm, GSI, orurowany. halo
geny, wyciągarka, CD + CB, filtr na zewn., 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 30.000 zł lup zamienię na Nissana Patrola, z do
płatą. Polanica Zdrój, tel. 0603/52-32-04 
OPEL FRONTERA LONG, 1994 r., 130 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, wspomaganie kier., centralny zamek, RO, reiingi 
dachowe, orurowany, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 34.000 
zł. Zbąszynek, tel. 068/384-97-39,0602/36-8148 
O  OPEL FRONTERA, 1996 r., 2800 ccm, TDI, bordowy 

metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. 
regulowane i podgrzewane lusterka, skórzane pod
grzewane fotele, klimatyzacja, szyberdach, alumi
niowe felgi, wspomaganie kier., orurowany, - 55.000 
zł. Rawicz, tel. 065/54745-69 01028041

OPEL FRONTERA, 1996 r., 2300 ccm. diesel, - 26.000 zł. 
Błonie, tel. 0601/41-83-87
OPEL FRONTERA SPORT CABRIO, 1996 r„ 93 tys. km. 2000 
ccm, 16V aluminiowe felgi. RO, el. otwierane szyby, alarm, 
immobilizer, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0601/78-52-53, 0501/ 
9448-76
OPEL FRONTERA, 1996/97 r., 2800 ccm, TDi czamy meta
lic, klimatyzacja, ABS, szyberdach, centralny zamek, oruro
wany, inne dodatki, - 56.000 zł. Leszno, tel. 065/52949-95, 
0603/13-95*16
OPEL FRONTERA, 1997 r., 2500 ccm. TDS, 5-drzwiowy, alu
miniowe felgi, 2 poduszki pow., szyberdach, welurowa tapi
cerka, - 46.000 zł. Stronie SI., tel. 074/814-18-46 
OPEL FRONTERA, 1997 r., 43 tys. km. 2200 ccm; 16V Eco
tec, klimatyzacja, 2 poduszki pow., pełne wyposażenie elektr., 
szyberdach, aluminiowe felgi, podgrz. siedzenia, hak, oruro
wany, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 071/78946-95,0603/68-62-78 
SUZUKI GRAND VITARA, 1999 r., 2000 ccm, turbo D srebr-

nowy lakier, nowa plandeka, nowy akumulator, wysokie sie
dzenia, pokrowiec na koło zapasowe, stan b. dobry, RM, ha
logeny, orurowany, - 8.300 zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-56-77 
UAZ, 1980 r. zarejestrowany, stan dobry, sprawny, - 3.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
UAZ 469 B, 1981 r. 100% oryginalny, nowa plandeka, spraw
ne napędy, silnik, po remoncie, szerokie opony, • 3.500 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0602/62-74-32 
UAZ, 1987 r., benzyna, plastikowy dach, - 4.500 zł. Sieradz, 
tel. 0601/36-01-76
UAZ 469 B, 1988 r. plastikowa nadbudówka, nowy akumula
tor, sprawny, - 3.500 zł. Rozciszów, tel. 074/836-97-26 
UAZ 469B, 1989 r., 2400 ccm, benzyna instalacja gazowa, 
napędy sprawne, po remoncie kapitalnym blacharki, nowe 
błotniki, - 4.500 zł. Kowary, tel. 075/718-23-84 
UAZ 452,1990 r„ 2445 ccm, benzyna po remoncie blacharki 
i ukł. jezdnego, stan silnika b. dobry, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
071/32545-29 po 20 (sob.-niedz.)
UAZ, 1991 r., 850 ccm, • 8.000 zł. Gubin, tel. 068/359-90-38 
UAZ 469 B, 1991 r. techn. sprawny, zarejestrowany, plastiko
wa nadbudówka, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 362-14-10, 0601/ 
56-23-64

USZKODZONE
AUTA CAŁE I PO WYPADKU KUPIĘ: lekko lub moc
no rozbite, również uszkodzone mechanicznie i do 
ftm on tu  blacharki, po pożarze, kradzieży i całko
wicie rozbite • osobowe, terenowe, dostawcze, cię
żarowe i vany. Jeżeli posiadasz takie auto dzwoń 
!!! Załatwiamy wszystkie formalności i dojeżdżamy

Po wypadku 
lub do remontu

Wrocław, tel. 071/372-65-23, 0-90 399-660

O 601 77 6 154 } 
|S  0 60121 75 42 

telJfax 071/348-34-78,
e-mail: palcars@wp.pl j

POMOC DROGOWA 24h-PARKING

AUD1100,1980 r. uszkodzona blacharka, • 1.300 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/643-89-70.0603/86-84-52 
AUD1100,1982/83 r., 2000 ccm .cygaro’ , kompl. rozbity, za
rejestrowany, kompl. dokumentacja, - 1.400 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0606/87-82-39
AUD1 100, 1984 r., 1800 ccm, srebrny, instalacja gazowa, 
uszkodzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zde
rzak), geometria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO, bez 
korozji, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, - 4.000 zł lub 
bez inst. gazowej - 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11,0601/ 
21-7542
AUD1100,1987 r., 145 tys; km, 2200 ccm, wtrysk, czerwony, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny zamek, 
szyberdach, aluminiowe felgi, klimatyzacja, hak, uszkodzone 
prawe drzwi, - 6.300 zł. Wrodaw, tel. 0503/99-55-55 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm, srebrny, 4 x 4 , mocno 
uszkodzony przód lewy, sprowadzony w całości, silnik i skrzy
nia biegów nieuszkodzone, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
79-30-14
AUD1100 C 4 ,1991 r., 180 tys. km, 2800 ccm, V6, bordowy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzony, cena do uzgod
nienia. Szczepanów, woj. wrocławskie, tel. 0605/60-30-20, 
0603/99-94-13 (k00082)
AUD1100 C4, AVANT, 1991/92 r„ 170 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, kombi, czerwony, do lakierowania przedni zderzak, w 
pełni sprawny, sprowadzony w całośd, II właściciel, ABS, RO, 
centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaganie, szy
berdach, oznakowany, udokumentowane pochodzenie, - 
16.700 zł , do neg.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 071/ 
348-26-11
AUDI 80, 1978 r., 1300 ccm uszkodzone sprzęgło, zareje
strowany, ważny przegląd, bez wypadku, -1.400 zł. Młyńsko, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0601/57-2241 
AUDI 80,1982 r., 135 tys. km, 1600 ccm. zielony, uszkodzo
ny silnik, welurowa tapicerka, -1.500 zł. Złotoryja, tel. 0607/ 
15-17-77
AUDI 80, 1986 r., 180 tys. km. 1800 ccm. benzyna, szary 
metalic, centr. zamek, szyberdach, alarm, po wymianie aku
mulatora, amortyzatorów, osłon, przegubów i sprzęgła, stan 
ogólny silnika bardzo dobry, RO, uszkodzone tylne lewe drzwi, 
koszt naprawy dó 1000 zł, - 5.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
72240-55
AUDI 80,1987 r., 198 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
uszkodzona lewa strona, wgnieciony środek dachu, kpi. do-
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PRZEWOZY NA LAWECIE 
wypożyczalnia lawet

kumentacja, koszt naprawy 3.000 zl. - 4.300 zl. Brzeg, tel. 
0608/08-36-74 - ; . ^  $  '• T  '  ’
AUDI 80,'T98£-r.;f8(j|j ccm, benzyna, kolor wiśhiowyj mocno 
usżkodzony.przód, kpi. dokumentacja, - 3.800 zl. Unisław SI., 
tel; 074/845-15-59,0608/49-04-58 
AUDI 80 B 3,1990 r„ 153 tys. km, 2000 ccm, benzyna, żółty 
metalic, wspomaganie kierownicy, szyberdach, centr. zamek, 
el. reg. lusterka^ el. otw. szyby, hak, atrakc. wygląd, lekko 
porysowane prawe drzwi i błotnik przedni, • 10.500zł. Brzeg, 
tel. 0607/42-77-43
AUDI 80 COUPE, 1990 r. mocno uszkodzony, - 3.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 0601/78-25-01
AUDI 80,1991 r.,\1800 ccm, wiśniowy metalic, wspomaga
nie, uszkodzona maska, lampy, poobijany, na chodzie, - 8.200 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
AUDI 80 B4, 1992 r., 138 tys. km, 2000 ccm, wiśniowy, 90 
KM, wspomaganie, szyberdach el., welur, w Polsce od 2000 
r., dach lekko uszkodzony, - 16.500 zł. Stare Bogaczowice, 
tel. 074/845-26-45
AUDI 80 B 4,1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm. benzyna, ciem
nozielony metalic, ABS, centralny zamek-+ pilot, alarm, auto
matic, procon-ten, Mul-T-Lock, el. szyberdach, el. reguł, lu
sterka, el. reg. reflektory, podgrz. fotele, aluminiowe felgi, ser
wisowany w ASO, lekko uszkodzony tył, sprawny, -13.900 zł. 
Wrocław, tel. 0501/21-23-78
AUDI 80 B 4,1993 r., 2000 ccm, biały, ABS, wszystkie el. do
datki, webasto, szyberdach, uszkodzony przód, • 12.900 zł. 
Legnica, tel. 0603/30-48-23
AUDI 80 B4,1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, perłowogranato
wy metalic, centralny zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka 
i szyberdach, ABS, RO, alum. felgi, uszkodzone drzwi i słu
pek, technicznie sprawny, do sprowadzenia z Niemiec, cena
- 4.500 DEM + cło. Środa Śląska, tel. 071/317-15-57,0603/
46-43-81
AUDI 80 B4 AVANT, 1995 r., 89 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie, uszkodzony tył, sprawny, do 
sprowadzenia z Niemiec, stan idealny - 10.000 DEM + cło. 
Jawor, tel. 0607/39-08-51
AUDI A 3 ,1998/99 r., 41 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czamy 
metalic, po remoncie blacharki, uszkodzony, 4 poduszki pow., 
klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
3-drzwiowy, - 44.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/
815-43-36, 0606/41-31-80
AUDI A4 TDI, 1996 r., 92 tys. km, 1900 ccm, srebrny metalic, 
centralny zamek, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
ABS, poduszka pow., książka serwisowa, • 42.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/591 -62-72,0609/63-50-47 
AUDI A 6 ,1995/96 r., 140 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, śnieżno
biały, model 1996 r., lekko uszkodzony (wgnieciony błotnik 
lewy przedni i urwana końcówka drążka kierowniczego), ni
ski koszt naprawy (maksymalnie 1.500 zł), 2 poduszki pow., 
klimatronic, komputer, ABS, el. reg. lusterka i świata, el. otw. 
szyby, wspomaganie centralny zamek - 31.900 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 
AUDI A 6 ,2000 r., 1900 ccm, turbo D, czamy, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, bez wypadku, • 71.000 zł. Legnica, tel. 
0603/30-48-23.
BMW 303,1979 r., srebrny metalic, mocno uszkodzony, kpi. 
dokumentacja, - 500 zł. Pleszew, tel. 0600/34-27-09 
BMW 316,1980r., 1600 ccm, bordowy, zarejestrowany, prze
gląd do 02.2002 r., roczne panewki, szlif wału, pierścienie, 
ukł. wydechowy, tylne amortyzatory, pompa wody, 4 zagłów
ki, obrotomierz, po.lekkiej.stłuczce, techn. sprawny, - 1%400 zł 
lub zamienię na motocykl. Nowa Sól, tel. 068/387-59-54 
BMW 316 E36,1991 r., 140 tys. Wn, 1600 ccm, benzyna, czar
ny, el. otw. szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, el. reg. 
reflektory, ABS, klimatyzacja, skórzana tapicerka, uszkodzo
ny prawy narożnik (lampa, maska, zderzak, błotnik i grill), 
podłużnice i chłodnice nieuszkodzone, -13.000 zł. Nysa, tel. 
077/433-06-50
BMW 316 i, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie, szyberdach el., klimatyza
cja, uszkodzony (braki w osprzęcie), sprawny, - 25.000 zł lub 
zamienię. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17 
BMW 316 COMPACT, 1995/96 r., zielony metalic, uszkodzo
ny dach, na chodzie, alum. felgi, el. otw. szyby, 2 x poduszka 
powietrzna, kompletna dokumentacja, • 21.000 zł. Wrocław, 
tel. 071//372-87-60
BMW 318,1981 r. całkowicie zniszczony, i  1.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/781-93-55,0606/70-96-54 
BMW 318,1988 r. w całości lub na części, - 1.500 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 0607/47-35-35
BMW 318IS, 1990/91 r., 1800 ccm, czamy, całkowice uszko
dzony, - 3.300 zł. Złotoryja, tel. 0607/15-17-77 
BMW 318 I E-36, 1991/92 r. nowy model, bardzo mocno 
uszkodzony, zarejestrowany w kraju, -  6.300 zł. Lódź, tel. 
0608/80-49-02
BMW 320, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, do poprawek 
inst. gazowa, alum. felgi, 2 nowe opony, RM, 3-drzwiowy, -
10.500 zl. Świebodzice, lei. 0601/49-77-39 
BMW 320,1980 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, uszkodzo
ny silnik, po remoncie blacharki, el. reg. lusterka, szyberdach, 
ospoilerowany, wersja sportowa, pilnej - 2.500 zł. Łagów, tel. 
0605/40-11-58
BMW 320 E-36,1991 r.t 2000 ccm, 24V, kolor grafitowy; -bo
gate wyposażenie, do małych poprawek, - 18.300 zł. Legni
ca, teł. 0603/30-48-23 .
BMW 518 AVANT, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, uszkodzona lewa strona, zarejestrowany, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/22-18-33 
BMW 520,1983 r., złoty metalic, el.szyby i lusterka, wspoma
ganie, przyciemniane szyby, po wymianie głowicy, przegu
bów, sprężyn, wahacze, nowe klocki hamulcowe, stan b. do
bry, lekko uszkodzony przód, maska, grill, zderzak, dodatko
wo 4 opony, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0502/39-99-02 
BMW 524,1990 r., 190 tys. km, 2400 ccm, turbo D, srebrny, 
do małych poprawek blacharskich, porysowane drzwi i nad
kole prawe tylne, - 9.900 zł. Legnica, tel. 0603/43-25-12 
BMW 524 td, 1991 r.’ 170 tys. km, 2400 ccm, turbo D, bordo
wy metalic, ABS, serwo, el. otwierane szyby, el. szyberdach, 
5-biegowy, welurowa tapicerka, stan idealny, do sprowadze
nia z Niemiec, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0605/69-33-42 
BMW 525, 1991 r., TDS, bordowy, klimatyzacja, poduszki 
pow., tempomat, hak, aluminiowe felgi, lekko uszkodzony tył, 
sprawny, • 21.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/78-24-85 
BMW 535 i, 1979 r., 3500 ccm po spaleniu, polska dokumen
tacja, • 500 zł. Nowa Sól. tel. 0606/95-32-26 
BMW 740,1995 r., szmaragdowy metalic, pełne wyposaże
nie, lekko uszkodzony - naprawa ok. 7 000 zł, - 30.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/70-15-80
BMW 850 CSI, 1992 r., 5000 ccm, bordowy metalic, pełne 
wyposażenie, klimatronic, lekko uszkodzony przód, sprawny,
- 35.000 zl. Leszno, tel. 0609/45-99-56
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, 
brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, silnik 
na chodzie, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
CITROEN AX, 1991 r., 1100 ccm, granatowy, uszkodzony zde
rzak i lampy -1.400 DEM *  cło. Chojnów, tel. 0606/33-12-45 
CITROEN AX, 1991/92 r., 107 tys. km, 1400 ccm, diesel, czer
wony, rozbity kierunkowskaz, stan b. dobry • 2.000 DEM + 
cło. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45,0604/75-02-92 
CITROEN AX, 1995 r., 100 tys. km, 1500 ccm, diesel, zielony 
metalic, lekko uszkodzony, sprawny • 3.800 DEM, - 28.500 zł. 
Legnica, tel. 076/858-55-14,0601/57-34-03 
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
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CITROEN BERLINGO, 2000 r., 13 tys. km, 1900 ccm, diesel
2-osobowy, częściowo przeszklony, boczne drzwi, uszkodzo
ny, faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty śkarbowej, •
23.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/ 
60-78-74
CITROEN EVASION VAN, 1999 r„ 22 tys. km, 2200 ccm, tur- 
bo D, popielaty metalic, wzmocnienie górne, centralny zamek, 
wspomaganie, ABS, poduszki powietrzne (całe), uszkodzony 
prawy przód, cena -16.000 DEM + cło i transport. Góra, tel! 
065/543-33-02
CITROEN JUMPER, 1997 r., 75 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
seledynowy, uszkodzony, - 24.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/ 
725-45-18
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 KOMBI, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, kolor 
kremowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, uszkodzony przód, -
25.000 zł. Góra, tel. 065/543-32-41 
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, V6, kolor grafitowy, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, uszkodzona szyba przednia, bez 
wypadku, - 8.300 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 
z ł , do uzgod.. Wrocław, tel: 0601/78-82-84 
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, V6,24V, 210 kM pełna elek
tryka, skóra, klimatyzacja, komputer, uszkodzona panewka, •
7.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-15-81, 0606/ 
98-14-11
CITROEN XM, 1992/93 r„ 94 tys. km, 2100 ccm, turbo D, czar
ny metalic, do sprowadzenia z Niemiec, pełne wyposażenie, 
uszkodzona pompa wtryskowa, książka serwisowa, stan b. 
dobry, cena • 4.000 DEM. Lwówek śląski, tel. 0607/30-64-13, 
075/782-29-75
CITROEN XSARA COMBI, 1999 r., 1600 ccm aluminiowe fel
gi, wspomaganie, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, kupiony 
w kraju, kpi. dokumentacja, - 17.900 zł. Wrocław, tel! 071/
348-42-16
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm. REFLEX, czer
wony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, .twar
dy” dowód, kpi. dokumentacja, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 0601/
21-75-42, 0601/70-17-36
CITROEN ZX, 1994 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy

FIAT 126p ELX, 1998 r., 12 tys. km, zielonoturkusowy, I wła
ściciel, oryg. przebieg (udokumentowany), książka serwiso
wa, faktura zakupu, alarm, katalizator,-zarejestrowany, waż- 

. ny przegląd, .twardy”dowód rejestracyjny, poobijany lewy bok 
i uszkodzony lekko dach z lewej strony, sprawny, • 4.550 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
FIAT 126p EL, 1998 r., 28 tys. km, 650 ccm, niebieski, mocno 
uszkodzony, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT BRAVA, 1995 r., 1400 ccm poduszka pow., reg. kierowni
ca, wspomaganie, el. reg. reflektory, lekko uszkodzony przód, 
drzwi, -15.600 zł. Bielawa, tel. 074/645-53-85,0608/68-17-53 
FIAT BRAVA, 1997 r., 32 tys. km, 1600 ccm, 16V, wrzosowy 
metalic, klimatyzacja, bogate wyposażenie, do lakierowania, 
- 20.900 zł. Chojnów, tel. 076/818-79-01,0602/89-20-52 
FIAT BRAVO SX, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TD wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, po
duszka powietrzna, radioodtwarzacz, uszkodzony, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 20.500 zł. Odolanów, tel. 062/
733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, zielony, uszkodzony 
przód, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT DUCATO, 1999 r., 60 tys. km, biały, elektr. otw. szyby, 
lekko uszkodzony, sprowadzony z Niemiec, maks. długi i wy
soki, - 48.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-76-71 
FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, 16V 
instalacja gazowa, model z grudnia, ABS, wspomaganie, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, 2 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, uszkodzony, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 27.000 zł. Odolanów, tel. 062/
733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 1600 ccm, benzyna, niebie- 

• ski metalic, po stłuczce, poduszka powietrzna cała, uszko
dzony przód, podłużnice i błotniki całe, - 16.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
FIAT PUNTO, 1994 r., 68 tys. km, 1100 ccm, srebrny, poduszka 
pow. (cała), uszkodzony prawy przód, cena - 3.500 DEM + 
cło i transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
FIAT PUNTO S, 1998 r., 70 tys. km, 1100 ccm, czamy, kupio
ny w salonie, II właściciel, dobry stan opon, do naprawy po
krywa bagżnika (naprawa 200 zł), - 20.000 zł (możliwe raty, 
opłata tylko 1.000 zł). Wrocław, tel. 0503/02-91-89 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 10 tys. km, 1200 ccm, elx, ciemny, 
5-drzwiowy, sprowadzony z Niemiec, zarejestrowany, spraw
ny, - 27.900 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-25-46 
FIAT RITMO, 1982 r., 1700 ccm, diesel pełna dokumentacja, 
lekko uszkodzony, - 1.300 zł. Kluczbork, tel. 0608/84-60-79

KUPIĘ SAM0CH0D PO WYPADKU LUB DO REMONTU
WROCŁAW tel. 071/ 354-36-81

metalic,. uszkodzona lewa tylna strona - 2.300 DEM + cło i 
transport. Góra, teł. 065/543-33-02 
DAEWOO ESPERO <5LX, 1997 r., 49 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach, zbite 
2 szyby, poobijane boki, sprawny, oryg. przebieg, I właściciel, 
klimatyzacja, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, centralny 
zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, kupiony w kraju, książka serwisowa, aktualny przegląd, 
.twardy" dowód rejestr. - 7.950 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 
071/348-26-11
DAEWOO LANOS, 1999 r., 1600 ccm, zielony, mocno uszko
dzony przód, faktura VAT, - 6.500 zł. Nysa, tel. 077/435-39-90, 
0607/38-52-13
DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, jeżdżą
cy, po dachowaniu, geometria zachowana, na gwarancji, I 
właściciel w kraju, -11.200 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
DAEWOO MATIZ, 1999 r. mocno uszkodzony, - 6.000 zł (możl. 
wyst. fakt. VAT). Nysa, tel. 0607/38-52-13 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 1500 ccm, zielony meta
lic, po dachowaniu, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
DAEWOO NEXIA, 1997 r. bardzo mocno uszkodzony, - 3.200 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r„ 1500 ccm, benzyna, biały, 
centralny zamek, el. szyby, uszkodzony prawy bok, drzwi j- 
próg, jeżdżący, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1998 r„ 1500 ccm, zielony meta
lic, mocno rozbity, sprawny, I właściciel, - 3.900 zł. Dzierżo
niów, tel. 0600/60-86-09
DAEWOO NUBIRA II, 1999 r., 1600 cęm, benzyna, srebrny 
metalic, kombi, faktura VAT, mocno uszkodzona lewa strona,
-10.000 zł. Nysa, tel. 077/435-39-90,0607/38-52-13 
DAF 400,1993 r., 2500 ccm, diesel/czerwony, przedłużony, 
podwyższony, bliźniacze koła, kpi. dokumentacja, blaszak, 
stan dobry, uszkodzona głowica, do złożenia, - 5.700 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-41-39, 0503/68-55-57 
DAIHATSU CHARADE, 1984 r.; 1000 ccm, diesel bardzo 
mocno uszkodzony, kpi. dokumentacja, - 1.200 zł. Prudnik, 
tel. 077/437-61-30
FIAT 125p, 1980 r., 1300 cćm, czerwony, -,280 zł. "Michałowi
ce, tel. 071/316-36-01
FIAT 126p, 1979 r. dp remontu, silnik dobry, - 400 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-69-78
FIAT 126p, 1979 r. zniszczony, opłaty ważne do 31.05.2001 
r, -150 zł. Żary, tel. 068/374-40-54 po godz. 20 
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, żółty, stan b. dobry, II właściciel, 
uszkodzona stacyjka, - 500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0504/
92-52-72 .
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, pomarańczowy, uszkodzone 
lewe drzwi, ważny przegląd i OC, - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/
40-31-54
FIAT 126p, 1985 r. spalony, brak części, pełna dokumentacja
- 90 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-85-09,074/871-47-97 
FIAT 126p, 1987 r., • 600 zł lub zamienię na Simsona, inne 
propozycje. Zbytowa k.Bierutowa, tel. 071/315-74-01
FIAT 126p, 1988 r., czerwony, do remontu blacharki, stan b. 
dobry, - 550 zł. Oleśnica, tel. 0600/35-36-53 
FIAT 126p, 1988 r., 90 tys. km, 652 ccm, wiśniowy, stan do
bry, uszk. skrzynia biegów, lekko zadrapany błotnik, przegląd 
do 02.2002 r, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 781-42-98 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, wiśniowy, w ciągłej eksploata
cji, uszkodzony tylny lewy błotnik, • 1.650 zł. Wrocław, tel.
317-84-38, 0601/05-79-11
FIAT 126p BIS, 1991 r. zdekompletowany, bez podzespołów, 
pełna dokumentacja, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, biały, uszkodzony lewy bok, - 
1.850 zł. Rawicz, tel. 065/546-39-21,0605/26-31-20 
FIAT 126p elx, 1995 r., 51 tys. km, 650 ccm, czerwony, po 
przeglądzie, dużo nowych części, tylna szyba ogrzewana, 
dmuchawa, zadbany, stan b. dobry, • 5.300 zL Wrocław, tel. 
373-49-63, 0501/97-79-09
FIAT 126p el, 1995/96 r., 44 tys. km, 650 ccm, zielony, uszko
dzony lewy przód, nowe opony, alternator, sprawny, stan b. 
dobry, - 3.400 zł. Głogów, tel. 0608/52-48-56 
FIAT 126p el, 1996 r„ 55 tys. km, 650 ccm, czerwony, uszko
dzony prawy przód, • 3.950 zł. Wrocław, tel. 361-33-94 po 
godz. 18
O  FIAT 126p, 1997 r. zadbany, uszkodzony przód, sil* 

nik sprawny, okazja!, •  4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
71-69-78 81010821

FIAT 126p, 1997 r., zielony, uszkodzony lewy przód, techn.
sprawny, - 4.500 zł.Głogów, tel. 0604/34-24-05
FIAT 126p el, 1998 r. stan dobry, zadbany, uszkodzony przód,.
- 3.900 zł. Wrocław; tel. 0601/71-69-78

OG977487

FIAT RITMO, 1985 r., 1100 ccm zarejestrowany, do remontu* 
- 800 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-32-49 
FIAT RITMO, 1986 r., 1900 ccm, TDi, czerwony, 4-drzwiowy, 
przyciemnione szyby (półlustrzane), przegląd do 12.2001 r., 
aktualne ubezpieczenie, czarne tablice, brak silnika i skrzyni 
biegów • 750 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-25-20 wieczorem 
FIAT SEICENTO, 1999/00 r., 35 tys. km, 900 ccm, czamy, z 
salonu, I właściciel, po wypadku, do wymiany przednia szyba 
i tylna maska, poobijany, sprawny, pełna dokumentacja, -
12.500 zł. Piszkawa, tel. 071/398-75-80 
FIAT SEICENTO, 2000/12 r., 900 tys. km, niebieski, lekko 
uszkodzony przód i tył, techn. sprawny, - 14.800 zł. Dzierżo
niów, tel. 0603/22-55-40
FIAT SIENA EL, 1998 r., 31 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, wspomaganie, centralny zamek, im
mobilizer, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, kupiony w 
salonie, uszkodzony przód, zarejestrowany w kraju, -10.400 
zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FIAT TEMPRA, 1991 r„ 1600 ccm całk. zniszczony, - 2.800 
zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
FIAT TIPO, 1989 r., 1600 ccm, niebieski metalic, uszkodzony 
(do lakierowania przód), - 5.800 zł. Gostyń, tel. 0603/97-31-96 
FIAT TIPO, 1990 r., 90 tys. km, 1800 ccm, DOHC, 16V, biały, 
centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby,

. uszkodzony 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, sprawny, - 9.900 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Uników, .tel. 043/820-28-82, 0601/
32-36-46,0049/17-19-72-63-14 Nfemcy 

. FIATTIPO S, 1994 r., 41 tys. km, 1400 ccm,granatowy, I wła
ściciel, kupiony w salonie w kraju, alarm, pełna dokumenta
cja, mocno uszkodzona dolna część przodu, • 5.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/49-98-12
FIAT UNO, 1985/86 1300 ccm, diesel uszkodzony tył, sil
nik po remoncie, nowe tłoki, wał rozrządu, sprawny, - 4.500 
zł. Myśliszów, tel. 074/645-40-10. 0604/62-68-39 ł 
FIAT UNO TURBO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, el. otw. szyby, alum. felgi, śportowy ukł. wydechowy, 
112 KM, czerwona wykładzina, deska digital, dzielona tylna 
kanapa. RO + 4 głośniki, 4 hamulce tarczowe, po wymianie 
oleju w silniku, uszkodzona pompa paliwa, do lakierowania, 
polska dokumentacja, - 3.700 zł. Świdnica, tel. 0607/55-96-35 
FIAT UNO, 1991 r., 1400 ccm, wiśniowy, uszkodzony prawy 
przód - 500 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-32-41 
FIAT UNO, 1992 r., 111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szary, 
3-drzwioWy, 5-bięgowy, 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 cćm, czerwony, 3 drzwiowy, jeżdżą
cy, uszkodzony prawy tył i dach, • 6.300 zł. Wrocław, tel. 071/ 
/372-87-60
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FIAT UNO, 1995 r., 1000 ccm, benzyna, turkusowy, 5-drzwio- 
wy, pełna dokumentacja, silnik cały, mocno uszkodzony od 
strony kierowcy, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT UNO VAN, 1998 r., biały, uszkodzony przód, - 6.300 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-42-16
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 COURIER, 1998 r., 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, książka serwisowa, uszkodzony lewy błotnik, 
zderzak, lampa, -13.500 zł. Lubin, tel. 076/846-73-50,0601/
27-11-31
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm b. mocno rozbity, - 3.000
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., biały, stan b. dobry, lekko
tiszkodzony bok + dużo części, - 4.500 zł. Nowa Ruda, tel.
0607/12-90-51
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., czerwony, do małego remon
tu, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 344-44-50

lampa i zderzak - 10.000 DEM *  cło. Leszno, tel. 0605/
22-53-65
FORD GRANADA, 1980 r., 2300 ccm, diesel, srebrny, spraw
ny, do remontu, silnik Forda Sierry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 

, 0601/77-87-40 
FORD KA, 1997/98 r., 56 tys. km, 1300 ccm, niebieski, klima
tyzacja, serwo, uszkodzony przód - 2.600 DEM ♦ cło., tel. 
0601/05-81-91
FORD KA, 1999/00 r., 35 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspomaganie, RM, wszyst
kie el. dodatki, lekko uszkodzony, -15.800 zł. Rawicz, tel. 065/
545-50-57, 0603/94-43-36
FORD MAVERICK, 1997 r., 2700 ccm, TDi, granatowy meta
lic, długi, 5-drzwiowy, klimatyzacja, poduszka powietrzna, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, 3zyberdach, c. zamek ♦ pilot, 
alarm, alum. felgi, lekko uszkodzony, 100% sprawny, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, - 47.000 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/592-03-79,0607/58-17-17.
FORD MONDEO, 1993 r., 98 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, central-
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FORD ESCORT, 1989 r„  1100 ccm uszkodzony przód i silnik,
- 3.800 zj. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT SKŁADAK, 1990 r. uszkodzony silnik, aktu
alny przegląd, zarejestrowany, • 2.700 zł. Wschowa, tel. 0605/
14-35-59
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel mocno uszkodzo
ny, po dachowaniu, centralny zamek, wspomaganie, kpi. do
kumentacja, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestracyjnyr 
przegląd do 02.2002 r, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 
071/348-34-78
FORD ESCORT RS, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, 3-drzwio- 
wy, alum. felgi, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szy-„ 
by, fotele kubełkowe, - 11.500 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
0605/08-92-81
FORD ESCORT, 1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebr
ny metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, welurowa 
tapicerka, wspomaganie kier., stan b. dobry, do sprowadze
nia z Niemiec, na białych tablicach - 3.500 DEM + cło. Wro
cław, tel. 0605/69-33-42
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, Pb/, grafito
wy metalic, uszkodzony przód, ukł. jezdny sprawny, central
ny zamek, regulowana kierownica, wspomaganie kier., szy
berdach, welurowa tapicerka, zarejestrowany w kraju, 
5-drzwiowy, pełna dokumentacja, - 9.300 zł. Wrocław, tel. 
0604/36-89-38
FORD ESCORT CLX, 1994 r.. 118 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
morski metalik, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki, 
3-drzwiowy, alum. felgi, silnik do poprawek, sprawny, -11.900 
zł. Wrocław, tel. 0604/99-48-56, 398-80-77, po godz. 20 
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 COMBI. 1995 r. Bolero, po mocnym dacho
waniu, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 103 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, immobili
zer, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, rolea, relingi da
chowe, udzkodzone lusterko, lampa, do sprowadzenia, kpi. 
dokumentacja, - 17.600 zł. Gostyń, tel. 065/575-11-00 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDi, ciem
noniebieski metalic, ks. serwisowa, 5-drzwiowy, poduszka 
powietrzna, wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, 
ABS, lekko uszkodzony, sprawny, kupujący zwolniony z opła
ty skarbowej, - 18.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17,0603/60-78-74
FORD ESCORT EXPRESS, 1996 r., 52 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, granatowy, poduszka pow., wspomaganie, uszkodzo
ny przód, kpi. dokumentacja, faktura VAT, - 12.900 zł. Uni
ków, tel. 043/820-28-82,0601/32-36-46,0049/17-19-72-63-14 
Niemcy
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 115 tys. km, 1800 ccm, 
TDi, granatowy, centralny zamek, wspomaganie kier., 2 po
duszki pow., welurowa tapicerka, lekko uszkodzony, spraw
ny, koszt naprawy 900 zł, stan b. dobry, kompletna dokumen
tacja, • 20.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/781-20-87, 
0604/92-79-10
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 z ł , możliwa fak- 

' tura VAT. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-34-78 
FORD EXPLQRER, 1995 r., 67 tys. km, 4000 ccm, V6, zielo
ny metalic, techn. sprawny, do wymiany dach, drzwi, błotnik, 
wersja eksportowa, - 45.000 zł. Legnica, tel. 076/866-34-07 
FORD FIESTA, 1979 r., 1100 ccm, benzyna, biały, do dro- 
bych napraw, przegląd do 11.2001 r., w ciągłej eksploatacji, 
stan silnika b. dobry, - 1.200 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99, 
0604/70-92-56
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, mo
del przejściowy, uszkodzone lewe drzwi i pompa wodna, 
sprawny, - 2.500 zł. Krosnowice, tel. 074/868-54-62 do 
godz. 12
FORD FIESTA, 1991 r., 76 tys. Ism, 1100 ccm, niebieski me
talic, 3-drzwiowy, uszkodzona maska i zderzak - 1.000 DEM 
+ cło i transport lub na gotowo - 9.000 zł. Góra, tel. 065/ 
543-32-41
FORD FIESTA, 1993 r., 90 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, grana
towy, książka serwisowa, w kraju od 2 tygodni, el. reg. reflek
tory, centralny zamek, 5-biegowy, 2 elementy do malowania, 
stan b. dobry, - 8.500 zł. Polkowice, tel. 0603/21-53-19 
FORD FIESTA, 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
ospojlerowany, uszkodzony lewy i prawy bok, jeżdżący, • 7.800 
zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FIESTA, 1995 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnowrzoso- 
wy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, w kraju od roku, karta 
pojazdu, lekko uszkodzony tył i prawy przód, sprawny, - 8.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FORD FIESTA, 1997 r., 1800 ccm, diesel, biały, wspomaga
nie, el. otw. szyby, centralny zamek, klimatyzacja, uszkodzo
ny przód, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -18.000 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9^17,0603/60-78-74 
FORD FIESTA, 1998 r., 25 tys. km, 1250 ccm, ZETEC, 16V, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centralny zamek, lekko uszkodzony przód, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, -18.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0603/60-78^74 •
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r.. biały, uszkodzony lekko przód, 
naprawa ok. 2500 zł, cena, • 35.000 zł. Warszawa, tel. 0501/
86-83-83
FORD FOCUS COUPE, 1999 r., 1400 ccm, srebrny, 4 po
duszki powietrzne, serwo, centralny zamek, uszkodzony 
przedni zderzak, odbiór w Niemczech - 10.000 DEM + cło., 
tel. 0601/05-81-91
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 24 tyS. km, 1800 ccm, turbo 
D, zielony metalic, pełne wyposażenie elektr., 2 poduszki po
wietrzne, relingi dachowe, wspomaganie, ABS, uszkodzona

ny zamek, uszkodzony tył, cena - 3.800 DEM + cło i trans
port. Góra, tel. 065/543-32-41
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, kpł. do
kumentacja, karta pojazdu, - 10.800 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 
FORD MONDEO, 1994 r„ 81 tys. km, 1800 ccm, 16V, czer
wony metalic, ABS, klimatyzacja, poduszki pow. OK, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, uszkodzony zderzak 
tylny - 4.800 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-33-02 
FORD MONDEO, 1995 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, w kraju od 3 tygodni w kraju, rysy 
ha 3 elementach, ABS, poduszki, centralny zamek, jasna 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 17.000 z ł , kup. zwoln. z 
opł. skarbowej. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
FORD MONDEO, 1995 r., 85 tys. km, 1800 ccm, ZETEC, 16V, 
wiśniowy metalic, ABS, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, 
centr. zamek, wspomaganie, uszkodzony przód, koszt napra
wy ok. 4.000 zł, - 12.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/
739-13-05
FORD MONDEO Ghia, 1996 r., 1800 ccm, Zetec, granatowy, 
lekko uszkodzony dach, poobijany, 2 poduszki powietrżne 
(całe), - 15.800 zł. Nysa, tel. 0606/70-65-97 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 33 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zetec, czerwony, Ghia, RM, ABS, 2 pod. powietrzne, pełne 
wyposażenie elektr., klimatyzacja, alum. felgi, drewno, welu
rowa tapicerka, lekko uszkodzona prawa strona, - 21.500 zł. 
Lubin, tel. 0605/23-88-16
FORD MONDEO Ghia KOMBI, 1997 r., turbo D I właściciel w 
kraju, ABS, centralny zamek, klimatyzacja, wspomaganie, RM, 
uszkodzona lewa strona, • 25.000 zł. Przyczyna Dolna, tel. 
065/540-58-05
FORD MONDEO, 1999 r., 37 tys. km, 1800 ccm, TDI, grana
towa perła, katalizator, 5-<lrzwiowy. po wypadku, klimatyza
cja, immobilizer, poduszka pow. cała, wszystkie el. dodatki, 
alum. felgi, welurowa tapicerka, radio Ford, Mul-T-Lock, -
24.000 zł. Obora 25, gm. Lubin, tel. 076/846-72-83
FORD ORION, 1990/91 r., 1600 ccm, wiśniowy, nowy model, 
mocno uszkodzony, pełna dokumentacja, - 3.900 zł. Wrocław, 
tel. 0501/23-01-19
FORD PROBE; 1994 r., 138 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, instalacja gazowa, klimatyzacja, skóra, aluminiowe 

'felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, uszkodzona prawa stro
na, -19.900 zł. Wrocław, tel. 071/357-72-21, .0603/81-65-19 
FORD SCORPIO, 1987 r„ 195 tys. km, 2400 ccm, V6, srebr
ny metalic, uszkodzony, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0503/51-01-24 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, srebrny metalic, centralny zamek, AS, hak, wspoma
ganie, szyberdach, przetarty prawy bok, do wymiany 2 drzwi, 
2 lampy, błotnik, koszt naprawy ok. 1.500 zł, kpi. dokumenta
cja, - 10.000 zł lub zamienię na maszyny wulkanizacyjne. 
Wojcieszów, tel. 075/751-23-11,0601/55-36-73 
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm, granatowy, klimatyza
cja, automatic, skórzana tapicerka, Jekko uszkodzony przód, 
na chodzie, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 250,0 ccm, 
turbo D, granatowy, techn. sprawny, kpi. dokumentacja, lekko 
uszkodzony prawy bok, • 16.000 zL. Kamienna Góra, tel. 075/ 
744-77-59,075/744-52-33
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel lekko uszkodzony 
przód, szyberdach, alum. felgi, nowe amortyzatory, RO, -
2.000 zł. Legnica, tel. 076/862-09-89,0600/23-14-25 
FORD SIERRA, 1984 r., biały, zdekompletowany, na kołach, 
pełna dokumentacja, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-^7-40 
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, uszk. 
silnik, szyberdach, skrzynia biegów (5), komputer, kpi. doku
mentacja, OC, przegląd do 05.2002 r, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/24-31 -86
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 cęm, diesel, czerwony, 3 drzwi, 
uszkodzony silnik, stan dobry, • 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, bla
charka do poprawek, zniszczona tapicerka, fotele kubełko
we, 3-drzwiowy, zarejestrowany, sprawny, spoiler, sportowa 
kierownicza, obrotomierz, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 0601/
21-75-42, 071/348-26-11
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, biały, 3-drzwiowy, uszko
dzony prawy tył, sprawny technicznie, zarejestrowany, - 3.500 
zł. Nowogród Bobrz., woj. zielonogórskie, tel. 0602/50-13-69 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna uszkodzony 
przód, zarejestrowany w kraju, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
12-51-35
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, instalacja gazowa, uszkodzone tyl
ne lewe drzwi i błotnik, wgnieciona podłoga, z polską reje- 
stracjąt sprawny silnik, -  3.400 zł. Legnica, tel. 0604/14-67-71 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, uszkodzony lewy bok, sprawny, zarejestro
wany w kraju, przegląd do 01.2002 r, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35 '
FORD SIERRA SEDAN, 1989/96 r., 1800 ccm, benzyna, bia-
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TRANSPORT SAMOCHODÓW 
1 - 2  sztuki, ód 0,90 gr/km

W Y J A Z D Y  P O  T A N IE  A U T A  
Niemcy - Holandia. Transport na lawecie. 

Załatwianie formalności celnych.

ły. 4-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, hak, 
lotkd, poobijany, udokumentowane pochodzenie, techn. 
spravyny, - 5.800 zł. Kłodzko, tel. 074/865-30-13,647-04-67 
FORD SIERRA GLX. 1991 r.. 120 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
130 KM, perłowoczamy, centralny zamek, szyberdach, wspo
maganie kier., bez wypadku, RO, nie eksploatowany w kraju 
(2 mies.), stan idealny, - 10.600 zł. Nowa Sól, tel. 0606/
95-32-26
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, moc
no uszkodzony przód (bardziej prawa strona), poszerzony tył, 
ciemne szyby, reiingi dachowe, szyberdach, zarejestrowany, 
2 silniki z dokumentacją gratis, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 0601/
78-82-84,071/348-26-11
FORD TAUNUS, 1978 r., 1600 ccm do drobnych napraw, •
1.000 zł. Klenica, tel. 068/352-35-40 
FORD TRANSIT BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel po dacho
waniu, po remoncie kapitalnym silnika, przegląd do 12.2001 
r, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0608/01-75-70 
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel przedłużony, po 
wypadku, kpi. uszkodzony, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/
349-27-14,0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel 8-osobowy, krót
ki, oszklony, -11.000 zł lub zamienię na busa. Pietrzykowice, 
woj. wrocławskie, tel. 0606/50-99-68 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, TD, biały, przedłużony, 
podwyższony, po wypadku, - 13.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
0608/23-21-88
FORD TRANSIT, 1995 r., 2000 ccm, czerwony, przeszklony, 
podwyższony, przetarty prawy bok, 2 poduszki powietrzne, 
hak, -10.000 zł + cło. Wąsosz, tel. 065/543-74-04 
FORD TRANSIT. 1995 r.\ 189 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, uszkodzony, blaszak, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szy
by, centralny zamek, ABS, -18.500 zł. Zielona Góra, tel. 0607/
84-32-37
FORD TRANSIT, 1995 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły,. 9-osobowy, zarejestrowany w kraju, ważny przegląd do
09.2001 r., wspomaganie, krótki, raz podwyższany, uszkodzo
ny lewy błotnik, silnik cały, sprawny, • 18.500 zł. Olszewo, tel. 
065/518-51-87, 0601/55-46-47, woj. leszczyńskie 
FORD TRANSIT, 1996 r., 116 tys. km, 250b ccm, diesel, żół
ty, podwyższony, poduszka pow., wspomaganie, kompletna 
dokumentacja, sprowadzony na nowych zasadach, lekko 
uszkodzona blacharka, - 24.000 zł + VAT od faktury. Uników, 
tel. 043/820-28-82, 0601/32-36-46, 0049/17-19-72-63-14 
Niemcy
FORD. TRANSIT, 1996 r„ 178 tys. Hm, 2500 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie, ABS, poduszka pow., podwójna 
kabina 6-osobowa + skrzynia o ład. 1100 kg, poobijany do
okoła (koszt naprawy 1.500 zł), w ciągłej eksploatacji, • 22.000 
zł. Legnica, tel. 0607/82-57-02 
FORD TRANSIT, 1996/97 r., 125 tys. km, 2500 ccm, diesel 
książka serwisowa, wspomaganie, poduszka pow., krótki, ni
ski, lekko uszkodzony tylny błotnik, w kraju od 3 dni, oclony, •
24.800 zł z VAT-em. Ostrzeszów, tel. 062/730-17-12, 0601/
25-95-69,062/730-30-78
FORD TRANSIT 350M, 2000/01 r., 12 tys. km. 2400 ccm. TDi. 
srebrny metalic, najnowszy model, b. mocno uszkodzony lewy 
przód, podwyższony, silnik, skrzynia biegów, most i wał nie 
uszkodzone, kupiony w salonie, faktura zakupu, książka ser
wisowa, karta pojazdu, kpi. dokumentacja, cena nowego w 
salonie ok. 90.000 zł, - 28.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11 w godz. 8-18
GMC SONOMA PICK-UP, 1997 r., 4300 ccm, niebieski, pełne 
wyposażenie, 4-osobowy. uszkodzona prawa strona - 8.500 
DEM. Legnica, tel. 0603/30-48-23 
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i dach, 
silnik sprawny, alum. felgi, bogate wyposażenie, sprowadzo
ny w całości, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
HONDA ACCORD, 1993 r., 250 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
benzyna, zielony metalic, lekko uszkodzone drzwi i reflektor 
prawy, techn. sprawny, - 15.000 zł. Ludów śl., tel. 071/ 
393-32-62
HONDA ACCORD, 1994 r., 90 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny, pełne wyposażenie elektr., A BS ,-18.900 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0605/73-44-27
HONDA ACCORD, 1996 r.. 79 tys. km, 2000 ccm, 130 PS,

wiśniowy metalic, uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, udokum. przebieg, kpi. do
kumentacja, przegląd do 2003 r., cena -10.900 DEM. Choj
nów, tel. 076/818-71-35,0604/24-54-22 
HONDA CMC CRX, 1986 r„  1600 ccm, 16V uszkodzona gło
wica, el. otw. szyberdach, alum. felgi, • 4.000 zł. Źodyń, tel. 
068/384-87-47
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. Bralin, tel. 062/781-29-65 w 
godz. 9-18.0603/13-97-64
HONDA CM C, 1998 r., 100 tys. km, 1500 ccm, zielony meta
lic, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, wspomaganie, uszko
dzony przód, sprawny • 10.000 DEM + cło i transport. Gło
gów, tel. 076/833-40-96
HONDA CMC, 1999/00 r., 27 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie, eł. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, centralny zamek, uszkodzony 
przód, koszt naprawy 5.000 zł, • 26.500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
71-43-95
HONDA CONCERTO, 1995 r ,  96 tys. km. 1800 ccm, TDI, 
srebrny metalic, mocno uszkodzony przód i lekko tył, spro
wadzony w całości, w Polsce 3 lata, ABS, welur, wspomaga
nie, el. reguł, szyby, lusterka, szyberdach, centralny zamek, 
udokumentowane pochodzenie, zarejestrowany, • 5.950 zł. 
Wrocław, teł. 0601/78-82-84,071/348-2641 
HONDA CRX, 1991 r. po wypadku, mocno uszkodzony, - 3.500 
zł. Świdnica, tel. 0606/28-37-66 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, biały, 
automatic, przyciemniane szyby, RM, uszkodzony silnik, •
9.500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-36-76 
HYUNDAI PONY SEDAN, 1991 r., 1500 ccm, niebieski meta
lic, uszkodzony prawy przód, - 4.500 zł. Gostyń, tel. 0603/
97-31-96
HYUNDAI PONYrl 991/92 r., srebrny metalic, 5-drzwiowy, po 
dachowaniu, - 5.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-14-82, 
0601/84-67-92
HYUNDAI SONATA, 1996 r., 2000 ccni, 16V, srebrny, pełna 
dokumentacja, 2 poduszki pow., ABS, pełne wyposażenie 
elektryczne, uszkodzone drzwi, -14.900 zł. Wrocław, tel. 071/
310-71-38
IVECO 35-8,1996 r., 2500 ccm. diesel, fioletowy, nowy typ, 
centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, długi, niski, 
lekko uszkodzony przód + części, - 23.000 zł. Leszno, tel. 
0609/45-99-56
JAGUAR XJ6, 1996 r. uszkodzona prawa strona, oclony, -
35.000 zł. Głogów, tel. 0600/41-16-63
JEEP CHEROKEE LIMITED, 1990 r.. 4000 ccm, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie, alum. felgi, po spaleniu deski 
rozdzielczej, -12.500 zł. Legnica, tel. 0603/26-94-66 
JEEP CHEROKEE, 1994 r., 125 tys. km, 4000 ccm, benzyna, 
biały, automatic, klimatyzacja, uszkodzony rozrusznik, -
18.000 zł. Wrocław, tel. 346-65-21
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r., 5 tys. km, 4700 ccm, 
V8, złoty metalic, wersja Limited, pełne wyposażenie oprócz 
nawigacji, uszkodzony, -100.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
065/529-73-06,0601/78-72-75 
KIA CERES, 1997 r. pełna dokumentacja, doszczętnie znisz
czony. - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
KIAPREGIO BUS, 1998 r.. 92 tys. km, 2700 ccm, diesel, per-

lowogranatowy, 5 osób ♦ 1300 kg, kupiony w Polsce, alarm, 
do malowania część dachu, drzwi, błotnik, - 25.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-49-02, 0609/64-38-81 
KIAPRIDE, 1999/00 r., 44 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, po dachowaniu, silnik, zawieszenie i płyta podłogo
wa nie uszkodzone, kupiony w salonie w Polsce, I rej. i 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 2107,1986 r., 1100 ccm, biały,lotnicze fotele, hak, lek
ko poobijany, nowe zawieszenie, dużo części, w ciągłej eks
ploatacji, stan dobry, - 950 zł. Wrocław, tel. 0503/39-00-60 
LADA 2107,1988 r. po wypadku, zarejestrowany, - 1.500 zł. 
Boguszów Gorce, tel. 074/844-30-98,0604/70-10-86 
LADA 2107,1991 r. lekko uszkodzony przód, do remontu, -
1.300 zł. Wrocław, tel. 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. Milicz, 
tel. 0608/02-47-69
MAZDA 323 S, 1991 r., 1900 ccm, 16V, DOHC, czamy, pełne 
wyposażenie el., sportowa kierownica, nowe opony, do lakie
rowania błotnik, maska, • 9.000 zł. Nysa, tel. 077/435-96-17, 
0606/61-30-49
MAZDA 323 F, 1996/97 r., 48 tys. km, 1500 ccm, zielony me
talic, ABS, klimatyzacja, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
spoi|er, lekko uszkodzony (naprawa 1.400 zł), - 21.000 zł. 
Brzeg, woj. opolskie, tel. 0604/20-69-34 
MAZDA 626,1982 r. do remontu, -1.000 zł. Jugów, woj. wał
brzyskie, tel. 0602/51-26-96
MAZDA 626,1988 r., czerwony, pełne wyposażenie elektrycz
ne, instalacja gazowa, - 5.200 zł. Świeradów Zdrój, tel. 0605/
53-00-47
MAZDA 626,1993 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, biały, uszko
dzone drzwi prawe przednie i tylne, pełne wyposażenie elektr., 
klimatyzacja, szyberdach, sprawny, twardy dowód, • 15.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MAZDA 626 COUPE, 1998 r., 2000 ccm, czerwony, lekko 
uszkodzony-przód, bez dokumentacji, klimatyzacja, el. otwie
rane szyby, - 1.500 zł. Zagrodno, tel. 076/877-30-75. . 
MAZDA 929,1981 r., 2000 ccm, niebieski metalic, rozbity pra
wy przód, silnik sprawny, automatic, sprawny, zarejestrowa
ny, ubezpieczony, • 2.000 zł. Żary, tel. 068/374-96-02 
O  MERCEDES Skup modeli 123,124,201,210,140 i 

innych (całe lub po wypadku), natychmiastowa wy
płata gotówki, transport gratis, satysfakcja gwaran
towana. Wrocław, tel. 0601/77-87-40,0605/62-00-14 
81010741

MERCEDES 123,1979 r. bez silnika, • 1.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
MERCEDES 124,1985 r., 240 tys. km. 2500 ccm, diesel, zie
lony metalic, ABS, el. reg. lusterka, el. reg. zagłówki, central
ny zamek, alum. felgi, drewniane dodatki, wspomaganie, au
tomatic, uszkodzony przód i tył, (błotniki przednie nie uszko
dzone), kpi. dokumentacja, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 0503/
71-03-87
MERCEDES 190123 D, 1978 r. blacharka do remontu, - 2.000 
zł. Książenicei tel. 032/431-56-53 
MERCEDES 190,1983 r., 2000 ccm, benzyna, zielony meta
lic, alum. felgi, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, 
spoilery, hak, uszkodzona membrana pompy paliwa, - 6.600 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
MERCEDES 190,1985 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
instal. gazowa, uszkodzony tylny lewy błotnik, koło lewe tyl
ne, automatic, centralny zamek, przyciemniane tylne lampy, 
el. reguł, światła, wspomaganie, kpi. dokumentacja, sprawny 
+ nowy błotnik gratis, • 7.700 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11 w godz. 8-17
MERCEDES 190 E, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny, 
sprowadzony w całości, stan dobry, uszkodzony silnik, pa
newka, - 7.600 zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/520-20-48, 
0502/61-39-54

MERCEDES 190 SKŁADAK, 1988/97 r., 2597 ccm, benzyna. 
brązoWy metalic, ABS, centr. zamek, klimatyzacja (uszkodzo
na), manualna skrzynia biegów, - 14.000 zł. Zajączki, gm. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-18-76 
MERCEDES 200123D, 1977 r., 2000 ccm, diesel uszkodzo
ny silnik, - 3.000 zł. Opole, tel. 0606/26-17-83 
MERCEDES 200 123,1978 r. zarejestrowany, .na chodzie', 
karoseria do remontu, - 2.500 zł. Dębowy Gaj, tel. 075/784-
20-62
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 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,0601/77-61-54 
MERCEDES 200,1980 r., 2000 ccm, diesel kompletnie znisz
czony, z pełną polską dokumentacją, - 1.400 zł. Środa Ślą
ska. tel. 0605/35-71-31
MERCEDES 200 123,1981 r., diesel, biały, blacharka do re
montu, zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, 
sprawny, - 2.450 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/ 
348-26-11
MERCEDES 207,1978/91 r. skorodowany, - 3.600 zł. Trzeb
nica, teł. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
MERCEDES 210,1996 r., 125 tys. km, 2900 ccm, diesel, an
tracyt metalic, okularnik, Avangarde, ksenony. el. lusterka, el. 
śżyby, klimatyzacja, skórzana tapicerka, mocno uszkodzony 
tył, silnik i przód nieuszkodzone, - 36.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14
MERCEDES 220115 W, 1974 r., 2200 cćm lekko zdekomple
towany, pełna dokumentacja, dużo dobrych części do odzy
sku. -1.100 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
O  MERCEDES 230 123 E, 1984 r., 2300 ccm, benzyna 

♦  gaz centr. zamek, szyberdach, do lakierowania, 
uszkodzona uszczelka pod głowicą, s iln ik nowego 
typu , • 4.100 zł. W rocław , te l. 0601/77-87-40 
81010801

MERCEDES 230124 E, 1987 r„ 220 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, inst. gazowa, centralny zamek, el. otw. 
szyberdach, wspomaganie, alum. felgi, 5-biegowy, lekko 
uszkodzone 2 drzwi, w ciągłej eksploatacji, • 13.800 zł. Świd
nica, tel. 0607/84-97-89
MERCEDES 240 123 D, 1977 r. doszczętnie rozbity, zareje
strowany, - 1.500 zł. Mirsk, tel. 0603/25-03-28 
MERCEDES 240123,1980 r., 230 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, zarejestrowany, .na chodzie’ , stan silnika b. dobry, ka
roseria skorodowana, • 2.900 zł. Piława Górna, tel. 0602/60- 
19-47
MERCEDES 240123,1982 r., 2400 ccm, diesel po wypadku, 
dokumentacja, zarejestrowany, • 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 0605/
37-60-35 '  ‘
MERCEDES 250 210,1993 r„  290 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
żółty, po małej kolizji, uszkodzone prawe nadkole, zderzak 
przedni, 5 osób *  910 kg; - 21.000 zł. Sobótka, tei. 0605/
32-21-98
MERCEDES 260 124 E, 1987/96 r., 220 tys. km, 2600 ccm, 
benzyna, czarny metalic, po tuningu, zarejestrowany w kraju, 
uszkodzony przód, klimatyzacja, ABS, ASD, wszystkie el. 
dodatki, atrakcyjny wygląd, - 12.500 zł. Legnica, tel. 0604/
22-08-29
MERCEDES 307 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, zielony, konte
ner, po wypadku, uszkodzony prawy przód, naprawa 1000 zł, 
• 5.000 zł. Zielona Góra. tel. 068/326-99-89

MERCEDES 406,1977 r., żółty, skrzyniowy, uszkodzona gło
wica silnika, aktualny przegląd, na kat. B prawa jazdy, - 3.600 
zł. Wrocław, tel. 0607/14-02-16 
MERCEDES 407 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, ka
roseria 410, bliźniacze koła, ład. 2,51, prawo jazdy kat. C, do 
poprawek blacharskich i lakierowania, w ciągłej eksploatacji, 
- 15.000 zł. Wrocław, tel. 0601/15-49-76 
MERCEDES 560 126 SEC, 1987 r.. 180 tys. km, 5600 ccm, 
V8, czarno-szary, pełne wyposażenie elektr., skóra, tempo
mat, klimatyzacja, szyberdach, automatic, uszkodzony przód 
(lekko), - 19.000 zł. Wrocław, tel. 0501/39-17^87, 0601/
72-11-28
MERCEDES 808 D, 1976 r„ 300 tys. km, 4000 ccm, czerwo
n i  kabina po wypadku, techn. sprawna reszta, - 3.500 zł. 
Bojanowo, tel. 0603/39-34-47
MERCEDES 814,1994 r„ 5900 ccm, diesel kontenerodł. 7.2 
m, - 38.000 zł. Nysa, tel. 077/435-39-90,0607/38-52-13 
MERCEDES SPRINTER, 1999 r., 170 tys. km, 2900 ccm, TDI, 
biały, uszkodzony, po dachowaniu, kupiony w salonie, - 35.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0603/18-99-09 
MERCEDES SPRINTER 210,1999 r.. 27 tys.. km, 2900 ccm, 
turbo D. pomarańczowy, książka serwisowa, ABS, ABD, SRS, 
EDC, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki pow., webasto, 
tachógraf, nie eksploatowany w kraju, uszkodzone burty, za
rejestrowany, - 43.000 zł + VAT. Świeradów Zdrój, tel. 075/
781-62-87,0605/03-23-79
MITSUBISHI CARISMA GLXi, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
grafitowy metalic, ABS, pełne wyposażenie elektryczne, 2 
poduszki pow. (OK), centralny zamek, radioodtwarzacz Ken- 
wood, lekko uszkodzony, I rej. 05.1997 r, - 21.000 zł. Brzeg, 
woj. opolskie, tel. 0604/20-69-34 
MITSUBISHI CARISMA SEDAN GDI, 1999 r., 23 tys. km. 1800 
ccm, benzyna, niebieski, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki pow., 
wszystkie el. dodatki, + części, koszt naprawy ok. 2.500 zł, 
kupiony w kraju, - 34.000 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-97-39, 
0602/36-81-48

BLACHARSTWO 
LAKIERNICTWO i

J?*s z y b k o  i ta n io  o 
ró w n ie ż  b e z g o tó w k o w o  

warsztat, tel. 071/315-71-24, 0-606 58 5/ 40

MITSUBISHI COLT, 1982 r. stan średni, pełna dokumentacja, 
do remontu, - 900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MITSUBISHI COLT GLX GSI, 1984 r., 195 tys. km, 1400 ccm, 
12V, czerwony, ocynkowany, 3-drzwiowy, 5-biegowy, obroto
mierz, el. reg. lusterka, dzielona tylna kanapa, atermiczne 
szyby, tylne uchylne, skórzana kierownica, RM + kolektor, 
zmieniacz na 10 płyt, 6 głośników, hak, halogeny soczewko
we, do drobnych poprawek lakierniczych, • 3.400 zł. Jlrocin, 
tel. 0600/67-59-36
MITSUBISHI CORDIA, 1984 r., 200 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny, uderzony na wysokości wlewu paliwa, stan 
techn. dobry, zarejestrowany do 08.2001 r, - 1.600 zl. Choj
nów, tel. 076/819-18-87
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
150 PS, czerwony, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, elektr. 
otw. szyby, elektr. reg. lusterka, tempomat, alum. felgi, uszko
dzony przód (prawy),, sprawny, niemieckie tablice rejestr., 
kompl. dokumentacja • 2.300 DEM. Gryfów Śl., tel. 0606/
58-24-36, Niemcy, 0049/17-03-50-63-97 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm, turbo D uszkodzo
ny przód, stan silnika b.dobry, zarejestrowany, kompletna 
dokumentacja, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna pełne 
wyposażenie el. (lusterka, szyberdach, wszystkie szyby), 
wspomaganie, welurowa tapicerka, po dachowaniu, silnik nie 
uszkodzony, kpi. dokumentacja, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
48-41-22
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1991 r., 160 tys. km, 1800 
ccm, diesel, bordowy metalic, po dachowaniu, sprawny, za
rejestrowany, przegląd do 01.2002 r, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
NISSAN 100 NX GTI, 1992 r., 71 tys. km, 2000 ccm, biały, 
atrakc. wygląd, ABS, dach tagra, pełne wyposażenie elektr., 
uszkodzony lewy błotnik, koszt naprawy ok. 1.000 zł, -15.500 
zł. Bralin, tel. 062/786-11-78,
NISSAN 200 SX, 1990 r., 1800 ccm, turbo E, 16V, szary me
talic, pełne wyposażenie, 180 KM, bez silnika, • 5.800 zł. Gło
gów, tel. 0602/32-20-31
NISSAN 200 SX, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, turbo D 
uszkodzona turbina, pełnć wyposażenie oprócz klimatyzacji, 
• 7.000 zł. Głuchołazy, tel. 0604/08-58^98 
NISSAN 300 ZX, 1992 r., 131 tys. km, 3000 ccm, 24V, srebr
ny, el. reguł, fotele, eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyza
cja, tempomat, skórzana tapicerka, Twin Turbo, Targa, lekko 
uszkodzony prawy bok, - 29.000 zł lub zamienię na mniejszy, 
diesel. Wrocław, tel. 0503/86-72-68 
NISSAN ALMERA GX, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
biały, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. reg. szyberdach, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, uszkodzony tył, koszt naprawy 
2.5000 zł. Lubin. tel. 076/846-16-64,0604/84-74-96 
NISSAN ALMERA, 1998 r., 1600 ccm 3-drzwiowy, uszkodzo
ne szyby, lampy, poobijany, sprawny, -17.000 zł. Legnica, tel. 
0604/40-56-33
NISSAN LAUREL, 1989 r., 2800 ccm, diesel uszkodzone 
wspomaganie i chłodnica, - 3.900 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
647-37-54, 0606/37-54-76
NISSAN PATROL, 1994 r., 200 tys. km, 2800 ccm, turbo D, 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 4x4, oru
rowany, uszkodzony blok silnika, na białych tablicach, prze
gląd do do 05.2001 r., zdjęcia do wglądu • 7500 DEM. Lubaw
ka, tel. 0609/16-68-05
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, 1992 r., 2000 ccm, diesel, biały, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie, uszkodzo
ny, 5-biegowy, -14.000 zł. Legnica, tel. 076/855-0845 
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 80 tys. km. 2000 ccm, diesel, 
zielony metalic, klimatyzacja,Jekkp uszkodzony prawy przód,

techn. sprawny, zarejestrowany, • 22.900 zł. Lubin, tel. 076/
846-73-14
NISSAN STANZA, 1991 r., 2400 ccm, wtrysk automatic, po 
żle przeprowadzonej naprawie blacharskiej, silnik i skrzynia 
biegów w stanie idealnym (pasuje do innych Nissanów), peł
na dokumentacja, -  4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1984 r., 1700 ccm, diesel, srebrny 
metałic, uszkodzony silnik, do poprawek blacharki, • 2.500 zł. 
Torzym, teł. 068/341-41-33,0604/30-29-41 
NISSAN SUNNY S U , 1993/94 r., 1600 ccm, 16V, wtrysk, biały, 
uszkodzony dach i lekko przód, geometria prawidłowa, silnik 
sprawny,1 rejestracja w 1994 r., ABS, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
wspomaganie, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, centralny 
zamek, alarm,* II właściciel, kpi. dokumentacja, • 7.950 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78

NISSAN VANETTE, 1985 r., 2000 ccm, diesel 5-drzwioWy, 
uszkodzony, w trakcie remontu, 5-biegowy, hak, zarejestro
wany w kraju, - 2.500 żł. Oława, tel. 0602/59-10-73 
OPEL AGILA, 2000 r., 1 tys. km,120Q ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie, centralny zamek, et. otw. szyby, el. reg. luster
ka, centralny zamek, halogeny, alum. felgi, lekko uszkodzony 
przód, sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
26.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0603/
60-78-74
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1300 ccm, OHC, srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny, sprawny, oryginalny lakier, blacharka do drobnych popra- 
wek, pęknięta przednia szyba, - 2.150 z ł , do uzgodnienia. 
Wrocław, tel. 071/348-34-78, 0601/77-61-54 
OPELASTRA KOMBI, 1992 r. uszkodzone drzwi prawe przed
nie i tylne porysowane, • 11.400 zł. Zielona Góra, tel. 0603/
81-66-47
OPEL ASTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pęknięty kierunkowskaz, stan 
b. dobry - 3.000 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 
0604/75-02-92
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ęcm, wtrysk, zielony metalic, 
wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, RM, uszkodzo
ny lewy tylny błotnik i klapa, w kraju od tygodnia, -13.900 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-51-97,0608/36-93-22 
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., 1600 ccm całk. zniszczony, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/92-37-03
OPELASTRA, 1995 r., 71 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielony 
metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, lekko uszkodzo
ny przód, wspomaganie, zadbane wnętrze, w kraju od mie.s., 
nabywca zwolniony z opłat, faktura VAT, - 17.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/851-63-87,0604/93-87-75 
OPEL ASTRA, 1995/96 r.,.70 tys. km, 1400 ccm,. biały,
5-drzwiowy, 5-biegowy, 2 poduszki pow., uszkodzony tył, na
daje się do oclenia, wqżny TUV, książka serwisowa, cena -
4.200 DEM ♦ cło. Bolesławiec, tel. 0604/75-02-92, 075/
734-66-45
OPELASTRA KOMBI, 1996 r., 1700 ccm, TDi, niebieski me
talic, centralny zamek, wspomaganie, poduszka pow., reiingi 
dachowe, uszkodzony (do lakierowania błotnik i drzwi), -
23.000 zł. Leszno, tel. 065/527-12*86 w godz. 9-17
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 56 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, centralny zamek, wspo
maganie, szyberdach, reiingi dachowe, uszkodzony przód, -
16.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-15-57,0603/46-43-81 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, 16V, czarny meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia z Nie
miec, lekko uszkodzona lewa strona • 7.600 DEM. Nowogro
dziec, tel. 0603/97-56-96
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 30 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
biały, mocno uszkodzony przód, ABS, reiingi dachowe, wspo
maganie, - 11.000 zł. Środa śląska, tel. 071/317-24-77 po 
godz. 19
OPEL ASTRA, 1998 r„ 1600 ccm, zielony metalic, 4-drzwio
wy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 
poduszki powietrzne OK, uszkodzony prawy przód - 9.500 
DEM ♦ cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
OPELASTRA KOMBI, 1998 r., 100 tys. km, 1700 ccm, diesel 
nowe opony, po wypadku, -19.500 zł. Wrocław, tel. 349-21-74,
312-67-00
OPELASTRA KOMBI, 1998 r., 28 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 
reiingi dachowe, uszkodzony prawy przód - 10.300 DEM ♦ 
cło ♦ transport. Lubin, tel. 076/842-45-74,0603/32-19-50 'J. 
OPELASTRA II. 1999/00 r.. 41 tys. km, 1600 ccm. biały, kom
bi, 4 poduszki pow., ABS, centralny zamek, roleta, reiingi, RO 
stereo regulowane z kierownicy, reguł. wys. pasów, reguł, fo
tele, uszkodzony, poobijany, poduszki i szyby całe, koszt na
prawy 3.500-4.000 zł, - 27.400 zł. Brzeg, tel. 077/416-59-43, 
0501/58-12-14
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999/00 r., 47 tys. km, 2000 ccm, 
DTi, zielony metalic, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie 
el., wspomaganie kier., centralny zamek, reiingi dachowe, 
roleta, lekko uszkodzony, sprawny, w kraju od 2 dni, - 36.000 
zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
OPEL ASTRA KOMBI, CLASSIC, 2000 r., 43 tys. km, 1600 
ccm, wtrysk, czerwony, lekko uszkodzony, homologacja na 
ciężarowy, kupiony w salonie, wspomaganie, blokada skrzy
ni biegów, centr. zamek, el. reguł, szyby, światła, reiingi da
chowe, roleta bagażnika, RO Blaupunkt, możl. faktura VAT, -
22.900 z ł, brutto. Wrocław, teł. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
OPEL CALIBRA, 1991/96 r„ 147 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, alarm, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, podgrzew. siedzenia i luster
ka, alum. felgi 16” ♦ 4 kola zimowe, nowe ham., paski, aku
mulator, sportowy wydech, spoiler lekko uszkodz., prawy 
przód, do wymiany lampa, błotnik zderzak - 15.000 zł po na
prawie, 20.000 zł całość. Nowa Ruda, tel. 076/872-55-61 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, całkowicie 
zniszczony, silnik cały, - 5.100 zł. Milicz, tel. 0605/60-33-12 
OPEL COMBO, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, biały, po wy
padku (dachowanie), zawieszenie i silnik nie uszkodzone, -
7.300 z ł, możl. faktura VAT. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/ 
348-34-78
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm, 12V, czarny metalic,
3-drzwiowy, uszkodzony mocno lewy przód, oclony, z pełną 
dokumentacją, -11.200 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL CORSA, 1995 r„ 77 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 16V, 
czarny, 3-drzwiowy, klimatyzacja, centralny zamek, ABS, 
wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, uszkodzony błotnik i 
lampa, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, -16.500 zł. 
Jawor, tel. 0607/3948-51
OPEL CORSA, 1997 r., 50 tys. km, 1000 ccm, 12V, ECOTEC, 
czamy metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow. (całej, centralny 
zamek, szyberdach, uszkodzona lewa przednia strona - 4.500 
DEM + cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
OPEL CORSA, 1997 r., 58 tys. km, 1700 ccm, diesel, wiśnio
wy metalic, 5-drźwiowy, oclony w całości, sprawny, uszk. 
przód, koszt naprawy 2.000 zł_- 18.200 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-30-78,0601/25-95-69 
OPEL CORSA, 1997/98 r., 18 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, ciem
nozielony metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, centralny 
zamek, wspomaganie, szyberdach, el. otw, szyby, 2 podusz
ki pow. całe, RM, alum. felgi, uszkodzony, ważny TUV, nadaje 
się do oclenia, stan b. dobry, cena - 4.200 DEM + cło. Bole
sławiec, tel. 075/732-66-45, 075/734-66-45 
OPEL CORSA, 1998 r., 100Ó ccm, 12V, granatowy, 3-drzwio
wy, lekko uszkodzony prawy błotnik, techn. sprawny, do spro
wadzenia z Niemiec, cena • 6.300 DEM + cło. Bolesławiec, 
tel. 0502/26-20-73
OPEL CORSA, 1998/99 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, centralny zamek, im

mobilizer, uszkodzony prawy przód, sprowadzony w całości, 
-12.700 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL FRONTERA TDS, 1998 r., 51 tys. km, 2500 ccm zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, uszkodzony silnik, do sprowadzenia 
z Niemiec • 12.000 DEM. Jasień, tel. 0604/89-54-95 
OPEL KADETT, 1980 r. uszkodzony lewy tył, dużo nowych 
części, - 500 zł. Oława, tel. 0601/14-88-60 
OPEL KADETT, 1982 r., 1400 ccm 3-drzwiowy, uszkodzony, 
- 2.300 zł. Ostrzeszów, tel. 062/731-08-14 po godz. 20 
OPEL KADETT, 1983 r., 1300 ccm, OHC, brązowy. 5-drzwio
wy, dużo nowych części, uszkodzony, koszt naprawy 1.300 
zł, pełna dokumentacja, silnik i chłodnica bez uszkodzeń, 
możliwa sprzedaż na części, - 1.250 zł. Brzeg, tel. 077/ 
416-59-43, 0501/58-12-14

Wrocław, tel. 0-603 89 89 46, 071/ 363-15-34
Formalności celne___________________ OP005264

P O M O C  D R O G O W A
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel uszkodzony silnik,
-1.800 zł. Zielona Góra, tel. 068/477-74-20 
OPEL KADETT, 1983 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, kre
mowy, uszkodzony silnik, -1.800 zł. Żagań, tel. 068/477-74-20 
OPEL KADETT, 1983/91 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny me
talic, uszkodzony, silnik z 91 r, sprawny, -1.500 zł. Lubin, tel. 
0502/17-71-07
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r ,  1600 ccm, diesel, czer
wony, po rachowaniu, kpi. dokumentacja, .twardy' dowód 
rejestracyjny, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 071/
348-26-11
OPEL KADETT, 1986/96 r., 1300 ccm, benzyna po spaleniu,
.łezka", 4-drzwiowy, zarejestrowany w kraju, przegląd do
02.2002 r, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, diesel b. mocno 
rozbity, - 3.600 żł. Wrocław, teł. 0600/34-49-06 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r . ,1300 ccm, benzyna, szary 
metalic, automatic, szyberdach, 5-biegowy, uszkodzony tyl
ny lewy błotnik, zderzak, lampa, - 4.800 zł. Lubin, tel. 0605/
23-88-16
OPEL KADETT KOMBI, 1988/89 r., 1300 ccm, złoty metałic, 
uszkodzony silnik, 5-drzwiowy, - 3.900.zł. Wrocław, tel. 
346-22-00
OPEL KADETT, 1990 r „  1600 ccm lekko uszkodzony, - 5.300 
zł. Wrocław, tei. 0600/34-49-06 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r.. 118 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, biały, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, reiingi 
dachowe, immobilizer, RO, stan b. dobry, do lakierowania 
maska silnika, - 9.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Leszno 
tel. 0607/09-85-14; Niemcy, tel. 0049/160-99-55-01-00 
OPEL KADETT, 1991/96 r., srebrny metalic, lekko uszkodżo- 
ny prawy przód, - 4.590 zł. Lubin, tel. 076/847-25-66 
OPEL OMEGA SEDAN, 1987 r., 3000 ccm, wtrysk, srebrny, *  
sprowadzony w całości, pełne wyposażenie elektryczne, szy- 
berdach, komputer, wspomaganie kier., dodatki skórzane, 
uszkodzony silnik, • 3.900 zł. Wrocław, tel. 0606/60-13-92 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych popra
wek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, - 6.300 zł. Wro
cław, tel. 0607/20-79-37
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm, diesel techn. 
sprawny, do poprawek, - 5.700 zł. Oleśnica, tel. 071/
314-33-73, 0603/23-45-49
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, dó drobnych poprawek blacharskich 
tylny błotnik i drzwi,- automatic, ABS, wspomaganie, kompu
ter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, sprowa
dzony w całości, zadbane wnętrze, sprawny technicznie, zare
jestrowany, - 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-
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wód rejestr., zarejestrowny, - 4.200 zł. Wrocław, teł. 0601/
21-75-42, 071/348-34-78
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r ,  2000 ccm, wtrysk, czerwony, 
uszkodzony przód z lewej strony, - 4.200 zł. Zielona Góra, tel. <j l  
068/378-04-02 Ą
OPEL OMEGA, 1990 r., 100 tys. km, 2000 ccm, El, siwy me
talic, techn: sprawny, błotnilc lekko uszkodzony i maska, szy
berdach, ABS, hak, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. lu
sterka i regulacja świateł, białe tablice, - 25.000 zł. Lubań, tel. 
075/724-82-00
OPEL OMEGA COMBI. 1990 r., 2300 ccm. diesel, biały, tur
bo, intercooler, centralny zamek, el. lusterka, el. szyby, wspo
maganie, aluminiowe felgi, ABS, rejingi, radioodtwarzacz, 
zadbane wnętrze, stuki w silniku, - 8.6Ó0 zł. Wrocław, tel. 071/ 
34842-16
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ćcm, wtrysk, bordowy, 
welurowa tapicerka, centralny zamek, wspomaganie, eł. reg. 
lusterka, lekko uszkodzony przód, - 7.000 zł. Legnica, tel. 
0601/55-24-52
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
po dachowaniu, alufelgi, nie składak, zarejestrowany, ważny 
przegląd, -  7.300 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2300 ccm. TDi uszkodzony 
lekko prawy przód, sprawny, ABS, wspomaganie kierownicy,
- 9.800 zł. Nysa, tel. 0606/37-8143
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r.. 2300 ccm, TDi, granatowy,
Ifekko uszkodzony prawy przód, maska, lampa, zderzak, ABS,
wspomaganie kier., centralny zamek, - 11.900 zł. Paczków,
tel. 077/431-71-33,0604/22*02-69
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 KOMBI, 1993/97 r., 2000 ccm mocno rozbity, 
zarejestrowany, - 4.200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/ 
234549
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 r., 51 tys. km, 2600 ccm, benzy
na, bordowy metalic, poobijany, techn. sprawny - 7.500 DEM.
Jasień, tel. 0604/89-54-95
OPEL OMEGA A KOMBI, 1995 r., 130 tys. km. 2500 ccm. TDS, • 
śliwkowy metalic, ABS, serwo, 2 poduszki pow., klimatyzacja, 
el. otwierane szyby, do sprowadzenia z Niemiec, - 29.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/69-3342
OPEL OMEGA KOMBI, 1995/96 r., 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, klimatronic, drewno, skóra, poduszki pow., sys
tem TC, pełne wyposażenie el., alum. felgi, lekko uszkodzo
ny przód, sprawny, pomoc przy ocleniu • 8.300 DEM. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39 lub Niemcy, 0049/1746-66-67-69 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r.,H 0  tys. km. 2000 ccm, 16V, 
grafitowy metalic, uszkodzony, pełne wyposażenie, - 20.000 
zł. Nowa Ruda, teł. 074/872-30-46 
OPEL REKORD KOMBI, 1984 r„ 2000 ccm, S; niebieski, cał
kowicie zniszczony, spalony, nowy typ nadwozia, pełna do
kumentacja, ważny przegląd i OC, nowe tablice, - 1.000 zł.
Opole, tel. 0603/41-08-29
OPEL SENATOR, 1988 r.. 3000 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, uszkodzona lewa przednia strona, - 4.500 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0607/23-21-88 
OPEL TIGRA, 1998 r., 40 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebieski 
metalic, elektryka, wspomaganie, poduszka powietrzna, ABS,
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uszkodzony, koszt naprawy 3.000 zł.'*. 22.900 zł. Kalisz, tel. 
062/502-32-25.0603/69-19-06' '
OPEL VECTRA, 1989 r., 1600 ccm inst. gazowa, usżkotfcóffy 
paś przedni, maska, lampa, kierunkowskaz, silnik sprawny, 
przetarta lewa strona, - 5.000 zł. Głogów, tel. 0607/07-55-94 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r„ 89 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, błękitny, ABS, ćentr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, uszkodzony tył, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. 
dobry, -13.500 zł. JaWor, tel. 0607/39-08*51 
OPEL VECTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metaiic, wspomaganie, ABS, welurowa tapicerka, 
centralny zamek, immobilizer, I właściciel, uszkodzona ma
ska, błotnik, zderzak, stoi przy granicy,-cena - 2.600 DEM. 
Bolesławiec, tel. 0602/72-53-98 
OPEL VECTRA, 1995 r., 148 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, bia
ły, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie, kubeł
kowe fotele, spoilery, el. reg. lusterka, stan b. dobry, uszko
dzona uszczelka pod głowicą, cena - 5.000 DEM. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-54-08
OPEL VECTRA, 1997 r., 1600 ccm. 16V, kakaowy, wersja CD, 
klimatyzacja, ABS, centralny zamek, oclony, uszkodzony pra
wy przód, - 23.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-43-64,0601/
79-84-77
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997 r„  2000 ccm, 16V pełne wy
posażenie oprócz skóry, lekko uszkodzony przód, sprawny, -
25.000 zł. Żagań, tel. 068/360-60-76, .0600/68-53-44 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997/98 r., 80 tys. km, 2000 ccm. 
TDI, 16V, ciemnozielony metaiic, 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 VECTRAr 1998 r., 1600 ccm, zielony metaiic, ABS, 2 
poduszki powietrzne (całe), el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, lekko uszkodzony prawy przód, cena -10.000 
DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-32-41 
OPEL VECTRA, 2000 r., 35 tys. km. 1800 ccm, 16V, biały, 
klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 poduszki 
powietrzne OK, centralny zamek, wspomaganie, uszkodzony 
lewy przód • 13.500 DEM + cło i transport. Leszno, tel. 0502/ 
16-00-17
0  PEUGEOT KOMBI, 2000 r., HDi po w y p a d k u .te l.  

074/810-32-05,0609/28-36-85 81011041

PEUGEOT 205, 1986 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metaiic, uszkodzony szyberdach, - 3.600 zł. Lewin, 
woj. opolskie, tel. 0607/74-02-04 
PEUGEOT 205,1990/95 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
zielony, alum. felgi, ei. otw. szyby, szyberdach, centralny za
mek, skóra, uszkodzony przód, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 0608/
39-64-29
PEUGEOT 206,1998 r., 55 tys. km, 1400 ccm, seledynowy 
metaiic, do sprowadzenia z Niemiec, uszkodzony, 3-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 poduszki pow., cena 
- 8.300 DEM lub na gotowo 24.000 zł. Chojnów, tel. 076/ 
818-71-35,0604/24-54-22 -
PEUGEOT 206,1999 r., 1900 ccm, dieseJ, biały, 2-drzwiowy, 
poobijany, techn. sprawny, cena 21.000 FRF. Wałbrzych, tel. 
074/846-31-23,0604/77-39-30 
PEUGEOT 206 HDI, 2000 r., 20 tys. km, 1900 ccm, seledyno
wy metaiic, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, lekko 
uszkodzony, - 26.000 zł. Żary, tel. 068/374-26-24, 0603/
57-38-56
PEUGEOT 305,1983 r.; 1500 ccm, diesel, czerwony, po re
moncie blacharki, el: otw. szyberdach, hak, uszkodzony sil
nik, - 1.600 z ł. ., tel. 0607/52-03-89.
PEUGEOT 305, 1984 r., 1900 cćm, diesel po dachowaniu, 
zarejestrowany, stan silnika b. dobry, • 1.100 zł. Legnica, tel. 
0601/71-02-84, 0605/13-16-60 
PEUGEOT 306,1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr

n y  metaiic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, spraw
ny, 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 -13.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 071/348-34-78 
PEUGEOT 405 GRD, 1989 r., 1900 ccm, diesel mocno uszko
dzony lewy przód, silnik i skrzynia biegów nie uszkodzone, 
zarejestrowany, - 3.600 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
PEUGEOT 405,1989 r., 1900 ccm, diesel mocno uszkodzo
ny przód, - 2.500 zł. Żerniki Wrocławskie, tel. 071/311-34-77 
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna, szary metaiic, 
el. otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, uszko
dzone lewe tylne drzwi i próg, lekko przód, na chodzie, - 4.600 
zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600-ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metaiic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, do drobnych poprawek (zbity 
kierunkowskaz/pęknięty spoiler przedniego zderzaka)^ tech
nicznie sprawny, - 6.950 z ł , do uzgod.. Wrocław, tei. 0601/ 
78-82-84,071/348-34-78.
PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm mocno rozbity, - 3.900 zł. 
Wrocław, tel. Q600/34-49-06
PEUGEOT 405 GL, 1994 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, RO, podgrzewane 
lusterka, opony zimowe, lekko wgniecione drzwi kierowcy, -
10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-45-55,842-50-24. 
PEUGEOT 405 GL, 1995 t.. 1600 ccm, wtrysk, biały,,lekko 
uszkodzony prawy przód, geometria prawidłowa, silnik spraw
ny, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, książka serwi
sowa, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 8.200, z ł’ , do 
uzgod.. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-26-11 
PEUGEOT 605,1996 r., 92 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor wi
śniowy, szyberdach, ceniralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, drewno, halogeny, uszkodzony lewy tył, cena - 8.500 
DEM ♦ cło i transport. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
PEUGEOT 806 VAN, 1998 r., 39 tys. km, 200Qccm, benzyna, 
zielony metaiic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, RM, 
immobilizer, książka serwisowa, techn. sprawny, -,34.500 zł. 
Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12
PEUGEOT EXPERT, 1999 r., 80 tys. km, 1900 ccm. TD, biały, 
ciężarowy, 6-osobowy, wspomaganie, el. otw. szyby, 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
PEUGEOT PARTNER, 1998 r., 40 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
żółty, uszkodzony lewy przód, techn, sprawny, I właściciel, •
16.500 z ł, możl. wyst. fakt. VAT.'Lubin, tel. 0608/40*09-18 
POLONEZ 125 PN, 1985 r., 1481 ccm, kość słoniowa, nowe 
amortyzatory Monroe, po remoncie w roku 2000 tylny most, 
alarm z pilotem, alternator, rozrusznik, chłodnica, nowe tar
cze i klocki hamulcowe, uszkodzona głowica - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/336-65-75,0503/81-52-35
POLONEZ, 1988 r.,.130 tys. km, 1500 ccm, biały, przegląd do
17.01,2001 r., inst. gazowa, hak, lotnicze fotele, radio, uszko
dzony aparat zapłonowy, • 1.300 zł. Przytok 44, gm. Zabór, 
tel. 0604/65-81-41
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, pełna dokumenta
cja, zdekompletowany, zniszczony, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
POLONEZ CARO, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
uszkodzona maska, reflektor, zderzak, inst. gazowa, nowy 
akumulator Bosch, opony Michelin, nowe amortyzatory, inne 
części, - 2.300 z ł. ., tel. 0607/27-04-48 
POLONEZ CARO, 1994 r., zielony, uszkodzony, • 1.400 zł. 
Gubin, tel. 0602/89-22-10
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 GLE, 1995 r., 44 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy metaiic, 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, dł. zabudowy 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, - 3.300 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-76-45,0601/78-82-84 
PONTIAC FIREBIRD, 1991 r., 3100 ccm po wypadku, • 6.500 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
PONTIAC TRANS AM, 1990 r„ 140 tys. km, 5800 ccm, biały, 
po wypadku, - 3.700 zł. Bralin, tel. 062/781-10-78 
PORSCHE 924 SKŁADAK, 1991 r., 1984 ccm, czerwony, 
centr.garnek, RM, hak, lekko uszkodzony silnik, • 6.500 zł. 
Zawadzkie, woj. opolskie, tel. 0604/83-66-06 
RENAULT 12 KOMBI. 1972 r., 1280 ccm, benzyna, czerwo
ny, uszkodzony lewy błotnik i lampa, techn. sprawny, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-15-58,0600/26-06-73 
RENAULT 18.1981 r.. diesel pełna dokumentacja, doszczęt
nie zniszczony, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
RENAULT 19,1990 r., 240 tys. km, 1800 ccm, 16V, atramen
towy metaiic, wspomaganie kier., centralny zamek, wersja 
sportowa, 140 KM, sportowe zawieszenie, fotele, kierownica, 
układ wydechowy, reg. kierownica, fotel kierowcy, po remon
cie silnika i przedniego zawieszenia (03.2001 r.), nowe tar
cze i klocki, stan b. dobry, • 8.800 zł. Wrocław, tel. 0501/
31-08-31
RENAULT 19 SKŁADAK, 1994 r., 1400 ccm uszkodzony, za
rejestrowany, bez podzespołów, - 2 .600 zł. Wałbrzych, tel. 074/
846-49-58
RENAULT 25,1984 r., 2100 ccm, diesel, złoty, mocno uszko
dzony przód, kpi. dokumentacja, -1.600 zł lub zamienię. Bo
lesławiec, tei. 075/734-74-19
RENAULT CLIO, 1991 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, mor
ski metaiic, centralny zamek, wspomaganie, 5-drzwiowy, do 
malowania 2 elementy - 2.800 DEM + cło. Chojnów, tel. 0606/ 
33-12-45.
RENAULT ESPACE, 1993 r., 160 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, granatowy metaiic, uszkodzony przód, pełne wyposaże
nie oprócz skóry ♦ części, koszt naprawy 3.000 zł, -16.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0604/48-85-65 
RENAULT KANGOO, 2000 r„ 17 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, 
biały, wspomaganie, centralny zamek, kupiony w kraju, kpi. 
dokumentacja, uszkodzony lewy tylny bok, - 33.500 zł (możl. 
wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/57-78-93 
RENAULT LAGUNA. 1994 r.. 88 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metaiic, 5-drzwiowy, ABS, centralny zamek + pilot, wspoma
ganie, el. reg. lusterka, szyberdach, spoiler, uszkodzony 
przód, • 20.000 zł. Leszno, tel. 0502/16-00-17 
RENAULT LAGUNA RT, 1996 r., 105 tys. km, 1800 ccm, ko
lor wiśniowy metaiic, relingi dachowe, wspomaganie, alum. 
felgi, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, lekko uszko
dzony przód - 8.000 DEM lub na gotowo - 25.000 zł. Choj
nów, tel. 0604/57-87-42
RENAULT LAGUNA. 1996/97 r.. 85 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, morski metaiic, ABS, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szy
by, wspomaganie, immobilizer, siedzisko dla dziecka, welu
rowa tapicerka, poduszka pow., alum. felgi Azev 15*. książka 
przeglądów, serwisowany, alarm, szyberdach, kpi. dokumen
tacja, tylna klapa uszkodzona, - 25.800 zł. Polkowice, tel. 076/
847-98-26,0602/11-07-98
RENAULT MASTER, 1988 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 
uszkodzony lekko tył i prawa strona, długi, sprawny, - 7.000 
zł. Legnica, tel. 0609/41-60-47 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r., 1600 ccm, benzyna, 
perłowobordowy, uszkodzony przód, -16.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/385-59-75
RENAULT MEGANE. 1996/97 r., 70 tys. km, czerwony, do 
sprowadzenia, sprawny, bogate wyposażenie, lekko przyry- 
sowane drzwi, • 21.500 zł. Leszno tel. 0607/09-85-14; Niem
cy, tel. 0049/160-99-55-01-00
RENAULT SAFRANE, 1998 r., 90 tys. km, 2200 ccm, TDi, 
granatowy metaiic, ks. serwisowa, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, klimatronic, 
welur, alum. felgi, halogeny, lekko uszkodzony, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 36.000 zł. Odolanów, tel. 062/
733-30-51 w godz. 9-17,0603/60-78-74 -  
RENAULT SCENIC, 1998 r., 44 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
perłowoniebieski, bogate wyposażenie, lekko uszkodzony, 
sprawny -11.500 DEM + cło. Zielona Góra, tel. 068/385-59-75, 
0601/19-85-85
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel 
uszkodzony przód lewej strony (naprawa 2.500 zł), wysoki, 
długi, bez korozji, zadbany + części, stan b. dobry, • 7.200 zł. 
Legnica, tel. 0602/23-11-56
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 2500 ccm, diesel maxi, po poża
rze, zarejestrowany, sprowadzony w całości, karta pojazdu, 
.twardy* dowód rejestracyjny, - 5.900 z ł, do uzgod.. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 126 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowy, przedłużany, podwyższany, częściowo prze
szklony, lekko uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, • 22.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 
w godz. 9-17,0603/60-78-74
ROVER 200,1998 r„ 56 tys. km, 2000 ccm, TDi 105 PS, bor
dowy metaiic, klimatyzacja, 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/ 
592-03-79,0607/58-17-17
ROVER 620, 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, SDi, bordowy 
metaiic, 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 820 SI, 1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metaiic, pełne wyposażenie oprócż skóry, jasna We
lurowa tapicerka, zadbany, lekko uszkodzony przód (lampa 
prawa i zderzak), do sprowadzenia, • 18.000 zł z cłem i na
prawą w kraju. Stefanowice 8, tel. 0607/10-69-20 
SCANIA 184 L, 1998/99 r., 130 tys. km ciągnik Siodłowy, wer
sja z .dziobem”, na poduszkach, hydraulika do wywrotu, ka
bina bez spania, 2 osie, rozstaw 4.2 m, nowe opony, 630 KM, 
lekko przetarty prawy przód - 56.000 DEM '* cło. Wrocław, 
tel. 0601/79-59-30
SEAT CORDOBA SX, 1996 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
130 PS, granatowy metaiic, do sprowadzenia z Niemiec, 
uszkodzony, ABS, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, kubełkowe siedzenia, 3-drzwiowy, cena -
7.900 DEM. Chojnów; tel. 076/818-71-35,0604/24-54-22 
SEAT CORDOBA, 1997 r., 63 tys. km, 1400 ccm, czarny, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, szyber
dach, spoiler, zdjęcia do wglądu - 21.200 zł (z cłem i trans
portem) 800 zł naprawa. Sieradz, tel. 043/829-31-08,0607/ 
19-26-61 . i
SEAT CORDOBA GT, 1999 r., 33 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
atramentowy metaiic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
komputer, wspomaganie kier., centralny zamek, stan idealny, 
lekko uszkodzone drzwi, w kraju od 2 dni, - 32.700 zł. Kępno, 
tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel całk. zniszczony, •
2.000 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm uszkodzony przód, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/92-37-03
SEAT IBIZA, 1990 r., 170 tys. km, 17.00 ccm, diesel, niebieski 
metaiic, uszkodzony lewy przód, sprawny, - 3.900 zl. Kiełczów, 
tel. 071/398-81-99,0502/93-39-72 
SEAT IBIZA, 1993 r., 1200 ccm, srebrny metaiic, mocno 
uszkodzony lewy przód, silnik nie uszkodzony, system Po
rsche, zarejestrowany, .twardy” dowód rejestracyjny, - 4.400 

.z ł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
SEAT IBIZA, 1998 r., 35 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, centralny za- 
Inek, wspomaganie, el. otw. szyby, lekko uszkodzony, - 23.000 
zł. Syców, tel. 062/785-29-14,0601/79-75-12 
SEAT LEON, 2001 r., 2000 ccm, 16V, srebrny metaiic, alum. 
felgi, pełne wyposażenie elektr., 4 poduszki powietrzne, k it

mat ronić, ABS,-centralny zamek, wspomaganie, uszkodzony 
prawy bok, - 10.000 zł..Góra, tel; 065/543-33,-02 
SEAT MARBELLA, 1992 r., 1000 ccm, benzyna pełna doku
mentacja, twardy dowód, identyczny z Fiatem Panda, mocno 
uszkodzony, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
SEAT TOLEDO, 1992 tr., bepzyną, niebieski, uszkodzony 
przód, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, moc
no uszkodzony lewy bok, silnik sprawny, kpi. dokumentacja, 
zarejestrowany, .twardy” dowód rejestracyjny, przegląd do
11.2001 r, - 6.300 z ł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11 ^
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1600 ccm, diesel, czarny, mocno 
rozbity przód, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, - 8.700 
zł. Złotoryja, tel. 0606/14-02-43 
SEAT TOLEDO, 1995/96 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, centralny zamek, alarm, wspomaganie, uszkodzony 
prawy przód, wystrzelone 2 poduszki pow., w kraju od 7 mies., 
zarejestrowany, -11.000 zł. Międzyrzecz, tel. 095/742-03-83, 
0605/36-74-19
SEAT TOLEDO, 1998 r., 1900 ccm, TDi 110 KM, pełne wypo
sażenie, cena 8.300 DEM ♦ cło. Jelenia Góra, tel. 075/ 
755-83-14,0502/30-08-56.
SEAT TOLEDO, 1998 r., 1600 ccm 100 KM, alum. felgi, kli
matyzacja, wspomaganie, centralny zamek, blokada skrzyni 
biegów, lekko uszkodzona prawa strona, - 21.500 zł. Nysa, 
teł. 0607/38-52-13
SKODA 105,1981 r., 1046 ccm, benzyna, pomarańczowa, 
kpi. zniszczona, kpi. dokumentacja, - 250 zl. Lubin, tel. 076/ 
842-53-99
SKODA 105 L, 1981 r., 54 tys. km, 1046 ccm, czerwony, kom
pletny, bez korozji, stan opon dobry, do niewielkiej naprawy, - 
300 zł. Wrocław, tel. 781-98-30 wieczorem 
SKODA 105 S, 1985 r., 130 tys. km, 1049 ccm, zielony, do 
remontu blacharka, do wymiany zwrotnica lewy przód, dia
gnostyka silnika, - 1.800 zł. Rokitki, tel. 076/817-88-97 po 
godz. 16
SKODA 120 L, 1990 r. silnik do remontu, • 800 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0503/52-73-90
O  SKODA FELICIA, 1998 r. kupiony w  salonie, cen

tralny zamek, alarm, immobilizer, zadbany, uszko
dzony przód, -10.200 zł. Wrocław, tel. 0601/71*69-78 
81010811

SKODA FELICIA, 1998 r., srebrny metaiic, 5-drzwiowy, ku
piony w salonie, pełna dokumentacja, uszkodzona prawa 
ćwiartka, silnik cały, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
SKODA FELICIA, 1998/99 r., 1300 ccm, biały, I właściciel, 
lekko uszkodzony, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 071/310-71-38, 
0606/60-13-92
SKODA UAZ, 1985 r., 200 tys. km złożony z nowych części, 
po wypadku, + przyczepa HL 8011, zestaw samowyładow
czy, stan b. dobry, • 30.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-81-82 
SKODA OCTAVIA, 1998 r„ 60 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, centr. zamek, ABS, immobilizer, alarm, I właściciel,

serwisowany, uszkodzony lewy bok, sprawny, - 25.500 zł. Bie
lawa, tel. 074/833-42-17,0607/51-48-77 
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 1900 ccm, TDi, zielony metaiic, 
uszkodzony tył i lekko przód, na chodzie, alufelgi, klimatyza
cja, el. szyby, ABS, 2 x poduszka powietrzna, kupiony w kra
ju, - 27.300 zł. Wrocław, tel. 071//348-42-16 
SKODA OCTAVIA KOMBI, 2000 r., 18 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
biały, 110 KM, klimatyzacja, pełne wyposażenie, lekko uszko
dzony - 16.000 DEM + cło i naprawa. Pieszyce, tel. 074/
832-51-15,0602/63-73-93
SKODA OCTAVIA CLASSIC. 2000/01 r., 1 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony, kupiony w salonie, na gwarancji, lekko uszko
dzony przód - maska, dwa błotniki, lampy, • 33.300 zł. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
STAR 200,1983 r. chłodnia bez agregatu, uszkodzony silnik, 
w całości lub na części. Nysa, tel. 077/433-75-83 
STAR 200,1989 r., diesel, czerwony, nowe opony, wysoko- 
oplandekowany (nowa plandeka), lekkie uszkodz. silnika, 
zadbany, stan blach, dobry - 8.000 zł. Lisięcice, gm. Głubczy
ce, tel. 077/485-71-55
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 
TOYOTA CAMRY, 1993 r„ 150 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
ciemny metaiic, alum. felgi, ABS, RO Pioneer, el. otw. szyby i 
szyberdach, klimatyzacja, poduszka pow. kierowcy, do malo
wania maska i prawy błotnik, • 16.000 zł. Trzebnica, tel. 071/ 
387-08-91,0605/20-86-12
TOYOTA CARINA. 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, biały, el. 
otw. szyby i szyberdach, alarm, centr. zamek, wspomaganie, 
ABS, lekko uszkodzona maska i zderzak, -17.000 zł. Jawor, 
tel. 076/870-04-89
TOYOTA CARINA SEDAN, 1993/94 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, antracytowy metaiic, pełne wyposażenie elektr., nowy 
model, ekonomiczny, uszkodzona panewka, - 13.900 zł lub 
zamienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0603/61 -59-50,0609/26-96-78 
TOYOTA CARINA E. 1995 r.,-110 tys. km,;T600 ccm, 16V, 
czerwony, uszkodzone: reflektor, chłodnica klimatyzacji (nowa

jest), maska - lekko, w ciągłej eksploatacji, pełne wyposaże
nie oprócz skóry i pod. powietrznych, -17.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/325-04-69
TOYOTA CELICA, 1988r., 170 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metaiic, automatic (power, over drive), pełne wypo
sażenie oprócz skóry, alum. felgi, nowe opony, 150 KM, uszko
dzony prawy przód, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0608/64-13-80 
TOYOTA CELICA GTI, 1993 r., 2000 ccm, żółty, uszkodzony 
przód, aluminiowe felgi, centralny zamek, szyberdach, pełne 
wyposażenie el, - 7.900 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
uszkodzony lewy przód, silnik na chodzie, zarejestrowany, -
4.900 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
TOYOTA COROLLA, 1993 r., 2000 ccm, diesel, czerwony,
3-drzwiowy;,lekko uszkodzony tył, koszt naprawy ok. 1.500 
zł, -13.800 zł. Zielona Góra, tel. 0600/42-57-80 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r., 1400 ccm, 16V, zielo
ny metaiic, lekko uszkodzony tył (wgniecione 2 błotniki, zbite 
lampy), klapa tylna nie uszkodzona, sprawny, II właściciel, 
kupiony w salonie w Polsce, obrotomierz, centralny zamek, 
immobilizer, 4-drzwiowy, 5-biegowy, -15.700 z ł , do negocja
cji. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1999 r., 41 tys. km, 1400 ccm, 
16V 88 ps, zielony metaiic, do sprowadzenia z Niemiec, uszko
dzony, pełne wyposażenie oprócz skóry, cena • 8.900 DEM. 
Chojnów, tel. 076/818-71-35,0602/58-06-18 
TOYOTA LANDCRUISER 90,2000 r., 3000 ccm, diesel, błę
kitny metaiic, I właściciel, kupiony w salonie, uszkodzony 
przód lewa strona. - 56.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
TOYOTA STARLET. 1991 r„ 152 tys. km. 1300 ccm, 12V. zło
ty  metaliCi 3-drzwiowy, uszkodzony lewy przód (do wymiany 
ćwiartka), pełna dokumentacja, - 4.200 zł lub kupię drugi na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 0503/36-60-05 
TOYOTA TERCEL, 1982 r. po wypadku, sprawny, • 2.000 zl. 
Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 090/69-81-12

VOLVO 245 KOMBI, 1989 r., 2100 ccm, benzyna, kolor grafi
towy metaiic, mocno uszkodzony, twardy dowód, kpi. doku
mentacja, - 3.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
VOLVO 343,1987 r.. 150 tys. km, 1400 ccm, benzynar, zielo
ny metaiic, lekko uszkodzony przód, • 2.500 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-63-39
VOLVO 460,1996 r., 46 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy, 2 
poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, uszkodzony błotnik 
tylny, sprawny - 9.000 DEM + cło i transport. Głogów, tel. 076/ 
833-40-96
VOLVO 940 KOMBI, 1997 r., 17 tys. km, 2300 ccm. turbo, 
bordowy metaiic, 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 V70 KOMBI, 1999 r„  43 tys. km, 2500 ccm, TDI, kolor 
grafitowy metaiic, 4 poduszki powietrzne, ABS, klimatyzacja, 
serwo, pełne wyposażenie elektryczne, lekko uszkodzony 
przód, do wymiany maska, zderzak, wzmocnienie (posiadam 
wszystkie części), stoi we Wrocławiu, • 64.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/30-11-33
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, niebieski metaiic, el. reg. lu
sterka, eK otw. szyby, wspomaganie, klimatyzacja, alarm ♦ 
pilot, alum. felgi 16*, 2 x poduszka powietrzna, silnik na cho
dzie, lekko uszkodzony przód, kupiony w salonie, - 37.300 zł. 
Wroćław, tel. 071//372-87-60
VW CADDY, 1987 r.. 1600 ccm, diesel do remontu kapitalne
go blacharki, kpi. dokumentacja, stan silnika b. dobry, • 2.700 
zł. Chojnów, tel. 0604/85-47-79 
VW CADDY, 1996 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, uszkodzo
na prawy przód, - 8.500 z|. Brzeg, tel. 0604/86-31-96 
VW GOLF 1,1977 r., 17 tys. km, 1500 ccm, diesel, kolor wi
śniowy, skorodowane błotniki przednie, zarejestrowany, w cią
głej eksploatacji, - 2.500 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/ 
461-32-77, 0605/63-53-75
VW GOLF 1,1982 r., 200 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metaiic, 3-drzwiowy, skorodowany, zarejestrowany, stan sil
nika b. dobry, -1.200 zł. Adam, Opole, tel. 077/453-74-31 
VW GOLF, 1983 r., 1500 ccm, diesel lekko uszkodzony silnik 
(przegrzany), sprawny, • 2.700 zł lub zamienię. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-46-05,0602/76-26-94 
VW GOLF, 1983 r., 1500 ccm, diesel lekko uszkodzony silnik, 
techn. sprawny, - 2.500 zł lub zamienię. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-93,0602/76-26-94 
VW GOLF II. 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, hak, szeroki zderzak z przodu, obrotomierz.

uszkodzony silnik (reg. wtrysków i pompy), - 5.400 zl. Wro
cław, tel. 346-29-56,0603/48-31-67 
VW GOLF II, 1986 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
rozbity, - 2.600 zł. Legnica, tel. 0607/83-72-67 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, kompletnie znisz
czony, zarejestrowany w kraju, - 2.600 zł. Legnica, tel. 0607/
83-72-64
VW GOLF, 1987/88 r., 160 tys. km, biały, 3-drzwiowy, po re
moncie silnika, nowe sprzęgło, akumulator, 4 lampy, szyber
dach, stan b. dobry, lekko uderzony bok za drzwiami, napra
wa ok. 400 zł, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0608/45-83-66 
VW GOLF, 1991 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, uszkodzony 
silnik, karoseria w idealnym stanie, zarejestrowany, przegląd 
do 07.2001 r, -1.600 zł. Legnica, tel. 0503/52-10-22 
VW GOLF, 1991/97 r., 12 tys. km, 1800 ccm, fioletowy meta- 
JiC, brak zderzaka, do lakierowania maska i błotnik, kubełko
we fotele, komputer, • 9.80Ó zł lub zamienię na motocykl, poj. 
600 ccm, 91 r., np. Yamaha. Wrocław, tel. 071/360-11 -08 
VW GOLF III GTI, 1992 r., 2000 ccm, czamy metaiic, 5-drzwio
wy, alum. felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, centralny za
mek, uszkodzony (do poprawek lakierniczych), • 14.500 zł. 
Leszno, tel. 0605/08-92-81
VW GOLF III, 1992 r., 137 tys. km. 1800 ccm, benzyna, bor
dowy, uszkodzony przetarty bok, brak przedniej szyby, cen
tralny zamek, wspomaganie, el. reg. lusterka, RM, sportowa 
kierownica, • 10.000 zh Lubin, tel. 076/842-31-69, 0606/ 
41-72-70
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, lek
ko uszkodzony błotnik - 4.300 DEM ♦ cło. Lubsko, tel. 0606/
91-14-78 '
VW GOLF III, 1993 r., 63 tys. km, 1400 ccm, biały, uszkodzo
na lewa przednia strona - 3.500 DEM + cło i transport. Góra, 
tel. 065/543-32-4T
VW GOLF III, 1993 r., 240 tys. km, 1800 ccm, benzyna po 
wypadku, klimatyzacja, alarm + pilot, centr. zamek, wspoma
ganie, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-90-18,0602/23-02-99 
VW GOLF III VARIANT, 1996 r., 70 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy metaiic, książka serwisowa, ABS, 2 poduszki

powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, el. szyberdach, el. reg. reflektory, el. antena, relingi da
chowe, roleta, radio Beta, uszkodzony błotnik, sprawny, stan 
idealny, - 26.800 zł. Kępno, woj. kaliskie, tel. 0608/81 -48-82 
VW GOLF III, 1996 r., 90 tys. km, 2000 ccm, GTi, grafitowy 
metaiic, 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 III, 1997 r., 100 tys. km, 2800 ccm, VR6, metaiic, 
pełne wyposażenie, 4-drzwiowy, klimatyzacja, skórą, 4 po
duszki pow., koszt naprawy 3000 zł, - 30.000 zł. Grabów, woj. v  
kaliskie, tel. 0607/30-82-06
VW GOLF III, 1997 r., 60tys. km, 1600 ccm, grafitowy meta
iic, 4 el. otw. szyby, centralny zamek, wspomaganie, ABS, 
alum. felgi, lekko uszkodzony lewy przedni błotnik, sprawny, 
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 III, 1997 r.. 62 tys. km, 1900 ccm, TDi. czamy me
taiic, wszystkie el. dodatki, poduszka pow., uszkodzona lam
pa, zderzak i błotnik • 5.200 DEM ♦ cło. Leszno, tel. 0605/
22-53-65
VW GOLF IV, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perło
woczarny, uszkodzony błotnik prawy, lampa, 4 poduszki po
wietrzne, klimatronic, wszystkie el. dodatki, 5-drzwiówy. -
36.000 zł. Stogi, tel. 0608/68-42-93, woj. wrocławskie 
VW GOLF IV, 1999 r„ 1600 ccm, 16V klimatyzacja, el. otw. 
szyby, 2 x poduszka powietrzna, ABS, zarejestrowany, kom
pletna dokumentacja, uszkodzona lewa lampa i prawy błot
nik, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 071//348-42-16 
VW GOLF IV, 2000 r., 20 tys. km, 1900 ccm, TDi. żółty meta
iic, pełne wyposażenie elektr., poduszki pow., klimatyzacja, 
aluminiowe felgi, uszkodzony grill, reflektor, błotnik, cena 9.000 
DEM + cło. Leszno, tel. 065/572-37-69

VW GOLF IV, 2001 r. uszkodzony przód, - 28.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/22-63-77
VW JETTA, 1980 r., 160 tys. km, 1475 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, uszk. prawy błotnik, nadkole, klapa silnika, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 321-67-63
VW JETTA, 1991 r., granatowy metaiic, do lakierowania bok, 
centralny zamek, szyberdach, - 10.000 zł. Jordanów Śl., tel. 
0603/86-56-51
VW LT 28,1979 *, 2400 ccm, diesel bez podzespołów, zare
jestrowany, • 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
VW LT 28,1993 r., 43 tys. km, 2400 ccm, TDI, bordowy, uszko
dzona tylna lampa, książka serwisowa, nie rej. w kraju, stan 
b. dobry, - 22.000 zł. Lubań, tel. 075/646-31-92 
VW PASSAT KOMBI, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, zloty me
taiic, zniszczony, polska dokumentacja, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0504/99-04-22,0608/12-06-61 
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, diesel uszkodzony przód, 
drugi w całości, - 3.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-51-90 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, mocno 
uszkodzony, polska dokumentacja, aktualny przegląd, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1988 r., 1800 ccm, biały, uszkodzony przód, 
zarejestrowany w kraju, pełna dokumentacja, - 3.800 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-97-26,0606/17-80-15 
O  VW PASSAT KOMBI, 1988/95 r. lekko uszkodzona 

lewa strona, b łotnik, zderzak, maska, lampa, pełne 
wyposażenie elektr., szyberdach, relingi dachowe, 
centralny zamek, wspomaganie, • 6.800 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/327-50-73,327-52-95 87022771

VW PASSAT, 1989/90 r., 180 tys. km, 1800 ccm, beżowy, stan 
dobry, nowy model, automatic, do wymiany maska i błotnik, 
sprawny, zarejestrowany, pełna dokumentacja, - 8.800 zł. 
Brzezia Łąka, tel. 071/315-52-59,0605/21-58-14 
O  VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, benzyna po kra

dzieży, brak szyb, drzwi, tapicerki, maski, lampy, 
sprowadzony w  całości, kpi. dokumentacja, - 6.100 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 81010791

VW PASSAT, 1990 r., 1900 ccm, diesel uszkodzony lewy 
przód, -11.500 zł. Ścinawka Średnia, tel. 074/871-51-90 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 2800 ccm, VR6, czamy meta
iic, ABS, el. reg. lusterka, alum. felgi, komputer, przyciemnio
ne szyby, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe, za
rejestrowany w kraju, uszkodzony tył, • 10.000 zl. Jawor, tel. 
076/818-97-36,0601/70-55-58 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 170 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, granatowy, .na chodzie, relingi dachowe, hak, klimatyza
cja, wspomaganie, Mul-T-Lock, lekko uszkodzony, -12.500 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-72-29 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 119 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
czerwony, uszkodzony tył i lekko przód, - 10.500 zł. Namy
słów, tel. 0601/17-04-05
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 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 127 tys. km, 2000 ccm, popie
laty metaiic, centralny zamek, relingi dachowe, roleta, szy
berdach, uszkodzony przód, - 13.000 zł. Leszno, tel. 05021 
16-00-17
VW PASSAT KOMBI. 1993 r., 96 tys. km, 1800 ccm, czerwo
ny, w kraju od 12.2000 r., centralny zamek, hak, wspomaga
nie kierownicy, immobilizer, dzielona tylna kanapa, karta po
jazdu, sprowadzony w całości, lekko uszkodzone drzwi, •
15.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-71-88
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 152 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor wiśniowy metaiic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, uszkodzony przód i prawa tylna strona - 5.000 
DEM ♦ cło i transport. Góra, tel. 065/543-32-41 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 61 tys. km, 1900 ccm, TDi, gra
natowy metaiic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, relingi 
dachowe, uszkodzony prawy reflektor i drzwi • 5.300 DEM ♦ 
cło. Leszno, tel. 0605/22-53-65 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r„  83 tys. km, 1900 ccm, TDi. gra
fitowy metaiic, ABS, serwo, relingi, roleta, 2 poduszki pow., 
el. szyberdach, radioodtwarzacz Pioneer, welurowa tapicer
ka - 9.700 DEM. Wrocław, tei. 0609/28-17-22 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 72 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, granatowy metaiic, ABS, 2 poduszki powietrzne, szyber
dach, wspomaganie, zarejestrowany, w kraju pół roku, uszko
dzony lewy przód, • 22.000 zi. Lubin, tel. 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, 1999 r„ 39 tys. km. 1900 ccm. TDi, błękitny, 
kupiony w salonie, serwisowany, klimatronic, ABS, poduszka 
pow., el. otw. szyby, uszkodzone prawe drzwi - 43.000 zł + 
VAT.., teł. 0602/55-72-11
VW PASSAT, 1999 r., 35 tys. km, 1900 ccm, TDi. srebrny 
metaiic, klimatyzacja, poduszki pow., pełne wyposażenie 
elektr., uszkodzony zderzak, grill, błotnik, techn. sprawny •

■ 11.000 DEM + cło. Leszno, tel. 0605/22-53-65 
VW PASSAT B5,2001 r., 4 tys. km, 2000 ccm, benzynat srebr
ny, klimatyzacja Trawie, .wszystkie el. dodatki, ABS, lekko 
uszkodzony, cena - 21.000 CHF t  cło. Lubin, tel. 0503/ 
93-24-85 .
VW POLO, 1993/95 r., 1000 ccm mocno rozbity, zarejestro
wany, - 4.200 zł. Oleśnica, 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 pochodzenie, - 5.950 z ł . do 
uzgod.. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
VW POLO, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metaiic, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie kier., 
poduszka pow., lekko uszkodzony, w kraju od 4 dni, stan b. 
dobry, pełna dokumentacja, - 23.500 zł lub zamienię. Kępno, 
tel. 062/581-04-18,0606/34-66^37 
VW POLO, 1998 r., 24 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski' 
metaiic, ABS, serwo, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, 2 
pod. powietrzne, immobilizer, • 15.500 zł. Gubin, tel. 068/455-
58-83,0603/04-78-37
VW POLO, 1998 r.. diesel, SDI, biały, uszkodzony przód, -
19.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/18-99-09
VW POLO, 1999 r., 40 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metaiic, aluminiowe felgi, ABS, poduszka pow., centralny za
mek, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., lekko uszko
dzony tylny błotnik, techn. sprawny, sprawny, - 27.300 zl lub 
zamienię. Kępno, tel. 062/581 -04-18,0606/34-66-37 
VW POLO KOMBI. 1999 r., 30 tys. km, 1900 ccm, TDi, czer
wony, pełne wyposażenie elektr., poduszki pow., uszkodzo
na maska, zderzak, grill, cena 7.200 DEM *  ck). Leszno, tel. 
065/572-37-69
VW POLO, 1999 r., 15 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony 
metaiic, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja; 2 
poduszki powietrzne, lekko uszkodzony przód, faktura VAT, 
nabywca zwolniony z opłat, - 30.000 zł. Świdnica, tel. 074/ 
851-63-87,0604/93-87-75
VW TRANSPORTER T4, 2000 r.. 4 tys. km, 2500 ccm, TDI, 
platynowy, długi, lekko uszkodzony, cena - 15.000 CHFr + 
cło. Lubjn, tel. 0503/93-24-85
WARTBURG KOMBI, 1979 r., 1000 ccm, benzyna, beżowy, 
całkowicie zniszczony, kpi. dokumentacja, - 550 zł. Szprota
wa. tel. 068/376-32-71
WARTBURG 353,1984 r., 900 ccm, biało-niebieski, wgnie
cione drzwi, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd, nowe 
opony, stan techn. b.dobry, • 650 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
325-04-69
WARTBURG 353,1990 r., benzyna, piaskowy, mocno uszko

Na sprzedaż Citroen Berlingo 2,0 HDI, turbo diesel,
XII2000 r., 19 tys. km, po dachowaniu, cena do negocjacji § 

Do obejrzenia w salonie Citroena na ul. Przyjaźni 6 §
tel. 071/326-20-18, 0-602 536 222 o
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dzony, do nadania numer nadwozia, kpi. dokumentacja, -
1.100 zł. Bolesławiec, teł. 075/734-74-36 
ŻUK A-11B, 1984 r., niebieski, uszkodzony silnik, reszta w b. 
dobrym stanie, skrzyniowy, duża pow. ład. (wym. 2 x 2 x 3 m), 
meblowóz, plandeka, hak, - 1.000 zł. Twardogóra, tel. 0608/
29-53-97 po godz. 15
ŻUK, 1985 r. meblowóz, wysoki, instalacja gazowa, uszko
dzony silnik, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/363-51-55

PRZYCZEPY
KUPIĘ PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 
KNAUS JET 380 obwód 765 ćm. Wrocław, tel. 071/368-61-04 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ do samochodu osobowe
go. Karłowice, tel. 077/469-71-38 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ ład. do 750 kg, wym. 2 x
I.1 x 0.35 m, zarejestrowaną bezterminowo, w b. dobrym sta
nie. Mirsk, tel. 0607/11-49-19
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowaną. Oława, 
tel. 071/313-48-00
KUPĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ NIEWIADÓW dł. do 200 
cm, ład., do 750 kg lub mniejsza, zarej. bezterminowo, tylna 
burta otwierana • do 800 zł. Prochowice, tel. 0601/85-04-19 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ może być kpi. rozbita, 
zarejestrowana. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ o ład. 500-700 kg, zareje
strowaną. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM lub Niewiadów, za
rejestrowana, z plandeką lub bez, może być do małych na
praw, w cenie do 1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM stan techn. obojęt
ny, do remontu lub złomowania, zarej. bezterminowo, ład. do 
300 kg, w  cenie do 300 zł. Żagań, tel. 068/377-02-68 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ CYSTERNĘ, 1980 r. do przewozu pali
wa, poj. 10-20.000 I, 3- lub 4-komorową. Wrocław, tel.
344-55-88,0601/58-05-70
KUPIĘ PRZYCZEPĘ DO PRZEWOZU SKUTERA WODNE
GO. Wrocław, tel. 071/785-76-94,0604/71-66-24 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWA, 1989/92 r. prod. za
chodniej, bez dokumentacji. Lubin, tel. 0604/58-85-52 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ 1982/84 r prod. za
chodniej, 3-4-osobową, zarejestrowaną w Polsce, o ład. do 
1000 kg. Krosno Odrz., woj. zielonogórskie, tel. 0606/96-32-79 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ .MOTYL* hydraulicznie opusz
czana, do holowania za oś, stan b. dobry. Bogatynia, tel. 075/ 
773-83-08, 0607/10-65-49
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ okazyjnie, 2-osiową, z najaz
dami lub bez, z pełną podłogą. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ z hydrauliką stan dobry. Wro
cław, tel. 0602/86-94-12
KUPIĘ PRZYCZEPĘ PODŁODZIOWĄ. Wrocław, tel. 07.1/
351-81-41
KUPIĘ PRZYCZEPĘ ROLNICZĄ 1-osiową, 3-stronny wywrót, 
prod. jugosłowiańskiej, na pojedynczych kołach. Kalisz, tel. 
062/760-28-23
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ aluminiowa, 420 x 220 x 
220 cm lub 520 x 220 x 220 cm, oplandekowana. Oleśnica, 
tel. 0601/78-01-84
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ 1998/00 r. zadbaną, wym. 
420 x 220 x 220 lub 520 x 220 x 220, oplandekowaną. Oleśni
ca, woj. wrocławskie, tel. 0601/78-01-84 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ D-47 lub inną o ład. 4 ,51, 
sprawną zarejestrowaną, z terenu Kotliny Kłodzkiej. Stara 
Łomnica, tel. 074/812-10-73,0502/60-89-47 
NACZEPA N S 181 do Jelcza i Stara - 5.000 i 2.000 zł. Biela
wa, tel. 074/833-65-24,0605/63-81-85 
NACZEPA, 1977 r. niskopodwoziowa, prod. niemieckiej,
3-osiowa, z najazdami, dł. 13.5 m, - 23.000 zł. Tuplice, tel. 
068/375-70-53
NACZEPA, 1986 r. 3-osiowa, stan b. dobry, na 31 europalet, 
dł. 12.8 m, • 15.000 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-00-53, 
0604/63-41-52
NACZEPA, 1989 r. chłodnia, 18 m3, z agregatem, - 30.000 zł. 
Legnica, tel. 076/852-39-07,0603/91-07-22 
NACZEPA, 1992 r. plandeka, 13,6 m, stan bardzo dobry, -
33.000 zł. Wrocław, tel. 0608/69-98-90,782-1T-47 
NACZEPA, 1998 r„ 76 tys. km towarowa, kontener, uszk. pra
wa strona, wys. 2.55, ład. 20 t, faktura VAT - 15.000 DEM. 
Szprotawa, tel. 068/376-32-07
NACZEPA ACKERMAN, 1973 r. platforma, 2-osiowa, na po
duszkach, zawieszenie pneumatyczne, nowe opony, ład. 27 
t, -10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94 
NACZEPA BPW, 1982 r. oplandekowana, dł. 12.2 m, ład. 26 
t, bliźniacze koła, 2-osioWa, szeroki rozstaw, stan dobry, •
II.900 zł lub wynajmę. Strzelin, tel. 071/392-17-41, 0503/
01-39-29
NACZEPA BRANDYS, 1980 r.,skrzyniowa, 2-osiowa, opony 
bezdętkowe, - 4.500 zł. Świdnica, tel. 0606/99-56-28 
NACZEPA BRANDYS BSS, 1987 r. wywrotka 2-komorowa,
2-osiowa, - 7.500 zł lub zamienię na przyczepę wywrotkę 10 
t. Sobótka, tel. 071/346-10-02,0604/23-32-88 
NACZEPA CAISER, 1984 r. 2-osiowa, burty aluminiowe, wys. 
1 m, ład. 21 t, dł. 12,5 t, - 5.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/
734-66-71
O  NACZEPA CHEREAU, 1993 r. 32 europalety, chłod

nia, biała, agregat Carrier Euro Phoenix, 3-osiowa, 
oś podwieszana, ABS, reg. do rampy, odb iór we 
Francji, stan dobry, • 33.480 z ł (stawka celna 0 zł). 
Francja, tel. 0033/661-79-99-13 lub Polska, 0501/
27-92-42 84015911

NACZEPA CLAESER, 1993 r. cysterna specjalistyczna, -
30.000 zł. Katowice, tel. 0601/49-45-59
NACZEPA COOKS, 1988 r. wywrotka, 3-osiowa, szeroki roz
staw, cala stalowa, na paraboli, - 33.000 zł + VAT lub dam w 
dzierżawę. Chojnów, tel. 0602/50-36-86 
NACZEPA EGERS BRINKUM, 1975 r. plandeka, 1-osiowa, 
ład. 8 t, zarejestrowana, • 3.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/ 
775-32-89
NACZEPA FREIAT SVDB, 1978 r., izoterma, 2-osiowa, 30 
europalet, drzwi z tyłu i boku, technicznie sprawna, w ciągłej 
eksploatacji, - 4.000 zł. Szklarka, gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/867-42-31,0606/60-86-03 
NACZEPA FRUEHAUF, 1975 r., 1-osiowa, oś skrętna, po re
moncie, ład. 13 ton, dł. 12,5 m, - 3.500 zł. Czerwieńsk, tel. 
068/327-87-15
NACZEPA FRUEHAUF, 1983 r. 3-osiowa. nie eksploatowa
na w kraju, stan b. dobry, na 30 europalet, dł. 12.80 m, -10.000 
zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/461 -00-53,0604/63-41-52 
NACZEPA FRUEHAUF, 1983 r., niskopodwoziowa. oplande
kowana, nowe opony, stan b. dobry, - 15.000 zł lub zamienię 
na samochód dostawczy. Henryków,-woj. wałbrzyskie, tel. 
0605/94-84-87
NACZEPA KAESSBOHRER, 1984 r. aluminiowe burty, wy
wrotka na 3 strony, hydraulika, na poduszkach, 2-osiowa, -
19.000 zł. Legnica, tel. 076/887-19-19 po godz. 20, 0601/
05-29-57,0607/22-36-81
NACZEPA KAESSBOHRER, 1996 r. 13,6 m, skrzyniowa 
oplandekowana, aluminiowe burty, na resorach, słabe opony, 
- 31.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
NACZEPA KASSBOHRER, 1980 r. wywrotka, po wypadku, 
uszkodzona, - 8.000 zł. Zgorzelec, tel. 0601/15-51*23 
NACZEPA KEMP, 1990 r. towarowa, uniwersalna, - 90.000 
zł. Katowice, tel. 0601/49-45-59 
NACZEPA KOEGEL WYWROTKA, 1981 r., aluminiowa,
3-osiowa, na resorach parabolicznych, nowe hamulce, wy
wrót do tyłu, ładowność 2 8 1, plandeka, nadstawki, - 22.000 
zł. Wrocław, tel. 071/789-14-00,0601/75-15-31 
NACZEPA LAG, 1979 r. cysterna, prod. belgijskiej, aluminio
wa, 3-osiowa, 3 oś skrętna, na resorach parabolicznych, po

remoncie kapitalnym w 96 r., ważny dozór techn, - 32.000 zł 
+ VAT. Borów, teł. 071/393-31-99,0604/24-34-24 
NACZEPA LANGENDORF, 1992 r., 3 osie, 1 podnoszona, 
ABS, stalowo-aluminiowa, gładkie burty, zawieszenie pneu
matyczne, nowe amortyzatory, opony, hamulce, ład. 28 ton, 
st.bardzo dobry, - 60.000 z ł+VAT. Wrocław, tel. 071/325-99-63 
0601/84-48-03
NACZEPA MAZ, 1989 r. skrzyniowa, oryginalny stelaż pod 
plandekę, aluminiowy, aluminiowe burty, zarejestrowana, stan 
dobry, - 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-72-15 
NACZEPA MUL 2H3,1992 r. aluminiowe burty, wywrót do tyłu, 
ABS, poduszki pow., 3-osiowa, centralne smarowanie, ład.
28.5 t, pow. 40 m3, - 40.000 zł ♦ VAT. Polkowice, tel. 076/
847-92-77 wewn. 115
NACZEPA SAK H-LM, 1980 r. siodłowa, niebieska, ład. 27.8 
t, samowyładowcza, 3-osiowa, kiper do tyłu, góra aluminio
wa, stan dobry, - 21.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/73-1-62-40 
po godz. 20,0603/42-41-21
NACZEPA SANH KIPPER wywrotka, 3-stronna, burty alumi
niowe -10.000 zł. Siekierczyn 20, tel. 075/722-17-71 
NACZEPA SANOK D11,1979 r. skrzyniowa, ład. 101, do re
montu, -1.200 zł. Pokrzywna, tel. 077/439-76-34 
NACZEPA SCHMITZ, 1986 r., w ciągłej ęksploatacji, oplan
dekowany, opony zużyte w 50%, stan b. dobry, - 17.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/05-51-28
NACZEPA SCHWARZMULLER, 1984 r. czerwona. 3-osiowa, 
nowe opony, nowe hamulce, nowa podłoga, na poduszkach, 
dł. 12.6 m, burty o wys. 80 cm, • 18.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0605/25-89-34,0602/24-55-11 - 
NACZEPA TRAILOR S 323E, 1984 r., 3-osiowa, wąski roz
staw osi, aluminiowe burty, ład. 241, resor, stan dobry. -1.0-000 
zł ♦ VAT. Zgorzelec, tel. 0601/56-39-98 
NACZEPA TRANDERS 20/10.1979 r. platfoma 13.8 m. osie 
BPW, do remontu zawieszenia, • 7.000 zł. Legnica, tel. 0603/
97-09-14
NACZEPA VAN-HOOL skrzyniowa, aluminiowe burty, resor 
paraboliczny, dł. 12.6 m, w ciągłej eksploatacji, - 7.500 zł. 
Kluczbork, tel. 0602/59-11-69
NACZEPAZREMB N-164, niskopodwoziowa, hamulce najaz
dowe, 3-osiowa, ład. 25.41, w ciągłej eksploatacji, technicz
nie sprawna, • 20.000 zł. Domaszowice, tel. 077/419-49-37, 
0608/63-72-44
NACZEPAZREMB N20-30, 1979 r. niskopodwoziowa, ład. 
2 2 1, stan b. dobry, • 14.000 zł. Niedaszów, gm. Mściwojów, 
tel. 076/872-85-59,0601/81-39-74 
NACZEPAZREMB SB-1, 1982 r. chłodnia, biała, agregat 
TK-SB1, podwozie 2-osiowe, dł. 12,6 m, stan dobry, poj. 25 
europalet, w całości lub osobno (podwozie-nadwozie), - 5.000 
zł. Siciny, gm. Niechlów, tel. 065/543-54-19,0605/06-95-40 
NACZEPA ZREMB N-190. 1984 r. skrzyniowa, ład. 19 t,
2-osiowa, dł. 10.5 m, aluminiowe burty, z plandeką 3.5 m x
11.5 m, stan techn. i opon dobry, - 5.000 zł. ścinawka, tel. 
0608/89-50-74
NACZEPAZREMB NS-260,1985 r. dop. ładowność 261, nowe 
opony i plandeka, stan techn. idealny, - 8-000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-95-04,0602/63-94-34 
NACZEPAZREMB N-260,1989 r. 2-osiowa, ład. 26 1, dł. 12 
m, - 8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94 
NACZEPAZREMB N-263,1997 r. ład. 26.700 kg, aluminio
we burty, plandeka, ABS, poduszki pow., centralne smarowa
nie, pow. załadunku 88 m3, skrzyniowa, - 42.000 zł + VAT. 
Polkowice, tel. 076/847-92-77 wewn. 115„
NACZEPA ZWALWE, 1990 r. dł. 13.65 m, plandeka, na po
duszkach, - 26.000 zł ♦ VAT. Radwanów, tel. 0601/75-85-51 
NACZEPY BRANDYS', 1980/90 r. skrzyniowe, wywrotki,
3-osiowe, 2-osiowe, cena 8.000 - 32.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
0607/42-45-35
O  NACZEPY IZOTERMY Lag, 86 r. - 25.000 zł ♦  VAT, 

Trouliet, 86 r., winda • 24.000 zł + VAT, Trailor, 93 r., 
fi rana - 36.000 zł ♦  VAT, Fruehauf, platforma, 12.6 m 
• 9.000 z ł+ VAT, Kaesboher, 84 r., wywrotka • 25.000 
z ł + VAT, Stas, 88 r. • 45.000 zł + VAT, Mol, 86 r  •
36.000 + VAT, Jumbo Piacenza, 89 r. • 35.000 zł ♦ 
VAT„ Trailor, 89 r., -27.000 z ł+ VAT, Błonie, tel. 0601/
41-83-87 84015581

O  PRODUKCJA PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH I 
CIĘŻAROWYCH, naprawa przyczep (remonty kapi
talne i bieżące). Wykonujemy zabudowy nadwozi 
samochodowych, stelaże pod plandeki, izotermy, 
nadwozia, specjalne do przewozu pojemników na 
paletach. Przebudowa i przeróbki przyczep (tan
dem), naczep, busów, izotermy skrzynie ładunko
we. Głogów, tel. 0501/62-29-25 87019561 

O  PRODUKCJA PRZYCZEP GASTRONOMICZNYCH, 
towarowych, autonadwozi • od 6.000 zł; urządzenia 
gastronomiczne gazowe, nowe i używane (rożny do 
kurczaków - wsad od 6 do 66 szt., grille, gyrosy, 
bemary, frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, pa
telnie beztłuszczowe - od 1.300 zł), krótkie termi
ny., tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 01027621

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ typ Ca- 
ravan, dł. 4.8 m, okna, stan b. dobry, - 850 zł:Polkowice, tel. 
076/845-37-28
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ N-126, 
nowy, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-84-38 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 3,4-oso- 
bówych, stan b. dobry • od 600 zł do 1.000 zł/szt. Wilczków, 
gm. Malczyce, tel. 071/317-97-06 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 10 szt., 
różne rozmiary, kompletne, w cenie 800 - 2.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/343-21-68,0601/77-36-70 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA oryginalna, dł. 130 cm, szer. 120 
cm, b. lekka, zarejestrowana bezterminowo, ubezpieczona, 
zielona karta, stan b. dobry, - 520 zł. Bolesławiec, tel. 0602/ 
12-22-73,075/644-97r54
PRZYCZEPA BAGAŻOWA z plandeką celną, czerwona, ład. 
400 kg, -1.700 zł. Brzeg, tel. 077/416-87-33 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA bez rejestracji, na resorach, nowy 
zakup, koła Fiata 126p, - 300 zł. Głuszyca, tel. 0607/51-64-38 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA zarejestrowana bezterminowo, • 
650 zł. Lubin, tel. 076/844-76-36 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA prod. NRD, mało używana, zare
jestrowana bezterminowo, oplandekowana, stan b. dobry, -
1.400 zł. Milików, gm. Nowogrodziec, tel. 075/731-71-91 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM pokrywa aluminiowa, na 
kołach Fiata 126p, przegląd bezterminowo, stan dobry, • 500 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-37-80 po godz. 19,0603/04-94-79 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, kontener dł. 2.5 m, na ko
łach Golfa, kolo zapasowe, tylne drzwi podwójne, zamykane 
na klucz, -1.200 zł. Nysa, tel. 077/431-03-28,0600/82-25-72 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA lekka, stan b. dobry, z lat 60-tych, 
z zaczepem mocującym do motocykla, • 85. zł. Olszyna, tel. 
075/721-25-41
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-250 C z klapą 
zamykaną na klucz, plastikową, garażowaną, zarejestrowa
ną, stan b. dobry, biała, nowe opony, - 1.200 zł. Oława, tel. 
071/313-88-49
PRZYCZEPA BAGAŻOWA wyrejestrowana, stan dobry r 400 
zł. Opole, tel. 077/460-80-39
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM samochodowa, zarej. bez
terminowo, stan b. dobry, - 450 zł. Piechowice, tel. 075/ 
761-15-96
PRZYCZEPA BAGAŻOWA ład. 250 kg, zarejestrowana, - 800 
zł. Świdnica, tel. 074/852-14-00 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA do Fiata 126p, pokrywa zamyka
na, - 650 zł. Trzebnica, tel. 071/387-07-47 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW stan b. dobry, za
mykana, zarejestrowana bezterminowo, ład. 250 kg, - 550 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-05-31
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
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PRZYCZEPA BAGAŻOWA wym. 180x120 x 30 cm. przygo- 
towana do rejestracji, ład. do 700 kg, na resorach, atrakcyjny 
wygląd, • 550 zł. Wrocław, tel. 0601/91-04-72 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA prod. niemieckiej, bez rejestracji, 
stan b. dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 322-30-01 po godz. 20 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA ład. 550 kg, zarejestrowana bez
terminowo, stan b. dobry, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
40-31-35
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM zarejestrowana, nowa, o 
wym. 200x120x40, na kołach Poloneza, - 1.200 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-18-60
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM nie zarejestrowana, do re
montu podłogi, cała blaszana, tylna burta otwierana, na reso
rach i sprężynach, oś VW Golfa, dodatkowo 2 koła zapaso
we, - 400 zł. Żagań, tel. 068/377-02-68 
PRZYCZĘPA BAGAŻOWA N-410, 1987 r. Niewiadów, ze
wnętrzne błotniki, stan b. dobry, przegląd bezterminowy, ła
downość 400 kg, • 1.150 zł. Wrocław, tel. 071/372-86-14,0604/ 
82-68-30
PRZYCZEPA BAGAŻOWA HP-400, 01/2, 1989 ład. 310 
kg, plandeka, tylna burta otwierana, garażowana, zarej. bez
terminowo, zadbana, • 1.500 zł. Legnica, tel. 0608/25-91-58 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-1200,1993 r. ład. 
880 kg, 4 x .1,5 m, 2-osiowa, hamulec najazdowy, bez burt, 
bez plandeki, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 781-45-78, 0606/ 
85-26-58
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1993 r. lekka, dł. 210 cm, 
szer. 125 cm, burty 40 cm, otw. burta przednia i tylna -1.000 
zł. Złoty Stok, tel. 074/817-78-11 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA LJ, 1995 r. 310 x 220 x 160 cm, 
zarejestrowana bezterminowo, 1-osiowa, kontener z blachy 
ocynkowanej, ład. 500 kg, stan b. dobry, - 2.700 zł. Zielona 
Góra, tel. 0602/86-73-24
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1996 r, 180 x 120 x 50, zareje
strowana, ład. 400 kg, na resorach, - 800 zł. Nysa, tel. 077/
435-29-47
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1998 r. zielona, zabudowa
na, ocynkowana blacha, wym. 3.0x1.3x1.8 m. Chojnów, tel. 
0602/66-58-37
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1998 r. ocynkowana, zamy
kana, solidna konstrukcja, wymiary 170 x 110 x 50 cm, stan 
idealny. -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/353-75-98 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. ład. 500 kg, koło 
zapasowe, podpora zaczepu, ocynk, - 2.200 zł. Kępno, tel. 
062/782-31-42
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. wym, 200x110x130 
cm, zarej. bezterminowo/ na resorach, amortyzatory olejowe 
i gumowe, koło podporowe i zapasowe, stelaż pod plandekę, 
ład. 500 kg. Ścinawa, tel. 076/843-62-85 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. wym. 250x125x130 
cm, ład. 500 kgt na resorach, zarej. bezterminowo, amortyza-
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wszystkie modele osobowe i dostawcze
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tory olejowe i gumowe, koło podporowe, - 2.400 zł. Ścinawa, 
tel. 0601/72-61-59
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, 
Fiata 126p. Złotoryja, tel. 076/878-12-22 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r., nowe opony, zare
jestrowana bezterminowo, wym. 200 x 115 x 35 cm, wykona
na z profila zamkniętego, - 1.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-10-37
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. solidna i estetycz
nie wykonana, koła 13", lampy zespolone, wym. 210 x 120 x 
40, ład. do 750 kg, stelaż pod plandekę, - 950 zł. Otmuchów, 
tel. 077/431-46-55
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowa, wym. 200 x 
115 x 35 cm, tylna burta otwierana, koła 13*. burty z blachy 
trapezowej, ocynkowana, przygotowana do rejestracji, - 800 
zł. Radwanice, tel. 076/831-14-92,0502/17-72-07 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2001 r. wym. 175 x 113 X 35, koła 
13*, aluminiowe burty, przednia i tylna otwierana, koło pod
porowe, - 800 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 300x150x40 
cm, jednoosiowa, zarej. bezterminowo, ład. 500 kg, hamulec 
najazdowy, na resorach, koło podporowe, burty z blachy tra
pezowej ocynkowanej, - 3.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-62-85, 
0601/72-61-59
PRZYCZEPA BAGAŻOWO-NAMIOTOWA4 osoby, nowa oś, 
stan b. dobry, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/784-36-96,0603/
57-04-09
PRZYCZEPA CHŁODNIA DĘBICA MS 14 A, 1979 r. srebrna, 
ład. 8 ton, bliźniacze koła (8+1 zapasowe), stan dobry, agre
gat chłodniczy wymontowany (osobno), ogumienie 70%, na 
10 europalet, aktualny przegląd techniczny, - 3.500 zł. Siciny, 
gm. Niechlów, tel. 065/543-54-19,0605/06-95-40 
PRZYCZEPA CHŁODNIA DĘBICA MS 16 A, 1987 r. ład. 101, 
bliźniacze koła (8 + 1 zapasowe), stan opon b. dobry (90%), 
nowy układ skrętu (z dyszlem i osią), poj. 13 europalet, stan 
b. dobry, ważny przegląd tech, - 5.500 zł. Wronów, tel. 065/
543-54-19, 0605/06-95-40
PRZYCZEPA CYSTERNA MAGYAR T315 27VF, 1994 r. bia
ła, poj. 300001, -125.000 zł. Wrocław, tel. 0601/89-29-26 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 1-osiowa, z rożnem na 
kurczaki, - 9.900 zł. Głogów, tel. 0602/32-20-31 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA kempingowa, bez wypo
sażenia, - 4.500 zł. Nysa, tel. 077/431-05-34 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA 1-osiowa, z rożnem ga
zowym na 20 kurczaków, wym. 2 x 3 x 2 m, atest sanepidu, 
inst. elektryczna + butle gazowe, inst. wodno-kan., lodówka, 
terma, meble, - 9.000 zł. Oleśnica,-tel. 071/399-40-08 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1995 r. biała, handlowa,
2-osiowa, z wyposażeniem lub bez, stan b. dobry • 5.500 zł. 
Legnica, tel. 076/855-30-50
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA NIEWIADÓW, 1996 r. z 
lokalizacją (hot-dogi, frytki, kurczaki z rożna), - 26.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/69-74-84
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA POL-CAMP, 1998 r. dł. 3.3 
m.b., pełne wyposażenie, -17.000 zł. Lubin, tel. 076/842-12-82 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2000 r. pełne wyposa
żenie, wym. 3 x2 m,.- 7.000 zł. Głuchołazy, tel. 0602/49-51-24 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2000 r., wym. 4 x 2 x 2  
m, pełne wyposażenie, lodówki, zamrażarka, mikrofale, ro
żen, opiekacz, szafki, pełna inst. elektr., terma, zlewozmywak, 
umywalka do rąk, butle gazowe, lada, atest PZH, odebrana 
przez sanepid, - 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-96-36 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r., 1-osiowa. wym. 
2x3x2 m, przystosowana do ciągnięcia przez samochód oso
bowy, piec na 42 kurcźaki, pełne wyposażenie, atest sanepi
du, -15.000 zł. Praszka, tel. 0503/50-24-22 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA. 2001 r. wym. 2x3x2 m -
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od 6.500 zł, 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 zł, patelnia bez
tłuszczowa - 2.000 zł, naleśnikarka, śr. 40 -1.600 zł. Przyle
sie, tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r., wym. 2 x 3 x 2  
m. 1-osiowa, przystosowana do ciągnięcia przez samochód 
ośobowy, piec gazowy na 42 kurczaki, pełne wyposażenie, 
atest Sanepidu, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0503/50-24-22 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E hamu
lec najazdowy, pełne wyposażenie, - 3.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-69-72, 868-77-53
PRZYCZEPA KEMPINGOWA dł. 5 m, 1-osiowa, łazienka, 
żaluzje, ogrzewanie gazowe, - 7.000 zł. Kobylin, tel. 0601/
19-12-56 ; "
PRZYCZEPA KEMPINGOWA Heinstolz-Veferlingen 3,40, 
niem., 6,50 kg, 89 r., duży przedsionek - 3.500 zł. Pleszew, 
tel. 062/742-54-39,0602/51-27-95 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 71 tys. km, 1-osio
wa, aluminiowa, WC, sypialnia, narożna kanapa, lodówka, 
kuchenka gazowa, zlewozmywak, szafa, szafki ubraniowe, 
kącik kawiarniany, 5-osobowa, - 3.500 zł lub zamienię na przy
czepę Niewiadów. Świdnica, tel. 074/640-74-69 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA prod. niemieckiej, 4-osobowa, 
pełne wyposażenie, - 6.400 zł. Wołów, tel. 0604/09-01-68,071/ 
389-31-43
PRZYCZEPA KEMPINGOWA model aktualny, 4 lub 5-osobo
wa, 2 sypialnie, meble dębowe, WC, umywalka, lodówka, 
ogrzewanie 220V/12V/gaz, 2 x szyberdach, nowy przedsio
nek, pełna dokumentacja, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 0603/
98-07-61
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 zadbana, 
stan idealny, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/363-49-13 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 6 m, 780 kg, z przedsionkiem, 
- 7.600 zł. Wrocław, tel. 0602/72-88-47 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CORCA z lodówką ogrzewa
nie gazowe, kuchenka gazowa, przednamiot, stan b. dobry, -
4.200 zł. Zalipie, gm. Platerówka, tel. 075/722-11-91 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1969 r. nie zareje
strowana, oclona, dł. 4,3 m, spanie na 5 osób, stan dobry, •
2.300 zł. Wrocław, tel. 352-90-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1970 r. biała, prod. niemiec
kiej, 2 łóżka, kuchenka, lodówka, ogrzewanie, stan b. dobry, •
4.800 zł. Jawor, tel. 076/870-22-06
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1970 r., zarejestrowa
na, technicznie sprawna, dł. 4,3 m, na 5-6 osób, lodówka, 
ogrzewanie, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 352-90-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DEREU, 1972 r., 1-osiowa, 
hamulec najazdowy, zarejestrowana, dł. 5 m, inst. 220/12V, •
3.700 zł. Wrocław, tel. 0605/92-76-48 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1972/84 r. prod. zachodniej,
1-osiowa, 2 podwójne spania, kuchenka gazowa, lodówka, z 
przedsionkiem, hamulec najazdowy, zarejestrowana bezter
minowo, - 3.500 zł lub zamienię na N-126. Opole, tel. 0606/
33-81-50
PRZYCZEPA KEMPINGOWA IFACT5,1973 r. zielono-poma- 
rańczowa, 2 sypialnie, kuchnia, schowki, 4-osobowa, wym. 
4.5x2 m, przedsionek 1.8x4.5 m, • 1.700 zł. Lubin, tel. 076/
842-16-40
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT, 1973 r. zarejestrowa
na bezterminowo, 3-osobowa, kuchenka, lodówka, hamulec 
najazdowy, dł. całkowita 4660 mm, waga 680 kg, - 2.900 żł. 
Wrocław, tel. 0603/51-03-80
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY PRESTIGE 530,1974 
r., stan b. dobry, 2 sypialnie, przedsionek, zlewozmywak, gaz, 
lodówka, ogrzewanie, prąd 220/12 V, długość 6,7 m, 2-osio
wa, przegląd techniczny, po odprawie, hamulec najazdowy, 
dużo szafek, • 5.200 z l Rawicz, tel. 065/547-41-07 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1974 r. prod. niemieckiej, 
przedsionek, używana 2 sezony, 1-osiowa, instalacja elek
tryczno-gazowa, zlewozmywak, kuchnia, lodówka, - 4.800 zł. 
Środa Śląska, tel. 0608/26-31-12 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA 305B, 1975 r. biało-nie- 
bieska, 3-osobowa, lodówka, kuchenka gazowa, c.o., przed
sionek, zarej. bezterminowo, waga 600 kg, - 4.950 zL Legni
ca, tel. 076/854-44-22
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TE, 473,1975 r. 4-5 osobowa, 
2 sypialnie, kuchenka 2-palnikowa, zlewozmywak, łazienka, 
szafa, ogrzewanie, lodówka, hamulec najazdowy, 1-osiowa, 
instalacja na 220/12V, zarejestrowana bezterminowo. Wro
cław, tel. 071/352-86-48, 090/61-49-87 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MAYER, 1976 r. prod. niemiec- 
kłej, ogrzewanie gazowe, WC, 2 sypialnie, -4.000 zł. Ośtrów 
Wielkopolski, tel. 062/593-07-33 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEIPERT, 1977 r. na białych 
tabU dł. 8.3 m, szer. 2.5 m, pełne wyposażenie, stan dobry, -
7.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1977 r. w.c!, ła
zienka, 2 sypialnie, 5-osobowa, 2-osiowa, ogrzew. gazowe, 
kuchenka, lodówka, hamulec najazdowy, dł. 6 m, stan b. do
bry, - 7.500 zł. Karpacz, tel. 0601/78-92-58 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEIPPERT 670 R, 1977 r. bia
ła, 2-osiowa, kuchenka, zlewozmywak, ogrzewanie gazowe, 
łazienka, dębowe meble, 2 sypialnie, podwójne szyby, oclo
na, atrakcyjny wygląd, dł. 8.30 m, szer. 2.50 m, wys. 2.50 m, -
6.800 zł. Sława, tel. 068/356-76-46, 068/356-76-27 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1977 r. Sport 370,1-osio- 
wa, dł. 4950, waga 750 kg, stan b. dobry, przedsionek, lo
dówka, kuchenka, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-45-15, 
0608/18-05-62
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1977 r., zarej. bezter
minowo, hamulec najazdowy, z przedsionkiem, lodówka, kuch
nia, ogrzewanie gazowe, podwójne szyby, rolety, moskitiery, 
koło zapasowe, butla gazowa, przewód elektr., szafa, zlewo
zmywak, inst. 220/12V, stan idealny, - 7.200 zł. Wrocław, tel.
329-15-43
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER 360,1977 r, ha
mulec najazdowy, przedsionek, zlewozmywak, kuch. gazo
wa, lodówka 220/12 V, gaz, 2 sypialnie, podwójne szyby, stan 
b. dobry, - 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 0605/96-01-86, 068/
454-94-96
PRZYCZEPA KEMPINGOWA STAR, 1978 r. c.o., kuchenka 
gazowa, lodówka, antena sat, - 6.000 zł. Legnica, tel. 076/
833-35-39
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MUNSTERLAND, 1978 r.

Sprzedaż przyczep kempingowych
i stacjonarnych oraz części i przedsionków. 

Dominice k. Boszkowa 
tel. 065/537-14-60,0-60310 6011

2-osiowa, długa, bogate wyposażenie, nadaje się na domek 
letniskowy, - 8.600 zł. Legnica, tel. 0605/23-85-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA THRUM-EIEKER, 1978 r..
5-osobowa, 2 sypialnie, hamulec najazdowy, licznik 220V, 
woda, zlewozmywak, oświetlenie, kuchenka i ogrzewanie 
gazowe, wym. 400 x 200 cm, stan b. dobry, prod. niemieckiej. 
Piotrowice Nyskie, tel. 077/435-69-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY, 1978 r. 7 m, lodówka. 
2 sypialnie, salon, kuchnia, łazienka; WC, ogrzew., przedsio
nek, antena sat., szafa, biała - 7.000 zł. Pleszew, tel. 062/ 
742-54-39,0602/51-27-95
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP 470,1978 r. aluminiowa, 
dł. 5.80 m, 2 sypialnie, łazienka, lodówka, ogrzewanie 220 i 
12 V ♦ gaz, przedsionek, stan b. dobry, - 6.700 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-15-89,071/387-21-68 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1978 r. 
pełne wyposażenie, przedsionek, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/27-57-53
p rz y c z e p a  K em pin g ow a  w i lk  540,1978 r. 1-osiowa,
dł. 6630, waga 1200 kg, przedsionek, ̂ osobowy, stan b. do
bry, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-45-15,0608/18-05-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK SPORT, 1978 r. jedno
osiowa, dł. 5 m, lodówka, umywalka, ogrzewanie, - 3.900 zł. 
Wrocław, tel. 0502/31-63-89
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1978 r. 4,5-osobowa, 
dł. 4,5 m, zarejestrowana bezterminowo, pełne wyposażenie, 
bez przedsionka, - 4.700 zł. Wrocław, tel. 071/31642-81 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY, 1979 r. na białych ta
blicach, dł. 5.6 m, szer. 2.1 m, pełne wyposażenie, stan do
bry, - 3.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1979 r. kuchnia, lodów
ka, ogrzewanie, łazienka, 5-osobowa, zarejestrowana, - 4.500 
zł. Kamienna Góra, tel. 0605/08-74-51- -
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1979 r., po przeglądzie, 5-oso- 
bowa, stan dobry, - 5.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-12-51 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS PASSAT, 1979 r. 4-oso- 
bowa, kuchnia, łazienka, gaz, • 3.650 zł. Krotoszyn, tel. 062/ 
725-03-49, 0609/29-06-28
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MUNSTERLAND, 1979 r. po 
remoncie kapitalnym, stan idealny, zarejestrowana, ważny 
przegląd tech., 2 sypialnie, dł. 5.1 m, 1-osiowa, waga 1000 
kg, zlewozmywak, lodówka, kuchenka gazowa, ogrzewanie 
gazowe, hamulec najazdowy, - 5.100 zł. Legnica, tel. 076/ 
856-45-43, 0607/53-13-68
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SOLIFER ARTIC 40,1979 r. 2 
sypialnie, z przedsionkiem, kuchenka, lodówka, szafa, c.o., 
inst. 220/12V + gaz, zlewozmywak, atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry, - 6.600 zł. Lubin, tel. 076/846-10-31 ,
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SOLIFER 47,1979 r. dł. 4.7 m, 
pełne wyposażenie, CO, 4-osobowa, z przedsionkiem, WC, 
stan b. dobry, białe tablice, - 5.500 żł. Ołobok, tel. 068/ 
381-21-12
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1979 r. 6,40 m, 
kuchenka, 3 sypialnie, szafa - 4.800 zł. Pleszew, tel. 0621 
742-54-39,0602/51-27-95

W Y P O ŻY C ZA LN IA

SAMOCHODÓW  
DOSTAWCZYCH

I Wrocław, ul. Legnicka 62c p.220 I 
tel. 071/351-63-22. 0-601 70 23 73l

PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126. 1979 r.' 
biała, -1.900 zł. Strzegom, tel. 074/855-23-03 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1979 r., 1-osiowa, dł.
3.7 m, oclona, nie zarejestrowana, stan b. dobry, 3-osobowa,
- 4.000 zł. Wrocław, tel. 0502/96-43-55 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA AC EUROPA 10, 1979 r., po 
remoncie kapitalnym, 5- lub 6-osobowa, 2 pokoje, długość 5 
m, masa całkowita 680 kg, z przedsionkiem, - 7.300 zł. Wro
cław, tel. 0604/29-62-46,071/363-31-87 po godz. 18 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 540,1979 r. salon, za
mykana sypialnia, kuchnia, lodówka, łazienka, ogrzewanie, z 
przedsionkiem oraz Welt Bummler, wyposażenie j.w., zareje
strowane, cena 6.500 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/80-73-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KEPIS, 1980 r. 4 miejsca do 
spania, kuchnia, łazienka, stan idealny, cena • 3.500 DEM. 
Leśnica, tel. 0601/7342-88
PRZYCZEPA KEMPINGOWA EIFFELAND, 1980 r. 4-osobo
wa, - 3.500 zł. Grabów, tel. 062/730-58-35, 0601/55-1143, 
0607/8245-85
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 470,1980 r. biało-czer
wona, 5-osobowa, c.o., nawiewy powietrza z regulacją, ra
dio, duża lodówka, inst. 220/12V *gaz, kuchenka 3-palniko- 
wa, łazienka, ciepła i ziemna woda, + pompki wodne, antena 
TV, sypialnia, - 9.000 zł. Legnica, te i 076/854-44-22 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r. prod. niemieckiej,
2-osiowa, 2 sypialnie, w tym 1 zamykana, pełne wyposaże
nie, - 8.000 zł lub zamienię na łódź motorową. Świebodzice, 
tel. 074/854-37-53
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SPORT 435, 1980 /., dł. 5.46 
m, stan dobry, na białych tablicach, pełne wyposażenie,
5-osobowa, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 311-5548 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW, 1980/90 r. mało 
używana, oś przystosowana do hamulca najazdowego, - 3.200 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-56-81 wieczorem 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1981 r. 750 kg, dł. 
4 m, kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ogrzewanie, sypial
nia, nowy, b. duży przedsionek, zadbana, - 9.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-43-67 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00499 www.autogielda.com.pl)
0  PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 460, 1981 r. 

prod. niemieckiej, 5-osobowa, 2-pokojowa, 1-osio
wa, gaz, 220/12 V, stan dobry, • 6.500 z ł . ., tel. 0741
841-11-64 po godz. 16,0601/97-15-01 01027281

PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1981 r. 2-osiowa, dł.
8.5 m, stan b. dobry, - 12.000 zł. Lubin, tel. 076/846-27-15, 
0601/56-40-73
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1981 r. prod. niemieckiej,
4-osobowa, kuchnia, lodówka, umywalka, 4,5 m, • 5.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-04-05
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA 440,1981 r. dł. 5.20 m, 
szer. 2.20 m, lodówka, wc, ogrzewanie, z przedsionkiem, •
7.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-74-95 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND. 1981 r. 4-oso
bowa, kuchenka gazowa, lodówka, zlewozmywak, ogrzewa
nie z nawiewem, inst. 220/12 V, gaz, WC, łazienka, przedsio
nek, RM z pełnym nagłośnieniem, I właściciel w kraju, pełna 
dokumentacja, przegląd do 03.2002 r., stan idealny, - 9.200 
zł. Wrocław, tel. 071/337-10-17, 0605/43-50-21 . 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N 126,1981/85 r. nowe opony
1 zaczep - 2.300 zł. Pleszew, tel. 062/742-54-39, 0602/
51-27-95
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WIND, 1982 r. 2-osiowa, dł. 7.26 
m, ciężar własny 1300 kg, pełne wyposażenie, zarejestrowa
na, ważny przegląd, stan b. dobry, • 7.800 zł. Lubin, tel. 076/ 
84247-93
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME CAR, 1982 r., prod. za
chodniej, kuchenka gazowa, lodówka, zlewozmywak, ogrze
wanie z nawiewem, inst. 220/12V+ gaz, w.c., łazienka, rolety, 
RO, nowy przedsionek, stan b. dobry, kompletna dokumenta
cja, - 7.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-81-35, 0604/
31-69-69
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME-CAR 422,1982 r. waga 
700 kg, 4-osobowa, aneks kuchenny, ogrzewanie. RO, łazien
ka z wc, nowy przedsionek, lodówka, hamulec najazdowy, koło 
zapasowe, zarej. bezterminowo, - 7.500 zł. Polkowice, tel. 076/
845-13-09,076/749-78-14
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PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, ,1982 r. dł. 4 m, 
przedsionek, stan idealny, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 337-17-51 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1983 r. kolor 
kremowy, dł. 5.8 m, waga 850 kg, nowy przedsionek dach 
przeciwsłoneczeny, namiot, pełne wyposażenie, wic., łazien
ka, w kraju od tygodnia, oclona, stan idealny, - 9.200 zl. Le
gnica, 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)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT WIND, 1983 r., prod. 
niemieckiej, 4- lub 5-osobowa, kuchenka gazowa, lodówka, 
zlewozmywak, ogrzewanie z nawiewem, inst. 220/12V + gaz, 
rolety, w.cM łazienka, nowy przedsionek, stan b. dobry, kom
pletna dokumentacja, koło zapasowe, nowy model, - 9.900 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-81-35,0604/31-69-69 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL 330, 1983 r. kremo- 
wo-brązowa, 3-osobowa, sprowadzona z Holandii, oclona, z 
przedsionkiem, ogrzewanie, kuchnia, lodówka, zlewozmywak, 
radio, hamulec najazdowy, amortyzatory, waga 25 kg, stan 
idealny, - 8.500 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-98-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 595,1983 r. 2 sypial
nie, łazienka, lodówka, kuchenka, umywalka, przedsionek, •
9.800 zł. Wrocław, tel. 0602/72-88-47 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW, 1983 r. N-126, 
stan dobry, - 3.500 zł. Zduny. tel. 0604/59-54-89 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, 1984 r. pełne 
wyposażenie, stan b. dobry, dł. 7 m, szer. 2.50 m, 2-osiowa, -
8.000 zł. Grabów, tel. 062/730-58-35, 0601/55-11-43, 0607/ 
82-45-85
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS, 1984 r. łazien
ka, ogrzewanie, nawiew zimnego powietrza, przedsionek, lo
dówka, inst. 220/12V + gaz, waga 614 kg, dl. 490 cm, zarej. 
bezterminowo, - 9.000 zł. Lubin, tel. 0607/81-02-98, 076/
847-80-95
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CONSTRUCTOM 340,1984 r. 
dł. 3.40 m, 3-osobowa, pełne wyposażenie, z przedsionkiem, 
cena 2.700 DEM. Ołobok, tel. 068/381-21-12 
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. 1984 r. dł. 5 m, 2 pokoje, kuch
nia, łazienka, lodówka, 3-funkcyjna, ogrz. gazowe, przedsio
nek, stan b. dobry, -10.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-60-14 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 127/1984 r. gaz, 
umywalka, zarejestrowana bezterminowo, - 2.200 zł. Kłodz
ko, tel. 0501/31-48-13
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1984 r„  bogate wypo
sażenie, 3-osobowa, łazienka, lodówka, przedsionek, waga 
750 kg, - 6.200 zł. Legnica, tel. 0605/23-85-32 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1984 r. dł. 4.5 iii, - 5.500 zł. 
Wągrowiec, tel. 067/262-72-13 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1985 r., 
rejestracja bezterminowa, stolik, szafki, lodówka, 4 miejsca 
leżące, okna otwierane, inst. 220V/12V, mało eksploatowa
na, stan b. dobry, • 4.000 zł. Bierzyce, woj. wrocławskie, tel. 
071/315-49-44
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABERTT, 1985 r. beżowy/stan 
b. dobry, waga 1.000 kg, - 700 zł. Nowa Ruda, tel. 074/
871-52-56
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. 076/818-5841, 
0608/01-77-13 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • AG0206 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1986 r. 4 m, kuchnia, WC, waga 
750 kg, zarejestrowana, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/
347-91-81
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1987 r. dł. 4.5 m, WC, 2 
sypialnie, - 6.700 zł. Mirków, tel. 071/315-10-31 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1987 r. 
zarej. bezterminowo, kolo podporowe, kuchenka, zlewozmy
wak, inst. 220/12V, nowy przedsionek, uchylne okna i dach, 
umeblowana; stan dobry, - 3.400 zł. Wrocław, tel. 071/
341-90-75
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BRASILIA 330, 1987 r., inst. 
elektryczna 220/12 V, ogrzewanie gazowe, lodówka 220/12 
V/gaz, kuchenka gazowa + butla, inst. wodna, łazienka, okna 
atermiczne, rolety, amortyzatory, koło zapasowe, hamulec 
najazdowy, nowy przedsionek, stan b. dobry, zarejestrowana 
bezterminowo, • 15.000 z ł. ., tel. 0604/57-81-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1987 r. 2 sypialnie, WC. 
ogrzewanie z nawiewem, wyposażenie kompletne, - 6.700 zł. 
Mirków, tel. 071/315-10-31
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ERIBA TAIGA, 1987 r. zadba
na, 4-osobowa, ogrzewanie gazowe, łazienka, kuchnia, zle
wozmywak, lodówka, antena RTV, • 9.500 zł. Radwanice, tel. 
071/311-70-58
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT CONTESSA, 1987 
r. 2-osiowa, 5-, 6-osobowa, kolor kremowy, dł. 6.80 m.-szer. 
2.45 m, waga 1250 kg, meble stylowe, sypialnia kremowa, 
salon, kuchnia, zlewozmywak, lodówka, kuchenka gazowa
3-palnikowa, łazienka, umywalka, brodzik, ogrzewanie gazo
we, inst. 220/12V, -15.000 zł. Wrocław, tel. 322-30-19.0501/
46-50-87
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E. 1987 
r., lodówka 12/220 V, gaz, stół, krzesła, kuchenka, telewizor, 
hamak, regały, przedsionek, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
355-21-17
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E. 1987 
r., z przedsionkiem, lodówka, podnoszone koło zapasowe, 
nowe opony, dodatki, stan b. dobry, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 
071/346-24-92 do godz. 18,0601/75-02-58 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK STERN, 1987 r. 4/5 oso
bowa, 1-osiowa, kuchnia, umywalka, 2 sypialnie, lodówka, 
ogrzewanie gazowe, całoroczna, długość 530 cm, waga 900 
kg, nowe opony, stan b. dobry, - 10.400 zł. Wrocław, tel. 071/
353-00-41
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA 415 TD, 1988 r. biała, 
dł. 5,5 m, sypialnia, łazienka, kuchnia, webasto, lodówka, 
narożnik, kompletna dokumentacja, atrakcyjny wygląd, - 9.000 
zł. Lubin, tel. 0605/23-88-16
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126N. 1988 r. 
hamulec najazdowy, lodówka, inst. 220/^V, przedsionek, -
4.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-23-07 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,-1988 r. 
hamulec najazdowy oraz ręczny, duży model, otwierane 3 
okna, 4 miejsca do spania, nowe opony, na wahaczach, duży 
schowek (na 3 butle), zarejestrowana bezterminowo, numery
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' nabijane na stacji diagnostycznej, nie używana od 4 lat, -1800 
' zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-93-31,0607/11 -57-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126E, 1988 r. resory, z przed
sionkiem, inst. 220/12V, koło zapasowe, • 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 345-31-26
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1988 r. biała, kuchnia, łazien
ka z prysznicem, ogrzewanie, miejsce do spania, - 9.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66,0503/01-88-84.
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 535 PRESTIGE, 1989 
r. 1200 kg, 1-osiowa, w.c., przedsionek letni i zimowy, nowe 
opony, pełne wyposażenie, meble dębowe, obicie welurowe, 
RO, antena TV, sypialnia, zarejestrowana, stan idealny. -
20.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-71-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1989 r. 
hamulec najazdowy, kuchenka gazowa, zlewozmywak, przed
sionek, kolo zapasowe, uchylne szyby, - 4.200 zl. Wrocław, 
tel. 071/352*4-98 po godz. 20,0607/65-79-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1989 r. biała, dł. 5.8 
m, sypialnia, łazienka, kuchnia, lodówka, 220/12 V, nawiewy 
powietrza, -11.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-16-94 
dó godz. 15,074/815-53-86 dom, 0605/57-33-02 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HP 500-83,1990 r., prod. nie
mieckiej, stan dobry, kuchenka gazowa, zlewozmywak, otwie
rane szyby, hamulec najazdowy, 4-osobowa, zarejestrowana 
bezterminowo, - 3.000 zł.Nielubia, tel. 076/831-40-72 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126,1990 r. bez podwozia, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-32-51 .
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1992 r. 2-osiowa, 
w.c., sypialnia na 7 osób, ogrzewanie nadmuchowe, podgrze
wane łóżka, kuchenka, zlewozmywak, żaluzje przeciw koma- 
róm, barek, 3 szafy, - 22.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-37-27, 
0604/98-38-68 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0194 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126P, 1992 r. do małych po
prawek lakierniczych, uszkodzona szyba (pleksa), uchylna, 
stan b. dobry, - 2.500 zł. Nysa, tel. 077/433-70-79, 0604/
06-86-43
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 1000,1992 r. stan 
b. dobry, z  przedsionkiem, - 3.900 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-47-08
PRZYCZEPA KEMPINGOWA PRESTIGE, HOBBY, 1993 r.
4-osobowa o dł. 4.80x6.50, z przedsionkiem, pełne wyposa
żenie, stan b. dobry, • 19.500 zł. Chojnów, lei. 076/818-88-42 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1993 r. długość 7.8 
m, 2-osiowa, -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-12-21,0603/
16-53-22
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1993 r. 1-osiowa, 6-oso
bowa, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewana, gaz, prąd, 
pełne wyposażenie, przedsionek, nie oclona, • 14.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-87-94 po godz. 18 
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA CARAVELAIN, 1994 r.

4-osobowa, z kuchnią, przedsionkiem i wystawką, 
stan b. dobry, .  11.000 zł., te l. 065/545-36-55 
01028111

PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT DIAMANT, 1994 r. WC, 
kuchnia, pochłaniacz, ciepła woda, rolety, żaluzje, salon, za
mykana sypialnia, dł. 5,5 m, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 071/
787-84-16
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1995/96 r/prod. niemieckiej,
1-osiowa, 4-, 5-osobowa, dł. 4.40 m, szer. 2.0& m, waga 810 
kg, biała, jasne meble, łazienka, w.c., brodzik, umywalka, 2 
stoły, lodówka, kuchenka gazowa 3-palnikowa, bagażnik na 
2 rowery, moskitiera, ogrzewanie gazowe, zlewozmywak, •
23.500 zł. Wrocław, tel. 322-30-19,0501/46-50-87 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER, 1996 r. dług. 6 m, 
komfortowa, lekko uszkodzona, do sprowadzenia - 6.400 DEM 
♦ opłaty. Lubsko, tel. 068/371-81-86 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS AZUR, 1997t. przed
sionek, z przyczepą, WC, dwie sypialnie, łazienka, ogrzewa
nie, rolety, moskitiery, lodówka, inst. 220/12 V, - 38.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-05-40,0601/24-72-91 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA OPTIMA, 1998 r. 1-osio
wa, nowy model, 5-osobowa, oddzielna sypialnia, łazienka, 
prysznic, ogrzewanie, lodówka, ciepła woda, inst. 220/12V + 
gaz, antena ♦ wzmacniacz, zbiornik na wodę 6 0 1, oświetle
nie zewnętrzne, - 22.000 zł. Lubin, tel. 076/842-39-57 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT-CORRNET, 1999 r. 
z przedsionkiem, uszkodzone poszycie boku, WC, sypialnia, 
kuchnia, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 0605/10-57-33 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ELDDIS, 1999 r. 3-osobowa, 
kuchnia, łazienka, dł. 4.20 m, z przedsionkiem, - 25.000 zł. 
Wrocław, tel. 368-12-85
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL- , - 700 zl. Oborniki Śląskie, 
lei. 071/310-15-80
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW A 2001, stan bardzo 
dobry, rok prod. 1998, - 4.000 zl. Sosnówka, teł. 075/761-04-24 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1993 r. oryginalna wcią- 
garka, koło podporowe, po remoncie hamulców, stan b. do
bry, - 3.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-79-01,0602/89-20-52 
PRZYCZEPA LAWETA, 1993 r. .Opalenica”, 2-osiowa, stan 
b. dobry, mało używana, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
32548-28
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW, 1994 r. osie firmy Kijot- 
ta, wyciągarka, nowe hamulce, zadbana, - 4.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/593-07-33 
PRZYCZEPA LAWETA, 1995 r. nowe opony, po przeglądzie, 
nowa inst., hamulec najazdowy, ład. 1200 kg, wzmocnione 
resory, - 1.550 zł. Wrocław, tel. 0503/71-33-34 
PRZYCZEPA LAWETA 2001 A NIEWIADÓW, 1996 r. mało 
używana, firmowa, stan b. dobry, - 4.200 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-48-20,075/782-26-83 
PRZYCZEPA LAWETA, 1996 r. 2-osiowa, na podzespołach 
Knott, koła pod spodem, hamulec najazdowy, wciągarka ręcz
na, stan b. dobry, - 3.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-83-08, 
0607/10-65-49
PRZYCZEPA LAWETA, 1997 r. prod. niemieckiej, opuszcza
na hydraul., hamulec najazdowy i postojowy, wyciągarka, ład. 
2200 kg, 2-osiowa, koła 14*, mało używana, stan b. dobry, -
5.700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/81-68-94 
PRZYCZEPA LAWETA, 1997 r. 2-osiowa, ład. 1580 kg, - 2.500 
zł. Nowa Sól, tel. 068/387-99-49 
PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL’ , 1998 r. do holowania sa
mochodów, na prawo jazdy kat. B, nie używana + dodatkowy 
komplet opon z dętkami, możl. faktura VAT, - 1.550 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA, 1981 r. prod. niemiec
kiej, ład. 10 ton, 2-osiowa, z najazdami, • 2.300 zł + VAT. Choj
nów, tel. 0602/50-36-86
PRZYCZEPA PODŁODZIOWA, 1996 r.. 8 tys. km w bardzo 
dobrym stanie, ład. do 750 kg, dł. 6 m.b., szer. 2.2 m.b, - 2.800 
zł. Siechnice, tel. 071/311-54-52 
PRZYCZEPA ROLNICZA T 88 tandem, do remontu, - 700 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-00-64
PRZYCZEPA ROLNICZA ład. 4 .5 1, - 1.500 zł. Gościeszowi- 
ce, gm. Niegosławice, tel. 068/378-14-69

WYPOŻYCZALNIA 
PRZYCZEP BAGAŻOWYCH

jużod  19 zł/dobę 
Wrocław, ul. Robotnicza 22 

tel. 071/78-17-456
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hamulce, ład. 10$0 kg, po remoncie, - 4.300 zł. Świebodzice, 
tel. 0605/40-97-62
PRZYCZEPA TOWAROWA 1200B, 1992 r. Niewiadów, ocyn
kowana, hamulec najazdowy, plandeka celna, koło zapaso
we, ład. 1 tona, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/27-80-57 
PRZYCZEPA TOWAROWA KUAN, 1993 r. 2-osiowa, ład. 2 1, 
zamknięta skrzynia, wym. 5 x 2 x 2 m, otwierany tył metalową 
klapą, dostosowana dla samochodów dostawczych, -10.000 
zł. Ulanowice, gm. Otmuchów, tel. 0608/76-66-07 
PRZYCZEPA TOWAROWA PT 2000,1994 r. 2-osiowa, ha
mulec najazdowy, ład. 1450 kg, stan dobry, oplandekowana,
- 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/454-9547,0601/20-59-29 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW, 1995 r. 2 osie, ha
mulec najazdowy, zadbana, 3 x 1,65 x 2 m, ład. 700 kg, -
4.000 zł lub zamienię na 2-osiową, do 1.500 kg. Kłodzko, tel. 
074/87143-75.
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 1995 r. kolor stalowy,V
2-osiowa, hamulec najazdowy, osie Knott, wykonana przez 
firmę poznańską dł. 4 m, szer. 2 m, wys. 2 m, aluminiowa, •
4.500 zł. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW F-203011HT, 1996 
r. 2-osiowa, ład. 1 .21, wym. 305x181x210 cm, aluminiowa z 
roletami bocznymi, - 5.000 zl (cena nowej 17.000 zł). Wro
cław, tel. 341-64-61,0608/254)2-11 
PRZYCZEPA TOWAROWA KNAUS, 1997 r. 2-osiowa, hamu
lec Alko, ład. 2500 kg, do przewozu dłużycy aluminiowej, po
wierzchnia ładunkowa 600 cm x 180 cm, plandeka, • 10.500

PRZYCZEPA ROLNIĆŹA 0*35 bez rejestracji, - 1.000 źł. 
Kłodzko, tel. 074/868-27-50 po godz. 20 ^
PRZYCZEPA ROLNICZA prod. polskiej, 6*t, do remontu, nie- 
rejestrowana, -.400 zł. Przemków, tel. 076/831-91-75. 
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotka, ład. 8 ton, - 7.500 zł oraz 
o ład. 3.5 t, do remontu, cena - 480 zł. Wąsosz, tel. 065/
544-75-93,0503/79-77-05
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotka, ład. 4 t, stan dobry, -
1.700 zł. Żary, tel. 0608/08-24-78 
PRZYCZEPA ROLNICZA D44D, 1978 r. lad. 3 ,51, stan ide
alny, -1.400 zł. Zielona Góra, tel. 068/32144-72 
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK 047-B. 1982 r. ład. 4,5 tony, 
wywrotka, zarejestrowana, stan opon dobry, - 3.500 zł. Żarni
ki Wrocł., tel. 071/311-32-35 w godz. 15-20, 071/311-32-42 
do godz. 9
PRZYCZEPA ROLNICZA, 1986 r. dl. 2,5 m, szer. 1,1 m, wys. 
burt 0,5 m, burty blaszane, ogumienie 185 x 15, stan b. dobry, 
mało używana, -1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-03-73 wie
czorem
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK, 1986 r., D47.B, części, 
skręt z wieńcem, butla pow., oś (2 szt.), zaczep przedni (1 
szt.), stan b. dobry, możliwy transport • 600 zł. Legnica, tel. 
076/817-73-23 '
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA ład. 5 ton, -1.500 zł. Kopice 144, 
tel. 0600/21-92-59
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA D-83,.1980 r. ład. 101, stan do
bry, • 1.600 zł. Sobótka, tel. 071/346-13-27 
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA D-633, 1988 r. 6 t, - 2.700 zł. 
Lękociny, gm. Ostlftw Wlkp., tel. 062/734-84-69 
O  PRZYCZEPA TOWAROWA nowa, 1-osiowa, wym. 

250x150x150 cm, oplandekowana, podwozie Knott, 
ład. 1400 kg, hamulec najazdowy, rama ocynkowa
na, do zarejestrowania wg potrzeb kupującego, -
4.000 z ł ♦  VAT. Ś w idn ica, te l. 074/853-24-59 
01026101

O  PRZYCZEPA TOWAROWA nowa, 1-osiowa, dług. 
308/ cm, szer. 136 cm, wys. 185 cm, oplandekowa
na, hamulec najazdowy, rama ocynkowana, oś na 

^Wahaczach - 1300 kg, do zarejestrowania Wg po
trzeb kupującego, -  3.700 zł + VAT. Świdnica, tel. 
074/853-24-59 01026111 

PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW z hamulcem najaz
dowym, kontener izoterma, przystosowana do przewozu 
odzieży, drzwi z tyłu i z boku, fabrycznie nowa, • 7.500 zł. 
Legnica, tel. 076/887-10-69 po godz. 18 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM oplandekowana, hamulec 
najazdowy, do ładunków przestrzennych, 50 m3, wym. 8 x 
2.25 x 3.10 m, ładowność 1.500 kg, na podzespołach Knot, •
6.400 zł. Lwówek Śl., tel. 075/782-59-01,0502/59-52-01 
PRZYCZEPA TOWAROWA uniwersalna, 5 1, - 1.600 zł. Oło
bok, gm. Osiecznica, tel. 075/731-30-86 
PRZYCZEPA TOWAROWA ład. 5 1, uniwersalna, • 1.600 zł. 
Ołobok, tel. 075/731-30-86
PRZYCZEPA TOWAROWA oplandekowana, nowa, zareje
strowana, wym. 2.70 x 1.70 m*> 2.000 zl. Śmigiel, tel. 065/ 
518-07-32
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D46A, -1.500 zł. Świd
nica Polska, gm. Kostomłoty, teL 0501/6242-37 
PRZYCZEPA TOWAROWA WABCO 2-osiowa, szeroki roz
staw, nowe poduszki (10 tys. km), po remoncie w 2000 r., 7.5 
x 2.5 x 0.9 m, koła balonowe, stan b. dobry, ład. 12.900 kg, -
18.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-55
PRZYCZEPA TOWAROWA HL-8011 podwójne burty i koła, -
5.500 zł. Tworzyjanów, tel. 074/85044-89 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-83.1974 r. ład. 1 0 1, 
technicznie sprawna, stan dobry, • 3.600 zł. Strzelin, tel. 071/
392-21-10
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1979 r. 3 ,51, nowe burty drew
niane, spód metalowy, -1.200 zł. Kalisz, tel. 062/785-65-62 
PRZYCZEPA TOWAROWA HAAG, 1980 r. ład. 2 .1 1. prod.

. niemieckiej, możliwość wykorzystania jako lawety, burty i pod
łoga z blachy aluminiowej, dł. 4 m, szer. 2 m, stan b. dobry, •
3.500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/762-11-67 
PRZYCZEPA TOWAROWA HL, 1981 r. ład. 8 1, stan b. dobry,
- 5.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/722-24-54 .
PRZYCZEPA TOWAROWA HL-8011,1981 r., - 6.000 zł lub 
zamienię na mniejszą przyczepę. Piotrowice, gm. Przemków, 
tel. 076/831-07-49
PRZYCZEPA TOWAROWA IFA. 1983 r„ bliźniacze koła, ład. 
12 t, zarejestrowana, • 6.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/
318-81*3
PRZYCZEPA TOWAROWA D44 B, PILAWA, 1984 r. drew
niana, stan dobry, kpi. dokumentacja, - 2.000 zł. Romanów, 
gm. Przeworno, tel. 0602/49-20-64 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50,1986 r. nowe opo
ny, kompletna dokumentacja 10.2001 r, • 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 324-14-26,0603/39-14-76 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50,1986 r., - 2.500 zł lub za
mienię. Żagań, tel. 068/477-17-32 
PRZYCZEPA TOWAROWA IFA HL 6102,1987 r. ład. 6 ton. 
nowy stelaż i plandeka, wym. 5.1x2.43x2.45 m, podwójna 
podłoga, - 6.000 zł. Głuchołazy, tel. 0604/52-75-12 
PRZYCZEPA TOWAROWA D 633,1987 r. 6 t, opony 900 x 
20, spód metalowy, - 2.500 zł. Kalisz, tel. 062/785-65-62 
PRZYCZEPA TOWAROWA D- 616, 1987 r., - 3.500 zł lub 
zamienię na przyczepę D-50, ład. 6 t. Namysłów, tel. 0606/
38-24-87
PRZYCZEPA TOWAROWA D44B, 1987 r. mało używana, 
garażowana, -1.500 zł. Sadowicę, tel. 071/789-13-61,0602/
44-82-55 po godz. 18
PRZYCZEPA TOWAROWA D-633,1988 r. ładowność 6 t, -
3.000 zł. Milicz, tel. 0607/23-61-09
PRZYCZEPA TOWAROWA D-55, 1988 r., - 4.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/58-61-09
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1988 r. ład. 4 1, - 4.000 zł Żuko
wice, tel. 076/83142-56
PRZYCZEPA TOWAROWA BRANDYS BSS, 1989 r. stan do
bry, oplandekowana, 3-osiowa, • 90.000 zł. Kłodzko, teł. 0603/ 
63-12-95
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTeTSAN, 1989 r. P-4, odkryta, 
121, nowe burty 80 cm, opony 1000 x 20, na kołach bliźnia
czych, 30 % zużycia. Niedźwiednik 1, tel. 074/816-09-71 
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1990 r. sam., typ. WZGS, zarej.
- 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/34942-22
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW, 1991 r. brązowa, 
kontener, wym. 3 x 1.5 x 1,85 m, 2-osiowa, ład. 1.000 kg, -
4.000 zł. Kępno, tel. 062/782-13-39
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW 1200H, 1991 r. 
wym. 300 x 150 x 190 cm, oplandekowana, hamulec najaz
dowy, stan b. dobry, - 3.500 zł. Częstochowa, tel. 034/
361-78-80, 0502/54-04-13
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW, 1991 r. 2-osiowa.

Okazyjnie kupię przyczepkę 
dwuosiową, z najazdami lub bez, 

z petną podłogą
OP012137

tel. 076/870-65-50,0-6061910 59

zl. Wrocław, lei. 0609/47-66-01 
PRZYCZEPA TOWAROWA 2042 HT, 1997 r. Niewiadów, dop. 
masa całkowita 2 tony, ładowność 1.31 tony, - 6.000 zł. Wro
cław, tel. 071/322-59-00
PRZYCZEPA TOWAROWA IMIELIN SP-1,1998 r. zarejestro
wana bezterminowo, oplandekowana, stan b. dobry, - 2.000 
zł. Tarnów Opolski, tel. 0602/49-30-30 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 1999 r. wym. 425x205x180 
cm, może służyć jako laweta, ład. 1 t, plandeka celna, koła 
pod podłogą zarejestrowana, - 8.500 zł. Ścinawa, tel. 076/
843-62-85, 0601/72-61-59
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 2000 r. ład. 2 t, do sam. 
osobowego lub dostawczego, oryginalna konstrukcja, zare
jestrowana, 2-osiowa, resorowana, możliwa funkcja lawety, 
zaczep z homologacją, wym. skrzyni 185x420x30, hamulec, 
najazdowy na 4 koła z blokadą pneumatyczną koło podporo
we, - 8.500 zł. Opole, tel. 077/466-84-62 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 2001 r. szara, hamulec, 
ocynkowana, amortyzatory, oryginalne części, plandeka, •
2.500 zł. Nowogrodziec, tel. 0607/74-12-78,075/731-73-38 
PRZYCZEPA WYWROTKA 1-osiowa. - 1.600 zł. Brzeźnica, 
gm. Dąbie, tel. 068/383-21-02
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011 2 szt., 8 ton, wywrót na 
2 strony, opony 1200, - 9.300 zł. Gniechowice, woj. wrocław
skie, tel. 0600/63-30-62
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 źł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 0601/
56-39-28
PRZYCZEPA WYWROTKA koła 10 x 15, - 2.500 zł. Środa 
Śląska, tel. 071/317-62-54
PRZYCZEPA WYWROTKA HL ład. 8 1, blaszane burty, koła 
1200, do remontu, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-60-67 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011; 1978 r. 8.51, wywrót na 
2 strony, opony 1200 x 20, pojedyncze burty, - 3.600 zł. Wro
cław, tel. 071/354-34-95
PRZYCZEPA WYWROTKA HL, 1980 r. szara, stan dobry, 
oryginalna, wysokie burty, - 4.400 zł. Głogów, tel. 076/ 
835-55-06, 0601/55-17-94
PRZYCZEPA WYWROTKA D-55,1980 r. ład. 6 1, technicznie 
sprawna, stan dobry, - 4.600 zł. Strzelin, tel. 07.1/392-21-10 
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1981 r. ład. 4 1. - 15.000 zł. Wro- 
cław, tel. 316-90-85
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011.1985 r. 2-stronny wy
wrót, opony 1200, ład. 8 t, podwójne burty, kompletna, do 
małych poprawek, - 3.500 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 0600/
63-30-62
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011,1985 r. ład. 8 1, do po
prawek, • 3.800 zł. Sobótka, tel. 0600/63-30-62 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011,1985 r. opony 1200, ład. 
8 1, burty dzielone, 2 koła zapasowe, - 5.700 zł lub zamienię 
na ciągnik Ursus albo prasę Z-224. Wałbrzych, tel. 0606/ 
50-99-68
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011,1985 r., 2 szt., 2-stron- 
ne, ład. 8 1, opony 1200, • 9.300 zł lub zamienię na Ursus C 
385, prasę do słomy. Wrocław, tel. 0604/82-5645 
PRZYCZEPA WYWROTKA D-55,1990 r., - 4.500 zł. Rozdra
żew, tel. 062/722-11-84

O  PRZYCZEPY Serma 89 r., przestrzenna, tandem, 
niski dyszel -13.000 zł, Fruehauf, 88 r., 3-osiowa, 
aluminiowe burty, plandeka, resor • 15.000 z ł ♦  VAT, 
przyczepa izoterma, Jelcz, 2-osiowa, poduszki -
21.000 zł ♦  VAT, Mauser, 78 r., przestrzenna, resor, 
koła R15 -14.000 zł *  VAT. Błonie, tel. 0601/41-83-87 
84015591

ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ D-83, ład. 10 t lub 
D-616, ład. 11.51 - na przyczepę D-50, ład. 6 1. Namysłów, tel. 
0606/38-24-87
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ niska, po remoncie 
kapitalnym, podłoga, burty nowe, na przyczepę HL, ład. 6 1, 
na .balonach’  albo czeską 6 t. Stary Kobylin, tel. 065/
548-29-36

ZAMIANA
ALFA ROMEO 164,1990 r., 3000 ccm, V6, zielony metaiic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, - 10.000 zł. 
Legnica, tel. 0601/05-62-52
ALFA ROMEO 33, 1985 r., 130 tys. km, 1400 ccm, boxer, 
czarny, centralny zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, stan bla
charki dobry, rok po malowaniu, • 3.000 z ł, zamienię na Polo
neza z inst. gaz albo na inny tańszy., chętnie na raty (komis), 
Wrocław, tel. 0607/5247-97
ALFA ROMEO 33, 1991 r., 1400 ccm, ROVER, czerwony, 
alum. felgi, 5-biegowy, centralny zamek, el. otw. szyby, 
Mul-T-Lock, spoiler - 7.000 zl, zamienię na Opla Senatora lub 
Citroena DS. Kalisz, tel. 062/502-90-70,0503/83-38-03 
AUD1100,1981 r., 2100 ccm, benzyna, brązowy, inst. gazo
wa, 5-biegowy, alum. felgi, hak, szyberdach, welurowa tapi
cerka, spoilery, halogeny, uszkodzony moduł - 3.300 zł, za
mienię na komputer. Międzyrzecz, tel. 0503/57-16-61 
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, niebieski, 4-drzwiowy, tylna szy
ba ogrzewana, pokrowce, stan b. dobry opon, po remoncie 
blacharki, stan dobry, przegląd do 03.2002 r. - 2500 zł, za
mienię na Fiata 126p, po 88 r., Forda Fiestę, Escorta. Biela
wa, tel. 074/64541-25
AUDI 80,1979 r.' przegląd do 03.2002 r„ zamienię na Fiata 
126p. Nowa Sól, tel. 0602/23-38-93 
AUDI 80 GLS, 1986 r., 1600 ccm, zloty, stan dobry, szyber
dach, ładna welurowa tapicerka, ocynkowane nadwozie, nowe 
opony, model przejściowy, • 6.500 z ł , zamienię na tańszy. 
Leszno, tel. 065/520-20-48.0502/61-39-54 
AUDI 80 B4,1993 r., 139 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordowy 
metaiic, wspomaganie, c. zamek + pilot, el. otw. szyberdach, 
el. reg. lusterka, welur, 2 alarmy, blokada skrzyni biegów,

dbdatki w drewnie, spoiler';radioodtwarzacz oryginalny, 4 za
główki, możliwość sprzedaży na'raty, -21.900 żT,‘zamiana 
na tańszy. Syców, tei: 062/785-35*03:062/786-90-05 : /• 
AUDI 80 B4,1993/94 r., 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zie
lony metaiic, cena - 24.000 zi, zamienię na Audi A4, BMW 3 z 
klimatyzacją. Zgorzelec, tel. 0608/29-72-84 
AUDI S8 OUATTRO, 1996/97 r.( 112 tys. km, 4200 ćcm, gra
natowy, pełne wyposażenie, zamienię na diesla, do 50.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/094941 
AVIĄA31 N, 1982 r., 40 tys: km, 3600oCm'-diesel,' niebieski, 
izoterma, silnik 94 r, - 5.500,z ł , zamiertfęna VW Passata albo 
Opla Omegę, Z dopłatą. Głogów,' teł, 076/835-58-1 ft, 0606/ 
9942-51 W y
BMW 316,1977 r., 1600 ccm, niebieski metaiic, zamienję na 
Fiató 126p. Leszno, tel. 0607/44-23-14 
BMW 316,1979 r., 1600 ccm, benzyna po remoncie silnika, 
bez przebiegu, zamienę na większy, z dopłatą. Wschowa, tel. 
065/540-31-82,0600/11-21-83 
BMW 318 E-30 KOMBI, 1992/97 r., 125 tys. knC 1800 ccm, 
perłowogranatowy, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, el. 
reguł, lusterka, centralny zamek, alarm *  pilot, immobilizer, 
aluminiowe felgi, sportowy tłumik i kierownica, relingi dacho
we, zamienię na inny. Wrocław, tel. 0501/98-75-85 
BMW 325 E-36,1991 r., 25 tys. km, 2500 ccm, benzyna, bia
ły, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., 
zamienię na inny. Wrocław, tel. 0606/9743-77 "
BMW 520 i E-34,1988 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy metaiic, 
ABS, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby przed
nie, alum. felgi -14.000 zł, zamienię na kombi, van, inne. Gło
gów, tel. 076/831-59-90,0502/36-19-78 
BMW 524 E28, 1987/88 r., 230 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
złoty metaiic, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, zadbany, 5-bie- 
gowy, szyberdach, wspomaganie, centralny zamek, el. reg. 
lusterka, oszczędny 71/100 km, zamienię z dopłatą na oso
bowy, chętnie kombi, lub na busa VW T4, diesla, Mercedesa, 
Forda. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
BMW 525,1991 r., 2500 ccm, 24V, czerwony, stan idealny, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 23.000 z ł , zamie
nię na inny. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-1641, 0606/
33-85-06.
BMW 525 TDS, 1994 r., 2500 ccm, turbo D pełne wyposaże
nie, skórzana tapicerka, zamienię na naczepę lub sprzęt bu- 
dowalny. Chojnów, tel. 076/819-14-76,0602/30-7249 
CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1996 r„ 116 tys. km, 2500 
ccm, TDi, grafitowy, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, klimatyzacja, welurowa tapicerka, podłokietni
ki, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, - 68.500 zł 
, zamienię na kombi, dostawczy lub terenowy, inne propoz.. 
Kowary, tel. 0502/12-68-37
CITROEN C35,1986 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna bla
szak, krótki, podwyższony, ład. 1.700 kg, przegląd do 02.2002 
r„ na kat. B prawa jazdy, dużo nowych części, po remoncie 
blacharki, zadbany, stan dobry - 7.000 zł, zamienię na osobo
wy. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-66-22 
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, czamy, klimaty
zacja, skóra, aluminiowe felgi, centralny zamek, el. otwiera
ne szyby -10.000 zł, zamienię na nowszy, uszkodzony. Wro
cław, tel. 0608/72-76-40
DAEWOO LANOS, 1998 r., 77 tys. km, 1500 ccm, srebrny 
metaiic, na gwarancji, hak, inst. gazowa, stan idealny, zamie
nię na Merc&Jesa 240, w dobrym stanie. Bytom Odrzański, 
tel. 068/388-62-27
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metaiic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderzaki w 
kol. nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan idealny • 24.000 
zl, zamienię na mniejszy, pojemność do 1300 ccm. Lubin, tel. 
076/848-56-50 w godz. 7-15,076/846-56-28 po godz. 17 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 36 tys. km, 800 ccm, złoty metalik. 
- zamiana na Renault Clio II. Lubań, tel. 075/721-32-44 
DAEWOO MATIZ LIVE, 1999 r., 13 tys. km, 800 ccm, niebie
ski, kupiony w salonie, I właściciel, na gwarancji, serwisowa
ny, garażowany, immobilizer, centralny zamek, zderzaki w 
kolorze nadwozia, zegarek, RO, stan b. dobry -17.000 zł, 
zamienię na inny, osobowy. Wrocław, tek 071/32542-16, 
0602/6946-39
DAEWOO MATIZ JOY, 2001 r., zloty metaiic, nowy, 120 km, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, dzielone tylne siedzenia - 
zamienię na Audi (TDi), Opla Omegę (TDS), VW Passata 
(TDi), w cenie do 50.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0602/69-90-51 
DAF 400, 1990 r., 2500 ccm, diesel, turkusowy, bliźniacze 
koła, dużo nowych części, rejestr do 05.2002 r., na osobowy. 
Zielona Góra, tel. 0604/54-00-31 
FIAT 125p KOMBI, 83 tys. km nie eksploatowany 3 lata, stan 
dobry, do poprawek blach., zamienię na ETZ 250, Jawę lub 
inny motocykl • 800 zł. Żary, tel. 0602/82-91-58 
FIAT 126p, 1985 r., 80 tys. km,.649 ccm, żółty, nowe końców
ki drążków, zwrotnice po regeneracji, nowe 3 opony, RO, sze
rokie zderzaki, kołpaki, lotnicze fotele, dodatkowe światło 
.stop', relingi dachowe, sprawny, nowe tablice, • 1.500 z ł , 
zamienię na VW Golfa I, inny, w tej cenie. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-08-82 po godz. 15
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, stan dobry, po re
moncie w 1998 r., atrakcyjny wygląd, alternator, lotnicze fote
le -1.600 zł, zamienię na diesla, od 1985 r., z dopłatą, uszko
dzony. Wilków, tel. 076/878-27-96 
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, groszkowy, po re
moncie silnika, alternator, zapłon w stacyjce, szeroka deska 
rozdz., fotele z wysokim oparciem, - 2.100 z ł , zamienię na 
Forda Escorta, inny uszkodzony, do remontu. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-23-08
FIAT 126p, 1987 r., granatowy, lotnicze fotele, szeroka de
ska, rozruch w stacyjce, po remoncie silnika, blacharki - 2.000 
zł, zamienię na Poloneza Trucka, instal. gazowa, od 89 r., w 
tej cenie. Wałbrzych, tel. 0604/16-91-82 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie, stan 
dobry - 1900 zł, zamienię na Wołgę, może być do remontu 
blacharki. Wałbrzych, teł. 074/843-37-69,0608/63-26-03 
FIAT 126p, 1988 r., 90 tys. km, 652 ccm, wiśniowy, stan do
bry, uszk. skrzynia biegów, lekko zadrapany błotnik, przegląd 
do 02.2002 r. -1.300 zł, zamienię na komputer PC Pentium II 
500, z osprzętem. Wrocław, tel. 78142-98 
RAT 126p, 1989 r., czerwony, wymienione wszystkie blachy, 
łącznie z podłogą na nowe, wymieniony środek, zamienię na 
VW Golfa, bez dopłaty. Bolesławiec, tel. 075/784-11-81 .
FIAT 126p FL, 1989/90 r., biały, po częściowym remoncie bla
charki i lakierowaniu, ważne badanie techniczne, stan b. do
bry, zamienię na diesla, VW Golfa I, Passata, Peugeota. Wro
cław, tel. 0602/39-79-32
FIAT 126p, 1992 r., 48 tys. km, 650 ccm, benzyna lotnicze 
fotele, tylna szyba ogrzewana, RO, I właściciel, stan idealny -
3.600 zł, zamienię na tańszy. Żary, tel. 068/470-52-12 
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, garażo
wany, radioodtwarzacz, stan b. dobry - 4.500 zł, zamienię na 
inny, może być uszkodzony. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-91-61 
FIAT 126p elx TOWN, 2000 r., 19 tys. km, 650 Ccm, granato
wy, bez wypadku, katalizator, zagłówki, pasy z tyłu, faktura 
zakupu, stan b. dobry • 10.000 zł, zamienię na innym, z do
płatą Audi 80 B3, Mercedes 190, inne. Wrocław, teł. 0501/
40-31-54
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 88 tys. km, 899 ccm, zielony 
metaiic, szyberdach, oznakowany, alarm, stan b. dobry, •
11.000 zl, zamienię na większy, Renault 19, VW Jetta. Legni
ca, tel. 0601/8040-85
FIAT CROMA, 1987 r., 140 tys. km, 2000 ccm. biały, stan b. 
dobry, wspomaganie, welurowa tapicerka - 5.900 zł, zamie
nię na inny. Opole, tel. Q607/34-81-88 
FIAT DUCATO BUS, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, częściowo oszklony, kabina 3-osobowa, przegroda cel
na, hak, stan dobry, -16.000 z ł , zamienię na Mercedesa 124 
lub inny.-Jelenia Góra, tel. 075/713-72-02 
FIAT FIORINO PICK-UP, 1983 r„ 1050 ccm, czerwony, stan 
dobry, po remoncie podwozia, w ciągłej eksploatacji - 3.000 
zł, zamienię na ciągnik ogrodniczy, samochód osobowy lub 
okna PCW albo inne propozycje. Twardogóra, tel.- 071/
315-8942
FIAT PALIO WEEKEND. 1998/99 r.. 23 tys. km, 1400 ccm. 
benzyna, niebieski, serwisowany, garażowany, stan idealny
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zamienię z dopłatą na.TDi lub vana,. Citroena Berlingo, Part
ner, Scenic, Kangoo. Legnica, lei. 0502/15-76-33 « -
FIAT RITMO, 1986 r., 1500 ccm, biały, 3-drźwiowy, lotnicze 
fotele + 2! silnik i zawieszenie • 3.500 zł, zamienię na Stare 
diesla, wywrotkę, z ważnym przeglądem i OC. Bolesławiec, 

. tel. 0667/15-10-69
FIAT SEICENTO, 19&/00 r., 30 tys. km. 1100 ccm, czerwo
ny, poduszka powietrzna, centr. zamek, el. otw. szyby, I wła
ściciel, pełria dokumentacja, serwisowany, stan b. dobry, -
19.300 z ł, zamiana na inny. Kalisz, tel. 062/767-33-42,0605/
41-02-73
FIATTIPO, 1991 r., 123 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, centr. zamek na pilota, alarm; el. otw. szyby, szy
berdach, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO • zamienię na inny. Mię
dzyrzecz, tel. 0606/51-15-85
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 -
5.500 zł, zamienię na Poloneza Caro, od 1993 r., z instalacją 
gazową, stan dobry. Legnica, tel. 0605/05-44-21
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, diesel, czerwony, radioodtwa
rzacz - 4.300 zł, zamienię na inny, w tej cenie. Jasień, tel. 
068/371-01-50
FORD ESCORT XR3i, 1985 r., 1600 ccm, wtrysk, czamy, spor
towa wersja, obniżony, kubełkowe fotele, welurowa tapicer
ka, stan dobry, el. otw. szyby, alarm - 6.000 zł, zamienię na 
Audi, Forda, może być uszkodzony, dopłacę.., tel. 0602/ 
71-47-06
FORD ESCORT SKŁADAK, 1989 r., 1300 ccm, grafitowy 
metalic, dzielona tylna kanapa, 3-drzwiowy, przyciemniane 
szyby, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, dodatkowe 
światło .stop", • 7.600 z ł , zamienię na. Fiata Cinquecento, 
Seata Ibizę w tej cenie. Jelenia Góra, tei. 0603/09-89-23 
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 Ghia, 1989/95 r., 1400 ccm, benzyna, czar
ny, amortyzatory Monroe, szyberdach, RO, alarm, 3-drzwio
wy, po wymianie klocków, oleju, uszczelek, zamienię na busa 
lub vana, 6 • 8 osobowego, lub inne propozycje. Olszyna, tel. 
075/721-21-62,0609/29-03-54 
FORD ESCORT, 1991 r.. 141 tys. km, 1600 ccm, benzyna ♦ 
gaz, biały, inst. gazowa, alarm, immobilizer, centralny zamek, 
alum. felgi, atrakc. wygląd, szyberdach, spoiler, zadbany, eko
nomiczny, garażowany - 12.000 zł, zamienię na tańszy, do 
5.Ó00 zł. Nysa, tel. 077/431-83-63 .
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, hak, 
alarm, centralny zamek + pilot, RO, sprowadzony w całości, 
przegląd do 04.2002 r, -13.000 z ł , zamienię na inny. Polkb- 
wice, teł. 076/749-33-12
FORD ESCORT KOMBI Ghia, 1997 r., 87 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, 16V, Zetec, czamy metalic, ABS, klimatyzacja, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory, RO 
Ford + CD, alum. felgi, reiingi, elementy drewnopodobne, 
bogata wersja - 28.000 zł, zamienię na osobowy, chętnie die
sel - do 20.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-94-27 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, nowy model, 3-drzwiowy, RO, odłącznik zapłonu + alarm, 
zadbane wnętrze, b. oszczędny, kpi. dokumentacja, dużo 
nowych części, nie wymaga napraw, stan idealny - 7.700 zł, 
zamienię na tańszy, może być Fiat 126p. Wałbrzych, tel. 0602/ 
71-40-79
FORD FIESTA, 1990 r., 10 tys. km, 1100 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, 5-biegowy, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -
9.000 z l . zamiana na Fiata Cinquecento. Pleszew, tel. 062/ 
742-53-11
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 34 tys. km, 1800 ccm, 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 GRANADA, 1978 r., 2800 ccm, wtrysk klimatyzacja, 
komputer, el. reg. lusterka i fotele, ęl. otw. szyby, szyberdach, 
zamienię na większy, może być uszkodzony. Mieroszów, tel. 
074/880-10-94,074/845-89-07 
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 SEDAN, 1993 r„ 150 tys. km, 1800 cćm, 
16V, 115 KM, kolor grafitowy metalic, serwisowany, kupiony 
w salonie, I właściciel, garażowany, dodatki, zamienię na inny, 
wersja ciężarowa, marka dowolna. Wrocław, tel. 0602/ 
78-81-71 ’ :
FORD MONDEO, 1995 r„ 1800 ccm, 16V, kolor wiśniowy 
metalic, klimatyzacja, ABS, immobilizer, centr. zamek, RO, 
wspomaganie, kupiony w salonie, serwisowany, - 24.000 z ł , 
zamienię na busa w tej cenie. Borek Wlkp, tel. 065/571-67-06 
FORD MONDEO, 1995 r ,  2500 ccni, wtrysk, srebrny metalic, 
170 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, automatic, atrak- 
cyjny wygląd, Zamienię na uszkodzony lub tańszy. Oława, teł. 
0607/42-55-19
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 78 tys’ km; 2000 ccm, 
16V, perłowogranatowy, centralny zamek, wspomaganie kier., 
ABS, el. reg. reflektory, 4 poduszki powietrzne, 1 właściciel •
34.500 zł, zamienię na tańszy, w cenie 12-16 tys. zł, osobo
wy, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/373-67-71,0604/24-68-41 
FORD SCORPIO, 1987 r.( 2500 ccm, diesel, zielony, - 8.500 
zł, zamienię na Mercedesa 190 lub 124, uszkodzony. Jelenia 
Góra, tel. 0607/30-79-42
FORD SCORPIO, 1993 r., 140 tys. km, 2932 ccm, V6, grana
towy, pełne wyposażenie -19.000 zł, zamienię na ciągnik sio
dłowy, do 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-60-81, 0603/
78-80-03
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, uszk. 
silnik, sprawny, do poprawek lakierniczych, szyberdach - 3000 
zł, zamienię na forda  Sierrę sedana, Forda Scorpio, Opla 
Omegę, z dopłatą do 5000 zł. Wrocław, tel. 0608/65-28-41 
FORD SIERRA, 1985/94 r:, 2300 ccm, diesel, biały, 5-biego- 
wy, spoilery, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, szyberdach, 
stan dobry - 4.500 zł, zamienię na inny, może być uszkodzo
ny, w tej cenie. Wrocław, tel. 0601/19-18-47 
FORD SIERRA, 1989 r., 63 tys. km, 2000 ccm, benzyna + 
gaz, granatowy metalic, gazowe zawieszenie, szyberdach, 
stan dobry, • 7.000 zł - zamienię na kombi lub busa osobowe
go. Oleśnica, tel. 071/315-42-13 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 12 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czamy metalic, szyberdach, alum. felgi, reg. wys. mocowania 
pasów, reg. fotel, ospoilerowany, dodatkowe światło .stop’ , 
pokrowce .miś*, atrakc. wygląd, sprowadzony w całości -
7.500 zł, zamienię na nowszy (Ford, Audi, VW Passat), z nie
wielką dopłatą. Oława, tel. 0503/0741-62
FORD SIERRA Ghia. 1992 r., 2000 ccm, DOHC, biały, inst. 
gazowa na gwarancji, klimatyzacja, ABS, aluminiowe felgi I  
opony zimowe, pełne wyposażenie el., ospoilerowany • 13.800 
zł, zamienię na Poloneza lub Fiata 126p, - 13.800 zł. Oława, 
tel. 071/313-86-76
FORD SIERRA CLX SEDAN, 19$2 r., 101 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk DOHC, biały, kupiony w salonie w kraju, wspomaga
nie kier., centralny zamek, szyberdachy welurowa tapicerka, 
radioodtwarzacz - 11.000 zł, zamienię na inny, może być do
stawczy, droższy. Trzebnica, teL*071/342-43-10 
FORD TAUNUS, 19821\, 1600 cćm-żójty, pó remoncie silni
ka, sportowe zawieszenie! aluminiowe felgi, atrakcyjny wy
gląd • 4.500 zł; zamienię na kombi lub busa w tej cenie. Wro
cław, tel. 788-65-23
FORD TAURUS GL. 1996 1  75 tys. km,.300Qccm.pęr1owo- 
żielóriy, automatic, ABS, klimatyzacja, tempómat, pełne wy
posażenie eł. - 37.200 zł/ zamienię na mniejszy samochód 
albo sprzedam. Wałbrzych, tel. 074/665-96-71,0604/30-15-95 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 cem, diesel, kolor wiśniowy,
9-osobowy, rozkładane fotele, hak, - 14.800 zl, zamienię na 
inny. Nysa, tel. 0604/45-88-20
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, biały, podwyż
szony, przedłużony, blaszak, ścianka grodziowa, nowy mo
del, alarm, RO, stan techn. b. dobry, do lakierowania, zamie
nię na inny. Nysa, tel. 0607/33-04-44 
FORD TRANSIT, 1993*; 200 tys. km,.2500 ccm, diesel, bia
ły, zadbany, ściana grodziowa, 2 x podwyższony, przedłużo-

_,ny. nie jeżdżony w Polsce, zarejestrowany - cena 25.000 zł, 
\zaTNeTłię: ria osofepwy do J  5.000 złr Zgorzel#?, tel. 0Y5I 
5*775-44-42 . ;

FORD TRANSIT, 1993/94 r., 250Ó ccm, diesel; biały, nowy 
model, drzwi tyjne, hak; oszklony, 9-osobowy, niski, krótki, 
faktura VAT, stań'idealny • 24.400 zl, zamienię na diesla, do
8.000 zC Świdnica, tel. 074/640-45-68,853-08-56 - 
HONDA CiyiC, 1993 r., 120 tys. km, 1400 ęcm, 16V, wtrysk, 
niebieski metalic, szyberdach/hak, el. reg. reflektory, zamie
nię na inny. Polkowice, tel. 0604/89-03-20
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, immobilizer, alarm, centr. 
zamek, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, stan idealny, 
- 31.000 zł, zamienię na inny. Dzierżoniów, teł. 074/645-90-00 
HONDA PRELUDE, 1990 r„  154 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
16V, czerwony, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, RO, wspo
maganie, reg. kierownica -14.000 zł, zamienię na Peugeota, 
Toyotę, Fiata, Seata, Citroena lub inny diesel. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-98-68
HONDA PRELUDE, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V, żół
ty, stan dobry, szyberdach, RM z RDS-em, alum. felgi z ran
tem, atrakc. wygląd, cena -11.200 zł, zamienię na tańszy (Fiat 
126p, Polonez Caro, Fiat Cinquecento). Leszno, tel. 065/ 
520-2048,0502/61-39-54 *
HONDA PRELUDE, 1992 r., 2300 ccm, 16V wtrysk, czerwo- 

•' ny, centrąlny zamek, wspomaganie kier., ABS, szyberdach, 
aluminiowe felgi, pełne wyposażenie elektryczne, welurowa 
tapicerka, ciemne szyby, tylna oś skrętna - 23.900 zł, zamie
nię na małolitrażowy. Wołów, tel. 071/38948-06 
KAMAZ, 1981 r. z dźwigiem HDS Atlas - zamienię na ciągnik 

|  siodłowy. Popielów.tel. 077/469-22-32 
LADA 2107,1987 r., 98 tys. km, 1300 ccm, niebieski, wersja 
eksportowa, nie wymaga napraw, nowy akumulator (gwaran
cja) • zamienię na Mercedesa W123 200 d,'1979/84 r., za
dbany, w b. dobrym stanie, z dopłatą. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-19-15
LANCIA THEMA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk w ciągłej eksplo
atacji, z adbany, - 11.000 z ł , zamienię nainny osobowy lub 
bus, w podobnej cenie. Lubomierz, tel. 0608/34-51 -30 
LANCIA THEMA, 1989 r., 149 tys. km, 2000 ccm. 16V, turbo 
E, granatowy, limuzyna rządowa, ABS, centralny zamek, el. 
otw. szyby, wspomaganie, drewniane dodatki, zadbany -
14.200 zł, zamienię na Opla Omegę 2300 ccm TD, z uszko
dzonym silnikiem lub bez. Lubin, tel. 0607/20-79-59 
MAGIRUS M-90 7, 1981 r., 360 tys. km, 4100 cćm, diesel, 
niebieski, skrzyniowy, oplandekowany, wym. 5.5 x 2.2 x 2.2, 
stan dobry - cena 18.000 zł, zamienię na wywrotkę 10-161. 
Nadołice Małe, tel. 071/318-96-87 
MAZDA 121, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, 16V, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, alum. felgi, el. otwierany dach,
4-drzwiowy, stan b. dobry - 13.900 zł, zamienię na inny. Po
lkowice, tel. 0604/89-03-20
MAZDA 323,1990 r., 1300 ccm, 16V DOHC, czerwony, gara
żowany, stan dobry , zamienię na tańszy. Oława, tel. 071/ 
313-91-88
MAZDA 323 F, 1990/91 r„ 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan 
techn. b. dobry, el: otwierane szyby, centralny zamek, alarm 
*  pilot, wspomaganie kier., regulowana kierownica, RM Pa
nasonic, 5-biegowy,. 5-drzwiowy, I właściciel • 12.500 zł, za
mienię na inny. Dziewiętlice, tel. 077/431-37-22 
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, diesel, szary metalic, zadba
ne wnętrze, reg. kierownica i fotel kierowcy, radioodtwarzacz, 
hak, halogeny, dzielone tylne siedzenia, stan blacharki i  silni
ka b. dobry, - 5.500 z ł , zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 
0605/414)2-68
MAZDA MX-6,1993 r., 143 tys.km, 2000 ccm, 16V, czerwo
ny, bogate wyposażenie, stan silnika i podzespołów dobcy, 
nadwozie do poprawek, nie uszkodz., super wygląd, OC nie
aktualne - 16.500 zł, zamienię na tańszy z dopłatą. Poznań, 
tel. 0608/47-88-39
MAZDA XEDOS 6,1993 r., 121 tys. km, 2000 ccm, V6, kolor 
grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
alum. felgi, klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, el. szyberdach, RO 
wysokiej klasy, stan idealny, - 28.000 z ł zamienię na Merce
desa Sprintera, VW Passata, z dopłatą. Rawicz, tel. 065/ 
546-08-60 w godz. 9-16, 0607/44-35-67 
MERCEDES 1735,1992/97 r., 850 tys. km, niebiesko-biały, 
ciągnik siodłowy, duża kabina, 2 spania, sterowanie zawie
szenia tylnego, pgrzewanie gazowe, na poduszkach, el. szy
by, otwierany dach, radio *  CB radio, stan dobry, • 37.000 z ł , 
zamienię na naczepę lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/ 
372-54-33,0601/88-31-04
MERCEDES 190 E, 1986 r„  2000 ccm, benzyna, srebrny, 
sprowadzony w całości, stan dobry, uszkodzony silnik, pa
newka, - 7.600 z l , zamienię na Poloneza, Fiata 126p albo 
inne propozycje. Leszno, tel. 065/520-2048,0502/61-39-54 
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm zamienię na Mercedesa 
124. Wrocław, tel. 326-16-61
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., szary, II właściciel w kraju, 
hak, białe kierunkowskazy, zadbany, stan idealny - 4.800 zł, 
zamienię na Audi 80, coupe, diesla, w tej cenie. Polkowice, 
tel. 076/749-36-03,076/749-76-04 
MERCEDES 200124 E, 1987 r., 250 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, złoty metalic, szeroka listwa, centralny zamek, blokada 
skrzyni biegów, alarm, el. otw. szyberdach, RM - 15.000 zł, 
zamienię na tańszy, do 3.000 z ł. ., tel. 0502/13-75-85 
MERCEDES 220 124 E, 1993/94 r., 143 tys. km, 2200 ccm, 
czarna metalic, ABS, SRS, RO, alum. felgi, eł. otw. szyby i 
szybkach, kpi. dokumentacja, atrakc. wygląd, - 36.000 z ł , 
zamienię na Mercedesa Sprintera do 42.000 zł, lub inny. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-78-84 
MERCEDES 220,1995 r., zielony, kupiony w salonie, I wła
ściciel, pełne wyposażenie oprócz skóry , zamienię na tań
szy (diesel). Oława, tel. .071/313-91-88 
MERCEDES 230124 E, 1985 r., 280 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, czamy, stan b. dobry, szeroką listwa, hak, szyberdach, 
zamienię na kombi albo osobowego buSa. Kostomłoty, tel. 071/ 
317-02-68
MERCEDES 240 123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, granato
wy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otwierany szyber
dach, alum. felgi, hak, RO, stan techn. b. dobry - cena 5.800 
zł, zamienię na Mercedesa 207 lub ciągnik Ursus C-330, - 
5.800żł. Sobótka, tel. 0603/30-26-89,071/346-11-15 
MERCEDES 250 124 E, 1995 r., 60 tys. km, 2500 ccm, die
sel, 20V, perłowoczamy, przyciemniane szyby, klimatyzacja, 
ABS, radioodtwarzacz, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, 
manualna skrzynia biegów, el. reg. lusterka, stan idealny, -
55.000 z ł, zamiana z dopłatą na Mercedesa do 1990 r. Rasz
ków, tel. 062/734-21-71,062/739-13-27,0605/5146-73 
MERCEDES 260124 E, 1993 r., 107 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, khaki metalic, nie składak, bez wypadku, bogate wypo
sażenie, zadbany, stan b. dobry, - 37.000 zł , zamienię na 
tańszy, osobowy albo bus. Wałbrzych, teł. 074/844-1641, 
0606/33-85-06
MERCEDES 300123 D, 1978 r.; 173 tys. km, 3000 ccm, die
sel, bordowy metalic, hak, szyberdach, garażowany, bez wy
padku, czarna skórzana tapicerka z modelu B4, podłokietni
ki, wspomaganie kier., RO, zapłon w stacyjce, 2 zabezpie
czenia, nowe wtryski, świece, amortyzatory, nowe tablice, nie 
wymaga napraw, stan techn. b. dobry, - 8.000 z ł, zamienię na 
biisa albo inny osobowy (D, E + gaz). Bolesławiec, tel. 0602/
34-50-94.
MERCEDES 300123,1981 r., 3000 cćm, diesel, metalic, ga
rażowany, aluminiowe felgi 15", centralny zamek, szyberdach, 
wspomaganie kier., stan idealny - 8.500 zł, zamienię na sa
mochód z inst. gazową. Złoty Stok, tel. 0604/9343-11 
MERCEDES 300 D, 1986 r., czamy metaliG, bez wypadku* 
stan tech. b. dobry, cena - 19.500 zj, zamienię na młodszy 
rozcznik. Głogów, tel.076/833-29-68 
MERCEDES 300124,1987 r., 200 tys. km, 3000 ccm, diesel 
RO, szyberdach, aluminiowe felgi, sprowadzony w całości, II 
właściciel, pełna dokumentacja, wspomaganie kier., ABS, 
garażowany, serwisowany, zagłówki el. regulowane - 24.000 
zł, zamienię na Mercedesa busa. Wrocław, tel. 0501/6240-39 
MERCEDES 308 MAXI, 1995 r., 2300 ccm, diesel ład! 1500 
kg, długi, wysoki, zamienię na Avię, kontener, od 1991 r. Zie
lona Góra, tel. 068/451-72-15

MERCEDES 310 D, 1993 r., 2900 ccm, diesel, biały, kontener 
•aluminiowy, dł. 3.5 m, szer.2.1 m, wys. 2.2 m, wspomaganie 
kier., owiewka, stan b. dobry, - 28.000 zł ♦ VAT, zamienię na 
mniejszy dostawczy, może być truck. Góra, tel. 065/543-37-20 
MERCEDES SPRINTER BUS, 1997 r„  105 tys. km, 2300 ccm, 
diesel ^osobowy, ABS, ABD, EDC, SRS, poduszka pow., 
wspomaganie, hak, ciemne szyby, pneumatyczny fotel kie
rowcy, drzwi przesuwane z dwóch stron, stan idealny - 57-000 
zł, zamienię na dostawczy blaszak lub samochód osobowy 
albo sprzedam - taniej. Skwierzyna, tel. 095/717-09-84,0607/ 
5543-32 ■ "***
MITSUBISHI COLT, 1986 r.„180tysv. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, - 6.500 zł, zamienię'na Forda Transita, 2500 ccm, die
sel, z lat 1988-1990, do lekkich poprawek, z dopłatą do 5.000 
zł. Wieruszów, tel. 062/784-20-87 
NISSAN 200 SX COUPE, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 
DOHC 16V, bordowy metalic, sportowy, intercooler, 180 KM -
16.000 zł, zamienię na BMW, tańszy albo w tej cenie. Wam
bierzyce, tel. 074/871-90-86
NISSAN PATROL, 1986 r., 3300 ccm, diesel, wiśniowy, 4x4, 
krótki, atrakcyjny wygląd, techn. sprawny - 16.000 zł, zamie
nię na inny samochód albo na motocykl. Zielona Góra, tel. 
068/341-41-33
NISSAN PATROL, 1986 r., 3300 ccm, diesel, kolor Wiśniowy 
metalic, chromowane dodatki, lampy na dachu, spoiler, hak, 
atrakc. wygląd, ciemne szyby + komplet szerokich opon -
16.000 zł, zamienię na samochód w cenie do 10.000 zł + do
płata albo na Citroena XM, diesla. Zielona Góra, tel. 0604/
30-2941
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1993 r., 168 tys. km, 200fr ccm, 
diesel, żonkilowy, -  19.500 zł, zamienię na Forda Transita,
9-osobowy, diesel lub inny bus 9-osobowy. Jarocin, tel. 062/
740-90-12
OPEL ASTRA, 1993/94 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, bez wy
padku, pełna dokumentacja, 5-biegowy, szyberdach, el.świa- 
tła -, zamienię na VW T4 diesel z dopłatą lub Mercedes 208D, 
310D długi, wysoki. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
OPELASTRA, 1995 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, sedan, automatic, ABS, wspomaganie kierownicy, central
ny zamek, immobilizer, alarm, dzielona tylna kanapa, RO z 
RDS-em, napinacze pasów, system kontroli poślizgu, książ
ka serwisowa - 19.000 zł zamienię na Skoda Octavia, Seat 
Toledo, Ford Mondeo TDi z dopłatą do 34.000 zł. Prudnik, tel. 
077/436-74-14,0605/34-01-89 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 176 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
115 KM, ABS, centr. zamek, alum. felgi, immobilizer, szyber
dach, RM + dużo części, • 16.500 zł zamienię na tańszy. Góra, 
tel. 0601/05-81-98
OPEL CALIBRA, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
grafitowy, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaga
nie, klimatyzacja, alum. felgi 16", -17.000 zł lub zamiepię na 
tańszy, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 071/327-90-99 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 106 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czamy metalic, el. szyberdach, el. reg. lusterka, spoiler, ABS, 
wspomaganie, sportowy ukł. wydechowy, alum. felgi, zamie
nię na TD. Polkowice, tel. 0608/67-51-05 
OPEL COMBO. 1989 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
hak, 5-osobowy + ład. 600 k g ,, halogeny w zderzaku, RM 
Blaupunkt, zestaw głośno-mówiący, garażowany, białe kie
runkowskazy, cena • 11.500 zi, zamienię na Audi 100 z 86/89 
r, z instalacją gazową, Forda Scorpio z 89/92 r albo inne pro
pozycje. Lubin, tel. 0607/19-50-38 
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, tel. 062/722-11-23,0607/72-13-07 
OPEL CORSA, 1996 r., 24 tys. km, 1200 ccm, benzyna, per
łowoczamy, I rejestracja 01.1997 r., I właściciel w kraju, oryg. 
szyberdach, alum. felgi, alarm +. 2 dodatkowe zabezpiecze
nia, stan b. dobry • 17.500 zł, zamienię na Renault Lagunę, 
rok 1994/95, z dopłatą. Wrocław, tel. 321-61-02, 0602/ 
48-15-09
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 , zamiana na Opla Corsę lub 
Astrę, 5-drzwiowy, (diesel). Masanów, tel. 0627739-02-92 wie
czorem
OPEL FRONTERA, 1992 r., 150 tys. km, benzyna, ciemno
niebieski, 5-drzwiowy, orurowany, szyberdach, aluminiowe 
felgi, hak - 25.900 zł, zamienię na Audi 100 avant, Mercedesa 
124. Stronie Śląskie, tel. 074/814-22-85 
OPEL FRONTERA, 1994 r., 140 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
zielony, długi, bez wypadku, orurowany, aluminiowe felgi, el. 
reguł, lusterka, centralny zamek, szyberdach - 38.000 zł, za- 
mienię na samochód osobowy. Wrocław, tel: 0501/3148-13 
OPEL KADETT, 1980 r., 1300 ccm, zielony metalic, inst. ga
zowa, stan dobry, - 4.200 zł zamienię na droższy. Wrocław, 
tel. 071/79348-89
OPEL KADETT D, 1984 r., 120 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
zielony metalic, nowy akumulator, halogeny, światło .stop', 
po remoncie przednich hamulców, stan dobry, zamienię na 
Poloneza po 90 r., z instal. gazową możliwość dopłaty. Ja
wor. tel. 076/871-8246,0602/82-91-54 
OPEL KADETT, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, grafitowy,
2-drzwiowy, szyberdach, RO, kpi. dokumentacja, zamienię na 
Fiata Cinąuecento, 126p. Wołów, tel. 0604/2741-29 
OPEL KADETT, 1988 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, ospoilerowany, szyberdach, stan 
b. dobry, cena • 7.500 zł, zamienię na Forda Sierrę, Scorpio 
lub inny w tej cenie, może być do małego remontu lub sprze
dam. Złotoryja, tel. 076/878-35-39,0605/85^58-00
OPEL KADETT, 1988 r., 145 tys. km, 1300 ccm, niebieski,
3-drzwiowy, po remoncie blacharki, stan b. dobry, - 7.200 zł 
lub zamienię na Fiata Cinqucento. Brzeg, woj. opolskie, tel. 
0606/89-35-59
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, granatowy metalic, centr. 
zamek + pilot, alarm, alum. felgi, szyberdach, radioodtwa
rzacz, - 8.000 z ł, 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 SEDAN, 1990 r„ 10 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna centralny zamek, roczny akumulator, zamienię na tań
szy albo naczepę, ciągnik siodłowy. Kalisz, tel. 062/785-65-62 
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r., 144 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, biały, reiingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, 
kubełkowe fotele, nowe amortyzatory,, stan b. dobry • 9.700 
zl, zamienię na uszkodzony (Opel, VW TD, TDi) lub działkę 
rekreacyjną nad jeziorem, w okol. Leszna. Leszno, tel. 0603/
37-35-55
OPEL KADETT, 1996 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, stan 
b. dobry, ekonomiczny - zamienię ńa Poloneza Trucka, 5-oso- 
bowego • dopłata do 10.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-82-53, 
0602/494-94-20
OPEL MANTA, 1979 r., 2000 ccm, granatowy, - 3.000 z ł , za
miana na inny. Kalisz, teł. 0502/36-07-76 
OPEL OMEGA, 1989 r., 212 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
centralny zamek, hak, alarm + pilot, radio, blokada, stan b. 
dobry, -10.400 zł lub zamienię na Forda Escorta, VW Passa
ta, z-małą dopłatą. Wrocław, tel. .0600/66-00-75 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990/96 r., 170 tys. km, 2400 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, reiingi dachowe, reg. reflektory, 
fotel, pasy, szyberdach, wspomaganie kier., hak, katalizator, 
przegląd do 2002 r. -11.500 zł, zamienię na Escorta, Vęctrę, 
o mniejszej pojemności, w tej cenie. Świdnica, tel. 0607/ 
4843-49
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., czerwony, zamienię na Hon
dę Ciyic lub CRX. Jelenia Góra, tel. 0602/46-26-89.
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r. stan b. dobry • na 4 konie do 
rekreacji lub wynajmę kilka koni na okres letni. Legnica, tel. 
076/887-10T-36
OPEL OMEGA, 1991/97 r.,23 tys. km, 3000 ccmr24V, cza* 
ny metalic, skóra, klimatyzacja, el. otwierane szyby, eł. reguł, 
lusterka, el. szyberdach, aluminiowe felgi, podgrzewane fo
tele • 16.000 zł, zamienię ha inny. Wrocław,--teł. 0601/22-84-22, 
0606/97-43-77
OPEL REKORD, 1984 r., 2300 ccm, diesel, biały, 5-drzwio

wy, stan dobry, cena - 4.500 zł, zamienię na VW Golfa, Opla 
Kadetta lub innego diesla albo na Fiata126pŁRitmo. Oława, 
tej,'.0607/52-62-91 '
OPEL REKORD; 1984 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski7in$t. 

r gazowa, szyberdach, hak, 4-drzy^owy • 5.900 zł, zamienię 
na Audi 100, FordąJSeorpj$ $ierrę. Nowa Ruda, tel. 074/ 
873-01-00, 0605/15-11-05 • '
OPEL YECTRA, 1989/98 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazo
wa, stań dobry, wspómaganie, szyberdach, centraihy zamek, 
hak, po wym. oleju, filtrów, paska - 12.000 zl, zamienię na 

1 busa, Wrocław, tel. 0603/21-9747 
OPEL VECTRA, 1991 r., 135 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
natowy .metalic, sedan, el. reguł, lusterka, szyberdach, welu
rowa tapicerHa, zderzaki w kolorze nadwozia, wspómaganie 
kier., stan b. dobry - 12.700 zł, zamienię na samochód z silni
kiem diesla łub benzynowym o małej pojemności. Wschowa, 

■teł. 065/540-13-46,0603/25-31-02 
OPEL VECTRA, 1992 r., 162 tys. krii, 2Ó00 ccm, benzyna, 
biały, automatic, ABS, centralny zamek, hak, halogeny, reg. 
światła, -10.500 zł lub zamienię na motocykl Hondą CBR 600, 
Kawasaki ŻZR 600. Rząśnik, gm. Świerzawa, tei. 0603/
34-71-57 ■'*.
PEUGEOT 304,1977 r., 1300 ccm, diesel, zielony, w ciągłej 
eksploatacji; ważny przegląd I OC, stan dobry, - 700 zł lub 
zamienię na ładowacz TUR lub siewnik zbożowy. Czernina, 
tel. 065/543-16-39
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 70 tys. km, 1400 cęm, czer
wony, kupiony w salonie w Polsce, centralny zamek ♦ pilot, 
alarm, immobilizer, blokada skrzyni biegów, możliwość sprze
daży na raty, • 18.000 z ł , zamiana na inny. Kalisz, tel. 0604/
78-54-02
PEUGEOT 405 SR, 1987 r., 110 tys. km, benzyna, złoty me
talic, w ciągłej eksploatacji, stan tech; idealny, zamienię na 
mnjejszy (Fiat Uno, Peugeot 205, Renault 5) lub sprzedam. 
Zielona Góra, tel. 068/454-85-25,0602/12-81-63 
PEUGEOT 405,1988 r., 147 tys. km, 1800 ccm, diesel, wi  ̂
śniowy, tylny spoiler, oszczędny, atrakc. wygląd, cena - 9.500 
zł, zamienię na nowszy typ, chętnie diesel, z dopłatą lub sprze
dam. Lubin, tel. 076/749-34-04 
PEUGEOT 405,1990 r., 252 tys. km, 1800 ccm, TDi, szary 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, alarm -
12.000 zł, zamienię na motocykl. Nowy Kościół, tel. 0604/
52-94-05
PEUGEOT 406,1995/96 r„ 1900 ccm, TDi, grafitowy, ABS, 
poduszka pow., RM, garażowany, I właściciel, • 34.500 zł lub 
zamienię na tańszy. Rawicz, tel. 0607/0945-21 
PEUGEOT 806,1995 r., 72 tys. km, 2000 ccm, zielony meta
lic, wspomaganie kier., klimatyzacja, pod. powietrzna, alum. 
felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 39.000 zł, zamienię na 
inny. Śmigiel, tel. 0606/48-25-32 
PEUGEOT J9 ,1983 r., 1971 ccm, biały, nadwozie zamknięte, 
długi, wyprodukowany jako sklep, przegląd do 02.2002 r. -
2.000 zł,-zamienię na inny. Szczytna, tel. 074/868-30-28 
POLONEZ, 1987 r., granatowy, karoseria z 1992 r., halogeny,, 
alarm, nowe fotele, dzielona tylna kanapa, plastikowe nadko
la, stan dobry - 3.000 zi, zamienię na busa, z 1979-85 r., naj
chętniej Forda Transita, VW Transportera, LT 28, Mercedesa 
207. Jelenia Góra, teł. 075/642-12-74
POLONEZ, 1988 r., 120 tys., km, 1500 ccm, benzyna, popie
laty, , zamienię na mniejszy, Fiat 126p. Wrocław, tel. 071/ 
782-74-25
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, biały, wyrejestrowany, techn. 
sprawny, stan b. dobry, - 3.300 zł, zamienię na komputer PC 
Pentium II lub l i t  z dobrą konfiguracją. Zielona Góra, tel. 068/ 
325-38-81
POLONEZ CARO GLE. 1992 r.. 1600 ccm, biały, dużo no
wych części, po remoncie blacharki, zadbany, pokrowce, stan 
dobry - 2.800 zł, zamienię na Fiata 126p lub inne propozycje. 
Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-12-09 
POLONEZ CARO, 1994 r.„115 tys; km, 1400 ccm, szary 
metalic, silnik Rovera, stan dobry, alum. felgi, RO, blacharka 
do poprawek lakierniczych - 7000 zł, zamienię na ciągnik rol
niczy C-360, zarejestrowany, stan dobry, po 80 r.y z kabiną 
lub sprzedam. Kamieniec Ząbkowicki, tel, 074/817-36-76 
POLONEZ CARO. 1994 r.. 64 tys. km, 1500 ccm, AB, szary 
metalic, silnik wzmocniony, alarm, oryg. lakier i przebieg, nad
kola od nowości, nakładki progowe, zderzaki w kolorze nad
wozia, pokrowce, rożki, siedzenia, nowe tłumiki • cena 5.10Ó 
zł, zamienię na Fiata Uno diesla, do 4.000 zł, stan b. dobry 
lub Fiata 126p. Leszno, tel. 065/526-71-19 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, 16V, Rover, zamienię 
na VW Transportera, diesla. Siechnice, tel. 071/311-76-51 
POLONEZ TRUCK, 1989 r. zamienię na przyczepę Lawetę. 
Legnica, tel. 076/866-4437
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r., 120 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, biały, 7-osobowy, rej. jako ciężarowy, hak, 2  x kli
matyzacja, ABS, tempomat, immobilizer, wspomaganie, alarm 
+ pilot, centralny zamek, zadbany, ciemne szyby, stan b. do
bry, - 24.500 ż ł , zamienię na inny, chętnie mniejszy, tańszy. 
Lubin, tel. 076/842-60-88,0605/62-09-34 
RENAULT NEVADA, 1993 r., 224 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, składak, kpi. dokumentacja, stan dobry, cena 
• 12.800 zł, zamienię na busa lub sprzedam. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-35,075/732-10-10 
RENAULT 18,1981 r., 1 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, zarejestrowany, ważny przegląd, po remoncie silnika, 
nowe opony i akumulator + części z drugiego o poj. 1.400 
ccm z silnikiem i skrzynią biegów (4) - 1.500 zł, zamienię na 
Nysę, Fiata lub Poloneza z instalacją gazową. Czeska Wieś, 
gm. Olszanka, woj. opolskie,, tel. 0603/69-23-77.
RENAULT 19,1991 r., 11700 ccm, zielony metalic, nowy typ 
przodu - zamienię na busa, w tej cenie lub z małą dopłatą. 
Oleśnica, tel. 071/399-10-03,0607/53-62r70 
RENAULT 21,1989/95 r., 1700 ccm, benzyna, biały. 4-drzwio
wy, zadbany, stan b. dobry, silnik na gwarancji - 7.900 zł, za
mienię na inny, może być uszkodzony, z dopłatą. Złotoryja, 
tel. 076/878-51-%, 076/878-29-13 
RENAULT 5 C, 1985 r.. 119 tys. km, 1100 ccm, biały, nowe 
opony i akumulator, rozrusznik, gażnik, zadbany, garażowa
ny, oszczędny, stan b. dobry, - 4.000 z ł , zamienię na Fiata 
126p. Świebodzice, tel. 074/854-33-22 
RENAULT ESPACE, 1989 r., 150 tys. km, 2200 ccm, biały, 7-oso
bowy, inst. gazowa, 4x4, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka. -
16.000 z ł. zamienię na motocykl. Oława, tel. 0501/29-18-69 
RENAULT ESPACE, 1994 r., 170 tys. km, 2900 ccm, 6V, wi
śniowy, zamienię na dostawczy, Renault Kangoo albo osobo
wy. Wałbrzych, tel. 0604/48-20-18
RENAULT FUEGO, 1982 r., 1600 cćm, srebrny metałic, el. 
otw. szyby, reg. kierów., kubełkowe fotele, alum. felgi, tylne 
szyby uchylne, sportowa kierów., welurowa tapicerka, spor
towe Coupe, zamienię na ścigacza z powodu służby wojsko
wej. Żary, teL 068/375-92-37
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1995/96 r., 120 tys. km, 1800 
ccm, bordowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 2 
poduszki pow, - 30.000 z ł , zamienię na droższy do 50.000 zł 
po 97 r.. Jelenia Góra, tel. 0603/18-99-09 
RENAULT MASTER, 1996 r., 84 tys. 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 MEGANE, 1997/98 r., 79 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, granatowy, pełna elektryka, ABS, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, alarm, immobilizer, centralny zamek, stan b. do
bry - 30.000 zł, zamienię na Forda Pumę, z 97/98 r., poj. 1.700 
ccm 16V, pełne wyposażenie. Mirsk, tel. 0608/41-80-73 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2000 ccm, ciemny metalic, 145 
KM, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, cena -
21.000 zł, zamienię na tańszy, może być dostawczy. Góra, 
tel. 065/54446-25 po godz. 16
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 170 tys. km, 2100 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowy, podwyższony, nowy model, pełna dokumen
tacja - 15.500 zł, zamienię na kombi, z dopłatą. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-22-19 po godz. 18,0603/52-00-27 
ROVER 214 i, 1993/94 r., 125 tys. km, 1400ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, w kraju od 03.2001 r., bez wypadku, zareje
strowany, centralny zamek, reg. kierownica, szyberdach, RM, 
immobilizer, stan b. dobry - 14.800 zł, zamienię na tańszy. 
Gostyń, tel. 065/572-65-71,0604/33-86-50

SAAB 9000,1989?., 2000 cćmt Wciągłej eksploata
cji- - 11.000 zł,'zamienię*na rrfniqs'iy^arn&ch<5d,z dopłatą. 

J?fzemkóWfWoj. legnickie, tel. (JB08/0942-98 * S&
SEAT IBIZA, 1989 r., 1500cęm, SXi wtrysk, czarny-metalic, I 
właściciel, w kraju od 1993 r.,'centralny zameki el. otwierane 
szyby, katalizator, obrotomierz, radioodtwarzacz, pełna do
kumentacja, sprowadzonym całości; zamienię naPóloneża. 
Czernina, tel. 065/543-67-tf
SKODA 105 S, 1977 r., 1050 ccm, zielony/nowy typ nadwo
zia, plastikowe nadkola, po remoncie silnika, skrzyni biegów i 
zawieszenia, podłogi do malowania, zamienię na Fiata 126p. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811 -80-97 
SKODA 120L, 1984 r., -1.400 z ł, zamienię na Simsona, albo 
inne propozycje. Dzierżoniów, tel. 0502/23-04- 
STAR 28 silnik Leyland, chłodnica, • 2.500 z ł , zamienię na 
Fiata 126p. Brzeg, tel. 077/416-60-09 
SUZUKI CARRY, 1985 r., 791 ccm, benzyna, czerwony, 
oszklony, 4-osobowy, minibus, Zarejestrowany jako ciężaro
wy, po remoncie silnika, przegląd do 2002 r., w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, oszczędny - 5:000 zł, zamienię na 
Opla Omegę, Forda Scorpio, automatic, do 7.000 zł. Wrodaw, 
tel. 328-85-31,0503/79-63-43 
TOYOTA CARINA II. 1992 r., 112 tys,km. 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane 
szyby, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, hak -16.000 
zł, zamienię na busa (Ford Transit, Mercedes, Fiat, VWT4), może 
być do remontu. Wrodaw, tel. 0607/80:16-33 
TOYOTA CELICA, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
grafitowy, wspomaganie kier., poduszka powietrzna, regulo
wana kierownica, klimatyzacja, aluminiowe felgi (OZ) -13.000 
zł, zamienię na BMW 324 D, 1986-87 r., z dopłatą. Wrocław, 
tel. 0501/95-20-25
TOYOTA CELICA, 1990/91 r., 120 tys. km. 1600 ccm. STI. 
czerwony, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, nowy 
model, atrakc. wygląd, -17.000 z ł , zamienię na inny. Legni
ca, tel. 076/854-97-59
TOYOTA PREVIA VAN, 1993 r., 130 tys. km, 2400 ccm, beżo
wy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, el. 2 szyberdachy, reiingi dachowe, alum. felgi, alarm, kpi. 
dokumentacja • 29.000 zł, zamienię na osobowy. 2ary, tel. 
0604/22-1149
TRABANT 601,1978 r. kombi, silnik Fiata 126p - na skanerz 
drukarką. Maniów Wielki, gm. Mietków, tel. 0606/43-29-74 
VW GARBUS, 1969 r., srebrny, poszerzane felgi, sportowa 
kierownica, - 2.400 zł zamienię na inny Świdnica, tel. 0601/
06-10-22,074/858-62-81
VW GOLF 1,1978. r.,-1500 ccm, diesel, żółty, nowe opony, 
szeroka deska rozdz., szerokie tylne lampy, ładny wygląd, stan 
dobry, zamienię na Poloneza lub Fiata 125p, z inst. gazową 
lub inne propozycje. Milicz, tel. 0607/22-4440 po godz. 16 
VW GOLF 1,1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, szyberdach, 
silnik po remoncie, ciemne szyby, Sportowa kierownica, nowe 
hamulce i ukł. wydechowy, nowe hamulce i przegrody, - 3.500 
zł. Domaszków, gm. Międzylesie, tel. 074/813-21-15 
VW GOLF 1,1983 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy, z urzędu celnego, - 3.500 z l , zamienię na diesel, do ma
łego remontu, w tej cenie. Złotoryja, tel. 076/878-35-39,0605/ 
85-58-00
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, szyber
dach, 5-drzwiowy, podwójne lampy przednie, bez korozji, stan 
b. dobry, - 6.900 z ł , zamienię na Fiata 126p, 1995 r., dopłata. 
Radwanice, tel. 0609/49-96-15 
VW GOLF II, 1991/92 r., 152 tys.km,'1600 ccm, TDI, biały, 
kpi. dokumentacja, szyberdach, hak, odcięde zapłonu, RM,

. 4  przednie lampy, zielone szyby, stan b. dobry, - 13.600 zł 
zamienię na Fiata 126p. Lubin, teł. 0604/35-07-14 
VW GOLF, 1991/97 r., 12 tys. km, 1800 ćcm, benzyna, fiole
towy metalic, sportowe fotele, komputer, brak zderzaka, do 
lakierowania 2 elementy • 9.800 zł, zamienię na motocykl, poj. 
600 ccm, 91 r., ścigacz. Wrocław, tel. 071/360-11-08 
VW GOLF III GT, 1992 r., 150 tys. km ,1800 ccm, wtrysk, zie-_ 
lony metalic, po tuningu, alum. felgi, Tdimatyzacja, komputer, 
wykończenia w drewnie, szyberdach -19.900 zł, zamienię na 
inny. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
VW GOLF III, 1993 r., 1600 ccm, benzyna stan idealny, za
mienię na Audi B4, diesel, z dopłatą • do 10.000 zł. Olszyna, 
tel. 075/721-22-94,0604/30-17-88 
VW GOLF lii, 1996 r., 71 tys. km, 1800 ccnvbenzyna, czer
wony metalic, wersja Roling stons, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
katalizator, wspomaganie, el. reg. szyberdach, centralny za
mek, biełe zegary, obrotomierz,_RO Alpina, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, listwy boczne, immobilizer, 4 zagłów
ki, I właściciel, kpi. dokliment, - 25.400 zł lub zamienię na 
tańszy. Wschowa, tel. 065/54042-17 
VW GOLF, 1998/99 r., - 35.000 zł + VAT, zamienię na droż
szy, osobowo-ciężarowy. Wrocław, tel. 0501/49-6746 
VW JETTA, 1980 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, nie
bieskie dodatki, 5-biegowy, 4rdrzwiowy, alum. felgi 14*, szy
berdach, sportowa kierownica, alarm, ciemne szyby, białe 
zegary, spoilery (tył i przód), nowy dodsk, przegląd, stan b. 
dobry, atrakc. wygląd, - 3.300 zł lub zamienię na Uno, Polo, 
Panda, Lada, inny. Przełęk, tel. 077/433-29-60 
VW PASSAT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, gaz, czerwony,
5-drzwiowy, szyberdach, hak, kubełkowe fotele, oszczędny, 
stan b. dobry, cena - 5.000 zł, zamienię na Mercedesa 123 D, 
po 80 r. lub inny osobowy w tej cenie, może być uszkodzony 
lub sprzedam. Złotoryja, tel. 076/878-35-39,0605/85-58-00 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r. cena - 8.500 zi, zamienię na 
ciągnik rolniczy MTZ do tej ceny. Góra, tel. 065/543-34-28 
VW PASSAT KOMBI. 1990 r., 170 tys. km,.1600 ccm, turbo D. 
biały, immobilizer, wspomaganie kier., ABS, ei. otw. szyber
dach, hak -16.500 zł, zamienię na VW Golfa II, Audi • do 8.000 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0501/4245-07- 
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 180 tyś. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy, ABS, wspomaganie, szyberdach, spoiler, nie skła
dak. zamienię na młodszy, 93/94 r., Audi, VW, diesel. Wro
daw, teł. 0601/19-01-01
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 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, 1975 r., 900 cęm.iółty, nowe opony, amortyzator 
ry, pompa paliwa i ukł. wydechówy, Stan techn: dobry, prze
gląd do 11.2001 r., aktualne OC, zamienię na VW Passata 
kombi, 1.6 D, ziJopłatą.Kąty Wrocławskie, tel. 0603/56-03-17 
VW POLO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perłowo
granatowy metałic, ABS, centralny żąmek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, 2 poduszki powietrzne (całe), el. reg. świateł, sze
roki zderzak, 5-drzwiowy, dzielona kanapa, kola 14', opony 
Michelin (Pilote), ks. serwisowa, - 25.000 z ł, zamiana na inny, 
w cenie do 10.000 zł. Witaszyce, tel. 062/740-15-01 
VW TRANSPORTER BUS, 1980 r„  2 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, boxer, niebieski, p& remoncie Silnika i blacharki, po 
malowaniu, ład. 1 1 lub 8 osób - 5.900 zł; zamienię na Opel 
Omega, Ford Sierra,* Peugeot 405; kombi TD, do 10.000 zfc 
Świdnica, tel. 074/853-07-04,0602/57-20-58 
VW TRANSPORTER, 1986 r., 1600 ccm, turbo D, biały, oszklo
ny, 8-osobowy *  900 kg, dodatkowe siedzenia, hak, -11.000 żł 
lub zamienię na osobowy. Bogatynia, teł. 0501/46-75-66 
VW VENTO, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk zamienię na VW Pas
sata kombi. Kluczbork, tel. 077/418-2743 
ŻUK A-11,1982 r. skrzyniowy, stan b. dobry, zamienię na dą- 
gnik Ursus C-360. Namysłów, tel. 077/410-14-46, 0608/ 
23-59-27
ŻUK A-11B, 1984 r. skrzyniowy, inst. gazowa • na Polonez! 
Trucka, z dopłatą. Szprotawa, woj. zielonogórskie, tel. 06061
26-81-92
ŻUK A-07B, 1984 r., 2120 ccm, żółty, plandeka, obniżony, stan 
b. dobry - 2.000 zł, zamienię na auto osobowe. Kobylin, tel. 
065/548-24-87
ŻUK, 1986 r. kontener, po remoncie silnika, • 1.200 z ł , za
mienię na przyczepkę do sam. osobowego lub sprzedam. 
Wrodaw. teł. 0600/52-12-48
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AKCESORIA
SAMOCHODOWE

AKUMULATOR nowy, 55 Ah, Centra, 24 mies. gwarancji - 
110 zł. Wrocław, tel. 071/355*24^27,0605/14-41-11 
AKUMULATOR CENTRA PLUS 61 Ah, z 2000 r. -100 zł. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
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 o innej pojemności, możl. sprawdzenia. Prusice, tel. 
071/312-61-90,0609/49-86-62 
ALARM syrena z własnym zasilaniem, czujnik ultradźwię
kowy, wstrząsowy, aritynapad, immobilizer, nowy, na gwa
rancji 12 mies., możliwy montaż - od 250 zł. Kłodzko, tel. 
0603/99-94-53.
ALARM SAMOCHODOWY w kdmplecle z zamkiem cen
tralnym na cztery drzwi, pasuje do każdego auta, pilot, 
wstrząsy, blokada zapłonu, • 600 zł. Opole; tel. 
0604/35-01-80
ALARM SAMOCHODOWY z własnym zasilaniem, piloty z 
kodem zmiennym, czujnik ultradźwiękowy, nowy, w pudeł
ku.* instrukcja obsługi i montażu, - 230 .zł. Wrocław, tel. 
0501/12-63-50

BAGAŻNIKI
BOKSY

NAJNIŻSZE CENY • RATY, MONTAŻ GRATIS
OPOH 554

Wrocław, ul. Ołbińska 4 b 
(boczna ul. Jedności Narodowej) 

przyjdź do nas z  tym ogłoszeniem, 
a otrzymasz 5% rabatu 

tel. 321-30-06, 372-28-17

tynapady, zn iżki w  ubezpieczeniach, dodatko
we prom ocje, in form acja  w  autoryzowanym ser
w isie, także m o n ta i audio!. Wrocław, ul. Grota 
R o w e c k ie g o  75, te l.  071 /373-03 -36 , 
0501/33-00-74,0601/83-53-19 01027571

BAGAŻNIK DACHOWY na 2 rowery, nowy, -150 zł. Gło
gów, tel. 076/833-55-09
BAGAŻNIK DACHOWY do VW, Toyoty, stan b. dobry, - 
100 zł. Wrocław,lei. 0601/88-32-87

w M O T O  C E N T R U M  M R O Z IN S K T  W R O C Ł A W  /h u r t-d e ta l/

. m c m B A G A Ż N I K I , T H U L E■  » r

/ n a  ro w e r, n a  n a r ty ,n a  s u r j ln g ,  o w ie w k i,  .p o k ro w c e , h a k i  h o lo w n ic z e ,  
f o t e l ik i , m a t y  b a g a ż n ik a . /

■  N a j w i ę k s z y  na Dolnym Śląsku 
I  salon przy stacji paliw  S H E L L  ul. Ślężna 146-148

o ra z  ul. Legnicka 62

V  H..Gdzie kupić bagażniki? W iem !..............W “mcm*

O  ALARMY „A lig a to r” , „Tar", „C ass in i", „Sęka” , 
„Legendford ” , „Lam part” , „S co rp ion ”  - kp i. ze
staw y z syrenam i oraz c zu jn ik i udarowe, u ltra
dźwiękowe, radarowe, c iśn ien ia  przechyłowe, 
radiopowiadom ienia, centra lne zamki, antyrada- 
ry, s te row n ik i zamków. P rofes jona lny m o n ta i 
lub wysyłka, detal i h urt. Opisy, schematy, instr. 
montażu. NAJNIŻSZE CENY, SPRAWDZI Wro
c ław  (e -m a il:im r@ go2.p l), te l. 071/343-48-14, 
0601/73-75-30 01025251

BAGAŻNIK DACHOWY Inter Pack, do VW Golfa III ♦ 
uchwyty rowerowe i na narty, zamykane na kluczyk, - 200 
żł. Wrocław, tel. Ó71/368-12-99 
BAGAŻNIK DACHOWY (baza), do Opla Vectry • 80 zł. Wro
cław Je l. 071/341-28-92
BAGAŻNIK DACHOWY, 1996 r. do Fiata 126p, używany, 
stan dobry, '3 0  zł. Wrocław* tel. 071/784-65-75 po godz. 17 
BAGAŻNIK SAMOCHODOWY na 2 rowery, dachowy, 
nowy, • 180 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16 
BAGAŻNIK SAMOCHODOWY na relingi, uniwersalny, za
mykany na .motylki* • 90 zł oraz bagażnik do Opla Astry,

OPONY - NOWE, UŻYWANE i BIEŻNIKOWANE - duży wybór
W-w, ul. J. Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-601 75 02 6 0 '

O  ALARMY SAMOCHODOWE : Gepard 2, Legen- 
ford , Lam part, Skorpion, A lfa  - od 100 zł, cen
tra lne  zamki • od 75 z ł, czu jn ik i - od 20 zł, syre
ny -  od 25 zł, b lokady e lektron iczne • od 35 zł, 
b lokady skrzyń b iegów  Tytan-D ipol -  od 260 zł, 
haki holownicze atestowane, odkręcane kule z 
kompletem montażowym -  od 160 zł, montaż, 
sprzedaż, naprawa, wysyłka,, fak tu ry  VAT. Le
g n ica , u l. K rę ta  10 (w  lewo od s. Real), te l. 
0602/43-01-75 84015291

Bagążniki THULE 
Wszystkie modele aut • montaż gratis 

do każdego bagażnika w™«y dwóch osób
w Polsce. Czechach. Słowacji lub Austrii 

oratisl
AUTO CENTRUM 0P011900 

W-w, ul. Ratom 18, t»l. 0711325-38-30,0502 569 2t5, DM7 241 «6

ANTYRADAR ULTRA LIMITED prod. USA, model roku 
2001, szerokopasmowy, multisystem, cyfrowy, 360 stopni, 
wszystkie typy radarów, między innymi foto, video itp., 
nowy, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/336-23-51,0603/91-54-12 
ANTYRADAR UNIDEN model 2001 r., prod. USA, 6-pa- 
smowy, wykrywa radary pistoletowe, stacjonarne, foto, vi- 
deo, lasery, 360 stopni, nowy, • 450 zł. Wrocław, tel. 
071/336-23-51,0603/91-54-12 

O  AUTOALARMY „G epard" • 75 zł, „G epard 2 " • 
87 zł, „P a tr io t”  (zm ienny kod, im m obilizer, ste
rowanie zamkiem) -1 2 5  zł, „Legendford ”  (atest, 
zm ienny kod, czu jn ik wstrząsowy, ster. zamka, 
programowany) • 160 zł, „S co rp io n " (w szystkie 
możliwe funkcje, im mobilizer, atest) -168 z ł oraz 
radiopowiadom., czujniki, syreny, anteny e l. , an- 
tyradary - od 20 z ł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. 
N a jn iż s z e  ce ny , te l.  0 71 /343-48 -14 , 
0601/73-75-30 W rocław 01025241 

O  AUTOZABEZPIECZENIA - autoalarmy, centra lne 
zamki, immobilizery, b lokady skrzyń biegów, an*

Kadetta, Calibry + 2 kluczyki - 90 z ł. Leszno, tel. 
0601/89-41-59
BAGAŻNIK SAMOCHODOWY do VW Golfa II, - 120 zł.
Polkowice, tel. 0503/08-15-41
BAGAŻNIK SAMOCHODOWY stan b. dobry, do Fiata 126p,
Poloneza, Skody, - 70 zł. Wrocław, tel. 784-46-32
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna •
150 zl. Wrocław, tel. 0601/80-99-18
BUTY RAJDOWE SPARCO nowe, niskie 42, wysokie 42,5,
w cenie 200 i 280 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-82,
0600/87-89-28

O  CENTRALNE ZAMKI od 70 z ł, alarmy: „G epard"
• 75 zł, „P a tr io t”  • 125 zł, „Legend fo rd" • 160 zł, 
„S co rp ion " -168  z ł oraz czu jn ik i, syreny, immo
b ilizery, b lokady sensorowe, s terow nik i zam
ków, antyradary -  ceny od 20 zł. Montaż lub wy
s y łk a  p o c z tą , ra c h u n k i,  g w aran c je  p o m o c , 
techn ., o p isy  in s ta la c ji. NEGOCJACJA CEN. 
ZAW SZE N A JT A N IE J !, W ro c ła w  (e -m a- 
i l : im r@ go2.pl), tel. 071/343-48-14,0601/73-75-30' 
01025231

CENTRALNY ZAMEK uniwersalny do każdego auta 
4-drzwiowego, komplet z przewodami • 150 zł, pilot do zam
ka (kod zmienny) -150 zł. Opole, tel. 0604/35-01-80 wie
czorem
FELGA STALOWA + opona, do Fiata Cinquecento, • 40 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-15-69

AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zaniki e
znakowanie pojazdów f
głośniki samochodowe 

montaż, sprzedaż 
naprawa, raty, wysyłka

ceny z montażem:
autoalarmy z atestem, od 290 z i    rata ok. 28.zl
autoalarmy bez atestu, od 250 z i      rata ok. 25 zł
autoalarmy 24Vdo sam. ciężarowych, od600z l  rata ok . 60 zł
alarmy motocyklowe z atestem, od 400 z l   rata ok. 40 zl
centralne zamki, 2 drzwi -160 z l  rata ok. 18 zl
centralne zamki, 4 drzwi • 230 z l   rata ok. 24 zl
blokada Tytan-Oipol, od 340 z l.......   * rata ok. 33zl
Zestaw promocyjny: autoaiarm, syrena z własnym zasileniem, 
czujnik ultradźwiękowy, możliwość sterowania centr. zam. i elektr. 
szybami

UWAGA: nowe pojazdy bez utraty gwarancji fabrycznej 
Legnica, al. Rzeczypospolitej 116 

(lotnisko) naprzeciw hurtowni Żywiec-Trade,
te l. 0-606 966-264.

■A L U M I N I O W E  I  S T A L O W E
R egeneracja, Prostow anie  

Lakierowanie!
I W r o c ł a w ,  u l .  K r z y w o u s t e g o  2 5 0  
|__________t e l / f a x  0 7 1 / 3 2 5  1 1  3 2  QPQ12048|

O  FELGI ALUMINIOW E 13, 14, 15, 16, 17” , do 
w s z y s tk ic h  typ ó w  sam ochodów , a trakcy jne  
wzory i ceny, od 900 do 1.300 zł, kom plety nowe 
i po fabrycznym  odnow ieniu , duży w ybór oraz 
prostowanie, spawanie, wypełnianie ubytków, 
o d n o w ie n ia  fa b ry c z n e . W ro c ła w , te l. 
0603/16-31-97 81010251

O  FELGI ALUMINIOWE nowe i używane, 13-17” , 
firm  AEZ, ARTEC, ATS, AZEV, BBS, BORBET, 
RH, do wszystk ich  m odeli aut, a trakcyjne wzo
ry, zam ówienia indyw idua lne . PROMOCYJNA 
CENA KOMPLETU 14" -1 .10 0  z ł (przy zakupie 
m ożliw ość rozliczen ia  s tarych  felg). Żary, tel. 
068/470-58-83,0604/79-52-93 87022141

FELGI ALUMINIOWE do Audi A4 lub 100 C4, oryginalne, 
6J x 15, z oponami Michelin 205x60x15 • 800 zł, opony 
Michelin 195x60x10, 2 szt., zużyte w 40% - 60 zł, Firesto- 
ne 185x60x14, 2 szt., zużyte w 10% - 80 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-25-05,0607/28-58-92 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Audi lub Mercedesa, 
15", 5-otworowe, -1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
FELGI ALUMINIOWE 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 RONAL do Mercedesa, Opla B, VW 
T4, w kolorze białym, 5-ramienna gwiazda, 7Jx15H2E28 - 
600 zł, ze śrubami oraz drugi komplet, firmy Penta (prod. 
angielskiej), srebrne, rant polerowany, 5-ramienna gwiaz
da, 7Jx15H2E11, ze śrubami • 550 zł. Brzeg, tel. 
077/404-61-61 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem - AC0505 www.autogielda.com.pl) 
FELGI ALUMINIOWE 14' 6J x 14, do Audi, rozstaw 108 
mm, 5 szt., stan b. dobry - 600 zł. Brzeg Oolny, tel. 
071/319-65-68 po godz. 14
FELGI ALUMINIOWE 13', 4 x 100, - 280 zł. Brzeg Opol
ski, tel. 077/411-82-58

FELGI ALUMINIOWE 16* rozstaw 114,3 mm, 7,5 x 16H2, 
do Nissana, Hondy, 5-ramienne gwiazdy, wzór Porsche, 
stan idealny. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0502/67-24-96 
FELGI ALUMINIOWE RS 13* do Forda ♦ opony 185x70 
^dekielki 4-otworowe z rantem, - 550 zł. Chocianów, tel. 
076/818-43-60 -
FELGI ALUMINIOWE 17” ♦ opony, 5-ramienna gwiazda, 
BBS, z rantem, 235/85/17, do Opla Omegi, -1.600 zfChoj- 
nów, tel. 0603/10-33-15
FELGI ALUMINIOWE z oponami 195/45/14 do Forda, Peu- - 
geota, Audi na 4 śruby, cęzstaw 108 mm, cena • 700 zł i 
opony 13-15", różne rozmiary] Chojnów, tel. 076/819-10-04, 
0604/19-61-54 ' p
FELGI ALUMINIOWE OZ SATURN PLUS 17", odl, między 
otworami 4 x 108 mm, nowe, w opakowaniach, z oponami 
Goodyear F1215/40 ZR 17 (nowe), cena kpi. felg z opona
mi - 3.200 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/23-35-76 
FELGI ALUMINIOWE rozstaw 100 mm, 15", beż opon, - 
400 zł. Głogów, tel. 0600/37-73-29 
FELGI ALUMINIOWE nowe, wszystkie modele. Góra, tel. 
0603/94-13-71
FELGI ALUMINIOWE 16" - do Mercedesa, felgi aluminio
we do Opla Omegi B + śruby, felgi aluminiowe 15” , 5-otwó- 
rowe oraz felgi aluminiowe 15 i 16* - do BMW. Henryków, 
tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
FELGI ALUMINIOWE 15”, 7,5 Jx16 Hz, 5-otworowe - 400 
zł, sprężyny sportowe do Renaulta Twingo - 300 zł. Jawor, 
tel. 0602/11-38-80
FELGI ALUMINIOWE 16”, do MB 124, komplet ze śruba
mi, • 900 zł. Kamionki, tel. 074/836-56-49 
FELGI ALUMINIOWE 13”, do Forda Escorta RS, Fiesty, 2 
szt, • 180 zł. Kłodzko, tel. 074/865-50-75 
FELGI ALUMINIOWE 14” z oponami, 7-ramienne gwiaz
dy, do VW Golfa, - 700 zł. Krotoszyce, tel. 076/887-85-96 
FELGI ALUMINIOWE z oponami zimowymi, do nowego 
modelu Mercedesa S Klasse - 2.300 zł/kpi. Krotoszyn; tel. 
0602/58-72-63
FELGI ALUMINIOWE 16” otwory 4x100, oryginalne do Ro- 
vera 600-800, cena • 1.000 zł. Legnica, tel. 0501/60-86-49 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 17” 8.5” przód, 10” tył, sze
roki rant, rozstaw 112 cm, do VW T4, Mercedesa, Audi, 
stan b. dobry. Legnica, tel. 076/866-44-54,0603/62-60-47 
FELGI ALUMINIOWE 15” do Audi 80,90, z oponami - 700 
zl. Legnica, tel. 0604/72-40-44 
FELGI ALUMINIOWE 13”, do Forda Escorta, - 350 zł. Le
gnica, tel. 0606/47-13-40
FELGI ALUMINIOWE OZ 15”, 5-ramienne gwiazdy, rant 3 
cm, rozstaw otworów 108 mm, pasują do Audi i Forda, z 
oponami 195/50R15, - 700 zł. Legnica, tel. 0601/54-12-06 
FELGI ALUMINIOWE ATS 17”, 7-ramienne gwiazdy; ńa‘5 
śrub, rozstaw otworów 112 mm, pasują do Audi i Mercede
sa, z oponami 215/45R17. - 1.400 zł. Legnica, tel. 
0601/54-12-06
FELGI ALUMINIOWE 14” do Forda, - 800 zł. Legnica, tel. 
076/862-32-03,0603/91-07-42 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, rozmiar 15”, do VW, na 
4 śruby - 600 zł. Legnica, tel. 0603/53-26-42 
FELGI ALUMINIOWE BORBET z oponami, 5 śrub, r  17 j 
8.5, gwiazda 6*ramienna, do BMW 316, • 1.300 zł lub za: 
mienię. Legnica, tel. 0608/47-20-50 
FELGI ALUMINIOWE 6J-* 14 4 CH36, 3 szt, - 200 zł. Le
gnica. teł. 076/722-74-32
FELGI ALUMINIOWE 15” ATS szeroki rant, z oponami 
195/55/R15, 205/50/R15, cena - 600 zł lub zamienię na 
mniejszy 13”, z oponami, do Opla Kadetta .łezka*, • 600 zł. 
Lubin, tel. 0604/93-66-95
FELGI ALUMINIOWE do Jeepa 15”, • 400 zł, 17” do Je: 
epa, cena od 700 do 800 zł, BBS, DELTA do Jeepa 17”, 
cena - 1.500 zł. Lubin, tel. 0502/21-98-08, 076/846-25-26 
po godz. 20
FELGI ALUMINIOWE kompletne, 16x755, 6-otworami, 
prod. japońskie j, do M itsubishi Pajero. Lubin, tel. 
0602/84-61-65,076/849-37-22 
FELGI ALUMINIOWE do Fiata Punto. Lubin, tel. 
076/841-86-05,0602/19-27-40 
FELGI ALUMINIOWE TEKNO 15" 7J, rozstaw śrub 108 
mm, do Hondy, Forda, 5-ramienne gwiazdy, - 1.200 zł. Lu
bin, tel. 0601/06-10-24
FELQI ALUMINIOWE OZ 7.5Jx16, 6-ramienne gwiazdy, 
szpilki, rozstaw 5x112 mm, ET 41. Lubin, tel. 0604/75-68-25 
FELGI ALUMINIOWE 7.5Jx15, nowe, 5-otworowe, 5-ra
mienne gwiazdy, szpilki, do BMW. Lubin, tel. 0604/75-68-25 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 185/70/13, 6", z rantem, 
pasują do Opla i VW, stan b. dobry, • 550 zł. Nadolice Małe, 
tel. 071/318-96-08
FELGI ALUMINIOWE 2 szt., rozstaw otworów 4 x 100, do 
Opla, VW, - 400 zł. Niemodlin* tel. 077/460-61-20, 
0608/62-96-04
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy, 16", odł. mię
dzy otworami 4 x 100 mm, - 1.300 zł. Nowa Sól, tel. 
0503/92-71-24
FELGI ALUMINIOWE 15", do BMW (modele 5 i 7), 5-ra- 
mienne. Nysa, tel. 077/435-38-62,0600/12-43^13 
FELGI ALUMINIOWE ARTEC 15", 5-ramienhe, z oponami 
195/50, kpi. śrub zabezpieczających przed kradzieżą, do 
Renaulta Clio II, - 1.400 zł. Nysa, tel. 0602/71-60-86,. 
FELGI ALUMINIOWE BBS 15", do VW, Opla, Skody,
4-otworowe, odl. mlfdzy otworami 100 mm, 6-ramienne 
gwiazdy, z oponami 195/50, • 1.200 zł lub zamienię na felgi 
aluminiowe 16", z dopłatą. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
FELGI ALUMINIOWE ATS 15", otwory 4x100 mm + opony 
Dunlop 195/50x15, stan b. dobry - 550 zł lub zamienię na 
felgi 13” lub 14", o takim samym rozstawie. Nysa, tel. 
0603/61-96-62.
FELGI ALUMINIOWE nowe, BMW, 7J15H2 C20 FPS,
5-otworowe, 17 szprych, 2 szt., z oponami lub bez - 300 zł. 
Opole, tel. 077/460-80-39
FELGI ALUMINIOWE BORBET 16”, 4 szt., z oponami, sze: 
roki rant, - 700 zł. Platerówka, tel. 075/724-10-1^
FELGI ALUMINIOWE BORBET A 2 sztuki do BMW 5, 7, 
E-34, od 16” dó 7.5 ., - 400 zł. Prochowice, tel. 
0608/77-57-63
FELGI ALUMINIOWE 6 x 14, oryginalne, do VW, 4 x 100 
mm - 500 zł, felgi stalowe 14” do VW - 200 zł, 14”, niebie
ski metalic, do Mercedesa 123, Forda Scorpio - 200 zł, 13” 
do VW, AOdi 100 -160 zł, 13* do Opla Kadetta, Corsy - 120 
zł, opony używane 1 3 \  14” - 40 żł/szt. Przemków, tel. 
0608/09-42-98
FELGI ALUMINIOWE BORBET A 9 x 16, 5/100, z opona
mi, - 1.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-81 wieczorem 
FELGI ALUMINIOWE z używanymi oponami. 14” , 205, 
komplet 4 sztuki, • 1.000 zł. Sulików, tel. 075/778-71-15 
FELGI ALUMINIOWE fabrycznie nowe, do Forda Focusa, 
Escorta, 4 x 108, opony Continental 185/65/14, stan ideal
ny, cena kpi. - 1590 zł. Szklarska Poręba, tel. 
0601/79-94-86,075/717-45-00 
FELGI ALUMINIOWE 15”, 5-otworowe, stan b. dobry, - 
600 zl. Świdnica, lei. 0605/69-21-28
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FELGI ALUMINIOWE FONOMETAL 6J x 14 H2, 4 szt., 
5-ramlenne gwiazdy, 4-otworowe, nowy model, - 650 zł. 
świdffica, tel. 074/853-40-59 
FELGI ALUMINIOWE 7J x '15‘ , rozstaw 108, 4-otworo
we, po renowacji, stan b. dobry, 12-ramienne gwiazdy, 
pasują do Audi, Forda, Peugeota, Volvo 850, cena - 650 
zł/komplet. Świdnica, ter. 074/853-37-36, 0607/48-99-86 
FELGI ALUMINlÓWE do Forda, na 5 śrub, 6Jx14x47.5, - 
220 zł. Trzebnica, tel. 071/312-83-38 
FELGI ALUMINIOWE EXIP 14” do Nissana, Mitsubishi, 
Hyundai z oponami TOYO 199/65/14”, cena > 620 zł/kpi. 
Wałbrzych, tel. 074/843-32-48 
FELGI ALUMINIOWE 2 kpi., 14” i 15” , pasują do Audi, 
BMW, Fiata, Opla, VW i innych, rozstaw 4 x 100 mm, 
oryginalne do BMW E-30, stan b. dobry • 400 zł/kpi. Wał
brzych, tel. 074/846-38-57

Haki holownicze
europejski standard ■ wszystkie modele aut 

AUTO CENTRUM opo1189S 
Wrocław, ul. Rakowa 16 

tel. 071/325-38-30,0502 569 265,0607 241866

FELGI ALUMINIOWE 5-otworowe, 6.5 x 14, komplet do 
Mercedesa • 120 zł/szt. Wojkowice, gm. Żórawina, tel. 
0605/24-58-11
FELGI ALUMINIOWE do VW Polo III, gwiazda 5-ramien
na, z oponami, stan bieżnika b. dobry, stan felg dobry, - 
750 zł. Wołów, tel. 071/389-52-88 
FELGI ALUMINIOWE 15”, z oponami przednimi 205/60/15 
i tylnymi 215/60/15, do BMW 5, 7, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0601/55-37-83
FELGI ALUMINIOWE 6x13, rozstaw 108 mrti, 4-ramlen- 
ne gwiazdy, 4-otworowe, do Forda, 4 szt, - 370 zł. Wro
cław, tel. 0602/18-41-14
FELGI ALUMINIOWE BORBET 6J x 14”, 4x108 mm, • 
650 zł. Wrocław, tel. 0608/39-64-29 
FELGI ALUMINIOWE 4x100 7Jx15, 4 szt., z lekkim ran
tem do BMW, Opla, VW G olfa. W rocław, te l. 
071/311-76-51
FELGI ALUMINIOWE oryg. od VW Garbusa, rozstaw śrub 
4 x 140 mm, 4 szt., stan b. dobry - 500 zł, 14”, 5 śrub, 
rozstaw 5 x 110 mm, pasują do Opla Omegi, Senatora, 
Vectry - 450 zj, 14” , rozstaw śrub 4 x 100 mm, 4 szt., 
pasują do VW, BMW, Opla, Toyoty, Nissana, Hondy • 400 
zł, 14” , gwiazda 5 ramienna, rozstaw 4 x 108 mm, stan b. 
dobry, pasują do VW, Toyoty, 4 szt. - 600 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87

OPONYtanioi
N O W E  I U Ż Y W A N E
Wrocław, tel. 3 4 2  3 2  5 2 , 
3 4 2  7 6  8 7 , O 6 0 1  7 0 1  8 0 1

OP011454

FELGI ALUMINIOWE 18” z oponami Pirelli ZR 225 x 45 
x 18 i 245 x 45 x 18. -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/322-44-54 
do godz. 18,071/325-82-02 po godz. 18 
FELGI ALUMINIOWE 205/65/150 PEL (4 szt.), pojedyn
cze felgi. Wrocław, tel. 071/368-19-33,0602/74-84-24 
FELGI ALUMINIOWE do samochodu Dodge Grand Ca- 
ravan, stan b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 0601/77-52-24 
FELGI ALUMINIOWE 13” 2 szt. - 100 zł. Wrocław, tel. 
0606/12-12-56
FELGI ALUMINIOWE 17”, GM, 6-ramienne gwiazdy, roz
staw 4x100 mm, wraz z oponami Dunlop Sport 8000, 
215/45/17, stan b. dobry, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 
0604/95-34-35
FELGI ALUMINIOWE do BMW 5 (starszy model), na 5 
śrub, 15” , - 500 zł. Wrocław, tel. 0603/26-48-54 
FELGI ALUMINIOWE AEZ model Paron, na 5 śrub, 7J x 
15H2, pasują do Vectry, Omegi, Astry II, Calibry i Zafiry, 
stan b. dobry, kpi, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 328-13-11 
FELGI ALUMINIOWE 16” do Mercedesa 190,124,180, z 
oponami, tył 225/50/16R, przód 205/50/16R, odprowadza
jące wodę, stan dobry, -  800 zł. Wrocław, tel. 
0502/86-06-44
FELGI ALUMINIOWE oraz stalowe, opony wszystkie roz
miary. Wrocław, tel. 071/353-72-13 
FELGI ALUMINIOWE 14 i 15”, do VW, Opla, Seata, Sko
dy, nowe, nie używane, atrakcyjny wzór. Wrocław, tel. 
0601/55-26-69
FELGI ALUMINIOWE 13, 14, 1 5 / do Forda, Peugeota, 
stan idealny, nowy w zór 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, oryginalne, • 650 zł. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, stan b. dobry, 4 sz t, 
do Poloneza, * 340 zł. Wrocław, tel. 0504/98-14-65 
FELGI ALUMINIOWE 15”, do BMW E-30, wzór BBS, - 
450 zł. Wrocław, tel. 0603/18-66-52 
FELGI ALUMINIOWE AZEV 17”, 16”, do VW Golfa GTI, 
VR6, B5, Passata, Golfa IV. Wrocław, tel! 0605/94-04-36 
FELGI ALUMINIOWE z oponami letnimi Pirelli P2000,165 
x 70 x 13, 4-otworowe , odl. między otworami 100 mm, 2 
szt, • 120 zł. Wrocław, tel. 321-64-64 
FELGI ALUMINIOWE 15” , z oponami, do VW Passata, • 
200 zł. Wrocław, tel. 0601/91-04-72 
FELGI ALUMINIOWE do BMW 318, po 1991 r. - 850 zł/kpi. 
Wrocław, tel. 0717349-26-63
FELGI ALUMINIOWE 15” 5 x 100, nowe, do Toyoty Aven- 

■sis, Śkody Octavia, VW Bora, - 1.300. z łr  Wrocław, tel. 
071/315-30-19 .. ; £
FELGI ALUMINIOWE 14”, gwiazdy, 8-ramienne, rozstaw

OPONY
KRAJOWE I IMPORTOWANE 

NOWE I UŻYWANE s  
FELGI STALOWE I ALU i  
- MONTAŻ I SERWIS - £

Wrocław, ul. Buraczana 10 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

otworów 4 x 108 mm, stan b. dobry, pasują do VW, Toyo
ty, 4 szt, • 400 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 15”, 4 x 100,4 x 108, do VW, Opla, 
Hondy, Renault, Seata, BMW, Citroena, Forda, 6-ramien- 
ne, z oponami Goodyear, 195 x 60 x 15, felgi i opony 
prawie nowe, eksploatowane 1 rok, - 1.450 zł. Wrocław, 
tel. 0501/06-63-30
FELGI ALUMINIOWE firmy ABT, 205/16 z oponami, 
gwiazdy 5-ramienne, szeroki rant na 4-otwory, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 0605/54-30-34 
FELGI ALUMINIOWE BBS do VW Golfa III, 15” • 500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 7 J 15 H2, 4 szt. - 370 
zł/szt., 7,5 J x 16 H 2 ,4 szt. - 570 zł/szt., 5,5 J x 13 H2,4 
szt. - 250 zł/szt., 5,5 J x 13 H2, 4 szt. - 250 zł/szt. Wro
cław, tel. 321 -54-13,0601/54-36-88 
FELGI ALUMINIOWE 16”, do samochodu Audi A4, A6, z 
oponami 205 x 16 x 65. Wrocław, tel. 0608/20-31 -52 
FELGI ALUMINIOWE 14” rozstaw 4 x 114.3, opony, stan 
idealny, pasują do Nissana, Hyundaia, Mitsubishi, cena 
700 zł, z oponami 900 zł. Wrocław, tel. 071/357-90-28, 
0607/76-64-79
FELGI ALUMINIOWE 7.5J x 17” , gwiazda 5-ramienna, 
nowe, zapakowane, rozstaw śrub 5 x 114.3 mm, do Hon
dy, M&dyi Nissana, - 1.450 -zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0601/91-87-56
FELGI ALUMINIOWE nowe, 4x100,15”. firmy Ronal, 5-ra
mienne, podwójne ramię, do VW, Opla i innych i inne mo
dele, - 1.000 ż ł. Zebrzydowa, tel. 0502/26-20-73, 
0502/42-38-36

0  FELGI ALUMINIOWE, STALOWE kom plety  na 
koła, skup, sprzedaż, zamiana, rozm iary 13,14, 
1 5 ,1 6 ,1 7 " , do różnych m odeli aut osobow ych 
(A udi, BMW, Opel, VW, Renault, Peugeot, Hon- 
da, M itsub ish i, C itroen, Mercedes, Toyota, Sko- 
da, Hyundai, Daewoo, Fiat) i dostawczych (Mer* 
cedes, F ia t Peugeot, Renault, VW i inne), re- 
a lizu jem y zam ów ienia , idyw idua lne , Wrocław, 
te l.  071 /349-40 -62 , fa x  071 /349-47 -55 , te l. 
0502/37-81-98,0601/77-68-33^ 81009991

FELGI M-TECHNIK 10” 15 wzorów fe lg  rozstaw 
4.5x114.3, - 1.500 z ł. Lub in , te ł. 0502/21-98-08, 
076/846-25-26 po godz. 20
FELGI NIKLOWANE z oponami, do auta terenowego, 5 
szt, - 500 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-32-80, 
0602/8Q-01-36
FELGI STALOWE do Mercedesa 123, 5.5 x 14”, 5-otwo
rowe, 5 szt., cena - 50 z ł/sz t. Domasław, tel. 
071/311-98-24
FELGI STALOWE 5,5J x 14, 4 szt., do Audi. Jelcz-La
skowice, tel. 0603/62-19-72 %
FELGI STALOWE 2 szt., 5-otworowe, 14”, stan b. dobry, 
oryginalne np. do Forda Scorpio, mogą być do Mercede
sa 123 itp., cena - 45 zł/szt. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-51-85
FELGI STALOWE 15” otwory 4x100 + opony zimowe,
•nowe - 1.000 zł. Legnica, tel. 0501/60-86-49
FELGI STALOWE do BMW 5 E-34, oryg., stan idealny, 4
szt. - 220 zł/kpi. Lubań, tel. 0603/12-38-26
FELGI STALOWE do Mazdy, 4 szt., stan b. dobry, • 200
zł. Lubin, tel. 0605/52-90-40
FELGI STALOWE na 4 śruby, standardowe, z kołpakami
1 oponami, • 210 zł. Lubin, tel. 0503/90-30-60
FELGI STALOWE do samochodów osobowych i dostaw
czych, 12-16”. Milicz, tel. 071/384-03-34, 0601/40-44-90 
FELGI STALOWE z oponami letnimi do VW Passata, oryg. 
z dekielkami 185 x 65 x 14, 5 szt., wyważone pasują do 
VW Je tty  - 600 zł. P rudn ik, te l. 077/436-68-82, 
0604/53-34-46
FELGI STALOWE do Opla -100  zł/kpi. Twardogóra, tel. 
071/315-92-59
FELGI STALOWE 13”, 2 szt., oryginalne, do Opla .łezki” 
- 30 zł/2 szt. Wałbrzych, tel. 0607/39-00-97 
FELGI STALOWE z oponami, do Opla Golfa, Pirelli 185 
x 64 R 14, 4 szt. - 450 zł. Wrocław, tel. 357-71-28 
FELGI STALOWE 13” do Seata Toledo, 4 szt. • 120 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-08-47. 0601/77-34-97 
FELGI STALOWE, 1600 ccm z oponami - od 30 zł, alu
miniowe, pojedyncze • od 30 zł. Wrocław, tel. 321-31-55 
FELGI STALOWE 14”, 4 szt. do Citroena. - 200 zł. Wro
cław, tel. 0601/78-28-97
FELGI STALOWE 13” komplet, do Opla Astry, Corsy, Ka
detta, ceny 30-50 zł. Wrocław, tel. 071/353-54-13 
FELGI STALOWE 13”, do BMW 320 E-21. Wrocław, tel. 
0605/66-11-98
FELGI STALOWE do Mazdy 626, na 5 śrub, stan b. do
bry - 30 zł/szt. Zawonia, tel. 071/312-90-73 
FELGI STALOWE 15”, do BMW 5 ,5  śrub - 50 zł/szt. Zło
toryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FOTELE DO BUSA nowe, nie używane, z zagłówkami, z 
pe łną  regu lac ją , cena 250 z ł/sz t. Wrocław, tel. 
071/336-51-49
FOTELE DO BUSA tylne 3-osobowe, wysokie, zagłówki, 
reguł, oparcia. Wrocław, tel. 0601/31-29-42 
FOTELE KUBEŁKOWE welurowe, łamane - 430 zł/2 szt. 
Brzeg, tel. 0605/67-67-58
FOTELE SPORTOWE do Fiata 126p, - 250 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-64-62,0501/10-98-76 
FOTELIK SAMOCHODOWY Renolux, do 20 kg, - 90 zł. 
Jćlcz-Laskowice, tel .071/3 18-35-62 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXi COSI, nosidełko; 0-13 
kg, z daszkiem, stan idealny ♦ wkładka dla noworodka, - 
200 Zł. Jelenia Góra, tel. 0602/29-76-75 
FOTELIK SAMOCHODOWY od 0 do 13 kg -150  zł. So
bótka, tel. 071/316-21-71
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI, • 150 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-86-21,0607/69-71-32
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K o r z y s t n e  R A B A T Y  N A  O P O N YI CTMIC O S O B O W E ,  D O S T A W C Z E
« b C  I  P I I Ł  m I  C I Ę Ż A R O W E .  C E N Y  (B R U T T O ) O D :

GRUPA M ICHELIN -  1 5 5  z ł  
K O R M O R A N  -  7 0 ,0 8  Z ł 
K L E B E R  -  1 2 6 ,3 0  z ł
B F  G O O D R IC H  -  1 2 4  z ł  
GRUPA FIRESTONE -  158,81 zł 
E U R O P A  II - 8 4 , 5 5  z ł  
B R ID G E S T O N E  -  156,60 zł

G R U PA  G O O D Y EA R
D Ę B IC A
S A V O
D U N L O F p
GRUPA CONTINEMTAr
G R U P A V r R E L L I
C O U R IE R

-  1 4 9  z ł
-  6 6 ,3 7  z ł
-  7 7 ,1 0  z ł  
-J .48 ,'S 0  zł

-  1 4 7  z ł  
1 3 4 ,7 0  z ł

- 9 9  z ł
Montaż - 4,50 zł, wyważanie opon - 4,50 zł opoi<829
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FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, do 13 kg, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/337-10-84
FOTELIK SAMOCHODOWY INTER GROCLłN 3 nowy, na 
gwarancji, nie używany, do 36 kg, z atestem, • 160 zł. Wro
cław, tel. 071/784-45-78
FOTELIK SAMOCHODOWY regulowany, własne pasy, za
dbany, do 18 kg, • 50 zł. Wrocław, tel. 0608/51 -27-37 
FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, 9-30 kg, uniwersal
ny, - 30 zł. Wrocław, tel. 373-13-16 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER do 20 kg, własne pasy, 
5-punktowe pasy, rozkł., z atestem, stan b. dobry, • 120 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-97-75,0601/19-08-44 
FOTELIK SAMOCHODOWY firmy Renolux, prod. francu
skiej, do 19 kg, granatowy welur w czerwony wzór, 5-punk
towe pasy, obrotowy na boki, atest na Europę, stan idealny, 
• 200 zł albo inne propozycje. Wrocław, tel. 071/328-95-77, 
0501/41-41-43
FOTELIK SAMOCHODOWY CONCORD 9-36 kg, 0-18 kg, 
rozkładany, własne pasy, atest - 90 zł. Wrocław, tel. 322-37-85 
FOTELIK SAMOCHODOWY CHICCO do 18 kg. stan b. do
bry, atest, -140 zł. Wrocław, tel. 352-40-48,0605/06-93-62 
FOTELIK SAMOCHODOWY OLIMP 0-18 kg, rozkładany do 
spania, 3 pozycje, własne pasy, atest, granatowy w kratkę, 
stan idealny, - 110 zł. Wrocław, teł. 071/322-21-89, 
071/784-65-62,0600/55-91-57 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI 10 kg, sztywna 
rączka, atest, własne pasy, wkładka, funkcja bujaczka, stan 
b. dobry, -110 zł oraz RENOLUX18 kg, własne pasy, atest, 
zagłówek, regulacja pozycji, stan b. dobry, -110 zł. Wro
cław, tel. 071/793-52-82,0604/10-85-65 
FOTELIKI SAMOCHODOWE 2 szt., dla dziecka p. wadzę 
9-18 kg, rozkładane do spania • 100 zł/szt. Wrocław, teł. 
357-56-06,0607/25-18-07
HAK do BMW 5 E-34, oryginalny, odpinany + komplet klu
czyków, stan idealny, - 450 zł. Żórawina, tel. 071/316-50-54, 
0600/19-93-28
HAK HOLOWNICZY nowy do Renault Twingo, - 350 zł. Lu
bin, tel. 076/842-53-99
IMMOBILIZER CEL-PROTECTOR, • 60 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
INSTALACJA GAZOWA LOVATO roczna, z homologacją, 
zbiornik o poj. 55 I, stan dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/346-26-22,0606/82-50-58 
INSTALACJA GAZOWA do silników z wtryskiem i gaźnikiem, 
butla dowolna, homolpgacja. Wrocław, tel. 0604/68-50-81 
INSTALACJA GAZOWA do silników gażnikowych, do For
da Transita ze zbiornikiem o poj. 90 I • 650 zł, do Forda 
Sierry, zbiornik 65 I • 650 zł, do VW Transportera, zbiornik 
1001 - 650 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
INSTALACJA GAZOWA z dokumentacją, do Skody 105,120. 
Wrocław, tel. 071/341-65-05,0607/48-97-24 
INSTALACJA GAZOWA BRC, 1998 r. do samochodu z wtry
skiem, najlepiej nadaje się do BMW, do 3500 ccm, • 1.300 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19,0601/92-97-29 
INSTALACJA GAZOWA BRC, 1997 r. 60 litrów, z dokumen
tacją, kompletna, • 600 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 
090/34-14-92
KANISTRY NA BENZYNĘ do samochodu, nowe, - 50 zh 
Wrocław, tel. 071/344-81-35
KATALOGI CZĘŚCI ZAMIENNYCH do większości aut. na 
CD, cena 50 zł/szt. Trzebnica, tel. 0606/14-40-74 
KATALOGI CZĘŚCI ZAMIENNYCH na CO. do większości 
aut - 50 zł/szt. Zielona Góra, tel. 068/327-18-09 
KEROWNICA MOMO sportowa, mała, atrakcyjny wygląd, • 
250 zł. Legnica, tel. 076/855-37-94.0603/48-48-44 
KIEROWNICA SKÓRZANA IRMCHER do Opla Manty, • 85 
zl. Wrocław, tel. 071/353-54-13 
KIEROWNICA SPORTOWA skórzana, do Poloneza. • 40 zł. 
Lubin, tel. 076/846-30-27,0606/34-17-61 
KIEROWNICA SPORTOWA MOMO czarna, profilowana, 
model Momo Corse 2001, stan idealny, ceną • 200 zł, kie
rownica sportowa Dino, czerwona, profilowana, model 2000, 
-120 zł. Bolesławiec, tel. 0605/37-90-33 
KOŁA 195/50 R15 z felgami aluminiowymi, 3 s z l - 200 zł; 
koła 175/70 R14 z felgami stalowymi i oponami Uniroyal, 2 
szt. - 80 zł, stan dobry. Gajków, teł. 071/318-53-29 
KOLA kompletne, 275 x 70 x 225, opona Pirelli, felga 10 
otworów, 90% bieżnika, poduszki pow., nowe, 3 szt., Conti
nental 620N. Kłodzko, tel. 074/867-78-68,0602/19-02-59 
KOŁA do przyczepy HL 1200/20, 4 sztuki, - 600 zł. Nowa 
Kuźnia, tel. 0604/09-76-39,076/831-15-63 
KOŁA do Mazdy, 4 sztuki, - 600 zł. Nowa Kuźnia, tel. 
0604/09-76-39,076/831-15-63 
KOŁA kompletne, do Forda, 175/65 R13, rozstaw 108 mm, 
nowe felgi i opony, - 320 zł. Oława, tel. 071/313-86-76 
KOŁA 4 szt., 15", opony letnie, do Peugeota 106. Wrocław, 
teł. 0601/95-16-78
KOŁA ALUMINIOWE gwiazdy 5-ramienne, do Audi, opony, 
do Forda Escorta. Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
KOŁA VIBORK do Forda, prod. duńskiej, 165 x R13, bież
nik 1 cm, kompl, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/327-86-92 
KOŁO do samochodu terenowego, nowa opona Hankook LT 
215/75/R15, Udanin, tel. 076/870-91-16,0601/69-66-88 
KOŁO DOJAZDOWE CONTINENTAL 185/70/15 ET 40, 
4x100 mm, oryginalne do VW, pasuje do Opla, Audi, nowe, - 
50 zł. Lubin, tel. 0607/12-24-21 
KOŁPAKI do Renault Scenic 16", - 100 zł. Wrocław, tel. 
364-45-83,0602/29-44-35
KOŁPAK115a do Mercedesa, oryginalne, stan b. dobry -150 
zł/kpi. Wrocław, tel. 0501/73-70-81 
KOŁPAKI oryginalne, do samochodów zachodnich, 13”, 14’ , 
15", nowe i używane, w kompletach i na sztuki • od 20 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0503/85-94-50
KOMPLET NAPRAWCZY, SW-400 do silnika, bez tulei - 600 
zł, pompa olejowa do siln ika - 220 zł. Lubin, tel. 
076/844-81-53
KSIĄŻKA OBSŁUGI I NAPRAWY FIATA 126P, -10 zł. Wro
cław, tel. 071/325-23-38
KUPIĘ OPONY 175/50/13 lub 195/50/13 lub 235/50/13, 2 
sztuki, najchętniej Dunlop. Wrocław, tel. 0503/67-00-77 
KUPIĘ FELGĘ z oponą Dębica Vivo, 185 x 70 x R13, D164. 
Wrocław, tel. 071/348-06-59 po godz. 20 
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ do Opla Omegi B, Intra 7J x 
15 H2, ET 33. Kłodzko, tel. 074/867-71 -65 
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ RONAL 6J15 H2 fi65/ET-49, 
5-otworową, 7-ramienna gwiazda. Opole, tel. 077/460-80-39 
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ do Nissana SX 200, SX 300, 
z 1992 r., wzór .pajęczyna", z dekielkiem. Wrocław, tel. 
0502/29-82-82 ,
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEI HR 8/5J/15 ET35, 
1989 r., prod. japońskiej. Wrocław, tel 0601/73-20-98 ■ 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Toyoty Ćorolli, 
z lat 1992-96. Mirsk, tel: 075/783-45-96,0607/11-49-19 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE RIAL 5-ramienne gwiazdy, z 
rantem. Niemodlin, tel. 077/460-61 -20,- 0608/62-96-04 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Seata Ibizy, oryginalne. 15”, 
2 szt. Polkowice, tel. 0609/53-40-84 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE na 4 śruby, do Forda Escorta. 
Syców, tel. 0605/38-05-59
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 16a z oponami, do VW Golfa 
IV. Wrocław, tel. 0501/49-67-46 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 1 4 ,15a, 4 x 100, 5- lub 7-ra- 
mienne, w cenie do.550 zł. Wrocław, tel. 0503/94-40-82 
KUPIĘ FELGI STALOWE 17,5’  i opony do samochodów cię
żarowych. Wrocław, tel. 0603/95-37-28

KUPIĘ FELGI STALOWE do VW Golfa III, 14* lub-13", 2 
szt. Wrocław, teł. 343-61-91,0601/55-30-54 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa lll. oryginalne. 
14’ . Bolesławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-3?
KUPIĘ FOTEL BIMARCO oraz felgi stalowe 12*, poszerza
ne, do Fiata 126p. Wrocław, tel. 0600/87-89.-28 
KUPIĘ HAK HOLOWNICZY do Forda Escorta. 31 r. • do 50 
zł. Grodziszcze, tel. 076/831 -55-83.
KUPIĘ INSTALACJE GAZOWE używane lub części, moąą 
być bez dokumentów. Wałbrzych, teł. 074/841 -37-09, 
0605/64-17-87
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ w stanie dobrym oraz felgi
17" z rantem, najchętniej 8.5*-10", do BMW 525 z 1993 r.,
24V. Legnica, tel. 0603/80-26-88
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do silnika z gaźnikiem, z
dokumentacją. Wrocław, tel. 071/784-50-49
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z dokumentacją lub bez.
Trzebnica, tel. 071/312-30-74,090/34-14-92
KUPIĘ KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH lub książkę na-
praw samochodu Avia A31. Wrocław, tel. 0607/28-47-15
KUPIĘ KOŁA do Fiata 126p, w cenie do 50 zł/szt. Kępno,
tel. 0606/40-25-54

KUPIĘ KSIĄŻKĘ NAPRAWY MERCEDES 123 2. część, 
1976-1985 r., Bogumiła Kalinowskiego. Kłodzko, tel. 
074/866-06-08 wieczorem
KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTONE STEEL BELTED 60
275/60/15. Wrocław, tel. 0601/73-20-98
KUPIĘ OPONĘ CONTINENTAL 185/14/70. Lubliniec, tel.
0607/62-58-80
KUPIĘ OPONY letnie 175x50x14 lub zamienię na 185/50/14
albo 195/45/14. Wrocław, tel. 0601/87-73-08
KUPIĘ OPONY do Hanomaga (Fadroma), 2 szt., wym. 20,5
x R25 Michelin, typ B lub 20,5 x 25 EM Nylon Semperit łub
podobne. Wrocław, tel. 0502/54-08-12
KUPIĘ OPONY PILOT 315/88/R22.5, 385/65/R22.5, stan
b. dobry. Strzelin, tel. 071/392-17-41,0503/01-39-29 
KUPIĘ REFLEKTORY KSENONOWE uszkodzone lub całe, 
w rozsądnej cenie oraz same przetwornice. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39
KUPIĘ REFLEKTORY KSENONOWE uszkodzone, z dobry
mi przetwornicami i żarówkami. Wrocław, tel. 0602/18-48-69 
grzecznościowy
KUPIĘ WINDĘ SAMOWYŁADOWCZĄ750 kg. Oleśnica, tel. 

- 071/398-60-75.0605/66-24-41 
KUPIĘ ŻALUZJĘ FARMONT F 200 do szyberdachu. Wro
cław, tel. 071/783-65-67,0601/15-39-62 
LAKIER RENOWACYJNY czerwony i czerwień meksykań
ska, w puszkach po 1 I, - 15 z ł / litr. Wrocław, tel. 
071/343-16-93
LUSTERKA mocowane przy przewożeniu przyczep kempin
gowych, nie wymagają wiercenia w karoserii, - 60 zł. Strze
gom, tel. 074/855-24-96
MAGNETYZERY PALIWA do paliw płynnych i gazowych, 
auta osobowe, dostawcze i ciężarowe, instalacja grzewcza,
c.o. Wrocław, tel. 071/392-37-40,0607/61-68-78
OLEJ SILNIKOWY CASTROL GTX 5 półsyntetyczny - 90 zł 
oraz GTX, mineralny - 55 zł. Wrocław, tel. 0602/65-51 -89 
OPONA motocyklowa (cross), Dunlop Sports D756110/90, 
19,62 H, - 60 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26 
OPONA 1400/20, 1 szt, -1 0 0  zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-77-58
OPONA do kombajnu zbożowego Bizon, 23.1x26,1 szt, - 
300 zł. Przylesie, tel, 077/412-38-23 
OPONA DIAGONALNA 900/20, nie używana, • 200 zł. Nowa 
Kuźnia, tel. 0604/09-76-39,076/831-15-63 
OPONA GOODYEAR 295/80 R22.5 G-391, nowa, - 750 zł 
lub dokupię taką samą. Legnica, tel. 076/862-57-15 
OPONA HANKOOK 185/65/14, stan idealny • 100 zł. Wro
cław, tel. 071/373-13-89
OPONA PIRELL1165/65 R14, stan b. dobry, - 80 zł. Wro
cław, tel. 071/372-22-86
OPONY 1100x20,3 szt., 900x20,5 szt., radialne, 825x20,3 
szt., cena od 50-200 zł. Bukowina Sycowska, tel. 
062/785-65-62
OPONY używane, od 13* do 15", cena od 45 żł/szt. Doma- 
sław, teł. 071/311-98-24
OPONY do Jumbo, 9.5 R17.5, 6 szt. oraz opony Michelin,
8.25 R15, do Jumbo, nowe, 4 szt. Henryków, tel.
074/810-51-10,0604/44-17-69
OPONY 205x14 C, z felgami, 2 szt. • 150 zł/szt. Kępno, tel.
062/781-52-01
OPONY do Forda Transita, 225 x 70 x R15C, stan b. dobry, 
4 szt, - 430 zł. Legnica, tel. 076/722-90-43, 0606/14-33-94 
OPONY 1200x18, uniwersalne, 1400x20, Jodełka", 1200x22, 
radialne • od 150 zł. Lubsza, tel. 077/416-87-61, 
0602/18-21-80
OPONY 840/15, 825/20, 900/20 * 100, 200 zł/szt. Polkowi
ce, tel. 0606/12-36-56
OPONY z felgami, na 5 śrub, do Forda, stan idealny. Prud
nik, tel. 077/437-61-30
OPONY wym. 195 x 70 R15", 4 szt., możliwość sprawdze
nia, - 250 zł. Siechnice, tel. 071/311-39-86 
OPONY 23/1-26,2 szt., do kombajnu Bizon, A  .500 zł. Strze
lin,'tel. 0604/86-81-97
OPONY 195/65 R15, 2 szt., zimowe, 215/55 R16, 2 szt., 
235/45 R17,2 szt. - 80 zł/para. Ścinawa, tel. 0605/41-61-25 
OPONY letnie, 175x70x13, stan b. dobry -100 zł/szt. Świe
radów Zdr., tel. 075/781-74-01,0606/16-39-18 
OPONY używane, letnie i zimowe - od 20 zł. Wrocław, tel. 
0608/87,49-76,0049/76-14-76-24-34 .
OPONY 175/70/14, 4 szt. - 150 żł. Wrocław, tel. 

^0606/14-57-38 
OPONY używane: 185/65/14 (2 szt ), 165/70/14 (4 szt.), 
235/65/VR13 (6 szt.), 205/50/15 (2 szt.). Wrocław, tel. 
071/368-19-33,0602/74-84-24 
OPONY 385/65/R22.5, 275/70/R22.5, 295/70/R22.5. Wro
cław, tel. 0607/50-54-33,071/346-23-55 
OPONY 185/R14, *4 szt. - 200 zł, 175/R14, 4 szt. - 200 zł, 
175/R13T4 szt. - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 prosić 
Krzyśka
OPONY 205/40 R17,2 szt. -110 zł/szt., opona Michelin pilot 
205/50 R15, stan idealny -130  zł, kpi. opon zimowych z 
felgami do Opla - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/70-53-83 
OPONY używane. 13,14,15 cali, prod. zachodniej, stan b.

dobry, letnie i zimowe, ceny od 45 zł/szt. Wrocław, teł. 
071/351-41-87 w godz. 9-17
OPONY stan b. dobry, 185 R14,4 szt. - 200 zł, 175 R14,4 
sz t’ - 200 zł, 175 R13, 4 szt. - 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32*87
OPONY tylna i przednia, z dętkami, do ciągnika Ursus C-360; 
• 400 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/817-34-16 
OPONY zimowe, kpi., na stalowych felgach, ♦ oryginalne 
kołpaki do Opla Astry, Vectry, 175 x 14, stan idealny, -1.000 
zł. Zielona Góra, tel. 068/356-13-45 po godz.18, 
0605/25-96-00
OPONY CONTINENTAL 205/60 R15 91V, 4 szt. - 280 zł, 
Michelin Pilot HX 205/50 ZR 16 87 W, 4 szt. - 250 zł, Miche
lin Energy 185/65 R14,2 szt. -130 zł Firestone 195/60 R14, 
2 szt. -120 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26 
OPONY CONTINENTAL CONTIECO CONTACT 205/60 R15 
91V, 4 szt. - 270 zł, Michelin Pilot WX, 205/50 R16 82W, 4 
szt. - 240 zł, Michelin Energy, 185/65 R14, 2 szt. -120 zł. 
Jawor, tel. 0602/30-44-26
OPONY CONTINENTAL 165/60 R14,3 szt. -120 zł. Legni
ca, tel. 076/722-74-32
OPONY CONTINENTAL rozm. 245/70/19.5,4 szt. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
OPONY CONTINENTAL oraz inne, 13, 14, 15, 16* i inne, 
stan idealny, b. mało używane i nowie, od 50 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-83
OPONY DĘBICA VIV0 175 x 70 x 14", mało używane, 4 szt,
- 300 zł. Wrocław, tel. 329-07-86
OPONY DO WÓZKA WIDŁOWEGO nowe + dętki 17x8x7, -
100 zł /szt. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57
OPONY DUNLOP SP SPORT 8000 205/55 R16,2 szt. -130
zł, Firestone, 195/60 R14,2 szt. -120 zł, Silverstone, 185/60
R14,2 szt. -110 zl. Jawor, tel. 0602/30-44-26
OPONY DUNLOP 230/55/390, 4 szt. Lubin, tel.
0605/52-90-40
OPONY DUNLOP rozm. 285/40/18, 2 szt. Wrocław, tel. 
0601/95-16:78
OPONY DUNLOP SP SPORT 9000 kierunkowe, 4 szt., zu
życie 5%, rozm. 215/45 R17, - 250 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 0601/91-87-56
OPONY FIRESTONE rozm. 225/60/15, 2 szt., stan dobry - 
50 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 -•
OPONY FULDA LINERO nowe, 175/70 R13, - 550 zł. Gaj
ków, tel. 071/318-53-29
OPONY FULDA EXTREMO kierunkowe. 225/55/R16, 95V, 
4 szt., mało używane, stan b. dobry, • 360 zł. Legnica, tel. 
0501/60-86-49
OPONY FULDA rozmiar 205 x 60 x R15,4 szt., stan b. do
bry, - 300 zł. Złotoryja, tel. 076/878-17-23 
OPONY GOODYEAR M+S, 185/65/R15*, stan dobry -150 
zł/4 szt., opony Firestone 205/60/R15”, 1991 r., stan b. do
bry - 85 zł/2 szt. Świdnica, tel. 074/853-37-36,0607/48-99-86 
OPONY GOODYEAR 8x 17.5* (2 szt.) - 100 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/784-45-78,0601/78-76-74 
OPONY MASTERKRAFT nowe, kupione w kraju, 205/60/14,
- 400 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-77-58
OPONY MICHELIN 195/65xR15, 2 szt, • 50 zł /szt..,., tel. 
0503/04-69-47
OPONY MICHELIN przednie, 215/75/17.5 oraz opony Mi
chelin 235/75/17.5 (4 szt.). Henryków, tel. 074/810-51-10, 
0604/44-17-69
OPONY MICHELIN letnie, 175/65R14,2 szt. -140 zł. Legni
ca, tel. 076/722-74-32
OPONY MICHELIN 220/60/390, 4 szt. Lubin, tel; 
0605/52-90-40
OPONY MICHELIN letnie, rozmiar 155/65 R13,4 sztuki, stan 
b. dobry, - 200 zł. Polkowice, tel. 0503/08-1 1
OPONY MICHELIN 5 szt., rozm. 195 R65/15 • 220 żł/szt. 
Wrocław, tel. 071/342-90-20
OPONY MICHELIN 195/70/13,2 szt., stan dobry, cena - 70 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/387-83-06,0604/12-86-85 
OPONY MICHELIN 4 szt., 175/70/13", - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/78.2-74-25
OPONY MICHELIN oraz innych firm, 14 i 15", do VW, Opla, 
Seata, Skody, nowe; nie używane oraz b. mało używane i 
bieżnikowane. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
OPONY MICHELIN PILOT 205/65 R15, bieżnik 6 mm, 2 szt. 
-140 zł/2 szt. Żórawina, tel. 071/316-50-54,0600/19-93-28 
OPONY MOTOCYKLOWE używane, różne rozmiary, cena 
od 40 - 100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
OPONY MOTOCYKLOWE różne rozmiary. Ząbkowice Ślą
skie, tel, 0601/91-87-56

O  OPONY NOWE I UŻYWANE 12-17", również do aut 
dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz felgi 
stalowe i aluminiowe, nowe modele, skup, sprze
daż, zamiana, czynne codziennie, w  godz. 9-22, 
także w  soboty. Wrocław Z łotniki, ul. K ielecka 64, 
071/349-40-62 , fax  071/349-47-55. te l. 
0502/37-81-98,0601/77-68-33 81009971

O  OPONY NOWE I UŻYWANE różne  rozm ia ry: 
12-18", 225x40x17, 245x40x17, 235x40x17, 
245x45x17, 235x45x17, 215x45x17, 215x40x17, 
225x45x17, 225x55x16, 225x50x16, 205x55x16, 
205x50x16, 205x45x16, 215x40x16, 205x50x15, 
225x50x15,195x50x15,195x45x15, 185x55x15 i 
in ne , W roc ław , te l 071/349-40-62, fax  
071/349-47-55, w  godz. 9-22.., teł. 0502/37-81-98, 
0601/77-68-33 81009981

O  OPONY NOWE I UŻYWANE z im ow e i le tn ie : 
165x70x13, 175x70x13, 175x70x14, 185x65x14, 
185x70x14, 185x65x15, 195x65x15, 205x65x15, 
205x55x16, 205x55x15, 205x50x15, 185x14C, 
195x50x15, 225x55x16, 235x35x18, 235x35x17 
oraz inne rozmiary. Felgi alum iniowe - ceny kon
k u re n c y jn e . S ob ó tka , te l.  0606/40-81-20, 
071/391-11-64 01024371

O  OPONY NOWE I UŻYWANE do samochodów oso
bowych i dostawczych, np. rozmiary 175/70 R13, 

■; 175/65 R 14,195/65 R15,205/50 R16, 205/55 R16, 
215/55 R16,225/50 R16 i wiele innych. Koła alu
m iniowe: VW T4 -1 5 ", Renault Megane 16", Mer
cedes 15", czynne pn.-pt. 9-18, sob.^9-15. Wro

c ła w , u l.  B ora  K o m o ro w s k ie g o  53, te l. 
- 071/345-47-34,0501/02-60-62 81011151

O  OPONY NOWEJ UŻYWANE, WULKANIZACJA, do 
aut osobowych i dostawczych, duży wybór roz
miarów: 1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6  i 18" oraz FELGI STA- 
LOWJĘMEOMINIOWE, nowe modele, przystępne 

> 'ceny, możliwość montażu i komputerowego wy
ważenia, pełna obsługa wulkanizacyjna oraz pro
stowanie fe lg. Przyjmujemy indyw idualne zamó
wienia na każdy rodzaj opon i felg. Przy zakupie 
kpi. opon, montaż gratis! W rocław-Leśnica, ul. 
Mokrzańska10,wylot na Lubin, tel. 071/349-27-83 
w  godz. 8-20, 0601/55-26-69 02021821

OPONY PIRELLI R 6000 215/55 R16 ,2  szt. -140 zł, Good 
Year 195/60 R15,2 szt. -140 zł; Bridgestone 215/45 R15, 
84 V, 2 szt. -140 zł, Silverstone 185/60 R14, 2 szt. Jawor, 
tel. 0602/3Q-44-26
OPONY PIRELLI 205/60 ZR 15, stan b. dobry -100 zł/szt. 
Wrocław, tel, 0601/44-81-48
OPONY PIRELLI P 4,175 R 14,5 mm bieżnikarStan b. do
bry, - 250 zł. Wrocław, tel. 316-51 -67 .
OPONY SEMPERIT 305/75/19.5 (4 szt.). Henryków, tel. 
074/810-51-10,0604/44-17-69 
OPONY STOMIL rolnicze, 4 szt. - 200 zł. - 400 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/742-31 -95.j0605/43-73^16 ’

O  7OPONY UŻYWANE le tn ie  i z im ow e, 135x13, 
145x13,155x13,155x70x13,165x13,165x70x13, 
175x70x13,165x65x13,165x70x14,175x65x14m 
175x70x14, 185x60x14, 185x65x14, 185x70x14, 
195x60x14, 195x65x14,195x59x15, 195x60x15, 
195x65x15, 205x60x15, 205x65x15, 225x70x15 i 
inn. Wrocław, tel. 0602/42-58-23 81011191

OPONY VREDESTEIN155/70 R13,4 sztuki, z felgami i koł
pakami, do Renault 9 i 11, stan b. dobry, • 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-26-22,0606/82-50-58

OPONY - FELGI
SPRZEDAŻ, SERWIS, WYMIANA 

Wrocław, ul. Drzewna 4
tel. 071/359-20-41, RABAT D 0 15%

OPOH979
OPONY Z FELGAMI na 5 śrub, komplet do Forda, stan ide
alny. Prudnik, tel. 077/437-61-30 

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 „d o  lasu” : 1200 x 18,1200 x 20, 
1500 x  20, w  c iągłej sprzedaży fe lg i bezdętkowe 
do aut ciężarowych, m ożliwość montażu zaku
pionych opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szt. Ząb
k o w ic e  Ś lą s k ie , u l.  W a ry ń s k ie g o  13, te l.  
074/815-40-67,0601/79-01-77 01022911

O  OPONY NOWE, UŻYWANE, BIEŻNIKOWANE do 
aut osobowych i dostawczych, 12-17", Dębica, 
Barum, Dunlop, M ichelin i inne, różne rozmiary: 
195x50/55/60/65 R15, 205x50/55/60/65 R15, 
215x65 R15, 225x50/60 R15, 195x45 R16, 
205x45/50/55 R16, 215x40/55 R16, 225x50/55/60 
R16,235x60 R16, 235x45 R17 i inne, fe lg i stalo
we, aluminiowe, wymiana, wyważanie na. m iej
scu, Wrocław, ul. Jedności Narodowej 187, tel. 
071/372-16-85,0601/75-02-60 81010001

OSPOILEROWANIE H E LU  kpi., zderzaki, progi, daszek na 
klapę do VW Golfa II, wszystkie części, - 450 zł. Rawicz, tel. 
0605/05-23-15
PASKI KLINOWE różne rozmiary - 4 zł/szt. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tył, czarne lub czer
wone - od 150-200 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
PLANDEKI wym. 3x4 m, 3x5 m, 4x6 m, kolor srebmo-zielo- 
ny, z oczkami - 4 zł/m2. Świebodzice, tel. 074/854-20-02 

O  PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekk ie , s iln e , 
trwałe, metalowe oczka mocujące, odporne na 
temperaturę. Również pokrowce do przykrycia 
kombajnów, maszyn ro ln iczych i samochodów. 
Cena 4 zł/m2. Plandeki grube • 20 zł/m2. Na ży
czenie wysyłam y pocztą, wystaw iam y fak tu ry  
VAT. Świdnica, tel. 074/853-72-77 01027181

POKROWCE "miś", czarno-białe, do Opla Kadetta. Wrocław, 
tel. 071/341-67-00,0607/30-63-41 
PROSTOWNIK BESTER 6/12/18/24 V, 2 reguł, prądu, na
pięcia, duży, - 260 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
PROSTOWNIK warsztatowy, 24-60 V, -100 zł. Żagań. tel. 
068/477-68-92
RENAULT SCENIC COUPE : hak, automatyczny, oryginal
ny, • 300 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-95 
ROLETY i siatki do samochodów kombi, BMW, Audi, Ford, 
VW, Opel, Mercedes. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 

O  SERWIS I SPRZEDAŻ OPON ORAZ FELG ALU
MINIOWYCH I STALOWYCH, 12-18", również do 
samochodów dostawczych i ciężarowych (na za
mówienie). Felgi stalowe, w  kompletach i poje
dynczo, do aut zachodnich osobowych i dostaw
czych. Sprowadzamy fe lg i na indyw idualne za
m ów ien ie . Fe lg i a lum in iow e , nowe m odele , 
13-18", nowe i używane, do wszystkich typów  
pojazdów. PROMOCJA!. Przy zakupie kpi. opon, 
montaż gra tis ! W rocław-Leśnica, u l. Mokrzań- 
s k a l0,w y lo t na L u b in , te l. 071/349-27-83 w  
godz. 8-20,0601/55-26-69 02021851

SZELKI SPORTOWE SCHROTH z  elektrycznymi napina- 
czami, 2 szt. - 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/814-76-76 wieczo
rem
SZYBERDACH SOLAR, - 320 zł. Legnica, tel. 0606/17-27-10 
TACHOGRAF 24 V oraz linka - 250 zł. Czernica, tel. 
071/318-57-56
TAKSOMETR TAXEL-03 technicznie sprawny, ważna lega
lizacja, chorągiewka, kogut, dokumentacja, - 350 zł. Wał
brzych, tel. 074/846-52-11

O  TŁUMIKI SPORTOWE do wszystkich samocho
dów, wysoka jakość, montaż bezpłatny. Ceny od 
200 zł. Świdnica, tel. 0605/44-04-71 01027901

WYKŁADZINA BAGAŻNIKA ochronna, do Opla Vectry, -150 
zł. Wrocław, teł. 071/341-28-92 
ZBIORNIK PALIWOWY 3-komorowy, poj. 10.0001, - 4:000 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-35-90

KUPIĘ
SAMOCHÓD

O  „AUTA CAŁE I PO WYPADKU KUPIĘ” : lekko lub 
mocno rozbite, również uszkodzone mechanicz

nie i do remontu b lacharki, po pożarze, kradzie
ży i całkow icie rozbite • osobowe, terenowe, do
stawcze, ciężarowe i vany. Jeżeli posiadasz ta
kie auto d zw oń !!! Załatw iamy wszystkie formal
nośc i i dojeżdżamy wszędzie, odbieramy auto 
w łasnym  transportem . G ratis ! ! !  NAJLEPSZE 
CENY,!!! GOTÓWKA NATYCHMIAST, 24 H W. Wro
cław, tel. 0601/78-82-84 (non-stop), 0601/70-76-45 
81009551

O  „CAŁE I POWYPADKOWE KUPIĘ całkow icie roz
bite, spalone, płacę gotówką natychmiast, wła
sny transport, fachowe doradztwo, auta osobo
we, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, ak- 

. tua lne  non-stop. W rocław , te l. 0605/38-04-78 
81009901

O  „ABC-AUTO” . Jeżeli chcesz dobrze sprzedać 
swój bardziej lub  mniej rozb ity samochód, także 
po p oża rze  lu b  na c z ę ś c i, zadzw oń , te l. 
071/311-39-61 lub 0602/12-51-35. Transport oczy
w iście  gra tis. W rocław 01024601 

O  0601/71-69-78, 0601/77-87-40 to  numery telefo
nów, które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po 
w ypadku , na tychm ias tow a  w yp ła ta  g o tów ki, 
transport g ra tis, wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81009921

O  „UNIWER AUTO" kupi zdecydowanie każdego 
Fiata 126p, wypłata gotówki w  20 m inut! Czynne 
całą dobę. Dzwoń!. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
01023761

0  ALFA ROMEO, FIAT PUNTO, TIPO, UNO, SEICEN
TO, CINOUECENTO, BMW, Mercedes, Ford Fie
sta, Mondeo, Escort, Daewoo, Peugeot 206,406, 
407, Renault Megane, Laguna, C lio, Scenic, Kan- 
goo, Seat Leon, Toledo, Ibiza, Cordoba, Toyota, 
Mazda, Honda, Opel Corsa, Astra, Vectra, Ome
ga, Agila, Kadett, A ud i A6, A 8 ,100, C4, 80 VW 
Polo, Golf, Passat oraz wszystkie inne marki i 
modele. Kupię po wypadku, lub  do remontu, tak
że b usy . O le ś n ic a , te l.  071/314-33-73, 
0603/23-45-49 81011181

ARO 243,244,1984 r., 3100 ccm, diesel 4 WD, techn. spraw
ny, do 2.000 zł. Nysa, tel. 0607/13-76-34 
AUDI do 1984 r., na białych tablicach. Czerna, woj. legnic
kie, tel. 0605/63-13-45
AUDI po 1988 r., diesel lub benzyna + gaz, w rozliczeniu 
nowe części zamienne ze zlikwidowanego sklepu motoryza
cyjnego, warte ok. 6.000 zł + dopłata, w cenie do 17.000 zł. 
Lubachów, tel. 074/850-99-38,0502/52-04-87 
AUD1100 C4 po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49

1 KUPIĘ KAŻDEGO "} 
FIATA 126 p, CINOUECENTO, S

SKODĘ FAV0RIT §
z lat 87-96, również po wypadku, uszkodzonego

, Wrocław, tel. 0-601 71 03 50 ,
AUD1100,1982/88 r. .cygaro", na białych tablicach. Piecho
wice, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/63-96-19 
AUD1100 AVANT, 1988/91 fc, benzyna, dieselstan b. dobry, 
na białych tablicach. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 
AUDI 80 B3 uszkodzony, zarejestrowany w Polsce. Chocia
nów, tel. 0606/55-12-22
AUDI 80 po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
AUDI 80,1985/93 r. uszkodzony, bez silnika lub do remon
tu, 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 B 3 ,1990/92 r., 1600 ccm, TDi, lub 1900 ccm TDi, 
do 100 tys.km, zlecę sprowadzenie, bez wypadku, w cało
ści, z dobrym wyposażeniem lub inny, tylko Di, TDi, do 17.000 
zł, w rozliczeniu Polonez Caro, 1400 ccm Rover, w cenie 
6500 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-36-76 
AUDI 80,1990/94 r. skorodowany, spalony, po kradzieży lub 
do lakierowania, zarejestrowany w kraju. Legnica, tel. 
0609/15-20-57
AUDI A6 po wypadku. Oleśnica, teł. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
AUDI A8 po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
BMW z silnikiem TDS, może być lekko uszkodzony lub do 
sprowadzenia, do 29.000 zł. Lubin, tel. 076/842-18-00 po 
godz. 17
BMW 3 E-36 uszkodzony, zarejestrowany w Polsce, po wy
padku. Chocianów, tel. "0606/55-12-22 
BMW 3, diesel, skóra, uszkodzony. Wałbrzych, Niemcy, teł. 
0606/82-10-22,0049/17-57-95-82-60 
BMW 3 E-36 od 1988 r. lub Mercedesa 124, 1985-86 r., 
uszkodzonego. Wrocław, tel. 0502/50-86-13 
BMW 318,1979/91 r. na białych tablicach, może być uszko
dzony. Wrocław, tel. 0503/90-55-84,0503/96-79-19 
BMW 318 E-30,1985/92 r. na białych tablicach, w cenie do
1.500 zł. Wrocław, tel. 0501/98-13-82
BMW 320,1979/91 r. na białych tablicach, może być uszko
dzony. Wrocław, tel. 0503/90-55-84,0503/96-79-19 
BMW 320 E -30,1985/92 r. na białych tablicach, w cenie do
1.500 zł. Wrocław, tel. 0501/98-13-82
BMW 323,1979/91 r. na białych tablicach, może być uszko
dzony. Wrocław, tel. 0503/90-55-84,0503/96-79-19 
BMW 323 E-30,1985/92 r. na białych tablicach, w cenie do 

• 1.500 zł. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
BMW 325,1979/91 r. na białych tablicach, może być uszko
dzony. Wrocław, tel. 0503/90-55-84.0503/96-79-19 
BMW 5, diesel, skóra, uszkodzony. Wałbrzych, Niemcy, tel. 
0606/82-10-22,0049/17-57-95-82-60 
BMW 520, 525 E-28, 1985/87 r. z uszkodzonym silnikiem 
lub z uszkodzonym lekko przodem. Wrocław, tel. 
0609/17-91-95
BMW 740,1995 r. w ciemnym kolorze.., tel. 043/827-53-39, 
0601/42-77-65
CHEYROLET ASTRO cały lub po wypadku, do 1.500 DEM. 
Wrocław, tel. 0501/81-36:18 .
CHRYSLER LE BARON zniszczony, rozbity, z dokumenta
cją. Wrocław, tel. 0608/22-30-63 
CHRYSLER VOYAGER, 1990/95 r., 3000 ccm, benzyna na 
białych tablicach. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
CITROEN B X 19,1990 r., 1900 ccm, diesel techn. sprawny, 
na białych tablicach - 900 DEM. Karpacz, tel. 075/761-84-55 
CITROEN BX. 1992/93 r., 1900 ccm, benzyna, z małym prze
biegiem, pełne wyposażenie, zachodnie tablice, stan ideal
ny -1.200 DEM. Wałbrzych, teł. 0605/92-86-83 
CITROEN C15,1992/00 r., 1800 ccm, diesel. 5-osobowy, na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 0501/98-75-85 
CITROEN C15, 1996/01 r.. Wrocław, tel. 071/372-66-84, 
0601/70-90-49
CITROEN C 25,1988/94 r. bez prawa rejestracji, najlepiej
oszklony. Wrocław, tel. 0609/26-53-11
CITROEN XANTtA, ZX, 1993/95 r., diesel w dobrym stanie,
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*  Posiadamy własny transport
*  Skupujemy FIA TY  z całej Polski
*  Wystawiamy zaświadczenia do wyrejestrowania

ZADZWOŃ
Wrocław 

Tel/Fax 071 342-62-64 
Lub 0501 403-135 

CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

nie do remontu, zadbany* kpj.-dokumentacja, zadbany lub 
NISSAN PRIMERA, 93/94 j ., diesel, 6^19.500 zł. Lubin, 
tel - 076/749-03-62.0608/45-56-91 
CITROEN XM na części. Wrocław, tel. 0600/58-37-73 
CITROEN XSARA KOMBI, diesel od 1998 r, • do 31.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/5-1r07:69
CITROEN. ZX stan idealny, do 10:000 zł. Domaniów, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/12-74-09 
OAEWOO LANOS SEDAN do poprawek blacharsko-lakier- 
niczych - do 17.000 zł, Wilkszyn, tel. 071/396-36-21., 
DAEWOO LANOS SEDAN może być do poprawek blachar
sko - lakierniczych, w cenie do 17.500 zł. Wilkszyn, tel. 
071/396-36-21
DAEWOO MATIZ, 2000 r. z małym przebiegiem. Wrodaw,
tel. 071/325-58-79, po godz.15
DAEWOO NUBIRA KOMBI. VAN, 1999/00 r. 1.6 lub 2.0,
bogate wyposażenie, bez wypadku. Wrocław, tel.
0603/95-17-00
DAEWOO TICO, 1998/00 r., 800 ccm, PbI bez wypadku, 
chętnie od I właściciela. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
DAIHATSU CHARADE, 1984/67 r„ 1000 ccm, diesel na bia
łych tablicach. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FIAT 125P, POLONEZ w zamian za wyrejestrowanie. Wro
daw, tel. 0608/16-25-78
RAT 125p wyrejestrowany lub zapłacę do 50 zł. Wrocław, 
tel. 0502/30-58-58
FIAT 126p w cenię do 200 zł lub przyjmę w zamian za wyre
jestrowanie. Krotoszyce, tel. 076/887-85-96 
FIAT 126p zarejestrowany, ważny przgląd, sprawny, stan 
dobry, najchętniej w okolicach Zielonej Góry, do 1.000 zł. 
Łagów Lubuski, tel. 068/341-25-60 
FIAT 126p rocznik obojętny. Świebodzice, tel. 074/854-51-61 
FIAT 126p do 98 r., stan obojętny. Świebodzice, tel. 
074/854-36-50
RAT 126p w dobrym stanie. Świebodzice, tel. 074/854-55-80, 
0607/83-71-95
FIAT 126p wyrejestrowany lub zapłacę do 50 zł. Wrodaw, 
tel. 0502/30-58-58
FIAT 126p FL, 1988/94 r., 652 ccm uszkodzony, do remontu 
lub lakierowania. Wrodaw, tel. 0607/82-97-45 
FIAT 126p, 1990 r. do lakierowania, do remontu. Głogów, 
tel. 0608/52-48-56
FIAT 126p, 1990 r. z uszkodzonym bokiem, w cenie do 900
zł. Michałowice, tel. 071/316-36-01
FIAT 126p el, 1995/96 r.. Wrodaw, tel. 361-30-79
FIAT 126p, 1996/97 r., bez wypadku, stan b. dobry, w cenie
do 5.500 zł. Legnica, tel. 076/856-32-03
FIAT 126p el, 1996/97 r.. Wrodaw, tel. 361-30-79 po godz. 17
FIAT 126p, CINOUECENTO po 1990 r., uszkodzone, bez
pośredników. Kępno, tel. 0606/40-25-54
FIAT 131,2500-ccm, diesel ze sprawnym silnikiem do, -1.500
zł. Oleśnica, tel. 0601/89-14-34
FIAT 131,132,2500 ccm, diesel sprawny - do 1.500 zł. Opole,
tel. 077/410-35-77
FIAT 132,2500 ccm, diesel ze sprawnym sifnikiem do, • 1.500
zł. Oleśnica, teL 0601/89-14-34
FIAT CINOUECENTO po wypadku. Oleśnica, tel.
071/314-33-73,0603/23-4549
FIAT CINOUECENTO w dobrym stanie, świebódzice, tel.
074/854-55-80,0607/83-71-95
FIAT CINOUECENTO uszkodzony lub cały. Wrodaw, tel.
0601/71-69-78
FIAT CINOUECENTO, 1992/93 r. stan b. dobry lub lekko 
uszkodzony. Wrodaw, tel. 361-30-79 po godz.20 
FIAT CINOUECENTO, 1993/95 r.. Wrocław, tel. 361-30-79 
po godz. 17
FIAT CINOUECENTO. 1994/97 r.. 700 ccm. Pb/ bez wypad
ku, chętnie od I właśdciela. Złoty Stok; tel. 074/817-54-18 . 
FIAT CINOUECENTO, SEICENTO UNO, PUNTO, 1994/98 
r. chętnie do drobnych poprawek blacharsko-lakierniczych, 
mechanicznych lub stan b. dobry, mile widziany I właściciel, 
w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
FIAT CROMA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna silnik Turbo lub 
16 V, klimatyzacja, na białych tablicach. Szybowice, gm. 
Prudnik, tel. 0^04/63-59-38
FIAT DUCATO, 1988/94 r. bez prawa rejestracji, najlepiej 
oszklony. Wrocław, tel. 0609/26-53-11 
FIAT MAREA WEKEEND, diesel pełne wyposażenie, szy
berdach, reiingi, stan b. dobry, - 27.000 zł. Lubin, tel. 
0603/79-95-99 po godz.18
FIAT PANDA na białych tablicach, najchętniej 900 ccm. Ja
wor, tel. 076/870-86-36
FIAT PANDA zarejestrowany, stan ogólny dobry, nie wyma
gający remontu blacharki, z ok. Wrocławia, do 2:500 zł, pil
ne. Wrodaw, tel. 0502/31-65-51 
FIAT PANDA, 1991/93 r., 750 ccm rozbity, uszkodzony, z 
dokumentacją. Bogatynia, teł. 075/775-01-33 po godz. 20 
FIAT PANDA, 1991/93 r., 750 ccm rozbity, uszkodzony, z 
dokumentacją. Zgorzelec, tel. 075/775-01 ̂ 33 po godz. 20 
FIAT PUNTO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadku. Wrodaw, tel. 
0601/80-99-18
FIAT PUNTO, BRAVA, 1997/99 r.. Wrocław, tel. 
071/353-55-74,0502/43-40-74 
FIAT REGATA, 1986/88 r. poj. 1,7-1,9 D, najchętniej od I 
właściciela - do 4.000 zł. Ząbkowice śląskie , tel. 
074/641-11-97 po godz. 20
FIAT SEICENTO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
FIAT SEICENTO, 2001 r.. Wrodaw, tel. 0602/60-26-37 
FIAT TEMPRA, 1991/95 r. poj. 1.6 lub 1.9 TD, może być na 
częśd, na zachodnich tablicach. Ryczeń, tel. 065/544-46-25, 
0601/05-81-98
FIAT TIPO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
FIAT UNO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
FIAT UNO od 1991 r., od I-II właściciela - do 8.000 zł. Wro
daw, tel. 329-6540
FIAT UNO po 1993 r., uszkodzony lub cały. Wrodaw, tel. 
0601/71-69-78
FIAT UNO, 1978/88 r., 1700 ccm, diesel na części, kpi. do
kumentacja. Żary, tel. 068/374-96-02 
FIAT UNO, 1988/89 r., rodzaj silnika obojętny, uszkodzony 
lub spalony, zarejestrowany w kraju. Legnica, teł. 
076/722-69-33
FIAT UNO, 1989/98 r. 3-drzwiowy, bez prawa rejestracji. 
Jelenia Góra, tel. 0603/61 -59-50,0609/26-96-78 
FIAT UNO, 1991/93 r. stan dobry, 5-drżwiowy, mała poj., nie 

'biały. Wrodaw, tel. 071/355-24-27,0605/14-41-11 
FIAT UNO, 1992 r., 1000 ccm na białych tablicach. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-67-38
FIAT UNO. 1996 r., 1000 ccm lub Opel Corsa, Ford Fiesta, 
najlepiej z salonu, automatic. może być Opel Astra, Eskort, 
z lat 91-93, w cenie do 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/29-3846,0606/14-35-99 
FIAT UNO, 1996/97 r., 1000 ccm w cenie do 12.000 zł. Wro
cław, tel. 0600/29-3846
FORD po 1988 r., diesel lub benzyna ♦ gaz, w rozliczeniu 
nowe części zamienne ze zlikwidowanego sklepu motoryza
cyjnego, warte ok. 6.000 zł + dopłata, w cenie do 17.000 zl. 
Lubachów, tel. 074/850-99-38,0502/52-04-87

FORD, diesel może być lekko uszkodzony, w cenie do 12.000 
zł. Wschowa, tel. 065/540-1346,0603/25-31-02 
FORD ECONOVAN na zachodnich tablicach. Brzeg, tel. 
0603/10-46-24
FORD ESCORT od 1986 r„  w cenie do 5.200 zł. Lutomia, 
tel. 074/850-28-94
FORD ESCORT, 1980/85 r. starym model, na białych tabli
cach. Piechowice, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/63-96-19 
FORD ESCORT, 1983/84 r. stan dobry - do 2.500 zł. śdna- 
wa, tel. 0605/41-61-25 ~ .
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm lub 1300 ccm, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, na białych tablicach. Chojnów, tel. 
0602/23-29-81
FORD ESCORT, 1990 r „  Paczków, tel. 077/431-77-52, 
0602/67-58-35
FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrodaw, lef. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy, szy
berdach, na białych tablicach, w cenie do 1.500 DEM. Zielo
na Góra, tel. 0603/62-78-62
FORD ESCORT, 1992/93 r. b. uszkodzony, kpi. dokumenta
cja. Żarów, tel. 0605/24-77-36 
FORD ESCORT, 1996 r. najlepiej z salonu, automatic, z lat 
1991/93, w cenie do 12.000 zł. Wrocław, tel. 0600/29-38-46, 
0606/14-35-99
FORD ESCORT KOMBI, 1996/98 r.. 1800 ccm, turbo D peł
ne wyposażenie, szyberdach, reiingi dachowe, stan b. do
bry, - 27.000 zł. Lubin, tel. 0603/79-95-99 po godz.18 
FORD ESCORT, FIESTA, 1991/94 r. skorodowany, spalony, 
po kradzieży lub do lakierowania, zarejestrowany w kraju. 
Legnica, tel. 0609/15-20-57
FORD ESCORT, FIESTA, SIERRA osobowe lub busy, bez 
do małego remontu, w całości lub na części. Bolesławiec, 
tel. 0608/34-51-30
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub do 
remontu, zarejestrowany, składak, Z łotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57 
FORD FIESTA, 1991/95 r., 1400 ccm 5-drzwiowy, bez pra
wa rejestracji, stan b. dobry. Wrodaw, tel. 0604/24-78-79 
FORD FIESTA, 1996 r. najlepiej z salonu, automatic, z lat 

‘ 1991/93, w cenie do 12.000 zł. Wrocław, tel. 0600/29-38-46, 
0606/14-35-99
FORD FIESTA, ESCORT, 1991/93 r., benzyna ♦ gaz , ale 
najchętniej diesla, bez wypadku, kupiony w salonie, stan b. 
dobry, w cenie do 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-08-91 
wewn. 50,0606/14-35-99 w godz. 10-19 
FORD MONDEO KOMBI, TDi od 1997 r., klimatyzacja elek
troniczna. Wrocław, tel. 071/342-91-95 w godz. 15-18, 
0601/7240-10
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r. bogato wyposażony. Świd
nica, tel. 0605/92-71-14 SMS
FORD SCORPIO, 1992/94 r. kombi lub sedan, 2.0i 16V albo 
2.4-2.9i V6, zarejestrowany w Polsce, po wypadku. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD SIERRA, diesel lub inny, może być z instalacją gazo
wą, do oclenia. Ostrów Wlkp., Tel. 0603/24-95-94 
FORD SIERRA, 1985/87 r., 2000 ccm, benzyna na białych 
tablicach. Legnica, tel. 0608/65-2841 
FORD SIERRA, 1986/87 r. hatchback, po wypadku lub sko
rodowany, z dokumentacją. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
FORD TRANSIT VAN może być do remontu, w rozliczeniu 
Toyota Corolla z 1986 r., 1.8D - do 20.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-74-36
FORD TRANSIT krótki, oszklony, osobowy, na białych tabli
cach. Sobótka, teł. 0600/63-30-62 
FORD TRANSIT, 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszkodzo
ny, po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tablicach. Wro
daw, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., 2500 ccm, diesel na bia
łych tablicach. Wrodaw, tel. 0608/01-75-70 
FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lub blaszak, na białych ta
blicach lub rej. w Polsce, po wypadku. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, uszko
dzony lub po wypadku, rej. na 3 .5 1 (całk. masa). Wrocław, 
tel. 349-27-14
FORD TRANSIT, 1990/96 r., 2500 ccm, diesel zarejestro
wany, techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 0606/14-33-94 
FORD TRANSIT, 1991/95 r., 2500 ccm, diesel na niemiec
kich tablicach lub na umowę, bez dokumentacji, w b. do
brym stanie, mile widziany biały kolor. Jelenia Góra, tel. 
0603/48-66-26
FORD TRANSIT, 1991/96 r., benzyna, diesel oszklony, z sie
dzeniami, na zachodnich tablicach. Oława, tel. 0603/10-46-24 
FORD TRANSIT, 1993 r., krótki, oszklony, z siedzeniami, 
8-osobowy, na białych tablicach. Wrodaw, tel. 0607/53-52-90, 
0607/30-63-71
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, rej. 
w kraju. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD, MECEDES, AUDI po 1988 r., diesel lub benzyna, 
inst. gazowa, w rozliczeniu dam nowe części zamienne ze 
zlikwidowanego sklepu motoryzacyjnego, warte ok. 6 tys. zł 
+ dopłata do 17.000 zł. Lubachów 3. gm. Świdnica, tel. 
074/850-99-38 SMS: 0502/52-04-87 
HONDA ACCORD, 1983/86 r., benzyna w dobrym stanie, 
na zachodnich tablicach. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 
HONDA ACĆ%RD, 1987/89 r. 4-drzwiowy, na białych tabli
cach • do 2.000 zł. Głogów, tel. 0604/7744-65 
HONDA ACCORD, 1994 r. 4-drzwiowy, na białych tablicach, 
na części. Jawor, tel. 0607/41-62-53 
HONDA CRX, 1991 r.. 1600 ccm, 16V, na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 0602/83-18-16
HONDA CRX, 1991/92 r „  1600 ccm, 16V czarny, na białych 
tablicach - do 2.500 DEM., tel. 0504/92-38-68

IVECO 35-12,1996/99 r., 2800 ccm, TDI zadbany, plande
ka, o wymiarach 420 x 220 x 225 cm (mogą być inne), bez 
wypadku, pilne. Oleśnica, tel. 0601/78-01-84 
IVECO 59-12,1996 r., 2800 ccm, TDI skrzynia ład., 520 x 
230 x 230, plandeka, bez wypadku, zadbany, pilne. Oleśni
ca, tel. 0601/78-01-84

IVECO 59-12,1996/99 r., 2600 ccm, TDi wym. 520 x 230 x 
230, plandeka, bez wypadku, zadbany. Oleśnica, woj. wro
cławskie, tel. 0601/78-01-84
LADA 2107 może być uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 344-4242,0608/75-16-34 
LUBILN II, III skrzyniowy, uszkodzony, przedłużony. Wilk
szyn, tel. 071/396-36-21
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
LUBLIN II, 1995/98 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrodaw, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
LUBLIN III, 1999/00 r., 2400 ccm, turbo D blaszak, kontener 
lub przejmę kredyt albo leasing. Wrocław, tel. 361-69-69 
MAZDA 323,1700 ccm, diesel w b. dobrym stanie, z udoku
mentowanym pochodzeniem. Wrodaw, tel. 0603/30-64-06 
MAZDA 323, 1984/87 r. do remontu. Zielona Góra, tel. 
068/320-89-17
MAZOA626,1989/92 r. 2.0-2.2. z zachodnią dokumentacją, 
stan b. dobry. Wrodaw, tel. 0600/61-90-60 
MAZDA 626, 1992/93 r. całkowicie zniszczony lub mocno 
uszkodzony. Jawor, tel. 0608/08-81-17 
MERCEDES po 1988 r., diesel lub benzyna + gaz, w rozli
czeniu nowe częśd zamienne ze zlikwidowanego sklepu 
motoryzacyjnego, warte ok. 6.000 zł t  dopłata, w cenie do
17.000 zł. Lubachów, tel. 074/850-99-38,0502/52-04-87 
MERCEDES 123 stan dobry, na białych tablicach. Kłodzko, 
tel. 0607/40-77-23
MERCEDES 123 D, 124 D, 190 D, 1980/93 r., diesel do nie
wielkich poprawek blacharsko-lakierniczych, mechanicznych, 
po wypadku lub stan b. dobry, w przystępnej cenie. Wro
cław, tel. 0603/85-23-25
MERCEDES 124 KOMBI. 1989/93 r. uszkodzony, kpi. doku
mentacja. Leszno, tel. 0607/09-85-14 Niemcy, 
0049/160-99-55-01-00
MERCEDES 124,1991/94 r., diesel, turbo O sedan lub kom
bi, może być taxi, na zachodnich tablicach. Brzeg, tel. 
0603/10-46-24
MERCEDES 140,1992/95 r., 3200 ccm, benzyna uszkodzo
ny lub po spaleniu, z polską dokumentacją. Wrocław, tel. 
0608/27-21-22
MERCEDES 190,1980/94 r., diesel do poprawek blachar- 
sko-lakiemiczych, mechanicznych, po wypadku, stan b. do
bry lub zlecę sprowadzenie. Wrocław, teł. 37247-88 
MERCEDES 200 123 D, 1979-84 r., 2000 ccm zadbany, w 
b. dobrym stanie, bez korozji. Dzierżoniów, tel. 074/831-19-15 
MERCEDES 207 D może być do remontu. Legnica, tel. 
0609/25-31-93
MERCEDES 207, 307 D, 1980/90 r., diesel 2.4/3.0, może
być do remontu lub uszkodzony, do 16.000 zł. Grabowno,
tel. 065/543-68-15,0605/85-56-57
MERCEDES 207, 410,1980/93 r., 2400 ccm, diesel może
być do remontu, do 20.000 zł. Leszno, tel. 065/544-44-21,
0605/85-57-21
MERCEDES 208,1989/94 r., diesel zarejestrowany, techn. 
sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 0606/14-33-94 
MERCEDES 208, 308, 1993 r. blaszak, może być uszko
dzony. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
MERCEDES 308,1989/94 r., diesel zarejestrowany, techn. 
sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 0606/14-33-94 
MERCEDES 310 D może być do remontu. Legnica, tel. 
0609/25-31-93
MERCEDES 310,1989/94 r., diesel zarejestrowany, techn. 
sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 0606/14-33-94 ,
MERCEDES 310 D, 1990/95 r., diesel zadbany, do popra
wek blacharsko-lakierniczych, w b. dobrym stanie. Oława, 
tel. 0607/81-54-10
MERCEDES 508 skrzyniowy lub inny. Siemkowice, tel. 

.043/841-74-48,0603/58-95-08 
MERCEDES SPRINTER 410,1989/94 r., diesel zarejestro
wany, techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 0606/14-33-94 
MERCEDES SPRINTER 4 10 ,1990/93~r., 2900 ccm MAXI, 
kontener, blaszak. Wrocław, tel. 0607/45-77?51 
MERCEDES SPRINTER, 1995/98 r. blaszak. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
MITSUBISHI CANTER od 1992 r., na białych tablicach. Wro
cław, tel. 071/788-60-95,0601/7046-16 
MITSUBISHI CORDIA na zachodnich tablicach. Chojnów, 
tel. 076/819-18-87

MITSUBISHI ECLIPSE może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
0501/34-31-72
MITSUBISHI L300,1984 r. na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 0503/99-07-05
MITSUBISHI L300,1995/96 r., diesel osobowy, na zachod
nich tablicach. Brzeg, teł. 0603/10-46-24 
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1984/87 r., benzyna na za
chodnich tablicach. Brzeg, tel. 0603/10-46-24 
NISSAN 300 ZX. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
NISSAN BLUEBIRD, 1986/90 r., benzyna, diesel na białych 
tablicach, stan b. dobry. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 
NISSAN NAVARA PICK-UP, 1999 r., 2500 ccm, turbo D stan 
dobry, bogate wyposażenie, w cenie do 70.000 zł. Leszno, 
tel. 065/52043-30 po godz. 18,0605/54-11-78
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NISSAN PATROL GR, 1997/..w ciemnym kolęrce, orurowa
ny, zarejestrowany na 7;OSób, ., tel. 0601/76-24-77 
NISSAN SUtfNY, benzyna, diesel po wypadku, dó remontu 
lub na zachódnich tablicach oraz Mercedes 123,126, Mer
cedes 207,307 bus, lub VW LT do remontu lub na zachod
nich tablicach. Bolesławiec, tel. 0604/6^-5847 
NISSAN SUNNY KOMBI, 1986 r., 1700 ccm, diesel, może 
być uszkodzony silnik, karoseria w dobrym stanie. Kępno, 
tel. 062/782-29-75
NISSAN SUNNY, 1988/89 r,; 1700 ccm, diesel na białych
tablicach. Grodków, tel. 077/415-46-68
OPEL, diesel może być lekko uszkodzony, w cenie do 12.000
zł. Wschowa, tel. 065/540-1346,0603/25-31-02
OPEL, 1987/91 r. z silnikiem o poj. do 2000 ccm, w cenie do
9.000 zł, może być do poprawek lakierniczych. Zbąszyń, tel.
0607/15-01:59 ;
OPEL ASCONA, 1600 cem, diesel na białych tablicach. So
bieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/65-59-61 
OPEL ASTRA stan idealny, do 10.000 zl. Domaniów, woj. 
wrocławskie, tel. .0603/12-74-09 
OPEL ASTRA po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/2345-49
OPELASTRA, 1990/97 r., benzyna, diesel najchętniej od I 
właściciela, bez wypadku, w b. dobrym stanie albo do po
prawek blacharsko-lakierniczych lub zlecę sprowadzenie. 
Wrodaw, tel. 37247-88
OPEL ASTRA, 1991/95 r. może być do drobnych napraw. 
Góra, tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56 
OPEL ASTRA, 1992/94 r. na części. Namysłów, tel. 
077/41049-10,0602/43-0941 
OPELASTRA, 1995/96 r., 1700 ccm', TDi, Isuzu, stan 6. 
dobry, pod. powietrzna, centralny zamek, pilot, bez wypad
ku, wspomaganie, classik lub kombi z roletą i kra tą.., tel. 
0606/18-84-74
OPEL ASTRA, 1996 r. najlepiej z salonu, automatic, z lat 
1991/93, w cenie do 12.000 zł. Wrocław, tel. 0600/29-3846, 
0606/14-35-99
OPEL CALIBRA po 1991 r., może być uszkodzony lub po 
drobnej kradzieży, na białych tablicach. Twardogóra, tel. 
0605/60-33-12
OPEL CORSA po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
OPEL CORSA, 1981/89 r., 1000 ccm 1300 ccm, do remon: 
tu, po wypadku. Jawor, tel. 076/870-61-59 
OPEL CORSA, 1990/97 r., benzyna, diesel najchętniej od I 
właściciela, bez wypadku, w b. dobrym stanie albo do po
prawek blacharsko-lakierniczych lub zlecę sprowadzenie. 
Wrodaw, tel. 37247-88
OPEL CORSA, 1991/95 r. może być do drobnych napraw. 
Góra, tel. 065/543-37-20,0501/70-04-56 
OPEL CORSA, 1993 r. mocno uszkodzony lub spalony, za
rejestrowany w kraju, pełna dokumentacja; Wrocław, tel. 
0608/52-03-08,0502/54-08-12 
OPEL CORSA, 1996 r. najlepiej z salonu, automatic, z lat 
1991/93, w cenie do 12.000 zł. Wrocław, tel. 0600/29-38-46, 
0606/14-35-99
OPEL CORSA, ASTRA, benzyna ♦ gaz lub diesla (najchęt
niej), bez wypadku, kupiony w salonie, stan b. dobry, w ce
nie do 12.500 zł. Wrodaw, tel. 071/346-08-91 wewn. 50, 
0606/14-35-99 w godz. 10-19
OPEL KADETT po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,' 
0603/23-4549

OPEL KADETT GSI bez wypadku, na białych tablicach. 
Wrodaw, tel. 328-11-81,0602/48-56-95 
OPEL KADETT, 1981/84 r., 1300 ccm bez prawa rejestracji, 
stan b. dobry, do 800 z ł. ,. tel. 0608/19-64-30 
OPEL KADETT, 1983/90 r., 1600 ccm, diesel, na białych 
tablicach, 5-drzwiowy, stan b. dobry, w rozsądnej cenie, zde
cydowanie. Iwiny, tel. 076/818-0042,0600/30-67-24 . 
OPEL KADETT, 1985/91 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
OPEL KADETT KOMBI, 1985/92 r. może być do małego 
remontu. Wrodaw, teł. 0606/93-82-96 
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
OPEL KADETT, 1986/89 r., 1300 ccm, benzyna do remon
tu, skorodowany, z ważną rejestracją. Bolesławiec, tel. 
0606/72-79-76
OPEL KADETT, 1987/88 r., diesel stan b. dobry lub lekko 
uszkodzony. Wrocław, tel. 361-30-79 po godz.20 
OPEL KADETT SEDAN, 1987/89 r. może być. do remontu 
blachari, 4-drzwiowy, do 3.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/78244-13
OPEL KADETT, 1988/90 r., diesel 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
zadbany. Wrodaw, tel. 361-30-79 po godz. 17 
OPEL KADETT, 1989/91 r. ciemny kolor, najchętniej bogate 
wersje lub GSi, na białych tablicach, pilne. Wrocław, tel. 
0600/88-1543
OPEL KADETT, 1991 r.. Paczków, tel. 077/431-77-52, 
0602/67-58-35
OPEL KADETT, 1998/99 r., 1600 ccm, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach. Chojnów, tel. 0604/75-81-96 
OPEL MANTA na białych tablicach, stan b. dobry. Kalisz, 
tel. 062/761-26-66
OPEL OMEGA po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/234549
OPEL OMEGA, 1987/92 r., diesel stan dobry, na białych ta
blicach. Oleśnica, tak 0503/89-92-39 
OPEL OMEGA, 1987/92 r. może być do małego remontu. 
Wrodaw, tel. 0606/93^-82-96 - ^
OPEL OMEGA, 1990 r., diesel uszkodzony, z silnikiem die
sla, w dobrym stanie., tel. 075/724-82-00 
OPEL OMEGA SEDAN, 1991/93 r., 2000 ccm chętnie wer
sja Diamond lub CD, na białych tablicach -. Wrocław, tel.
341-6544,0502/96-51-22
OPEL OMEGA KOMBI, 1992/93 r., 2300 ccm, turbo D stan
b. dobry, może być do sprowadzenia z Niemiec. Wrocław,
tel. 071/346-22-35,0604/57-62-32
OPEL OMEGA B SEDAN, 1995/98 r., 2500 ccm, benzyna
stan b. dobry, na białych tablicach. Oborniki śląskie, tel.
0503/89-92-39
OPEL REKORD, 2300 ccm, diesel na białych tablicach. So
bieszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/65-59-61 
OPEL REKORD KOMBI, 1985/87 r. na białych tablicach. 
Dobrodzień, tel. 034/353-74-32 wieczorem 
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel na części, na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 0601/07-92-80 
OPEL VECTRA stan idealny, do 10.000 zł. Domaniów, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/12-74-09 
OPEL VECTRA, 2000 ccm, DTI może być lekko uszkodzo
ny lub do sprowadzenia, do 29.000 zł. Lubin, tel. 

^  076/842-18-00 po godz. 17
OPEL VECTRA po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-4549
OPEL VECTRA A na białych tablicach lub uszkodzony, na 
części. Wrocław, tel. 0503/79-99-02 
OPEL VECTRA, 1990/97 r., benzyna, diesel najchętniej od I 
właśdciela, bez wypadku, w b. dobrym stanie albo do po
prawek blacharsko-lakierniczych lub zlecę sprowadzenie. 
Wrocław, tel. 37247-88

OPEL VECTRA, ASTRA od 1990 r. - do 12 000 zł. W sclw 
wa, tel. 0603/87-4646
PEUGEOT 205 poj. silnika do 1200 ccm, 5-drzwiowy. beż 
wypadku, oryg. lakier, garażowany, bez korozji, w cenie do
9.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-34-72 Ł 
PEUGEOT 205, 1984/92 r. może być do małego remontu. 
Wrodaw, 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. Wrodaw, tel. 071/341-61 -82,0604/06-55-32 
PEUGEOT 309, diesel na białych tablicach, stan blacharki 
obojętny, możliwy odbiór w Niemczech. Legnica, tel. 
076/858-22-94,0049/17-19-60-15-37 Niemcy 
PEUGEOT 405 z uszkodzonym silnikiem lub do lakierowa
nia. Kalisz, tel. 062/503-05-57 
PEUGEOT 406 SEDAN, 2000 r. części oraz kpi. felg, opony 
rozm. 15’. Wrodaw, tel. 0602/17-31-23 
PEUGEOT J5, 1988/89 r. max. długi i wysoki, na białych 
tablicach, - 3.000 zł. Rączyce, tel. 062/733-2843 po godz. 20 
POLONEZ, diesel stan idealny, do 10.000 zl. Domaniów, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/12-74-09 
POLONEZ może być uszkodzony lub do remontu. Wrodaw, 
tel. 3444242,0608/75-16-34 
POLONEZ, 1989/90 r.. Milicz, tel. 0607/37-91-24 
POLONEZ, 1993/96 r. 1500 lub 1600 ccm, kolor obojętny, z 
inst. gazową, w cenie do 5.000 zł. Leszno, tel. 065/526-62-68 
POLONEZ'GLE; 1996 r. I właścicie l. Oława, tel. 
071/31348-00
POLONEZ CARO w dobrym stanie. Wrocław, teł. 
071/36444-08
POLONEZ CARO z inst. gazową, do 5.000 zł, na raty. Wro
cław, tel. 341-69-28 po godz. 20 
POLONEZ CARO stan obojętny. Wrodaw, tel. 0502/84-72-88 
POLONEZ CARO, 1990/98 r. stan dobry lub do remontu z 
gazem, lub bez gazu. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 
0605/1441-11
POLONEZ CARO, 1991/97 r. stan obojętny. Wrodaw, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1991/98 r. może być do małego remon
tu. Wrodaw, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO, 1991/99 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. Wro
daw, tel. 0601/80-99-18
POLONEZ TRUCK może być do remontu. Wrocław, tei.
341-64-61,0608/25-02-11
POLONEZ TRUCK, 1993/96 r., diesel 5-osobowy. gaz. Ja
ników, tel. 071/303-03-28,0607/5049-25 
POLONEZ TRUCK, 1993/97 r. stan obojętny. Wrodaw, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK, 1993/98 r. może być do małego remon
tu. Wrodaw, 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, teł. 
0603/85-13-62
POLONEZ TRUCK, 1994/99 r. bez wypadku, stan dobry. 
Legnica, tel. 076/722-9043,0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK, 2000/01 r. chętnie bez zabudowy, insL

gazowa, krótki lub zamienię na rocznik 1995 *  dopłata. Wro
cław, tel. 071/346-26-02
PONTIAC LE MANS na białych tablicach. Śrem, tel. 
0608/51-9147
PORSCHE 911 lub inny model z lat 70., może być uszko
dzony. Wrodaw, tel. 0600/21-61-17 
PORSCHE 924,911 uszkodzony lub do remontu. Wrocław, 
tel. 0502/50-86-13
RENAULT, 1987/91 r. z silnikiem o poj. do 2000 ccm. w ce
nie do 9.000 zł, może być do poprawek lakierniczych. Zbą
szyń, tel. 0607/15-01-59
RENAULT 19, benzyna + gaz , najchętniej diesla, z lat 
1991/93, bez wypadku, kupiony w salonie, stan b. dobry, w 
cenie do 12.500 zł. Wrodaw, tel. 071/346-08-91 wewn. 50, 
0606/14-35-99 w godz. 10-19 
RENAULT 19,1990/91 r. na zachodnich tablicach. Legnica, 
tel. 0604/80-17-56
RENAULT 19 CHAMADE, 1990/92 r., diesel, gaz stan b. 
dobry, z możliwośdą zarejestrowania, do 8.500 zł. Legnica, 
tel. 076/722-90-64
RENAULT 19, PEUGEOT 405,1994 r., 1900 ccm, -16.000
zł. Rzeszów, tel. 0604/65-41
RENAULT 20,30. benzyna. Wrocław, tel. 352-25-80
RENAULT 21 SEDAN, 1990/91 r., 2000 ccm, benzyna na
białych tablicach - do 1.800 zł. Wrodaw, tel. 0603/104147
RENAULT 5 od 1985 r., pełna dokumentacja. Wrocław, tel.
0607/18-20-60
RENAULT CLIO po wypadku/Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-4549
RENAULT LAGUNA po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/234549 
RENAULT MEGANE po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/234 549 
RENAULT SAFRANE, 1993/96 r. moćno uszkodzony, z do
kumentacją, o poj. od 2.0 do 3.0, na zachodnich tablicach. 
Legnica, tel. 0501/60-8649
RENAULT SCENIC po wypadku. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/234549 
ROBUR izoterma, 2 sztuki.., tel. 0502/98-72-12 
ROVER 400 SEDAN, 1996/99 r. nie biały, w idealnym sta
nie, z kpi. dokumentacją, w cenie 20-30 tys. zł lub taniej 
uszkodzony, ew. Opel Omega B sedan, Nissan Primera, Ford 
Mondeo. Wieluń, tel. 0607/43-1143 
SAMOCHÓD każdy, pow. 88 r., na białych tablicach. Gło
gów. tel. 076/837-10-95.0607/51-90-90 
SAMOCHÓD każdy, który chcesz zezłomować, w rozsądnej 
cenie, za gotówkę. Oława, tel. 071/30146-26,0602/28-7645 
SAMOCHÓD lekko uszkodzony lub do lakierowania, chęt
nie diesel, w cenie do 20.000 zł. Wrocław, tel. 0606/40-66-05 
SAMOCHÓD OSOBOWY, DOSTAWCZY, 1995/01 r. po oka
zyjnych cenach, na części.., tel. 0609/59-02-30 
SAMOCHÓD UŻYWANY, 1997/00 r. z homologacją, na fir
mę - do 25.000 zł. Wrocław, tel. 0605/43-33-97 
SEAT stan idealny, do 10.000 zł. Domaniów, woj. wrocław
skie, tel. 0603/12-74-09
SEAT CORDOBA kupiony w kraju. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80,0607/83-71-95 
SEAT IBIZA, 1200 ccm z systemem Porsche, 5-drzwiowy, 
w dobrym stanie, najchętniej czerwony, srebrny lub biały, w 
cenie do 7.500 zł. Wrodaw, tel. 071/321-9045 wieczorem 
SEAT IBIZA, 1993/97 r.. Nysa. tel. 077/433-06-50 
SEAT TOLEDO, 1992/93 r. 1.6 lub 1.8E, po spaleniu lub 
kompletnie rozbity, z polską dokumentacją. Ostrów Wlkp., 
tel. 0600/11-75-60
SKODA 105 może być uszkodzony lub do remontu. Wro
cław, tel. 3444 2 42,0608/75-16-34 
SKODA FAVORIT, benzyna + gaz z lat 1991/93, bez wypad
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ku, kupiony w salonie, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
071/346-08-91 wewn. 50,0606/14-35-99 w godz. 10-19 
SKODA FAVORIT; 1991/93 r.. Paczków, tel. 077/431-77-52, 
0602/67-58-35
SKODA FAVORIT, FEUCIA do remontu lub po wypadku. 
Wrocław, tel. 0501/48-57-50
SKODA FEUCIA bez wypadku, I właściciel, z salonu. Złoty 
Stok, tel. 0608/47-58-97
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1996/01 r.. Wrocław, tel. 
071/372-66-84,0601/70-90-49 
SKODA FEUCIA, FAVORIT może być bardzo mocno uszko
dzony, po wypadku. Kłodzko, tel. 074/868-53-87 
SKODA OCTAVIA, 1900 ccm, TDI może być lekko uszko
dzony lub do sprowadzenia, do 29.000 zi. Lubin, tel. 
076/842-18-00 po godz. 17
SKODA PICK-UP mała chłodnia. Wrocław, tel. 0601/70-90-49 
STAR 1142, 742 Lublin; osobowy - bus. Wrocław, tel. 
0600/63-30-62
STAR, JELCZ do remontu lub na części. Kochlice, tel. 
076/857-02-45
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 2000 r., 1600 ccm, benzyna na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 0607/53-75-00 
TOYOTA CARINA E benzyna lub diesel, uszkodzony, bez 
prawa re jestracji lub zarejestrowany. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
TOYOTA CEUCA, 1988/92 r. 1.6-2.2i, stan b. dobry, na za
chodnich tablicach. Oława, tel. 0503/89-92-39 
TOYOTA COROLLA, 1988/93 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
TOYOTA PREVIA, 1991 r. lekko uszkodzony. Legnica, tel. 
076/857-53-05.076/722-95-33,0604/80-17-56 
TRABANT ze sprawnym silnikiem i skrzynią biegów, może 
być bez prawa rejestracji lub uszkodzony, z okolic Pielgrzym
ki, Twardocic lub Nowego Kościoła, stan obojętny. Lubin, tel. 
0604/31-33-48
TRABANT POLO mały przebieg, chętnie przystosowany dla 
niepełnosprawnych, stan idealny, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/393-07-74
UAZ lub w rozliczeniu silnik, do VW Golfa II, 1800 ccm, 130 
KM. Wrocław, tel. 0602/89-72-84 
VW, diesel może być lekko uszkodzony, w cenie do 12.000 
zł. Wschowa, tel. 065/540-13-46,0603/25-31-02 
VW BUS T4 multivan, 1.9 fb l ,  do 1995 r., na białych tabli
cach, do oclenia, może być lekko uszkodzony, w rozsądnej 
cenie. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
VW BUS, 1978/79 r. .ogórek", blaszak, może być do napra- 
wy, w rozliczeniu wzmacniacz samochodowy Magnat 1000 
W. Świdnica, tel. 074/640-66-01 
VW BUS, 1980 r., diesel na białych tablicach. Sżprotawa, 
tel. 068/376-32-71 -
VW CADDY stan b. dobry. Wieruszów, tel. 0602/22-06-35 
VW DERBY, 1983/85 r., 900 ccm 1300 ccm, do remontu, po 
wypadku. Jawor, tel. 076/870-61-59 
VW GOLF stan idealny, do 10.000 zł. Domaniów, woj. wro
cławskie, tel. 0603/12-74-09
VW GOLF II 4-drzwiowy, po wypadku, uszkodzony. Jelenia 
Góra, tel. 0606/17-24-79
VW GOLF po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
VW GOLF po wypadku. Oleśnica, tel. 0605/12-21-41 
VW GOLF II, 1800 ccm, GTI, 16V el. otw. szyby, 3-drzwio
wy, szerokie zderzaki, komputer, wspomaganie, z klimaty
zacją lub bez, z lat 88-90, raty. Wrocław, tel. 0503/30-91-64 
VW GOLF III, 1400 ccm, benzyna lekko uszkodzony, do
15.000 zł. Wrocław, tel. 311-64-70 
VW GOLF, diesel stan dobry, w cenie do 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-26-26,0502/30-01-08 
VW GOLF 1,1980/84 r„ diesel stan b. dobry, na białych ta
blicach. Wrocław, tel. 0503/89-92-39 
VW GOLF I, 1981/83 r., 1600 ccm, diesel. Wrocław, tel.
361-30-79
VW GOLF II, 1984/90 r. uszkodzony, bez silnika lub z uszko
dzonym, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57 -
VW GOLF 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. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VW GOLF II, III, 1984/96 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82.0604/06-55-32 
VW GOLF, 1987/90 r. E lub D, po wypadku, spaleniu, z pol
ską dokumentacją. Opole, tel. 0606/99-43-65 
VW GOLF II, 1988/90 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy, ciem
ny kolor, na białych tablicach lub bez dokumentacji. Choj
nów, tel. 0502/20-66-10
VW GOLF, 1989/90 r.. Paczków, tel. 077/431-77-52, 
0602/67-58-35
VW GOLF, 1990-92 r. rozbity, sprawny silnik. Ostrzeszów, 
tel. 0503/59-63-94
VW GOLF KOMBI, 1991/94 r., 1043 ccm na białych tabli
cach. Mirków, tel. 0605/12-21-41 
VW GOLF III, 1992/93 r. o poj. 1.6-1.8 wtrysk, do 3.000 DEM. 
Legnica, tel. 0604/88-93-27
VW GOLF III, 1992/95 r., benzyna, diesel na zachodnich 
tablicach.'Oława, tel. 0603/10-46-24 
VW GOLF, PASSAT, POLO, VENTO, 1987/96 r., benzyna, 
diesel do drobnych poprawek blacharskich, lakierniczych, po 
wypadku, lub stan b; dobry, lub zlecę sprowadzenie w cenie 
do uzgodnienia. Wrocław, tel. 0607/81-54-10 
VW JETTA stan idealny, do 10.000 zł. Domaniów, woj. wro
cławskie, tel. 0603/12-74-09 
VW LT 35 do remontu. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW PASSAT po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
VW PASSAT po wypadku. Oleśnica, tel. 0605/12-21-41 
VW PASSAT KOMBI lub Audi 100 C4 albo Seat Toledo, stan 
b. dobry, w cenie do 10.000 zł, w rozliczeniu wykonam na
grobek granitowy. Wrocław, tel. 0603/93-67-86 
VW PASSAT, diesel stan dobry, w cenie do 2.500 zł. Wro
cław, tel. 071/372-26-26,0502/30-01-08 
VW PASSAT na białych tablicach lub na części. Wrocław, 
tel. 0503/79-99-02
VW PASSAT KOMBI, 1983/86 r., 1600 ccm, diesel, turbo D 
na białych tablicach. Prudnik, tel. 077/437-64r3 0 /: 
0608/79-98-58
VW PASSAT KOMBI, 1983/87 r., diesel do remontu. Prud
nik, tel. 077/437-61-30
VW PASSAT, 1984/92 r. uszkodzony, bez silnika, z uszko
dzonym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1985/88 r., 1600 ccm, diesel po spaleniu, do 
remontu kapitalnego, zarejestrowany w kraju. Wrocław, tel. 
0607/81-69-46
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel z uszkodzo
nym silnikiem, zarejestrowany. Zawidów, tel. 075/778-84-66 
VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrodaw, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW PASSAT SEDAN, 1988/94 k  1600 lub 1900 ccm, diesel 
- do 2.500 DEM. Niemodlin, tel. 077/460-73-18, 
0604/82-52-39
VW PASSAT, 1988/94 r., 1900 ccm, diesel może być na bia
łych tablicach. Opole, tel. 0601/50-81-89

VW PASSAT CL, 1990 r. na białych tablicach. Zielona Góra, 
tel. 0605/74-9Ś-28
VW PASSAT, łfl91/92 r., 1600 ccm, diesel na zachodnich 
tablicach, do 3.QQ0 DEM. Legnica, tel. 0604/88-93-27 
VW PASSAT SEDAN, KOMBI, 1991/93 r., benzyna, diesel 
na zachodnich tablicach. Oława, tel. 0603/10-46-24 
VW POLO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49 V  
VW POLO po wypadku. Ófeśpica, tel. 0605/12-21-41 
VW POLO, 1986/87 r. stan b. dobry lub lekko uszkodzony. 
Wrocław, tel. 361-30-79 po godz.20 
VW POLO FOX, 1987/89 r.. Wrocław, tel. 361-30-79 
VW POLO, 1989/94 r. może być do małego remontu. Wro
cław, tel. 0606/93-82-96 .
VW POLO, 1989/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW POLO, 1989/96 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW POLO FOX, 1991/94 r., 1000 ccm na białych tablicach. 
Mirków, tel. 0605/12-21-41
VW POLO, 1995 r. 3-drzwiowy, kpi. siedzeń, tylna półka, 
pasy. Gościszów, tel. 075/736-75-87 
VW POLO CLASSIC, 1996/98 r., benzyna w b. dobrym sta
nie, na zachodnich tablicach. Oleśnica, tel. 0503/89-92-39 
VW SCIROCCO GTI, 1983/88 r., 1600 ccm, benzyna po 
wypadku, mocno uszkodzony lub do remontu, zarejestrowa
ny w kraju. Świnoujście, tel. 0502/26-35-54 
VW SHARAN, 1997/99 r., 1900 ccm, TDI dobrze wyposażo
ny, .może być mocno uszkodzony. Jelenia-Góra, tel. 
0604/47-41 r86
VW TRANSPORTER T4 ,1991/97 r„  diesel, turbo D oszklo
ny, z siedzeniami, na zachodnich tablicach. Oława, tel. 
0603/10-46-24

VW TRANSPORTER może być do remontu, w rozliczeniu 
Toyota Corolla z 1986 r., 1.8D - do 20.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-74-36
VW TRANSPORTER T4 Mercedes 208D, 31 OD, Ford Transit. 
90/95r, chętnie do poprawek blacharsko-lakierniczych, me
chanicznych po wypadku lub stan bardzo dobry, zlecę spro
wadzenie. Wrocław, tel. 372-47-88 
VW TRANSPORTER, 1984/89 r., diesel uszkodzony silnik, 
na białych tablicach. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW TRANSPORTER T 4 ,1990/93 r., 2400 ccm, diesel krót
ki, niski, podnoszona do góry tylna klapa, napęd 4 x 4, we
basto, oszklony - 22.000 zl gotówką, reszta na raty, do 30.000 
zł. Janusz Kwiatkowski, 55-200 Oława, ul. Baczyńskiego 32 
VW TRANSPORTER T4,. 1990/94 r. może być do małego 
remontu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW TRANSPORTER T 4 ,1990/94 r. może być uszkodzony 
lub do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW TRANSPORTER T4, 1991/94 r.. 2400 ccm, diesel po 
wypadku lub spaleniu. Nowa Sól, tel. 068/387-55-21, 
0602/22-35-84
VW TRANSPORTER T4, 1992/94 r., diesel zadbany, do 
małych popawek blacharsko-lakierniczych, w b. dobrym sta
nie. Oława, tel. 0603/85-23-25 
VW VENTO po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49
VW VENTO po wypadku. Oleśnica, tel. 0605/12-21-41 
VW, OPEL, FORD osobowy, diesel - do 12.000 zł, może być 
lekko uszkodz. Wschowa, tel. 065/540-13-46,0603/25-31-02

KUPIĘ 
CZĘŚCI

ALFA ROME0156,1997 r., 1800 ccm : części przodu, zde
rzak prawy, błotnik, obudowa skrzyni biegów, plastiki, szyba 
przednia. Wrocław, tel. 071/346-23-39 
ALFA ROMEO 33,1400 ccm, benzyna : silnik. Gostyń, tel. 
065/571-42-00
AUD1100, 1985 r., 2000 ccm, diesel : hak, wkład prawy, 
lusterka el. sterowanego. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-45-97,0606/73-25-15 
AUD1100 C 4,1991/94 r., 2800 ccm: części przodu + klima
tyzacja lub całe auto. Głogów, tel. 0603/10-97-64 
AUDI 80 B 4 : częśd przodu, elementy zawieszenia. Jelenia 
Góra, tel. 0603/61 -59-50,0609/26*96-78 
AUDI 80 B 4 : listwy dolne na drzwi i błotniki, rurki do klima
tyzacji. Wschowa, tel. 065/540-10-71 
AUDI 80 B4: różne częśd. Zielona Góra, tel. 0608/83-26-71 
AUDI 80 B4,1994 r . : maska, poduszki, lampy, drzwi, błotni
ki, nadkola, chłodnica. Wrodaw, tel. 0602/26-76-79 
AUDI 80 B4, 1994 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/26-76-79
AUDI A 6 ,1996 r . : reflektory ksenonowe, poduszka pow. + 
deska, częśd przodu do 2500 ccm TDi, skóry. Wrocław, tel. 
0605/68-81-77
AVIA A31 : kpi. szczęk hamulcowych, używane. Wrocław, 
te l.0607/28-47-15
BMW E-36: części przodu. Wrocław, tel. 071/357-25-22 
BMW 3 E-21: reflektory podwójne, prostokątne, Z atrapą.., 
tel. 0605/66-11-98
BMW 3 E-21,1978/82 r. .rekin’ : lampy przednie podwójne, 
prostokątne, z atrapą, siłownik sprzęgła (318). Wrocław, tel. 
0605/66-11-98
BMW 316,1995 r . : części przodu., tel. 0601/79-94-63 
BMW 316 E -36,1995 r . : części przodu. Jelenia Góra, tel. 
0601/79-94-63 ^
BMW 318 E-21 .rekin": siłownik sprzęgła. Wrocław, tel. 
0605/66-11-98
BMW 318,1995 r., 1700 ccm, TDS : dużo części. Legnica, 
tel. 0604/58-85-52
BMW 520 i, 1990 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
BMW 520 E 34,1991 r . : maska, zderzak przedni, wzmoc
nienie czołowe, szyba czołowa, błotniki i inne. Lubin, tel. 
0608/65-59-06
BMW 524,1990 r., turbo D : różne części lub całe auto bez
prawa rejestracji. Głogów, tel. 0603/10-97-64
BMW 525 E-34 KOMBI: klapa tylna z szybą, siedzenia tylnę
i inne. Trzebnica, tel. 071/312-18-87,0607/40-20-17
BMW 530, 1994 r., 3000 ccm, V8 : silnik. Leszno, tel.
0601/75-65-80
BMW E-36 COUPE: płat szyberdachu, maska. Bolesławiec, 
tel. 0605/37-90-33
BMW E-36: kpi. skórzana tapicerka. Nysa, tel. 077/433-06-50 
CHRYSLER VOYAGER : różne części, używane lub cały 
samochód, po wypadku. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
CITROEN, 1900 ccm, turbo D : silnik. Wrocław, tel. 
0501/34-31-72
CITROEN AX, 1990/97 r„  1500 ccm, diesei: pokrywę zawo
rów (głowicy), plastikową i inny osprzęt, pilne. Góra, tel. 
065/543-31-71.0601/91-97-74 
CITROEN C15 : nadkole przednie prawe, podszybie, pół
osie, chłodnica. Rychtal, tel. 062/781 -62-66 
CITROEN JUMPER, 2500 ccm, diesel lub TD : silnik. Legni
ca, tel. 0602/28-65-74
CITROEN SAXO : s iln ik, wspomaganie. Lublin, tel. 
0603/79-48-29

CITROEN XM : klimatyzacja. Wrocław, tel. 0600/58-37-73 
DAEWOO ESPERO : osłona silnika (dolna lewa), plastiko
wa. Wrodaw, tel. 0502/31-65-51 
DAEWOO LANOS : elementy przodu, inne. Wrodaw, tel. 
0601/71-69-78
DAEWOO MATIZ : maska przednia, szyba przednia, półka 
tylna, pasy tylne, spoiler, listwy plastikowe dachu, wykładzi
na bagażnika. Legnica, tel. 076/850-20-60,0605/63-27-72., 
DAEWOO MUSSO, 1999 r. : różne ćzęści. „Wrecław, tel.
341-64-61,0608/25-02-11
DAEWOO NEXIA : lampa, kierunkowskaz, maska, atrapa. 
Wrocław, tel. 0502/29-43-24
DAIHATSU APPLAUSE, 1991 r., 1600 ccm : kolumny 
McPhersona tylne lub osobno sprężyny i amortyzatory! Le
gnica. tel. 076/850-22-97.0606/57-98-13 
DAIHATSU CUORE, 1996 r.. 800 ccm, benzyna: 3 cyl., ste
rownik (komputer). Gorzów Wlkp., tel. 0601/14-71-46 
FIAT 125p : okrągłe zegary • do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 125p, 1972 r., 1300 ccm : gażnik nowy, aparat zapło
nowy. Wrocław, tel. 071/357-08-91 
FIAT 126p : fotel kierowcy - do 20 zł, pasy bezpieczeństwa 
automatycznie zwijane - do 30 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-96-06
FIAT 126p FL : skrzynia biegów - do 100 zł, alternator - do 
90 zł, fotele lotnicze • do 50 zł, zderzaki szerokie - do 30 zł, 
głowica • do 30 zł, rozrusznik magnetyczny - do 50-zł, Tesor 
• do 10 zł, lampy H4, drzwi * do' 20 z ł.'O ława, tel. 
071/303-29-25, ̂ 0606/42-15-39 
FIAT 126p : silnik, skrzynia biegów, koła, alternator, wyso
kie fotele, może być całe auto, po wypadku. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
FIAT 126p: skrzynia biegów, alternator, rozrusznik (zapłon 
w stacyjce). Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p: alternator - do 80 zł. Wrodaw, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p : skrzynie biegów, alternator, rozrusznik na klu
czyk. Wrodaw, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p EL SX, 1995 r . : drzwi lewe (kpi.), zderzak przed

n i, maska, kierunkowskaz lewy, lampa lewa, nadkole lewe, 
. kierunkowskaz prawy, błotnik lewy. Wrocław, tel. 

0601/73-20-98
FIAT 126p, 1998 r . : maska, klapa, dach, drzwi, szyby z 1998 
r., półka przednia, pedały i inne. Wrocław, tel. 0607/28-20-82 
FIAT BRAVA, 1995 r., 1400 ccm, 12V : wałek rozrządu lub 
całą głowicę. Wałbrzych, tel. 074/665-44-43,0606/93-85-76 
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm, 1.6V,: maska, atrapa, lewy, 
przedni błotnik, przedni zdęrzak, listwy. Wrocław, tel.
362-83-63
FIAT BRAVA, 1998 r., 1600 ccm : lusterko lewe, kolektor 
aluminiowy. Ostroszowice, tel. 074/833-04-00 
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1100 ccm: deska rozdz. 
z obrotomierzem, stan dobry. Kłodzko, tel. 0603/99-94-53 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r . : błotniki tylne, zawieszenie 
tylne, błotnik lewy i prawy przedni, zderzaki, lampy, 2 klapy 
przednie. Żórawina, tel. 071/316-58-50 po godz. 20, 
0606/95-33-16
FIAT CROMA, 1992 r . : błotniki, maskę, atrapę, reflektory. 
Wrodaw, tel. 0502/29-82-82
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel: silnik, sprawny. 
Wschowa, tel. 0605/13-19-68
FIAT PUNTO i : felgi aluminiowe, 13", rozstaw 4 x 98,3,4,
5-ramienne gwiazdy, stan b. dobry, w rozliczeniu telefon 
Nokia 3310, z wibracją, gwarancja, nieużywany, ERA, 450 
zł. Wałbrzych, tel. 0604/16-91-82 
FIAT RITMO, 1500 ccm: gażnik. Wrocław, tel. 0608/10-75-47 
FIAT SEICENTO, 900 ccm: koła letnie, felgi aluminiowe lub 
stalowe. Wrodaw, tel. 0607/09-49-41 
FIAT SEICENTO, 2000 r . : przednia maska, błotnik,zderzak 
przedni i tylny, lampa przednia z kierunkowskazami, tylna 
klapa z szybą. Bielawa, tel.'0603/22-55-40 
FIAT SEICENTO, 2000 r . : skrzynia biegów. Oborniki ślą
skie, tel. 071/310-65-33
FIAT SIENA: opony GoodYear, 175 x 65 x 14, także z felga
mi ET 49, książki serwisowe w etui. Wrocław, tel. 
0501/70-81-92
FORD ESCORT : felgi aluminiowe. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FORD ESCORT, 1800 ccm, turbo D : felgi aluminiowe 14" z 
oponami, spoiler na tylną klapę, halogeny, alternator, pom
pa paliwa. Lubin, tel. 076/847-68-29,0605/45-64-46 
FORD ESCORT, 1800 ccm, diesel: wałek rozrządu. Zagrod
no, tel. 076/877-42-86
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, DOHC, 16V: wal kor
bowy, może być bez dokumentacji. Modrzyca, tel. 
068/395-01-46
FORD ESCORT CABRIO, 1994 r . : drzwi prawe. Wołów, tel. 
071/389-61-21
FORD GALAXY, 2800 ccm, VR6: szyba przednia ogrzewa
na, hak holowniczy, roleta bagażnika, chłodnica oraz prze
wody klimatyzacji. Legnica, tel. 0601/71-02-84 
FORD GRANADA, 1984 r., 2500 ccm, diesel: silnik. Wro
cław, tel. 345-12-80
FORD MONDEO KOMBI : szyba tylna. Oleśnica, tel. 
071/315-47-81 . _
FORD MONDEO KOMBI, 1993/95 r .,: tylny zderzak pianko- 
wy i teleskopy tylnej klapy. Legnica, tel. 076/722-16-53 wie
czorem
FORD MONDEO, 1994 r. : silnik 1.8 benzyna 16V, może 
być bez dokumentacji. Dąbrowa Boi., tel. 075/736-32.-32, 
0603/18-33-86
FORD MONDEO, 1994 r . : szyberdach z prowadnicami. Góra, 
woj. leszczyńskie, tel. 0604/79-34-42 
FORD MONDEO, 1998 r. : konsola między siedzeniami, 
pokrycie siedzeń, zderzak przedni, plastik pod zderzakiem, 
plastik między grillem i przednim pasem, felgi aluminiowe 
15". Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
FORD MUSTANG, 1994 r . : klapa, lampy przednie, zderzak, 
szyba przednia, chłodnica, grill. Kowary, tel. 0602/32-73-80 
FORD SCORPIO, 1992 r. (model przejściowy): błotnik przed
ni lewy: Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
FORD SIERRA KOMBI, 1983 r . : hak, tapicerka, boki, tył, 
zamek, klapa tylna. Wrocław, tel. 071/361-50-53 po godz. 18, 
0604/25-66-35
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : przewody ukł. 
wspomagania, gałka i osłona drążka zmiany biegów. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
FORD TRANSIT BUS, 1983/56 r . : nadwozie, może być na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 0608/01-75-70 
FORD TRANSIT, 1988 r . : drzwi prawe tylne. Łagów, tel. 
0601/21-80-64
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel: chłodnica, dy
wan kabiny, kołnierz plastikowy pod osłonę gumową dźwigni 
zmiany biegów, amortyzatory tylne, bliźniacze koła. Złotory
ja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
HONDA CIVIC CRX, 1600 ccm, 16V: głowica kpi., w cenie 
do 400 zł. Źodyń, tel. 068/384-87-47 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 1800 ccm : silnik. Złotoryja, 
tel. 076/878-36-76
ISUZU MIDI, . 1991 r. ; szyba przednia. Malczyce, tel. 
071/317-94-10,0607/70-03-88 
IVECO 35-8 DAILY, 1996 r., 2500 ccm, diesel, : zderzak 
przedni, mocowanie przednie i boczne, akumulator, opony.

. Baranowice, tel. 071/316-86-32,0503/78-79-04 
MAZDA 323,1990 r., 1800 ccm, turbo 4WD: skrzynia roz
dzielcza do napędu na 4 koła. Lubin, tel. 076/842-62-02, 
0604/14-75-93

MAZDA 323 S, 1998 r . : poduszka pow. pasażera, czarna., 
tel. 065/540-15-06
MAZDA 626, 1983/97 r. : różne części. Wrocław, teL 
0601/70-57-00 •
MAZDA 626 KOMBI, 199U ,.: łyłna prawa lampa, ewentual
nie sam klosz. Opole, tel. 0606/85-22-58 
MAZDA 626,1994 r., 2000 ccm, 16V, DOHC: silnik, maska, 
griii, lampy, błotniki, zderzak, poduszki pow., szyba czoło
wa. Lubin, tel. 0600/31-84-80
MAZDA 626,1995 r. 5-drzwiowy: klapa tylna z szybą, spo
iler, lampa prawa (klosz), poduszka pasażera i inne. Lubin, 
tel. 0601/92-33-07
MAZDA 626, 1997 r. : zaślepki na halogeny w zderzaku. 
Lubin, tel. 0604/73-82-53
MAZDA 929, 1987/91 r. : szyba drzwi przednich lewych. 
Opole, tel. 077/474-79-99,0606/45-38-29 
MAZDA XEDOS 9 : elementy zawieszenia przedniego i tyl
nego, listwa boczna, błotnik prawy przedni, lampa lewa tyl
na. Wrocław, tel. 364-45-83,0602/29-44-35 
MERCEDES 124 W : elementy przodu, inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 124,1992 r . , : maska, błotniki przednie, drzwi 
przednie lewe. Wrocław, tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32 
MERCEDES 126 W : elementy przodu, inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 190,1984 r., diesel: tłumik końcowy, osłona 
silnika, poduszki pod silnik. Wrocław, tel. 071/362-23-78, 
0601/98-99-41
MERCEDES 190, 1992 r. : kompletny tył. Oleśnica, tel. 
0603/62-25-04
MERCEDES 207 : lampy, zamki, zderzak, serwo i inne. 
Kłodzko, tel. 074/866-06-08 wieczorem 
MERCEDES 207, 1984 r., 2400 ccm, diesel: silnik, model 
616, sprawny, może być bez dokumentacji. Kostomłoty, tel. 
071/795-17-75

OPEL MONTEREY, diesel : tylny most. Wrocław, tel.
071/368-71-62,0601/15-65-04
OPEL OMEGA B, 2500 cćm, TD : silnik. Bolesławiec, tel.
0601/57-13-39
OPEL OMEGA, 1996 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL OMEGA, 1997 r . : halogeny, do 100 zł. Wrodaw,-teł. 
0501/40-31-35
OPEL VECTRA B : amortyzatory przednie. Lubliniec, tel. 
0607/62-58-80
OPEL YECTRA, 1700 ccm, TD i: silnik Isuzu, może być bez 
dokumentacji i osprzętu. Lwówek śląski, tel. 0602/76-82-98, 
0603/74-73-17
OPEL VECTRA, 1988/89 r. : licznik. Kłodzko, tel. 
074/867-76-42
OPEL VECTRA A, 1988/94 r. : fotele. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
OPEL ZAFIRA, d iese l: skrzynia biegów. Kobyla Góra, tel. 
062/731-61-32,0606/19-72-65 
PEUGEOT 405 : klapa tylna. Wrocław, tel. 372-71-35 w 
godz. 8-17
PEUGEOT 406, 1998 r. : szybę przednią i zawias maski 
przedniej (lewy), czujniki ABS-u przy kole, korek wlewu pali
wa. Oleśnica, tel. 071/314-38-31 
PEUGEOT 605,1991 r., 3000 ccm, 24V : zaciski hamulco
we, przedni lewy, pompa spryskiwacza. Wrocław, tel. 
0601/49-98-12
PEUGEOT J 5 ,1988 r . : reflektor lewy, McPherson prawy i 
inne części. Wrocław, teł. 0503/79-99-02 
POLONEZ: silnik, skrzynia biegów (5), koła, instalacja ga
zowa, może być cały samochód po wypadku. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
POLONEZ CARO : zderzak tylny do 100 zł, listwa zderza
kowa do Caro Plus, el.podnośniki szyb, nakładka na przedni 
zderzak. Wrocław, tel. 342-04-80

MERCEDES 210 E : konsola z poduszką - 1.500 zł, lub bez 
- 1.200 zł. Wrocław, tel. 0608/74-45-33 po godz. 19 
MERCEDES 210 E-KLASSE.okulamik": konsola z podusz
ką pow., do 1.500 zł. Szprotawa, tel. 0608/74-45-33 po 
gódz. 19
MERCEDES 210 W : elementy przodu, silnik V6, skrzynia 
biegów automatic (E320), inne. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
MERCEDES 220 123 : tłok po 1. szlifie, wym. 8746. Pacz
ków, tel. 077/431-60-11 '■
MERCEDES 307 D : skrzynia biegów (5), w b. dobrym sta
nie. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 %
MERCEDES 608,1979 r . : wal korbowy, silnik niekompletny. 
Wrocław, tel. 0601/81-06-37
MERCEDES 813,1974 r . : przekładnia kierownicze ze wspo
maganiem. Wrocław, tel. 071/325-18-48,0502/61-10-53 
MERCEDES C-KLASSE : tapicerka lewych drzwi (czarna), 
przedni fote l. Świebodzice, tel. 074/854-32^12, 
0605/63-32-94

O  MERCEDES SPRINTER oraz do Fiata Ducato, 
Peugota J5, Boxera, Partnera, Berlingo, Renault 
Kangoo: s iln ik , skrzyn ia  biegów, zawieszenie 
przednie  i ty lne  oraz inne. Z ie lona Góra, tel. 
0608/71-01-32 87022811

MERCEDES SPRINTER n iski: przednia połowa lub prawa 
strona dachu, ew. cały dach, tanio. Kępno, tel. 062/782-28t86 
MERCEDES SPRINTER : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
MITSUBISHI, 1997 r. : 2 poduszki pow. (kolor popielaty). 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/818-18-29 
MITSUBISHI CANTER: kabina sypialna. Gorzów Wlkp., tel. 
0602/45-05-64
MITSUBISHI ECLIPSE, 1995 r . : drzwi prawe, szyba drzwi, 
błotnik tylny prawy, próg prawy, felgi aluminiowe, klamka 
prawa. Wrocław, tel. 071/398-84-68,0604/66-34-91 
MITSUBISHI GALANT. 1981 r.. d iesel; wał korbowy. Nysa, 
tel. 077/448-36-90,0606/46-54-69,0602/64-00-75 
MITSUBISHI L200 PICK-UP : orurowanie, klimatyzacja. 
Kłodzko, tel. 0601/88-22-50
MITSUBISHI LANCER, 1800 ccm, d iese l: silnik (od 1987 
r.). Borek Wlkp., tel. 065/571-67-94,0607/80-76-86 
MOTOCYKL HONDA CBR 1000F : silnik, stan b. dobry. 
Wrodaw, tel. 0608/37-99-64,071/362-83-81 
MOTOCYKL MZ ETZ 250,1989 r . : silnik, techn. sprawny 
lub sam wał i cylinder, może być do szlifu, wal z silnika 5-bie- 
gowego z zapłonem (moduł). Bądzów, tel. 0603/46-52-57' 
MOTOCYKL ZUNDAPP KS 80,1980 r . : wszystkie części. 
Oława, woj. wrodawskie, tel. 0602/38-40-65 
MULTICAR M-22: różne częśd. Wrodaw, tel. 071/351-91-99 
NACZEPA: podjazd do 3-osiowej, kompletny. Legnica, tel. 
0603/97-09-14
NISSAN 300 ZX, 1984 r., 3000 ccm, turbo wersja amery
kańska: różne części. Malin, tel, 071/312-40-68 
NISSAN BLUEBIRD, 2000 ccm, benzyna : silnik. Wrocław, 
tel. 357-79-47
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, diesel : 
silnik, przekładnia kierownicza, lampy tylne. Miłodce, tel. 
071/318-62-20
NISSAN MICRA, 1999 r., 1000 ccm, wtrysk 16V: zwrotnica 
lewa przednia, zbiorniczek wyrównawczy. Wrocław, tel. 
0502/29-21-51
NISSAN PATROL, 1992/94 r . : lusterka elektryczne. Legni
ca, tel. 0609/41-60-47
NISSAN PRIMERA, 1998 r. 4-drzwiowy: spoiler, felgi alumi
niowe 15", oryginalne osłony przeciwbłotne. Lubin, tel. 
0609/46-59-12
NISSAN PRIMERA, 2000 r . : poduszki pow., sterownik oraz 
napinacze. Wrocław, tel. 0601/76-65-35 
NISSAN SUNNY N-13,1989 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk 
: głowica i silnik 8-zaworowy. Szczawin 29, gm. Strzelin, tel. 
071/392-07-65
NISSAN URVAN, 1988 r . : lewy kieł przedniego zderzaka. 
Kępno, tel: 062/782-28-86
OPEL ASTRA, d iese l: skrzynia biegów. Kobyla Góra, tel.
062/731-61-32,0606/19-72-65
OPEL ASTRA I I : bardzo dużo części przodu. Siedlec, tel.
068/384-85-65
OPEL ASTRA A : klapka do wlewu, paliwa (do centralnego
zamka). Wrocław, tel. 0604/51-08-04
OPEL ASTRA, 1992/94 r. 5-drzwiowy: tył nadwozia, elementy
przodu nadwozia. Namysłów, tel. 077/410-49-10,
0602/43-09-41
OPEL ASTRA, 1995 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL ASTRA, 1995 r., 1400 ccm,: ćwiartki tylne, 2 szt., do 
modelu 5-drzwiowego, klapa tylna, błotniki przednie, chłod
nica, lampy, zderzaki, atrapa przednia, pas przedni, drzwi 
tylne prawe. Syców, tel. 0608/79-08-01 
OPEL CORSA, 1998 r., 1400 ccm 5-drzwiowy: przód, drzwi 
prawe przednie, szyby do drzwi, półka tylna, deska, plastiki. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
OPEL CORSA, 1998 r . : napinacze pasów pasażera, piro
techniczne, zagłówki tylne z tulejami, - 250 zł. Wrodaw, tel.
354-10-62,0606/92-96-96
OPEL KADETT: szyba przednia, najlepiej przyciemniana. 
Opole, tel. 077/442-17-11 lub 0603/29-96-62 
OPEL KADETT, 1981 r. 3-drzwiowy: szyba przednia. Biela
wa, tel. 074/837-58-32
OPEL MANTA B GSI : zderzak przedni- Wrocław, tel. 
0501/83-99-43

POLONEZ CARO : zderzak, reflektory, drabinka, maska, 
drzwi. .Wrodaw, tel. 0603/85-13-62 
POLONEZ CARO PLUS: maska, zderzaki, drabinka, chłod
nica, pompa paliwa do GSi, elektryczne podnośniki szyb, 
reflektory. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS : maska, drzwi, most, lampy, błot
niki, fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO : zderzak, maska, lampy, drzwi, most, 
skrzynia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r . : zderzak przedni, błotnik 
prawy. Żary, tel. 0601/88-35-95 
POLONEZ TRUCK : aluminiowe burty dł. 2 m, klapa tylna 
do nadbudówki, dolne zabudowy; Wrocław, tel. 0603/85-13-62. 
POLONEZ TRUCK długi: nadwozie na częśd dostawczy. 
Wrocław, tel 311-64-70 -
RENAULT 11 GRX, 1988 r., 1700 ccm : zderzak przedni z 
halogenami, drążek skrętny tylnej belki, felgi stalowe 14", 
rozstaw 108 mm, na 4 śruby. Wrodaw, tel. 0607/82-75-56, 
0503/79-99-02
RENAULT 19, turbo D : chłodnica powietrza (intercooler). 
Maniów Wielki, gm. Mietków, tel. 0606/43-29-74 
RENAULT 21,1989 r., 2000 ccm, benzyna, turbo: skrzynia 
biegów, może być uszkodzona. Lewin Kłodzki, tel. 
0603/52-32-04
RENAULT CLIO II, 1999 r., diesel: siedzenia tylne, plastiki, 
pasy, półka tylna, chłodnica oleju. Brzeg, tel. 0502/61-46-62 
RENAULT KANGOO, 2000 r . : poduszki pow., sensor, ta
śma, wspomaganie elektr>Lwówek śląski, tel. 075/782-27-13 
po godz. 21,0604/46-34-26
RENAULT MAGNUM, MAJOR: silniki, zawieszenia, kabiny
lub w całości rozbite, uszkodzone, bez prawa rejestracji. „
tel. 0607/50-54-33,0503/58-64-49
RENAULT MASTER, 1988 r . : drzwi tylne lewe i prawe, drzwi
przednie prawe. Legnica, tel. 0609/41-60-47
RENAULT MEGANE, 1996 r . : lampa prawa, tylna, demna.
Artur, Karpacz, tel. 0607/73-90-16
RENAULT RAPID, EXPRESS, 1993 r., 1400 ccm, benzyna
przeb. do 100 tys. km: silnik, monowtrysk lub gażnik, na
benzynę Pb, 80 KM, może być bez dokumentaji, sprawny, z
możliwością sprawdzenia dśnienia, najchętniej symbol E7J.
Lisowice, tel. 076/858-40-65,0608/53-22-16
RENAULT TRAFIĆ : szyby boczne, tapicerkę, fotele, pod-
sufitkę, do modelu krótkiego. Wrocław, tel. 339-91.-81,
0602/57-90-30
ROVER 214 CABRIO, 1994 r„ 1400 ccm, 16V - części. Zie
lona Góra, tel. 0604/14-91-59 
ROVER 820, 1994 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SAAB 900,1996 r . : kierunkowskaz przedni lewy. Opołe, tel. 
077/460-80-39
SEAT CORDOBA, 1997 r . : różne częśd przodu (cały przód). 
Nysa, tel. 0606/63-37-79
SEAT IBIZA, 1998-r. 3-drzwiowy: kpi. drzwi, lewe, ćwiartka 
lewa, maska, zderzak, konsola kpi. z poduszki + sensor. 
Świdnica, tel. 074/850-12-49
SEAT IBIZA, 1998 r. 3-drzwiowy: mechanizm do elektr. 
opuszczania szyb, lewa strona, stan dobry. Wrocław, tel. 
325-06-79
SEAT TOLEDO, 1992 r . : zderzak przedni (czerwony) - do
100 zł. Opole. tel. 0606/67-50-93
SEAT TOLEDO, 1993 r. : części przodu. Legnica, tel.
0603/80-26-88
SEAT TOLEDO, 1994 r . : deskę rozdzielczą ze schowkiem, 
czarną. Lwówek Śląski, lei. 075/782-58-20,0609/17-18-37 
SILNIK SW-680: głowica, do remontu kapitalnego. Ostrze
szów, tel. 0604/08-48-18
STAR 200 : kabina, klamki kasetowe. Bielany Wrod., tel. 
071/311-06-00
STAR 200 : silnik S-359. Wrocław, tel. 071/365-79-06, 
0605/07-87-77
SYRENA 101: błotniki przednie i tylne, nowe opony diago
nalne starego typu o wymiarach 5.60 x 15. Wrocław, tel. 
071/357-08-91
TALBOT RANCHO: klosz lampy tylnej lub całą lampę. Wro
cław, tel. 0608/10-75-47 .
TOYOTA 4RUNNER : komputer 8966135470. Wrodaw, tel. 
0601/73-20-98
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 2000 r„  1600 ccm : drzwi (4 
szt.), błotniki, zderzaki, lampy, dach, zawieszenia, maska, 
klapa tylna, chłodnica klimatyzacji, osprzęt silnika, siedze
nia oraz wszystkie inne. Wrocław, tel. 0609/40-33-64 
TOYOTA CELICA. 1986/89 r., 2000 ccm, 16V: zawieszenie 
przednie i tylne, silnik, skrzynia bięgów, amortyzatory, po
duszki, przeguby. Gbczałków, gm. Strzegom, te l.. 
0608/37-86-67

*  TOYOTA HIACE, 1997 r . : okna boczne lub szyby z luster
kami, do zamontowania w wersji blaszanej. Wałbrzych, tel.' 
074/841-44-42 po godz.20,0605/20-92-20 
TRABANT POLO: zwrotnica przednia prawa, półoś prawa, 
felga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrodaw, tel. 
0601/73-20-98
VOLVO 760: rozdzielacz paliwa Bosch 0436-120065. Wro
cław, tel. 0605/21-59-31
VOLVO V40,1998 r., 1900 ccm, turbo D : nadkole przednie, 
listwa dachowa i podszybia, osłona lewa spodu silnika, sen
sor poduszki pow., roleta bagażnika. Wrocław, tel. 337-07-78 
VW, 1600 ccm, diesel: głowica, na starych zawodach. Go
styń, tel. 065/572-52-10,0604/41-44-70 
VW, 1900 ccm, turbo D : pompa wtryskowa. Zielona Góra, 
tel. 068/341-41-33.0604/30-29-41
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VW BORA, 2300 ccm, benzyna : sprzęgło kpi., koło zama
chowe, tarcza + -docisk- sprzęgła. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78 ~
VW GOLF III, 1900 ccm, TDi, 110 P S : silnik kpi., ze ś fó y - 
nią biegów, instalacją elektr., komputerem, pedały, interco
oler, z dokumentacją lub bez. Gostyń, tel. 0603/49-88-32 
VW GOLF IV, 2300 ccm, benzyna : sprzęgło kpi., koło za
machowe, tarcza + docisk sprzęgła. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78 
VW GOLF, 1994 r . : drzwi, silnik, zawieszenie, dach, części 
środka i inne. Legnica, tel. 0503/79-03-29 
VW GOLF III, 1996/97 r., turbo O : sterownik el. lusterka, z 
kostką i przewodami. Wrocław, tel. 355-88-46 
VW LT 28, 2400 ccm, diesel : s iln ik. Żagań, tel. 
068/360-62-97,0602/83-81-67 
VW LT 31, 2400 ccm, diesel : siln ik. Żagań, tel. 
068/360-62-97,0602/83-81-67 
VW LT-28,1993 r., 2400 ccm : skrzynia 5-biegowa oraz ele
menty plastikowe do przodu, atrapa, środa śląska, tel. 
0605/21-59-13
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, turbo O : spód miski olejo
wej. Jawor, tel. 076/870-21-83 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r. : ćwiartka tylna lewa, drzwi 
przednie lewe, nagrzewnica i inne części. Krobia, tel. 
0601/15-02-73
VW POLO FOX, 1993 r., f043 ccm, wtrysk: zbiornik paliwa,' 
katalizator. Polanica Zdrój, tel. 074/868-15-56 
VW POLO, 1995 r . : siedzenia kpi., do 3-drzwiowego. Lwó- 
wek Śląski, lei. 075/782-27-72 
VW POLO III,1995 r . : kpi. konsola, felgi aluminiowe .gwiaz
dy'. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/91-87-56 
VW POLO, 1996 r . : kpi. siedzeń ♦ półka tylna. Złotoryja, tel. 
076/878-41-94,0605/53-78-09 
VW SCIROCCO II GT, 1991 r., 1800 ccm : przekł. kierowni
cy ze wspomaganiem. Wrocław, tel. 071/344-35-64, 
0608/29-42-17
VW TRANSPORTER T2, 2000 ccm, boxer: skrzynia bie
gów CP lub CT. Chrząstawa, tel. 071/318-96-84 
VW TRANSPORTER T4 : tylne fotele, pasy do foteli, okno 
tylne lewe przesuwane, webasto. Wrocław, tel. 0602/28-82-64 
VW TRANSPORTER T 4 ,1992/95 r., 2000 ccm .: lewy bok, 
słupek lewy, próg, inne. Zielona Góra, tel. 068/324-65-78 po 
godz.20
VW TRANSPORTER T4, 1992/99 r. : opony 195/70 R15, 
mogą być z felgami. Oława, tel. 0604/27-51-21 
VW VENTO: elementy tuningu, skórzana tapicerka. Jelenia 
Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78

MOTOCYKLE
APRILIA 125 PRO-SPORT, 1990 r., 18 tys. km, 125 ccm, 
33 KM 5-kolorowy, ścigacz, obudowany, rozrusznik, tarcze 
hamulcowe, - 5.500 zł. Rakoszyce, tel. 071/795-16-38 
APRILIA AF 1,1991 r., 10 tys. km, 125 ccm, czarno-różo- 
wo-srebrny, ścigacz, aluminiowe felgi, rozrusznik, 5-biego- 
wy, dozownik oleju, 2 kaski, stan b. dobry, - 5.500 zł. Snowi- 
dza, gm. Mściwojów, tel. 076/871-82-60 
APRILIA RS 50,1998 r., 5 tys. km, 50 ccm, czamo-czerwo- 
ny, stan idealny, przygotowany do sezonu, ścigacz, kask, 
kompletna dokumentacja, zarejestrowany, - 7.200 zł. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-31-19,0605/94-12-30 
APRILIA RX 125 ENOURO, 1991 r., ROTAX, kolor wrzoso- 
wo-biały, wysoki, 2 chłodnice, hamulce tarczowe, dobre osią
gi, zarejestrowany, stan Ij. dobry, - 4.700 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-53-16
AVO SIMSON 250 SPORT, 1959 r., 250 ccm, 4-suw, czer
wony, błotniki niklowane, siedzenia skórzane, stan b. dobry, 
tećhn. sprawny, zarejestrowany, OC, w zapasie: cylinder z 
tłokiem, skrzynia biegów i inne, kombinezon z pasem, kask, 
instFukcja, odznaki rajdowe, - 3.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-37-84
AVO SIMSON 250S, 250 ccm do remontu, blacharka po pia
skowaniu, na podkładzie, • 900 zł. Opole, tel. 077/474-84-79 
po godz. 21 -
BMW K 100,1992 r., 1000 ccm, srebrny, ABS, lusterka el. 
regulowane, alarm, owiewka przednia, • 18.000 zł. Głogów, 
tel. 076/833-40-96
BMW R 35 2 szt., Ariel Redchanter 500 OHV gómozaworo- 
wy, Royal Enfild SV 500 dolnózaworowy, - 2.000 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-68-05,0605/14-50-50 
CAGIVA 650 ENDURO, biało-niebieski, Elefant, silnik Du- 
cati, stan b. dobry, -6.100 zł. Wschowa, tel. 065/540-25-86 
CAGIVA C12,1992 r., 15 tys. km, 125 ccm, żółty, 33 KM. -
4.200 zł. Nysa, tel. 077/448-25-37 
COBRA 200,1997 r., 200 ccm, benzyna, 2-suw, czamy, prze
bieg 700 km, prod. rosyjskiej, terenowo-szosowy, kupiony w 
salonie 1999 r., nowy akumulator, chłodzony powietrzem, 
przegląd do 2002 r., do poprawek, - 1.200 zł. Lubin, tel. 
0503/54-38-57
CZ 125 CROSS, 1982 r.. czerwono-biały, 6-biegowy, śtan 
dobry, • 1.100 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0606/92-59-58 po 
godz. 13
CZ 125 CROSS, 1990/96 r., 125 ccm po remoncie kapit. 
silnika i zawjesz., silnik z 1996 r. + ochraniacze i buty • 1.900 
zł. Bielawa, tel. 0603/87-99-32 po godz.16 
CZ 175,1972 r. po rem. kapit. silnika + drugi w częściach, • 
230 zł. Domaszowice, tel. 077/419-45-92 
CZ 250 CROSS, 1990 r., czerwono-biały, 4-biegowy, 50 KM, 
stan dobry, -1.100 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0606/92-59-58 po 
godz. 13
CZ 350 fabrycznie nowy, w całości lub na części. Duszniki 
Zdrój, tel. 074/866-07-32,0606/23-86-81 
CZ 350,19 tys. km, 350 ccm, kolor wiśniowy, stan b. dobry, 
dużo nowych części, atrakcyjny wygląd, - 550 zł. Góra, tel. 
065/544-13-59
CZ 350,1983 r., wiśniowy, oryginalny lakier, pełna dokumen
tacja, - 650 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-31-63 
CZ 350 CHOPPER, 1983 r., 350 ccm, czarno-srebrny, po 
remoncie, nowy akumulator, opony, lusterka, pierścienie, tło
ki, młotezki i linki, po malowaniu, atrakcyjny wygląd, - 500 
zł. Olszany, gm. Strzegom, tel. 074/855-71 
CZ 350,1986 r., 2 tys. km, 350 ccm, zielony, po lakierowa
niu, nowe pierścienie, stan dobry • 550 zł. Trzebiszyn, tel. 
077/413-87-44
CZ 350,1988 r., 350 ccm, benzyna, pomarańczowy, w cało
ści na części, niesprawny ♦ części, transport w obrębie mia
sta gratis, • 250 zł. Wrocław, tel. 0502/89-31-63 
CZ 350,1992 r., 350 ccm, czerwony, obudowany, stan b. 
dobry, pojemność zmieniona na 500 cm3, b. mocny, - 500 
z ł. ., tel. 071/368-19-94,0606/50-98-34 
DAELIM CHOPPER, 1997 r.. 16 tys. km. 124 ccm, czarny, 
dużo chromu, rozrusznik, estetyczny wygląd, sprowadzony 
z Niemiec, w kraju od 2 mies., stan b. dobry, - 6.900 zł. Gło
gów, tel. 0602/83-35-32
DNIEPR 650,1982 r., 8 tys. km. 650 ccm, granatowy, orygi
nalny, stan idealny, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 0503/89-92-39 
DUCATI750 SUPER SPORT, 1998 r., • 18.000 zł lub zamie
nię. Leszno, tel. 0609/27-02-38 
GILERA KKS 125 zarej. na motorower, czerwona, lekko 
uszkodz., 87 r. - 2.500 z ł. ., tel. 0604/32-04-70 
GOKART SAM do wykończenia, silnik EMZ-250, przednie 
hamulce Fiata 126p, • 1.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-32-89, 
0601/58-27-42
GOKART, 1997 r., 125 ccm, żółto-cytrynowy, silnik CZ, ory
ginalny, profesjonalny, przygotowany do wyścigów, stan b.

dobry + części (opony, felgi, silniki, ściągarki) oraz laweta, •
3.000 zł łub zamienię. Ostrów Wlkp., tel. 0603/13-75-79 
HONDA 700 MAGNA, 1984 r., 27 tys. km, 700 ccm sprowa
dzony z USA, nowy akumulator, stan dobry, • 7.000 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-54-29
HONDA CB 250, 1974 f. fllkompletny, polska dokumenta
cja, - 850 zł. Jasień, gm. Zielona Góra,"teł. 068/371-02-13 
HONDA CB 250G, 1975 r., 250 ccm, czarny, starf dobry, 
garażowany, bez wypadku, niklowane dodatki, - 1.900 zł. 
Oława, tel. 071/313-44-37 po godz. 15,0502/93-60-49 
HONDA CB 400,1987 r., 60 tys. km, 400 ccm, czarno-zielo- 
ny, trójramienne felgi, wentylowane tarcze (27 cm śr.), tył 
tarcza, tłumiki od CBR 1100xx, nowe klocki, stan b. dobry, 
gotowy do sezonu, atrakcyjny wygląd + druga z 1981 r. kpi. 
z dokumentacją, stan dobry, • 4.500 zł lub zamienię na inny. 
Legnica, tel. 076/856-20-33 prosić Bartka, 0607/40-45-94 
HONDA CB 650,1983 r., 35 tys. km, 626 ccm, czarny, zare
jestrowany, aktualny przegląd, w dobrym stanie, - 4.300 zł 
lub zamienię na samochód. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-21-46 pogodz. 20,0604/83-92-91 
HONDA CBR 1000 SC21, 1989 r., 51 tys. km, 1000 ccm, 
perłowogranatowy, duży turystyczny motocykl z zacięciem 
sportowym, stan b. dobry, po wymianie oleju, płynów, napi
nacze rozrządu, uszczelniacze teleskopów, • 9.500 zł. Wro
cław, tel. 0608/37-99-64
HONDA CBR 1000,1993 r., 27 tys. km, biało-niebieski, dual,
stan b. dobry, po przeglądzie, • 15.000 zł lub zamienię na
Fiata Seicento. Śrem, tel. 0603753-26-60
HONDA CBR 1000F, 1992 r., - 13.000 zł. Świdnica, tel.
0602/30-^3-37
HONDA CBR 1000S SC-21,1989 r., 70 tys. km, czarno-czer
wony, atrakcyjny wygląd, uszkodzony silnik, zarejestrowa
ny, - 6.500 zł. Sobótka, tel. 071/316-23-52 
HONDA CBR 500V, 1989 r., biało-czerwony, ścigacz, przy
gotowany do sezonu, zarejestrowany, • 6.000 zł. Kamień; 
tel. 071/315-26-43
HONDA CBR 600,1992 r., 600 ccm, ceglasto-grafitowy, stan
dobry • 12.000 zł, części do Hondy, owiewki do Hondy CBR
600 F3 - 600 z ł. ., tel. 0604/32-04-70
HONDA CBR 600F, 1989 r. wymieniony olej, filtr, świece,
klocki, - 8.800 zł. Wieluń, teł: 0603/18-64-99
HONDA CD 400F, 1984 r., niebieski metaiic, stan dobry, -
4.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-25-86
HONDA CR 250 CROSS, 1988 r., 250 ccm, 2-suw, czerwo
ny, 56 KM, nowe opony, hamulec tarczowy, centralny amor
tyzator, chłodzony cieczą, stan dobry, • 3.300 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/751-20-93,0607/35-72-05 
HONDA CX 500, 1983 r., 40 tys. km, 500 ccm, bordowy, 
stan b. dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0606/44-12-31 
HONDA MBX 80, 1983 r., 80 ccm, srebrno-zielono-bordo- 
wy, dozownik oleju, tarcza przednia, nowy akumulator i opo
na przednia, zarejestrowany, opłacony, ścigacz, atrakcyjny 
wygląd, • 2.200 zł. Strzelce, tel. 074/850-44-32 
HONDA MTX 80, 80 ccm, czamy, stan idealny, atrakcyjny 
wygląd, zadbany, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
HONDA NR 125,1988 r., niebiesko-żółto-biały, stan dobry, •
4.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-25-86
HONDA NS 125F, 1987 r., 28 tys. km, 124 ccm, ciemny 
metaiic, w dobrym stanie, nie rejestrowany w Polsce, oclo
ny, komplet dokumentów, - 2.500 zł. Siechnice, tel. 
071/311-54-52
HONDA NSI80,1996 r., 21 tys. km. 80 ccm, czarny, - 4.500 
zł. Góra, tel. 065/543-33-02
HONDA NSR125,1991 r., 14 tys. km, 125 ccm, zielono-czar- 
ny, ścigacz, 6-biegowy, nowe zębatki i łańcuch, stan idealny,
- 4.700 zł. Góra, tel. 065/543-41-65,0603/94-44-40 
HONDA NSR 125, 1997 r., 20 tys. km szary i złoto-czarne 
osłony, po wypadku, uszkodzony przód, reflektor, licznik, 
osłona górna, .na chodzie’ , kompletna dokumentacja, - 6.000 
zł. Modrzyca, tel. 068/355-01-46
HONDA NSR 125, 1998 r., 12 tys. km, 125 ccm, czerwo- 
no-srebrny, prędkość maks. 170 km/h, ukł. wydechowy Mig,
- 9.990 zł. Leszno, tel. 065/526-81-96
HONDA NSR 125,1998 r.,'9 tys. km, biało-czerwono-nie- 
bieski, stan dobry, II właściciel w kraju, sprowadzony z Nie
miec, bez wypadku, - 9.000 zł. Rydzyna, tel. 065/538-85-94 
HONDA NSR 125,1998 r., 5 tys. km, czerwono-biało-fiole- 
towy, I właściciel w kraju, lekko porysowana obudowa, stan 
dobry, pilne, - 8.800 zł. Ząbkowice śląskie , tel. 
074/815-26-56,0601/80-80-12 
HONDA NSR 125F, 1994 r;, 20 tys. km, 125 ccm 6-biegowy, 
nowa świeca zapłonowa, oleje, filtr, zadbany, stan b. dobry,
- 4.900 zł. Głogów, tel. 076/832-22-30
HONDA NSR 125R, 1997 r., 7 tys. km, 124 ccm, 31 KM, 
żółty, w kraju od 03.2001 r., atrakcyjny wygląd, serwisowa
ny, - 10.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 
074/867-19-17
HONDA NSR 125R, 1998 r., 3 tys km, 124 ccm, 2-suw ści
gacz, I właściciel, .kocie oczy*, sportowy tłumik, -11.900 zł. 
Kluczbork, tel. 0606/35-55-17 
HONDA VF 750F, 1983 r., 55 tys. km, 750 ccm, czerwony, 
90 KM, stan dobry, bez wypadku, I właściciel w Polsce, 
owiewka, antynurek, nowe filtry, do jazdy, - 4.700 zł. Suszki, 
gm. Bolesławiec, tel. 075/784-11-52 
HONDA VTR1000F, 1997 r., 12 tys. km, 1000 ccm, czerwo
ny, 110 KM, ścigacz, kupiony w salonie w Polsce, • 17.500 
zł. Bydgoszcz, tel. 0501/14-89-67 
HONDA XL 500S ENDURO, 1981 r. stan b. dobry, - 3.200 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-70-77 
HOREX 250 REGINA, 1953 r., 250 ccm w częściach, z bram
kami ♦ zapasowe części - 2.150 zł. Opole, tel. 077/474-84-79 
po godz.21
HUSABERG 501 FE; 1996/97 r., 501 ccm, 4-suw, żółty, wy
czynowe enduro, kompletna dokumentacja, b. lekki 107 kg, 
nowe opony, klocki, wydech laser + inne dodatki, przygoto
wany do sezonu - 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-79-63, 
0501/29-82-21
HUSQVARNA WR 250 CROSS, 2-suw 54 KM, stan b. do
bry, - 4.800 zł. Kaczorów, gm. Bolków, tel. 075/741-21-09, 
0607/24-97-20
IŻ 56,1961 r., 350 ccm, czamy, po remoncie, - 700 zł. Opo
le, tel. 077/474-84-79 po godz. 21 
JAWA 175,1958 r. sprawny, - 230 zł. Wrocław, tel. 348-54-29 
JAWA 250,1950 r. bez dokumentacji, do złożenia, • 1.000 
zł. Żarów, tel. 074/850-72-19
JAWA 350 LUX, 1983 r., 30 tys. km, 350 ccm, czerwony 
metaiic, stan idealny, 9 lat nie eksploatowany, chromowe błot
niki, boczne bagażniki, lusterka, nowy akumulator i opony, 
atrakcyjny wygląd, kompletna dokumentacja, - 650 zł. Góra, 
tel. 065/543-20-04,0607/75-24-22 
JAWA 350,1988 r., 16 tys. km, 350 ccm, czerwony, kufer, 
bagażniki boczne, owiewka, opłacony do 07.2001 f, • 800 zł. 
Wrocław, tel. 325-85-68
JAWA 350,1989 r., czamy, po remoncie silnika, nowy aku
mulator i opony, stan dobry, • 700 zł., tel. 0601/17-07-84 
JAWA 350 TS, 1989 r., czarny, - 650 zł. Godzieszowa, woj. 
wrocławskie, tel. 0503/99-55-16 
JAWA 350 TWIN SPORT, 1989 r., 350 ccm, czamy, stan b. 
dobry, nowe łańcuchy, opony, lakier, po kapitalnym remon
cie w 1999 r., inst. 12V - 1.000 zł lub zamienię na Junaka, 
lub motocykl prod. rosyjskiej, może być bez dokumentów. 
Góra, tel. 065/543-36-18
JAWA 350,1989 r., 350 ccm, czerwony, po remoncie, techn. 
sprawny, • 800 zł. Szczepanów, gm. środa śląska, tel. 
071/317-59-10
JAWA 350,1989 r., czarny, owiewka, stan b. dobry, - 3.000 
zł. Wrocław, tel. 0609/16-87-00 wieczorem 
JAWA 350 TS, 1989 r., 12 tys. km, czarny metaiic, nowe 
tłoki, pierścienie i łańcuszek sprzęgłowy, koła i przód od Ka-

wasaki, kwadratowe lampy i Kierunkowskazy, aluminiowe 
felgi, 2 tarcze hamulcowe, pompowane amortyzatory, atrak- 

■ cyjny wygląd, - 1.500 zł. Wróblowice, tel. 0605/57-26-51 po 
godz. 15
JAWA 350 TS, 1989 r. w całości lub na części, • 500 zł. 
Zalesie Śl., lei. 0606/17-98-76 
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, jasnoniebieski, nowy aku
mulator, owiewka, kufer, tylna opona sportowa, - 750 zł. Góra, 
tel. 0600/15-65-74 lub 0607/54-11-55 
JAWA 350 TS, 1990 r., 343 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
atrakcyjny wygląd, nowy dowód rejestracyjny, - 1.200 zł. 
Bąków, gm. Kluczbork, tel. 077/413-16-57 
JAWA 350 TS, 1990 r., 20 tys. km, cżśmy, po remoncie ka
pitalnym silnika i lakierowaniu, szeroka tylna opona, akumu
lator na gwarancji *  druga opona, zarejestrowany, przegląd 
do 09.2001 r., stan b. dobry, -1.100 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-15-47,0605/92-19-15 
JAWA 350 TS, 1990 r„ 14 tys. km, niebieski metaiic, kom
pletna dokumentacja, hamulec tarczowy, plastikowy błotnik 
od ETZ, czujnik temperatury, owiewka od Suzuki, stylizowa
ne siedzenie, opony niskoprofilowe, bezawaryjny, cena do 
negocjacji, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/787-34-06 
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, czamy, stan b. dobry, po 
szlifie, podniesiony tył i tłumiki, atrakcyjny wygląd, komplet
na dokumentacja, - 700 zł. Wrocław, tel. 373-77-47 
JAWA 350 TS, 1991 r., 11 tys. km, czarny, duża owiewka, 
kufer tylny, stan dobry, • 1.100 zł. „  teł. 077/431-87-1J 
JAWA 350 TS, 1991 r., 22 tys. km, czarny, nowe opony i 
akumulator, kask Nolanr dodą|kowe halogeny, kufry boczne, 
używany turystycznie, kompletna dokumentecja„.teęJ)n._ 
sprawny, • 1.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, wyprod. po 
85 r.. Bielawa, tel. 0604/20-67-54 
JAWA 350 TS, 1991 r., 2 tys. km, 350 ccm, żółty, .na cho
dzie’ , do remontu silnika, wymieniona skrzynia biegów, bez 
dokumentacji, atrakcyjny wygląd, • 250 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-95-82
JAWA 350 TS, 1991 r., czarna, • 950 zł. Świdnica, tel. 
0501/25-10-22
JAWA 350 TS, 1991 r., 10 tys. km, 343 ccm, czerwony, ory- 
ginalny lakier i przebieg, nowy akumulator (gwarancja), po 
wymianie oleju, stan idealny, • 1.600 zł. Wrocław, tel.
342-21-09
JUNAK B-20,1963 r., czarny, 3-kołowy, z dokumentacją, -
1.200 zł. Dzierżkowa, tel. 074/810-25-28
JUNAK M-10 stan idealny, - 1.520 zł. Kępno, tel.
062/782-27-66
JUNAK M-10, niebiesko-czarny, wersja oryginalna do wy
kończenia, bez dokumentów, - 1.600 zł. Żarów, tel. 
0604/16-75-53
JUNAK M-10,1959 r., 22 tys. km, 350 ccm. czarny, z ko
szem, oryginalny, stan techniczny idealny, .na chodzie*, 30 
lat nie używany, zagubione dokumenty, • 1.700 zł. Zielona 
Góra, tel. 0606/97-86-57
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JUNAK M-10,1961 r., 500 ccm, czamy metaiic, sztywny tył, 
alternator na wale, • 1.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/36-25-69 
JUNAK M-10 CHOPPER, 1963 r., 350 ccm gotowy do sezo
nu, • 2.700 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/36-25-69 
JUNAK M-10,1963 r. stan b. dobry, zarejestrowany, • 1.500 
zł. Kowary, tel. 0607/70-87-97 
JUNAK M-10,1963 r., 350 ccm, czamy, do remontu, kom
pletna dokumentacja ♦ drugi silnik od M-07, 2 koła i inne 
części, -1.350 zł. Nowa Wieś Mała, tel. 077/415-34-90 
K-750,750 ccm z koszem, stan dobry, -1.450 zl. Kępno, tel. 
062/782-27-66
K-750,1970 r. z wózkiem bocznym, -1.250 zł. Bielawa, tel. 
0601/45-43-93
KASKI MOTOCYKLOWE SHOEI, BOERI -100 zł/szt.. No-
lan • 150 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26
KAWASAK11500 WULKAN, 1989 r„ 1500 ccm, wiśhiowy
metaiic, sprowadzony z Niemiec, nie uszkodzony, oclony,
po tuningu, stan b. dobry, • 16.000 zł. Chojnów, tel.
076/819-15-99,0602/58-06-18
KAWASAKI750,1982 r., zielony, przerobiony na ścigacza,
• 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/64-08-88 (zdjęcia do tej
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AE0053
www.autogielda.com.pl)
KAWASAKI 750,1983 r., 738 ccm, czerwony, w kraju od 10 
dni, bez wypadku, - 5.500 zł. Brzeg, tel. 0604/86-31-96 
KAWASAKI 750 VULCAN, 1994 r., 750 ccm całk. zniszczo
ny, zarejestrowany, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
KAWASAKI EL 250 DRAGSTER CHOPPER, 1994 r., 25 tys. 
km, 250 ccm, 4-suw, granatowy metaiic, koła szprychowe,
2-cylindrowy, stan idealny, dla osoby średniego wzrostu -
2.300 DEM ♦ cło. Zielona Góra, tel. 0606/25-36-47 
KAWASAKI ER 500,1999 r., 6 tys. km, 500 ccm, zielony, 
kupiony w salonie, -14.000 zł. Wrocław, tel. 0600/35-44-74 
KAWASAKI GPX 600R, 1989 r., 47 tys. km, 600 ccm, czar
ny; sportowo-turystyczny, - 6.600 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-71,14
KAWASAKI GPX 750, 1987 r., 750 ccm 100 KM, stan b. 
dobry, • 8.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, teł. 
0607/23-81-65
KAWASAKI GPX 750 ZX, 1990 r.. 750 ccm, zielono-biały, 
ścigacz, 3 tarcze, 105 KM, V max 250 km, sprowadzony
05.2001 r., bez wypadku, stan b. dobry, - 9.600 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
KAWASAKI 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 500F, 1996 r.; 15 tys. km, czerwony, 6-bie- 
gowym chłodzony cieczą, 3 tarcze, nowy model, zadbany, 
książką serwisowa, stan b. dobry, - 9.600 zł. Oława, tel. 
071/313-40-72,0603/28-84-38 
KAWASAKI GPZ 550,1985 r., 62 tys. km, 550 ccm, DOHC, 
czarny, nowe opony, nowy akumulator, silnik 4-cylindrowy, •
4.500 zł. Raciborowice Górne, tel. 076/818-97-28, 
0606/85-95-93
KAWASAKI GPZ 600R, 1985 r., 600 ccm, biało-ńiebie- 
sko-czerwony, ścigacz, nowy rozrząd, świece, olej i filtr, przy
gotowany do sezonu, - 5.700 zł. Kępno, teł. 062/781-02-60, 
0601/89-10-61
KAWASAKI GPZ 600R, 1986 r., czerwono-czarny, sprowa
dzony z Niemiec w roku 2000, stan dobry, • 5.800 zł lub za
mienię na samochód osobowy lub dostawczy. Nysa, tel. 
0600/16-12-52
KAWASAKI GPZ 750R, 1989 r., 49 tys. km, 748 ccm, zielo
no-biały, atrakcyjny wygląd, techn. sprawny, ukł. wydecho

wy 4W1, wymieniony ukł. napędowy i świece, po regulacjach, 
- 8.000 zł. Otyń, tel. 068/355-02-02 
KAWASAKI GTZ 600R, 1987 r., 31 tys. km, srebmo-grana- 
towy, metaiic, nowy lakier, - 7.500 zł. Nysa, tel. 077/433-16-58 
KAWASAKI KLR 600,1988 r., 600 ccm, niebieski, atrakcyj
ny wygląd, - 3.700 zł. Szklarska Poręba, tel. 0609/15-23-27 
KAWASAKI KZ 400J, 1985 r., 400 ccm, granatowy metaiic,
4-cylindrowy, 4-gaźnikowy, 6-biegowy, alum. felgi, przód obu
dowany, lampa kwadratowa, nowy łańcuch, akumulator, klocki 
hamulcowe, zębatka, przygotowany do sezonu, atrakc. wy
gląd, - 4.100 zł. Strzegom, tel. 074/855-56-86 
KAWASAKI RLX 650 ENDURO, 1987/88 r., 371 tys. km, 
651 ccm, czerwony, stan b. dobry, w kraju od 01.2001 r, •
6.600 zł. Bolesławiec, tel. 0601/58-51-25 
KAWASAKI UN 1500,1990 r. dużo chromu, dodatki, stan b. 
dobry, - 15.900 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-56-88, 
0606/32-02-44
KAWASAKI ZR 1100, 1990 r., wrzosowy, 146 KM, stan b. 
dobry, - 12.400 zł lub zarp»enię. Lwówek śląski, tel. 
0607/70-88-33-
KAWASAKI ZX 1000,1989/90 r., 20 tys. km, 1000 ccm, 16V, 
czarna perła, udokum. pochodzenie, bez prżebiegu w kraju, 
centralny amortyzator, chłodzony cieczą, chłodnica oleju,
6-biegowy, rozrusznik, aluminiowe felgi, po wymianie kloc
ków, płynów, 3 tarcze, 4 cylindry, 2 rury wydechowe, szyba, 
obrotomierz, stan silnika idealny, - 11.000 zł. Bralin, tel. 
062/781-24-03,0606/27-83-39 
KAWASAKI ZX 1000, 1990 r., 47 tys. km, 1000 ccm, bia
ło-czerwony, 137 KM, atrakcyjny wygląd, bez wypadku, w 
kraju od 2000 r, - 9.000 zł. Bielawa, tel. 0600/27-88-04 
KAWASAKI Z X 1000,1990 r., 26 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, perłowoniebieski, Stan b. dobry, po wymianfe łancueha,-- 
zębatek, klocków ham., oleju, przygotowany do-sezonu. 
Wrocław, tel. 0605/32-45-41
KAWASAKI ZXR 750, 1990 r., 750 ccm stan b. dobry, -
11.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-70-55,0604/88-59-08 
KAWASAKI ZXR 750, 1990 r., 30 tys. km, 750 ccm, 16V, 
128 kM, biało-zielony, wymienione klocki ham., fiłtry i oleje, 
polerowana rama, 3 tarcze, nowe płyny, chłodnica wody i 
oleju, wentylator, intercooler, mało eksploatowany, maks. 
pręd. 320 km/godz, - 15.500 zł lub zamienię na samochód. 
Oleśnica, tel. 0502/45-18-91
KAWASAKI ZXR 750,1995 r., 28 tys. km, -16.000 zł. Żary, 
tel. 068/375-92-74,0604/78-16-38 
KAWASAKI ZZR1100,1993 r., 29 tys. km, 1100 ccm, czar
no-czerwony, wersja otwarta, moc 150 KM, tłumik 4w1, spro
wadzony jesienią 2000 r., oclony, zarejestrowany, I właści
ciel w kraju, obudowany, po tuningu w Niemczech, ścigacz, 
-13.900’ zł. Stary Ujazd, tel. 077/463-71-20,0603/43-93-65 
KAWASAKI ZZR 600,1991 r., 600 ccm, benzyna, zielono-fio- 
letowy, nowy akumulator, po lakierowaniu, po wymianie ole
ju, filtra, sportowy ukl. wydechowy, - 11.000 zł. Wschowa, 
tel. 065/540-53-32
KAWASAKI ZZR 600 NINJA, 1992 r., 30 tys. km, 600 ccm, 
niebiesko-srebrny, po wymianie płynów, akumulatora i kloc
ków ham., sprowadzony z Niemiec, stan tech. i wizualny b. 
dobry,.-11.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-72-55 
KAWASAKI ZZR 600, 1992 r., 600 ccm nowe klocki, łań
cuch i zębtaki, nowe filtry i płyny, zapłon w stacyjce, stan 
idealny, • 10.800 zł. Żagań, tel. 068/377-16-21 
KIMCO 125 STRYKIET ENDURO, 2000 r., 3 tys. km, 125 
ccm, niebieski metaiic, sprowadzony z Niemiec, w kraju od 
mies., fabr. nowy, - 9.500 zł. Głogów, tel. 0602/83-35-32 
KOBRA 200,1998 r., 200 ccm, bordowy, jeszcze nie zareje- 
astrowany, rachunek kupna, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0603/29-21-44
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY kurtka, spodnie, buty, pas, 
na szczupłego, do 170 cm, czerwono-czarno-białe, - 500 zł. 
Jawor, tel. 076/870-62'-08
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY DAINESE biało-czerwo- 
no-czamy, 2-częściowy, rozmiar 52, stan b. dobry, - 650 zł. 
Wołów, tel. 071/389-32-17,0607/55-36-85 
KUPIĘ MOTOCYKL BOXER prod. rosyjskiej, z polską do
kumentacją, do 2000 zł lub z rosyjską dokumentacją, do 1500 
zł, może być Solo. Rawicz, tel. 065/547-31-54 po godz.16 
KUPIĘ MOTOCYKL CHOPPER nowy, w cenie 
10.000-15.000 zł, w rozliczeniu VW Passat kombi, z 1994 r., 
ABS, 2 poduszki pow., centralny amortyzator, wspomaga
nie. Wrocław, tel. 071/368-19-10 
KUPIĘ MOTOCYKL do 400 ccm, od 1980 r„  stan dobry, 
najlepiej chopper, w cenie do 2.500 zł. Wschowa, tel. 
065/540-18-12,0607/55-68-45 
KUPIĘ MOTOCYKL AVO SIMSON 250. Olszyna, tel. 
075/721-25-41
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA, 400 ccm mole być uszk. rama,
silnik i koła stan dobry, do 2000 zł. Sobin, tel. 076/845-96-08
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA MBX 80 po 1985 r., stan b.
dobry. Wrocław, tel. 071/345-79-94
KUPIĘ MOTOCYKL IFA BK 350. Olszyna, tel. 075/721-25-41
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 TS. Trzebnica, tel.
0607/10-95-50
KUPIĘ MOTOCYKL JUNAK lub Dniepr, K-750, MZETZ 250, 
WSK125,175, enduro do 1100 ccm, bez prawa rejestracji - 
do 2.000 zł. Kiełczów, tel. 0609/28-64-61 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150 bez dokumentacji, do 300 
zł. Sławęcice, gm. Góra śl., tel. 065/543-27-85 
KUPIĘ MOTOCYKL SIMSON po wypadku lub do remontu. 
Topola Mała, gm. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-02-13 
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI VZ-800 uszkodzony. Wrocław, 
teł. 0603/76-05-37
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI VZ 800,., mocno rozbity • do 
4000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-05-37 
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA DRUG STAR CLASSIC. Wro
cław, tel. 785-79-07,0601/70-84-92 
KUPIĘ MOTOROWER prod. japońskiej, poj. 50-80 ccm, do
3.000 zł. Milicz, tel. 071/384-13-82 .
KUPIĘ MOTOROWER JAWA 350 TS, 1988/90 r. stan b.
dobry, z dokumentacją, z OC lub bez OC, w cenie ok. 600
zł. Wrocław, tel. 0609/38-51.-87
KUPIĘ MOTOROWER PIAGGIO, 1995/99 r. po wypadku,
spaleniu, nie .na chodzie’ , nie do remontu, zarejestrowany,
do 500 zł lub Piaggio z 98/99 r, do 1.000 zł. Legnica, tel.
0608/89-30-44,076/858-50-50
KUPIĘ MOTOROWER ROMET. Wrocław, tel. 342-29-36,
0502/83-45-57
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER może być uszko
dzony lub do remontu, malowania. Wrocław, tel. 
0604/14-68-58
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51 lub 'Skuter. 50 cćm, 
do remontu, lakierowania lub innych poprawek, z kpi. doku
mentacją. Żarów, tel. 074/858-70-15,0604/35-76-37 
KURTKA MOTOCYKLOWA czarna, prod. włoskie)? rozmiar 
54, - 980 zł. Wrocław, tel. 337-11-40 
MIŃSK 125,1949 r., 125 ccm, czarny, kompletny, oryginal
ny, -  400 zł. Wrocław, tel. 071/367-29-81 
MIŃSK 400A, 1989 r., 9 tys. km, 125 cćm, czerwony, po 
wymianie podzespołów (rachunki), stan b. dobry, - .420 zł. 
Paczków, tel. 077/431-13-26
MOTO GUZZI, 1997 r., 125 ccm, biało-niebieski, szoso- 
wo-krosowy, owiewki, zarejestrowany, nowe opony, hamul
ce tarczowe, stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/35-87-28
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY SAM, 1999 r., 2300 ccm, V6 
automatic, potężnej budowy, koła z Jeepa, tłumik • .pociski” 
100 mm x 4 (duży), przód na trapezie; do ukończenia, - 7.000 
zł lub zamienię na inny. Zielona Góra, tel. 068/341-41-33, 
0604/30-29-41
MOTOROWER SKUTER, 1996 r., 50 ccm prod. japońskiej,

rozrusznik i dozownik oleju, stan idealny, - 1.700 zł. Wro
cław, tel. 0608/84-92-20“
MOTOROWER ANKUR, 2001 r., 50 ccm, zielony, automa
tic, nowy, na gwarancji, 2-osobowy, zapewniam serwis, •
2.600 zł (możliwe raty). Lubin, tel. 0601/70-55-12 
MOTOROWER APRILIA AMICO SKUTER, 1990 r., 17 tys. 
km, 50 ccm, ciemnofioletowy, stan b. dobry, - 2.800 zł. Wro
cław, tel. 071/347-80-35,0608/78-51-64 
MOTOROWER APRILIA RS 50,1992 r., 19 tys. km, 50 ccm, 
benzyna, biało-czerwono-fioletowy, obudowany ścigacz, cen
tralny amortyzator, el. rozrusznik, hamulec tarczowy, dozow
nik oleju, chłodzony wodą, obrotomierz, atrakcyjny wygląd, 
V maks. 90 km/h, stan dobry, - 4.400 zł. Wrocław, tel.
354-36-81,0604/36-89-38
MOTOROWER APRILIA ENDURO, 1997 r., 50 ccm, sre- 
brzystopomarańczowy, - 6.000 zł. Wschowa, le i. 
065/540-25-86
MOTOROWER BINGO, 2000/01 r.f 50 ccm, 2-suw, - 2.600 
zł. Lubin, tel. 076/842-40-26 Waldek 
MOTOROWER CHART 210,1990 r., 5 tys. km, 50 ccm, bia
ły, kierunkowskazy, po remoncie silnika, nowy cylinder, tłok, 
łożyska, opłacony^ zarejestrowany, stan b. dobry, -1.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-5$
MOTOROWER CHART 210, 1990 r., 50 ccm. biały, elek
tron. zapłon, 3-biegowy, nowe opony, linki, licznik, stacyjka, 
przegląd bezterminowy, po remoncie silnika, I rej. 05.2001 
r., udokumentowane pochodzenie, - 1.300 zł lub zamienię 
na Fiata 125p albo 126p, po 1985 r.: Paczków, tel. 
0603/42-81-86
MOTOROWER HERKULES, 1987 r., 50 ccm stan b. dobry, 
-1.200 zł. Dąbrowa, gm. Twardogóra, tel. 071/315-98-31 
MOTOROWER HONDA MB-8, 1974 r. stan dobry, - 800 zł 
lub zamienię n i  M o  Simson, może być do remontu. Wieluń, 
tel. 043/841-94-02
MOTOROWER HONDA NSR 50,1989 r. bez dokum. -1.200 
z ł. ., tel. 0606/78-61-93 po godz.18 
MOTOROWER KOMAR, 1972 r. do remontu, brak dokumen
tacji, - 50 zł. Iłowa Żagańska, tel. 068/377-40-32 
MOTOROWER MALAGUTTI, 1995 r., 6 tys. km, 50 ccm, 
bordowa perła, automatic, dozownik oleju, reflktory soczew
kowe, atrakcyjny wygląd, bez wypadku ,+ części zamienne, -
4.600 zł. Lubin, tel. 076/842-39-57
MOTOROWER OGAR 205, 1987 r. 2-osobowy, • 290 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-91-32
MOTOROWER OGAR, 1989 r., 50 ccm po remoncie, kom
pletna dokumentacja, nowe sprzęgło, - 230 zł. Wrocław, tel. 
071/345-79-94
MOTOROWER OGAR 205,1989 r., czerwony, stan idealny, 
po lakierowaniu, nowa instalacja gazowa, opony, cylinderki, 
sprzęgło, tłumik i błotnik tylny, po remoncie silnika, - 450 zł. 
Wołów, tel. 071/392-67-39
MOTOROWER PEUGEOT SKUTER, 1995 r.. 32 tys. km,
49 ccm, czamo-srebrny, dozownik oleju, rozrusznik, cło opła
cone, stan dobry, nie eksploatowany w kraju, -  2.200 zł. Kłodz
ko, tel. 0607/82-58-55
MOTOROWER PEUGEOT BUXY SKUTER, 1995 r., 51 tys. 
km, 50 ccm, czamy metaiic, stan b. dobry, sportowe liczniki, 
aluminiowe felgi, hamulce tarczowe, - 3.800 zł. Krotoszyn, 
teł. 062/725-28-12
MOTOROWER PEUGEOT SV 50, 1996 r., 24 tys. km, 50 
ccm, bordowy metaiic, automatic, zapłon w stacyjce, po prze
glądzie, stan b. dobry, - 3.500 zł lub zamienię na komputer. 
Perzów, tel. 062/786-13-16
MOTOROWER PEUGEOT SKUTER, 1996 r., 50 ccm, żół
to-czarny, rozrusznik, automatyczna skrzynia biegów, zadba
ny, pełna dokumentacja, I właściciel w Polsce, - 2.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-74-08.0604/47-50-66 
MOTOROWER PEUGEOT SKUTER, 1997 r.. 15 tys. km.
50 ccm, czamy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/369-27-27
MOTOROWER PIAGGIO GILERA STORM, 1994 r., 50 ccm, 
czamy, stan b. dobry, hamulec hydrauliczny, automatic, star
ter elektryczny i nożny, schowek na kask, dozownik oleju, -
3.700 zł. Nysa, tel. 077/433-09-93 
MOTOROWER PIAGGIO ZIP 50,1995 r., 5 tys. km, zielony 
metaiic, hamulec tarczowy, dozownik oleju, atrakcyjny wy
gląd, stan b. dobry, I właściciel w kraju, • 3.900 zł lub zamie
nię. Oława, tel. 071/313*35-61 
MOTOROWER PIAGGIO ZIP, 1996 r„ 6 tys. km, niebieski 
metaiic, 2-osobowy, - 3.600 zł. Bralin, tel. 062/781 -27-56 
MOTOROWER PIAGGIO SKUTER, 1996 r., zielony, - 2.900 
zł. Wschowa, tel^ 065/540-66-46 lub, 0605/41-77-69 
MOTOROWER PIAGGIO 50 SKUTER, 1998 r., czarny, •
3.600 zł. Pleszew, tel. 062/742-10-58,0601/35-08-81 
MOTOROWER ROMET OGAR, 1986 r., 2-suw 2-osobowy • 
600 zł. Kluczbork, tel. 0606/35-55-17 
MOTOROWER ROMET CHART, 1989 r., 50 ccm, wiśniowy, 
nowy akumulator, wał, tłoki, pierścienie, 3-biegowy, kierun
kowskazy, światło .stop’ , stan b. dobry, - 1.200 zł. Micha
łów, tel. 076/817-42-09,0604/26-55-79 
MOTOROWER ROMET PONY, 1989 r., niebieski, nowy, nie 
eksploatowany, -1.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/645-74-48 
MOTOROWER SIMSON S 51, 60 ccm, czerwony metaiic. 
stan idealny, insL 12V, dużo nowych dodatków, • 1.700 zł. 
Bielawa, tel. 0604/14-68-58
MOTOROWER SIMSON SR 50,12 tys. km, 50 ccm, czer
wony, skuter, posiada osłony na nogi, kierunkowskazy, lu
sterka, akumulator na gwarancji, stan b. dobry, • 1.550 zł. 
Jaszkowa Dolna, tel. 074/868-76-84 
MOTOROWER SIMSON SR 50,3 tys. km, 50 ccm, beżowy, 
skuter, oryginalny lakier i przebieg, 4-biegowy, mało używa
ny. - 2.200 zł. Oława, tel. 071/313-44-29,0605/64-63-63 
MOTOROWER SIMSON, 1960 r., 8 tys. km. 50 ccm, czer
wony, .na chodzie’ , zarejestrowany, stan b. dobry, - 1.200 
zł. Piława Górna, tel. 0602/45-25-95 
MOTOROWER SIMSON. 1977 r., 50 ccm bez prawa rej., 
stan b. dobry, - 600 zł. Wołów, tel. 071/389-52-88 
MOTOROWER SIMSON S 51,1982 r., 50 ccm. czerwony, 
Enduro, instalacja do podłączenia, stan dobry, - 350 zł. Bu- 
dziszów Wielki, tel. 0607/82-82-93 
MOTOROWER SIMSON S 51B, 1982 r., zielony, dokumen
tacja, stan dobry, nie .na chodzie’ , brak iskry, - 550 zł. Do
maszowice, tel. 077/419-40-44 po godz.21 
MOTOROWER SIMSON S 53,1983 r., czerwony, • 1.100 zł. 
Lubin, tel. 0609/27-59-82
MOTOROWER SIMSON S 51N, 1983 r., niebieski, doku
mentacja, stan dobry, 3-biegowy, - 1.000 zl. Domaszowice, 
tel. 077/419-40-44 po godz.21 
MOTOROWER SIMSON SR 51,1984 r., 80 ccm, bordowy 
metaiic,-nowe opony, zębatki, łańcuch, kierunkowskazy, sie
dzenie, lampy, lusterka, akumulator, kpi. nowy silnik, inst. 
12V, 4-biegowy, obrotomierz, kolanko, oparcie, zarejestro
wany, atrakcyjny wygląd, - 2.000 zł. Parowa, tel. 
075/732-18-34
MOTOROWER SIMSON S51, 1984 r., zielony, po remon
cie, zarej., nowe opony, akumulator, stan b. dobry ? 1.400 zł. 
Pisarzowice, powiat Lubań śl., tel. 075/722-41-62 
MOTOROWER SIMSON S 51,1984 r., żółty, po naprawie, -
1.000 zł. Wilkszyn, tel. 071/396-35-38,071/396-35-36 
MOTOROWER SIMSON SR 51,1985 r. zarejestrowany, stan 
b. dobry, -1.450 zL Domaszowice, tel. 077/419-49-77 
MOTOROWER SIMSON S 51,1985 r., czamy, po remoncie 
kapitalnym, zarejestrowany bezterminowo, 3-biegowy, stan 
b. dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/368-11-08 
MOTOROWER SIMSON, 1985 r., 50 ccm, czerwony, 4-bie
gowy, po malowaniu, nowa instalacja, zarejestrowany, opła
cony, - 950 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-59 po godz. 15 
MOTOROWER SIMSON, 1986 r., 6 tys. km dla inwalidy, 3-ko
łowy, - 500 zł. Łagiewniki, tel. 071/391-90-91
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MOTOROWER SIMSON S-51, 1986 r., 50 ccm, niebieski, 
oryginalny lakier, zadbany, zarejestrowany, stan b. dobry, •
1.550 zł. Ścinawa, tel. 076/843-60-6370603/43-82-66 
MOTOROWER SIMSON ENOURO, 1986 r., czarno-żółty, po 
remoncie 400 km, dużo nowych części, stan b. dobry, prze
gląd bezterminowy, atrakcyjny wygląd, • 1.495 zł. Bierutów, 
tel. 071/314-67-72
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r.,47 tys. km, zielony, 
stan b. dobry, kompletna dokumentacja, 3-biegowy, po re
moncie silnika, nowy łańcuch, zębatki, lampa tylna, pilnie, - 
1.150 zł. Grabice, woj. opolskie, tel. 0606/11 -39-40 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1986 r., 50 ccm, czer
wony, zarejestrowany, dokumentacja, bagażnik, reguł, amor
tyzatory, kask, stan b. dobry, - 1.700 zł. Legnica, tel. 
076/854-82-95,0607/54-67-55 
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1986 r., 16 tys. km, 50 
ccm, czerwony, akumulator, sport, cylinder gratis, -1.600 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-27-58
MOTOROWER SIMSON, 1987 r., 5 tys. km, 50 ccm, żółty, 
po remoncie silnika i ramy, wszystkie części nowe, stan b. 
dobry, • 2.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0600/81-69-72 
MOTOROWER SIMSON S-5.1,1987 r., 50 cćm zielony i zło
ty, oryginalny lakier, 4-biegowy, nowy wał, tłok i akumulator, 
nowe dętki, linki, licznik nowego typu, światła pozycyjne, 
zadbany, stan b. dobry, • 2.000 zi. Michałów, (el. 
076/817-42-09,0607/55-20-54 
MOTOROWER SIMSON SR 50,1987t ,  złoty metalic, nowy 
akumulator, po lakierowaniu, gwarancja, bagażnik boczny, 
kierunkowskazy, inst. 12 V, żarówki H4, - 1.950 zi. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-27-65
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1987 r., 50 ccm, niebie
ski, 4-biegowy, nowe. opony, kompletna dokumentacja, kie
runkowskazy •' 1.400 zł. Targowisko 16,'powiat Lipno; tel. 
062/534-03-31
MOTOROWER SIMSON SR-50 B4 SKUTER, 1988 r., 6 tys. 
km, 49 ccm, biało-brązowy, 4-biegowy, po remoncie silnika, 
dużo nowych części, kask, zarejestrowany, stan b. dobry, •
1.700 zł. Miękinia, tel. 071/317-81-^3,0604/96-69-11 
MOTOROWER SIMSON SR 50, 1988 r , 50 ccm, zielony 
metalic, po remoncie kapitalnym, - 2.500 zł. Bielawa, tel. 
074/645-74-48
MOTOROWER SIMSON S-51,1988 r. po remoncie silnika, 
nowe zębatki, łańcuch i opony, stan b. dobry, - 1.400 zł lub 
zamienię na motocykl MZ ETZ 250.' L ipnica, tel. 
071/317-33-88
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER, 1988 r., niebie
ski, 4-biegowy, po remoncie silnika, elektr. 12 V, nowy aku
mulator, sprawny, zarejestrowany, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 
0606/36-47-63,071/351-26-21 
MOTOROWER SIMSON SR 50, 1988 r., 50 ccm, 2-suw, 
czamy metalic, skuter, po remonGie silnika, nowa inst. el., 
zapłon, akumulator, opony, tłumik, tłok. cylinder, pierście
nie, wał, łożyska, prawie wszystko nowe, - 2.400 zł lub za
mienię na enduro 80-125 ccm, z dopłatą. Ziębice, tel. 
074/819-31-00
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1989 r.. różowo-biały, 2 
nowe opony, 2 kaski, przegląd bezterminowy, stan dobry, -
1.700 zł. Rusko, woj. wrocławskie, tel. 0601/18-39-62 
MOTOROWER SIMSON S 50.1989 r., 22 tys. km, 50 ccm, 
zielony metalik, po remoncie silnika (wszystkie rachunki, na 
gwarancji), stan bardzo dobry, przygotowany do sezonu, -
1.800 zł. Wrocław, tel. 0605/91-62-41 •
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., 50 ccm, czarno-nie- 
bieski, po remoncie kapitalnym silnika, po malowaniu i lakie
rowaniu, lusterko, owiewki, kierunkowskazy, zarejestrowa
ny, opłacony, nowe tablice, nowa instalacja elektryczna, nowy 
akumulator, stan techniczny i wizualny idealny, - 1.800 zł. 
Domaszowice, tel. 077/419-40-57
MOTOROWER SIMSON S 51. 1989 r., 50 ccm, benzyńa, 
zielony, oryginalny lakier, 4-biegowy, akumulator 6V. kierun
kowskazy, Zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, -1.550 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/390-95-41 .
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 50 ccm, czer
wony, po lakieowaniu, nowy pokrowiec na siedzenie, pełna 
dokumentacja, nowa instalacja, 4-biegowy, stan dobry, • 1.350 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-90-53 po godz. 16 
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER, 1989 r., 8 tys. 
km, czerwono-biały, 4-biegowy, stan b. dobry, II właściciel, •
2.300 zł. Olszany, gm. Strzegom, tel. 0609/28-92-17 
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., 7 tys. km. zielony, 
stan b. dobry, 2 lusterka, 2 bagażniki, 2 bagażniki boczne, -
2.000 zł. Opole, tel. 077/409-05-50
MOTOROWER SIMSON, 1989 r.. 50 ccm, zielony metalic, 
stan tech. b. dobry, dużo nowych części, - 1.450 zł. Radwa
nice, gm. św. Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 
0602/48-79-06
MOTOROWER SIMSON, 1989 r.. pomarańczowy, 4-biego
wy, owiewki na ręce, stan idealny - 1.800 zł. Twardogóra, 
tel. 071/315-97-43 po godz. 18 
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1989 r.. niebieski meta
lic, stan b. dobry, -1.550 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-80 
MOTOROWER SIMSON, 1989 r. po remoncie silnika, dużo 
nowych części, zarejestrowany, przygotowany do sezonu, -
1.800 zł. Wrocław, tel. 0605/91-62-41 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1990 r., różowy, nowe 
opony, kask, -1.700 zł. Brzeg, tel. 0608/19-15-60 
MOTOROWER SIMSON, 1990 r., 8 tys. km, 50 ccm nowa 
opona i zębatki, * 1.900 zl. Dziupiina. tel. 071/318-46-14 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1990 r.. 8 tys. km, 50 
■ccm, czerwony, stan b. dobry, techn. sprawny, kask + nowy 
oryg. łańcuch, kompletna dokumentacja, boczny bagażnik,
4-biegowy. lusterka, akumulator, instal. elektryczna 12V, -
1.900 zł. Żmigród, tel. 0606/64-16-75,0602/13-72-92 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1991 rM 10 tys. km, 50 
ccm, czerwono-żółty, stan dobry, akumulator, kierunkowska
zy, pwiewki, 1,5 roku nie używany, po remoncie silnika, za
dbany, -1.400 zł lub zamienię na Fiata 126p (ok. 1988 r.). 
Szprotawa, tel. 068/376-32-65
MOTOROWER SIMSON S51, 1992 r.. 50 ccm, niebieski, 
stan dobry, -1.400 zł. Pieszyce, tel. 074/645-46-13 
MOTOROWER STM REX ROLLER 50. 1996 r.,/5 tys. km, 
50 ccm, żółty, skuter, hamulec tarczowy, kufer na kask, elek-' 
tryczny rozrusznik, atrakcyjny wygląd, -'2.700 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-25-10,0502/14-52-86 
MOTOROWER SUNNY BAJAJ, 1997 r., 5 tys. km, 50 ccm, 
niebieski metalic, serwisowany, I właściciel, stan idealny, -
2.350 zł. Piaski, tel. 065/571-90-76 
MOTOROWER YAMAHA RD50M, 1979 r., 50 tys. km 5-bie
gowy, hamulec tarczowy, dużó elem. chromowanych, stan 
idealny, -1.400 zł.,Lubin, tel. 0607/47-46-10 
MOTOROWER YAMAHA PW 80,1999>.. 80 ccm, grahato- 
wy, 400 KM, I właściciel, bez wypadku, dziecięcy Enduro,.-
3.000 zł. Wrocław, tel. 0501/01-59-10 
MOTOROWER YAMAHA HERKULES SKUTER, 1983 r., 50 
ccm po remoncie silnika, nie eksploatowany w kraju, roz
rusznik ♦ „kopka*, dozownik.oleju, stan dobry, - 1.250 zł. 
Sokołowice. tel. 071/315-58-38,0502/26-39-10 
MOTORYNKA, 1989 r„ 50 ccm, zielony metalic, w 100 % 
oryginalny, prawie nie używany, przebieg ok. 500 km, stan 
ogólny idealny, - 950 zł. Złotoryja, teł. 076/878-29-28 
MOTORYNKA, 1990 r., czerwona, dużo nowych części, w 
pełni' sprawna, udokum. pochodzenie, stan b. dobry, • 320 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-84 •
MOTORYNKA PONY 4-biegowy.» 400 zł lub zamienię na 
Sirrtsona, z dokumentacją, do remontu. Osiecznica, tel. 
075/731-25-26
MOTORYNKA PONY, 1989 r., czerwony, kompletna doku
mentacja, po remoncie, stan b. dobry, - 430 zł. Wrocław, tel. 
071/349-15-60,0609/28-78-39 
MOTORYNKA ROMET PONY, pomarańczowy, oryginalny 
lakier, stan b. dobry, • 750 zł. Wrocław, teł. 071/354-20-81

MOTORYNKA ROMET, 1988 r. stan dobry + druga komplet
na i dużo części, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/342* 17-20, 
0504/90-59-32
MW 650,1978 r., 650 ccm, boxer, khaki, pó remoncie silni
ka, z pełnym wyposażeniem wojskowym, bieg wsteczny, 
nowe sprzęgło, gażniki, linki, zarejestrowany, opłacony, stan 
b. dobry, - 4.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-66-10, 
0604/57-06-31
MZ 150 TS, 1981 r., 20 tys. km, 150 ccm, zielony, uszk. 
silnik, w całości lub na części, bez wypadku, - 200 zl. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-36-76 
MZ 150 TS, 1985 r., 22 tys. km, 150 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, zadbany, sprawny, po wszystkich koniecznych napra
wach, na oryginalnych częściach, zarejestrowany i opłaco
ny, - 950 zł. Zielona Góra, tel. 0606/97-86-57 
MZ 250 stan silnika dobry, do remontu, zarejestrowany, - 
350 zł. Góra, tel. 065/544-13-59 
MZ 250,1972 r., 18 tys. km, 247 ccm', czarno-kremowy, 25 
lat nie używany, nowe opony, owiewka na nogi, nowy aku
mulator i wał korbowy ♦ przyczepka boczna, • 2.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-58-23
MZ 250 TS, 1979 r., 40 tys. km, 250 ccm, niebieski, uszko
dzona rama, - 250 zł. Osetnica, tel. 076/817-75-59 
MZ 250, 1980 r. bez dokumentacji, -150 zł. Wrocław, tel.
367-52-32
MZ 250,1984 r., niebieski metalic, stan b. dobry, zarejestro
wany, w ciągłej eksploatacji, nowe linki, nowy lakier, hamu
lec tarczowy + 2 kaski, - 1.050 zł. Paczków, tel. 
077/431-61-44
MZ 250,1984 r  oryginalny, mało używany, zadbany, stan b. 
dobry.-1.550 zł. Oleśnica, tęir’071/399-04-22 .
MZ 250 TS, 1984 r/, ŚŚ0 ccm po remoncie silnika i podze
społów, zarejestrowany, - 600 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-10-60
MZ 250 ES, 1988 r., 29 tys. km, 247 ccm, zielony, boczna 
nóżka, 2 bagażniki boczne, lampa ♦ kratka, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, zadbany + drugi na części MZ-250 z do
kumentacją, • 1.600 zł lub zamienię na Fiata 126p. Niego
sławice, tel. 068/378-12-20
MZ ETZ, 1988 r. stan dobry, - 900 zł. Chojnów, tel. 
076/818-67-36
MZ ETZ 150,1987 r., - 900 zł. Gaworzyce, tel. 076/831-69-06 
MZ ETZ 150,1989 r., 1600 ćcm, czarno-żółty, stan idealny,
• 1.700 zł lub zamienię na motorower Simson. Bielawa, tel. 
0604/14-68-58
MZ ETZ 150,1989 r., 19 tys. km, 150 ccm, benzyna, zielo
ny, hamulec tarczowy, obrotomierz, nowe opony i akumula
tor, do małych poprawek, • 900 zł lub zamienię na Simsona. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-61-63 po godz. 21 
MZ ETZ 250, 1986 r., - 1.200 zł. Gaworżyce, tel. 
076/831-69-06
MZ ETZ 250,1987 r., 6 tys. km,.250 ccm, niebiesko-żółty, 
po remoncie kapitalnym Silnika (4 sżlif), sportowy wygląd, 
nakładki ńa koło, kufer, owiewka, szeroka opona (160/60), 
podniesiony tył i tłumik, 2 tarcze hamulcowe, wzmocniony 
silnik, prędkość maksymalna ok. 170 km/godz., przegląd do 
2002 r, -1.500 zł. Jugów, gm. Nowa Ruda, tel. 074/841-82-97 
MZ ETZ 250,1988 r., 20 tys. km, 250 ccm, niebieski, stan 
dobry, owiewka, hamulec tarczowy, dużo nowych części, -
1.250 zł. Kobylin, tel. 065/548-26-42 
MZ ETZ 250, 1988 r., 250 ccm, niebieski metalic, stan b. 
dobry, lampy H4, hamulec tarczowy, nowe linki, tylne koło 
od 251, obrotomierz, zadbany, opłacony, -1.000 zł Bolesła
wiec. tel. 075/732-80-30
MZ ETZ 250,1988 r ,  250 ccm, • 1.100 zł lub zamienię na 
motocykl krosowy, do 80 ccm. Wschowa, tel. 0609/46-49-70 
MZ ETZ 250,1989 r., 18 tys. km, 250 ccm, zielony, po prze
glądzie technicznym, oryginalny lakier, techn. sprawny w 
100%, stan b. dobry, cena • 1.450 zł lub zamienię na kom
puter, albo inne propozycje, możliwa dopłata. Żagań, tel. 
068/360-65-19.0603/75-57-29 
MZ ETZ 250,1990 r., 243 ccm, niebieski metalic, 500 km po 
remoncie silnika, zarejestrowany, ubezpieczony) stan b. do
bry. -1.900 zł. Wrocław, teł. 0607/16-70-51 
MZ ETZ 251, 1989 r.. 6 tys. km. bordowy, I rej. w 1993 
nowy akumulator, sprzęgło, ukł. napędowy, po remoncie sil
nika, stan b. dobry, -1.750 zł. Wrocław, tel. 071/387-80-06 
MZ ETZ 251,1990 r., 23 tys. km,.250 ccm, niebieski meta
lic, stan b. dobry, -1.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-19-33, 
0606/92-53-16
MZ ETZ 251,1990 r., 251 ccm, czamy, stan dobry, opłaco
ny, -1.800 zł lub zamienię na Urala, Dniepr, K-750, M-72, z 
wózkiem. Garncarsko, gm. Sobótka, tel. 071/346-11-66 
MZ ETZ 251, 1990 r.. 27 tys. km, 243 ccm, szary metałic, 
estetyczny wygląd, nowe opony, łańcuch, tłumik, przygoto
wany do sezonu, - 1.900 zł. Miechów, tel. 062/786-12-52 
MZ ETZ251,1991 r.,.243 ccm, wiśniowy, stan idealny, atrak
cyjny wygląd, opona tylna nowa, prod. japońskiej, plastiko
we błotniki, przegląd ważny do 23.03.2002 r, • 1.850 zł. Gło
gów, tel. 076/834-72-44,0608/19-43-11 
PANONIA na części, głównie silnikowe -100 zł. Niemodlin, 
tel. 077/460-61-33
PIAGGIO 80 SFERA, 1995 r., 12 tys. km, jasnofioletowy 
metalic, - 4.300 zł. K luczbork,-te l. 077/418-49-48, 
0601/14-94-55
SHL M-11,1963 r. kompletna dokumentacja, stan b. dobry,
♦ drugi motocykl, - 1.000 zł lub zamienię na Junaka M-10. 
Parzynów, gm. Kobyla Góra, tel. 062/731-61-43 
SUZUK11400 INTRUDER, 1995 r.. 20, tys. km. 1400 ccm, 
czarny, brak kolanka prawego, stan b. dobry, sprowadzony 
z Niemiec, arrakcyjny wygląd, • 22.000 zł. Poniec, woj. lesz
czyńskie, tel. 0603/26-24-90
SUZUKI DR 250S, 1982/00 r., 13 tys. km, 250 ccm, czar
no-czerwony, 4-suw, duże enduro, kierunkowskazy, ważny 
przegląd, pełna dokumentacja, stan idealny, przygotowany 
do sezonu, oszczędny, - 3.700 zl. Wrocław, tel. 
071/352-30-97,0503/66-96-49 
SUZUKI DR 600S DAKAR, 1987 r., 44 tys. km, 584 ccm.
4-suw, biało-niebieski, duże enduro, w kraju od miesiąca, 
stan idealny, - 6.500 zł. Głogów, tel. 0602/83-35-32 . 
SUZUKI DR 650,1990 r.. 32 tys. km, 650 ccm, żółto-niebie
ski, 46 KM, 4-suw, wersja Dakar, pełna dokumentacja celna,
- 6.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-26-71.0502/13-02-75 
SUZUKI DR 650R ENDURO, 1990 r.f niebiesko-biały, za
dbany, nie wymaga wkładu finansowego, 7.700 zł. Głogów, 
tel. 0607/74-72-87 .
SUZUKI DR 100,1996 r., .12 tys. km. 800 ccm. zielrfny me- 
talie, dodatkowo nowy kufer i kurtka z cordury wliczone w 
cenę, stan dobry, -13.000 zł. Wrocław, tel. 0501/70-53-83, 
SUZUKI GK 400 53C, 1983 r., 35 tys. km, 400 ccm, czerwo
ny, „na chodzie*, stan dobry; - 2.500 zł. Chełmsko śląskie, 
tel. 075/742-23-36
SUZUKI GL 850, 1983 r., bordowy, 98 KM, przegląd do
04.2002 r., nowe ópońy, stan dobry; - 3.700 zł. Oława, tel. 
071/303-73-71 prosić Przemka, 0502/17-32-41 
SUZUKI GS 1100GK, 1984 r., 19 tys. km, 1100 ccm, srebr- 
no-stalowy, RM, pełne oświetlenie kufrów, owiewka, orygi
nalny przebieg, przygotowany do sezonu, sprowadzony w 
całości, -12.200 zł. Prudnik, tel. 077/436-30-55 
SUZUKI GS 400,1986 r., 400 ccm, niebieski, 6-biegowy, 2 
cylindry, 2 tłumiki, stan dobry, w całości lub na części, -1.500 
zł. Złotoryja, teł. 0607/25-88-96 
SUZUKI GS 500,1991 r., 45 tys. km, perłowoniebieski, po 
wymianie sprzęgła, płynów; klocków, po remoncie.przednier 
go zawieszenia, nowy lakier, nowa książka serwisowa, kask,
- 6.300 zł. Dzierżoniów, tel. 0608/74-98-17
SUZUKI GS 500E, 1990 r., 25 tys. km, 500 ccm. czarny, 
stan bardzo dobry, - 8.000 zł. Oleśnica, tel. 0608/16-24-83 
SUZUKI GS 500E, 1990 r., 30 tys. km, czarny, stan b. do

bry, zadbany, mało używany, kompletna dokumentacja, -
6.300 zł. Namysłów, tel. 077/410-23-83 
SUZUKI GS 500E, 1992 r., 22 tys. km, 500.ccm. niebie- 
sko-biały, bez wypadku, stan b. dobry, do lekkich poprawek, 
brak lewego lusterka i kierunkowskazu, • 8.200 zł. Jelenia 
Góra. tel. 0606/22-64-10
SUZUKI GS 500E, 1992 r., 25 tys. km, 500 ccm, fioleto- 
wo-biały, stan bardzo dobry, ścigacz, w całości, do sprowa
dzenia z Niemiec, od pierwszego właściciela, - 8.800 zł. 
Rawicz, tel. 0608/20-40-27
SUZUKI GS 500E, 1992 r., 18 tys. km; 500 ccm, czerwony, 
ścigacz, wersja obudowana,podwójna lampa, felgi białe alu
miniowe, b. atrakcyjny wygląd, stan idealny, nowe świece, 
olej, filtr, gotowy do sezonu, serwisowany, kask Shark z har
towaną szybką, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 0608/81-67-21 
SUZUKI GS 500E, 1996 r., 31 tys. km, czarny, aluminiowe 
felgi, tylny kufer, szyba z przodu, stan b. dobry, - 9.900 j.ł . 
Nysa, tęl. 077/435-96-09 .
SUZUKI GSF 600 BANDIT, 1997 r., 28 tys. km, 600 ccm, 
czerwony, stan silnika idealny, zadbany, -12.900 zł. Rawicz, 
tel. 065/545-40-60

0  SUZUKI GSX 600F, 2000 rM 6 tys. km, 83 KM, czar
ny metalic, sportowy ukł. wydechowy WMB, ku
p iony w  salonie, bez wypadku, stan idealny, do
skonały do celów turystycznych i sportowych, •
21.000 z ł. K o s to m ło ty , te l. 0607/63-35-28 
01027981

SUZUKI GSX1100F, 1993 r.. 40 tys. *m , 1100 ccm, 4-suw. 
grafitowo-fioletowy meta, w kraju od mies., sprowadzony z 
Belgii, el. szyba w owiewce, hydrauliczne sprzęgło, stan ide
alny, -14.000 zL Głogów, tel. 0602/83-35-32 .
SUZUKI GSX 1100R, 1987 r„  52 tys. km, 1100 ccm, bia
ło-niebieski, serwisowany, przerobiony na model z 1992 roku, 
- 8.000 zł. Wrocław, tel. 787-31-13.0603/55-31-83.
SUZUKI GSX 250,1983 r., 42 tys. km, 4-suw, czarno-czer- 
wony, 27 KM, 6-biegowy, rozrusznik, nowe opony, dużo no
wych części, po remoncie silnika, - 2.200 zł. Wołów, tel. 
071/389-32-17,0607/55-36-85 
SUZUKI GSX 400, 1987 r„  niebieski, do regeneracji wał, 
sprowadzony z Niemiec, • 1.000 zł. Milicz, tel. 071/384-07-81, 
0607/09-99-08
SUZUKI GSX 600,1997 r., 17 tys. km, żółty metalic, 86 kM. 
-11.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-53-89 
SUZUKI GSX 600F, 1988 r., 40 tys. km, 600 ccm, 4-suw. 
niebieski, stan idealny, w kraju od 09.2000 r., sprowadzony 
z Niemiec, nowy akumulator, klocki hamulcowe, roczne opo
ny, gażnik po synchronizacji, kask + siatka, - 7.800 zl. Strze
gom, tel. 0609/46-42-59 '
SUZUKI GSX 600F, 1994 r., 29 tys. km, 600 ccm, czerwony,
6-biegowy, stan b. dobry, żółte felgi, - 9.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-56-88,0606/32-02-44 
SUZUKI GSX 750 750,1991 r„ 34 tys. km, 750 ccm, czar
no-czerwony, sprowadzony z Niemiec w 2000r, po wszyst
kich wymianach i regulacjach, godny uwagi, - 7.700 zł. 
Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/20-30-64 
SUZUKI GSXR 750R, 1986 r., 135 ccm ścigacz, nowe opo
ny, przygotowany do sezonu, • 7.000 zł lub zamienię na Ka
wasaki GPX 600 lub GPZ 600. Miękinia, woj. wrocławskie, 
tel. 0605/78-24-32
SUZUKI GT, 1991 r. stan b. dobry, - 1.600 zł (możliwość 
zarejestrowania na motorower). Dąbrowa, gm. Twardogóra, 
tel. 071/315-98-31
SUZUKI GV 700 MADURA. 1985 r. 98 KM, -10.000 zł. Opo
le, tel. 0608/10-69-54
SUZUKI LS 650 SAVAGE CHOPPER, 1994 r„  120 tys. km, 
czerwony metalic, boczne sakwy, tylne oparcie, stan b. do
bry, • 10.500 zł. Nysa. tel. 077/435-96-09 
SUZUKI RG 80,1992 r. ścigacz, - 3.400 zł. Przeczą, gm. 
Lewin Brzeski, tel. 077/412-85-50 
SUZUKI RG 80 GAMMA, 1993 r„ 26 tys. km, 80 ccm, bia
ło-niebieski, ścigacz, obudowany, hamulec^ tarczowy, chło
dzony wodą, 6-biegowy, nie eksploatowany w kraju, - 3.500 
zł. Lubin, tel. 0607/47-46-10
SUZUKI RG 80,1995 r.. 18 tys. km stan dobry, • 4.800 zł. 
Modrzyca, teł. 068/355-01-46
SUZUKI RG 80R, 1990 r , 22 tys. km chłodzony cieczą, 6-bie
gowy, - 3.000 zł. Kluczbork, tel. 0503/06-80-94 
SUZUKI RM 125 CROSS, 2000 r. mało używany, -12.000 
zł. Olszyna, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/28-29-10 
TRIUMPH 900 TRIDENT, 1993 r., 900 ccm, benzyna, czar
ny, I właściciel w Polsce, 100 KM, stan b. dobry, • 12.000 zł. 
Srebrna Góra, tel. 074/816-02-77 
TRIUMPH TC, 1965 r„  .1300 ccm, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/46-09-04
TRIUMPH TIGER ENDURO, 1995 r., 900 ccm, .czarno-nie
bieski, uszkodzony przód, - 7.900 zi. Legnica, tel. 
076/854-45-42,0603/97-45-70 
URAL, 650 ccm, zielony, z koszem, stan b. dobry, -1.720 zł. 
Kępno, tel. 062/782-27-66
URAL K-72,1953 r. oryginalny, stan idealny, - 7.500 zł. Wro
cław, tel. 0503/89-92-39
URAL M-63, 1968 r., 44 tys. km, 650 ccm, zielony, z ko
szem, oryginalny, stan techniczny b. dobry, „na chodzie", do 
malowania i drobnych poprawek, polskie dokumenty, • 2.800 
Zł. Zielona Góra, tel. 0606/97-86-57 
W SK125 po wymianie opon, łańcucha, po remoncie silńika, 
wyrejestrowany, kompletna dokumentacja, - 300 zł. Wołów, 
tel. 071/389-65-16
WSK 175 CROSS, 175 ccm po remoncie silnika, nowe łoży
ska na wale (po regeneracji wału), nowy akumulator, tarcze
1 sprzęgła ♦ dużo części, - 350 zł. kamieniec Wrocławski, 
tel. 071/318-54-00 po godz. 20 '
YAHAMA RX 650, 1998/99 r., 651) ccm, bordowy metalic, 
ścigacz, pełna dokumentacja, - 14.000 zł. Milicz, tel. 
0603/86-83-58
YAMAHA 650 DRAG STAR, 1997 r., 8 tys. km, 650 ccm 
kupiony w salonie, stan idealny, -19.100 zł. Wrocław, teł.
325-20-52
YAMAHA D T125 RL, 1999 r., 10 tys. km, niebieski, stan b. 
dobry, - 9.000 zł. Gó.ra, tel. 0607/12-01-53.,
YAMAHA DT 80 ENDURO, .1985 r.,tiało-mebieski, central
ny amortyzator, po remoncie silnika, po lakierowaniu, b. dużo 
nowych części, zarejestrowany, w pełni sprawny, zadbany, 
stan idealny, - 2.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-84 
YAMAHA DT SOLC ENDURO, 1993 r_ 80 ccm, czamo-fioie- 
towy, hamulec tarczowy/dozownik oleju, chłodzony Cieczą, 
oclony, stańidealny, - 3.800 zł.Sobótka, tel. 0603/21 -72-98 
YAMAHA FJ 1200,1989 r., 55 tys. km, 1174 ccm, DOHC, 
16V, srebrny metalic, stan ogólny i tech. b. dobry, przygoto
wany do sezohii, ścigacz, oryginalhe barwy, I właściciel, -
10.500 zł. Bolesławiec, teł. 075/736-61-78,090/66-84-23 
YAMAHA FZR1000,1990 r., 25 tys. km, fioletowo-srebmy, 
148 KM, nowy akumulator,'opony, wymienióne płyny, przy
gotowany do sezonu, zadbany, - 10.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-82-34,0607/77-84-44 
YAMAHA FZR 600, 1990 r., 600 ccm, perłowoczamy, 100 
KM, - 7.900 zł. Wrocław, tek 071/354-12-36 
YAMAHA FZR 600,1994 r., 20 tys. km, 650 ccm, czerwo- 
no-blała-czarny, stan idealny, przygotowany do sezonu, po 
serwisie, -10.700 zł. Oleśnica, tel. 0502/94-99-75 
YAMAHA FZR 600,1994 r., 18 tys. km, niebiesko-fioletowy, 
stan dobry, - 12.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-91 -26, 
076/847-92-32 '  i
YAMAHA FZR 600R, 1993 r., 21 tys. km,-600 ccm, czar
no-niebieski, serwisowany, wersja USA, stan b. dobry, - 9.500 
zi. Wrocław, tel. 354-39-78,0502/10-39-52 
YAMAHA FZR 600R, 1995 r., 26 tys. km udokumentowane 
pochodzenie, stan b. dobry,-13.000 zł lub zamienię na inny 
samochód. Wrocław, tel. 0603/23-39-67 -

YAMAHA R 600, 2000 r., 1 tys. km, 600 ccm, biało-niebie
ski, uszkodzony (koszt naprawy około 5.000 zł), • 21.500 zł. 
Legnica, tel. 0603/56-72-62
YAMAHA RD, 1982 r., niebieski metalic, aluminiowe felgi, 
hamulec tarczowy, dozownik oleju, białe zegary, stan b. do
bry, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 349-46-01 
YAMAHA RD 250,1978 r. aluminiowe felgi, do malowania, 
nie zarejestrowany, brak świateł i tłumików, sprawny, -1.200 
zł. Iłowa Żagańska, tel. 068/37740-32 
YAMAHA RD 250, 1980 r., 33 tys. km, 250 ccm, zielony 
metalic, po lakierowaniu, ścigacz, stan b. dobry, • 1.900 zł. 
Polski świętów, tel. 077/439-70-95 
YAMAHA RD 80, 1986 r., 80 ccm miniśdgacz, chłodzony 
cieczą, stan dobry, bez rejestracji, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
322-30-01 po godz. 20
YAMAHA RD 80,1986 r., 80 ccm, czerwony, ścigacz, cen
tralny amortyzator, hamulec tarczowy, chłodzony cieczą, 
dozownik oleju, stan dobry, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/322-30-01
YAMAHA RX 100, 1998 r., 4 tys. km, 100 ccm, bordowy 
metalic, dozownik oleju, stan idealny, • 3.950 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/775-38-99
YAMAHA SR 125,1991 r., 21 tys. km, 124ccm..4-suw, czer
wony metalik, chopper, jednocylindrowy, 12 KM, v-max. 105 
km/h, mało eksploatowany, ekonomiczny, kask Uvex i Ro- 
emer, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0600/18-20-41 
YAMAHA SZR 660,1996 r., 30 tys. km, 660 ccm, pomarań
czowy metalic, -1T.900 zl lub zamienię na większy. Syców, 
tel. 0602/46-05-64
YAMAHA TW 125, 1999 r., 125 ccm, popielaty, 400 KM, l 
właścicie l, bez wypadku, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/01-59-10
YAMAHA TW 125,1999 r., 1 tys. km, 125 ccm, 4-suw, kolor 
grafitowy metalic, atrakcyjny wygląd, fabrycznie duże opo
ny, rozrusznik, kierunkowskazy i lusterka, b. mały przebieg, 
-11.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-08-91 
YAMAHA TZR 80,1995 r., 80 ccm, żółty, ścigacz, chłodzo
ny cieczą, dozownik oleju, centralny amortyzator, 2 x tarcza 
hamulcowa, 6-biegowy, max prędk. 120 km/h, oclony, - 5.200 
zł. Nysa, teł. 077/435-96-09
YAMAHA VIRAGO, 1989 r. , 30 tys. km, 250 ccm, czarna, 
stan idealny, bezwypadkowy, sakwy, kask, właściciel dziew
czyna, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 0503/98-12-32 
YAMAHA XJ 600,1991 r., 30 tys. km, 599 ccm, srebrny, 37 
KM, eksploatowany w Niemczech, nowy akumulator, nowy 
łańcuch i wiele innych części, po remoncie, stan b. dobry, -
7.500 zł. Mieroszów, tel. 0605/43-18-53 
YAMAHA XJ 600 DIVERSION, 1992 r„  50Jys. km, 600 ccm, 
zielony metalic, stan b.dobry, serwisowany, • 6.800 zł. Wro
cław, tel. 071/346-45-28,0502/04-22-86 
YAMAHA XJ 600N NAKED BIKE, 1998 r., 17 tys. km, 600 
ccm, czerwony, 76 KM, stelaż pod kufer, gmole, dużo elem. 
chromowanych, stan idealny, - 13.800 zł lub zamienię na 
Renaulta, może być uszkodzony, kpi. dokum.. Brzeg, tel. 
0502/52-09-54
YAMAHA XJ 600N, 1998 r., 18 tys. km, 600 ccm, czerwony, 
białe koła, stelaż, 67 KM, atrakcyjny wygląd, -12.900 zł lub 
zamienię na samochód, z dopłatą. Brzeg, teł..0502/52-09-54 
YAMAHA XJ 600S, 1993 r., 11 tys. km, 600 ccm, zielony 
metalic, stan b. dobry, przygotowany do sezonu, bardzo za
dbany, wart uwagi, tylko poważne oferty, - 9.500 zł. Legnica, 
tel. 0607/09-95-12
YAMAHA XJ 650,1984 r., 28 tys. km, 650 ccm, czarny, po 
lakierowaniu, wymienione płyny, sport, kierownica, chromo
wane manetki, nowe opony, stan b. dobry, - 4.000 zł iub za
mienię na inny, chętnie Yamaha FZ 750, z dopłatą. Jelenia 
Góra, tel. 075/767-65-06,0600/95-23-48 -
YAMAHA XJ 900,1985 r., 900 ccm, czarny, ukł. wydechowy 
Sebring, wał Kardana, 97 KM, stan b. dobry, - 5.300 zirCie- 
płowody, tel. 074/810-33-85
YAMAHA XJ 900S, 1996 r., bordowy, nowe opony, klocki i 
akumulator, bez owiewki, mało używany, - 11.900 zł łub za
mienię na Cross 250. Nysa, tel. 077/433-65-56, 
0503/32-12-41
YAMAHA XS 750,1980 r., 29 tys. km, 750 ccm, błękitno-fio- 
letowy, lakier perła, 3-warstwowy, dużo chromu; poszerzony 
zbiornik, błotnik, lampa, stan b. dobry, - 3.500 zł. Kłodzko, 
tel. 0603/46-89-52
YAMAHA XZ 550, 1990 r., 535 ccm, bordowy metalic, po 
serwisie, wał kardana, 5-biegowy, rozrusznik, 2-cylindrowy, 
- 6.500 zł lub zamienię na samochód.' Wrocław, tel. 
0607/82-9745
YAMAHA YZF 600,1996 r., 8 tys. km, 600 ccm, biało-czer- 
wono-czarny, kompletna dokumentacja, niezarejestrowany 
w kraju, -'16 .500  zł. Grodków, tel. 077/415-37-10, 
0501/42-72-37
YAMAHA YZF 600 THUNDER, 1997 r., 190 tys. km, -17.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-22-19 
ZAMIENIĘ MOTOCYKL NSU, 1939 r., 200 ccm niekomplet
ny, silnik techn. sprawny - na motocykl prod. rosyjskiej, za
rejestrowany. Krobia, woj. leszczyńskie, tel. 0603/50-11 -62 
ZAMIENIĘ MOTOCYKL SUZUKI INTRUDER, 1995 r., 20 
tys. km, 1400 ccm, czarny, brak kolanka prawego, stan b. 
dobry, sprowadzony z Niemiec, atrakcyjny.wygląd, nainny. 
Poniec, woj. leszczyńskie, tel. 0603/26-24-90 
ZAMIENIĘ MOTOCYKL YAMAHA RD, 1982 r . niebieski 
metalic, aluminiowe felgi, hamaleC tarczowy, dozownik ole
ju, białe zegary, stan b. dobry, na Hondę ĆB 250 lub inne 
propozycje. Wrocław, tel. 071/349-46-01

CIĄGNIKI 
MASZYNY ROLNICZE

AGREGAT PODRYWKOWY GRUBER szer. robocza 2 m, 
cena - 3.200 zł oraz szer. robocza 2.J> m, cena • 3.500 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29 po godz. 20,0604/50-67-17 
AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY RAU-RÓTOTILLER ak
tywny, szer. 3 m, stan idealny, - 12.500 zł. Dąbcze, tei. 
065/538-06-18
AGREGAT UPRAWOWY Rabe-Werk, Bligeviert, aktywny 
(wirujący), szer. robocza 2.5 m, cena - 6.500 zł oraz szer. 
robocza, cena • 7.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29 
po godz. 20,0604/50-67-17
AGREGAT UPRAWOWY szer. 2,40 m, ciężkie brony, po
dwójne wałki, - 1.800 zł. Gołostowice, tęl. 071/392-64-73 
AGREGAT UPRAWOWY, • 2.600 zł. Kłosów, gm. Wiązów, 
4el. 0607/40-97-60 l  - V l , ,  | . ^  jfc  
AGREGAT UPRAWOWY z podwójnymi wałkami, stan b. 
dobry, mało używany, - 1.8Ó0 Zł. Lipniki, tel. 077/431-2548 
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3.30 m. • 1.800 zl. Podgaj, 
gm. Kondratowice, teł. 071/346-18-88 
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B23 szer. 5,2 m,
- 3.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78 
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B23 szer robo
cza 5.2 m, - 3.000 zł. środa śląska, tei. 071/317-08-78 
AGREGAT UPRAWOWY szer. rob. 2,5 m, - 850 zł. Ujeż- 
dziec Wielki, teU71/312-88-27
AGREGAT UPRAWOWY hydrauliczny, szer. robocza 4.5 m,
- 2.800 zł. Wąsosz, tel. 065/544-75-93,0503/79-77-05 
BECZKOWÓZ 2001, nowa beczka, po remoncie kapitalnym 
pompy, koła 900 x 20, • 2.000 zł. Wodniki, teł. 065/543-74-63, 
0603/08-68-95
BRONA półciężkia, 5 sztuk, • 500 zł. Gołostowice, woj. wro
cławskie, tel. 0606/65-48-58

BRONA 5-polowa, nowy typ - 500 zł. Ost/ów-Wlkp., tel. 
062/734-20-76
BRONA TALERZOWA U-274, 1985 r., -3.900 z U Lubsza. «  
teł. 077/411-86-40,0602/36-57-42 % '
BRONY 5-polowe, - 500 zł. Świdnica Polska, gm. Kostomło
ty, tel. 0$01/6242-37
CIĄGNIK SAM, Andoria, diesel 18 KM, światła, akumulator, 
elektr. rozruch, pompa do narzędzi, - 2.600, zł.-Głuchołazy, 
tel. 077/439-65-16
CIĄGNIK SAM, diesel most Stara 28, skrzynia biegów Star 
28, silnik S-320, z przyczepą dwukołową, • 700 zł. Janiszów, 
tel. 075/744-74-16
CIĄGNIK, 1973 r. z ładowaczem Tur, - 5.000 zł. Wrocław, 
tel. 316-90-85
CIĄGNIK, 1990 r. 900 mth, stan b. dobry, - 8.000 zł. Bralin, 
tel. 062/781-10-78 , /
CIĄGNIK SAM, 2000 r., benzyna, obudowany, przednia szy
ba, błotniki, w pełni oświetlony, kierunkowskazy, lampy dale
kosiężne, przód do oświetlenia, tył halogeny, pompa podno
śnikowa, do tego osprzęt i wiele innych części do niego f  
silnik, • 2.000 zł. Jaworek, gm. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0600/19-76-67
CIĄGNIK SAM, 2001T., 650 ccm, 18 kW podnośnik hydrau
liczny, koła 13/16", rozstaw kół 120 cm, możliwość rejestra
cji, estetyczny wygląd, - 2.200 zł. Prudnik, tel. 077/436-02-31 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-80 stan dobry,.- 5.000 zi. Bukó- 
wek, tel. 071/317-14-51
CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1983 r., - 4.500 zl. Stary Śieszów, 
tel. 071/31145-75
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1985 r. z przednim napędem, 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany, - 9.900 
zł. Rzędziszowice, gm. Zawonia, tel. 071/398-79-80 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-80, 1988 r., - 13.000 zł. Wro
cław, tel. 0609/15-75-88

O  CIĄGNIK BIAŁORUŚ JUMZ 6,1989 r. nowa kabi
na - 12.000 z ł i 1981 r., stara kabina - 5.000 zł, 
kombajn do buraków, 1998 r., 3-rzędowy, prod. 
Kuźnia Jawor - 13.000 zł, m ieszalnica pasz, 1 1,
1997 r. + ś ru tow nik , kosz zasypowy *  waga •
17.000 zł, przyczepa HL 6011,1985 r., 6 1, wywrot
ka • 4.800 zł, naczepa Autośan, 1985 r., 10 1, stan. 
b. dobry, nakładki 4.200 zł, Budziszów Wielki, 
tel. 076/85746-02 84014911

CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1990 r. czerwony, 4x4, spro
wadzony z Niemiec, nowy lakier, zarejestrowany, • 19.900 zl 
lub zamienię na konie. Piskorzówek 40, gm. Domaniów, woj. 
wrocławskie, tel. 0601/55-2047 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82, 1993 r. przedni napęd, -
21.000 zł. Koźmin, tel. 062/721-32-79 wieczorem 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82, 1997 r. 4 x 4, przeb. 850 
mtg, szerokie ogumienie, zamontowany.ładowacz Tur 6, •
39.500 zł. Legnica, tel. 0502/08-36-36.
CIĄGNIK DOHN BOY MINI, 1991 r., 650 ccm 2-cylindrowy, 
chłodzony powietrzem, katalizator, elektron, zapłon, ogrod
niczy, możliwość podłączenia przyczepy, kosiarki, pompy 
wodnej, - 1.100 zł. Legnica, tel. 076/854-94-13, 
0607/53-37-47
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-300 mało eksploatowany, Ogu
mienie nowe, stan b. dobry - 7.000 zł. Węgliniec, tel. 
0606/31-30-37
CIĄGNIK FORTSCHRITT, 1971 r. stan dobry, - 3.800 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0502/23-04-69 
CIĄGNIK FORTSCHRITT, 1979 r. napęd przedni, - 7.600 zł. 
Sosnów, tel. 077/437-18-16
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1980 r. techn. sprawny, -
5.500 zł. Iwiny 46a, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-98-42 c
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323 A, 1987 r. stan b. dobry, -
16.500 zł. Iwiny 46a, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-98-42 . -
CIĄGNIK FORTSCHRITT 931,1987 r. kosiarka, pług, bro
ny, kultywator, óbsypnik, opielacz, glebogryzarka, przyczep
ka, - 2.700 zł. Strzelce Opolskie, tel. 0600/11 -75-00 
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323 A, 1988 r., stan b. dobry, 
przedni napęd, duża kabina, silnik MTZ-82, nowy, pług 5-ski-
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bowy B-200, dmuchawa do zboża spalinowa, opryskiwacz, -
16.000 zł. Dobroszów, gm. Chojnów, tęl. 0608/09^07-53 • 
CIĄGNIK KIRÓW K-150,1980 r. Z kabiną, • 7.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/734-44-02,0605/42-69-17 :
CIĄGNIK KIRÓW K-700, + pług Fortschritt, 8-skibowy, stan 
dobry, -18.000 zł. Gądów, tel. 071/390-68-33 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 8160,1996 r. 200 KM, kli
matyzacja, pełne wyposażenie, stan idealny, - 125.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0605/26-85-00
CIĄGNIK OGRODNICZY SAM nowe tylne opony, • 1.500 zł. 
Lubomierz, tel. 075/783-3742 
CIĄGNIK OGRODNICZY, diesel 2-kołowy, prod. niemieckiej, 
wyposażenie: pług; brony i przyczepka, - 2.400 zł. Minkowi- 
ce Oławskie, gm. Jelcz-Ląskowicę, tel. 071/318-6345 
CIĄGNIK OGRODNICZY JOHN DEER 4-kołowy, - 2.200 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
CIĄGNIK OGRODNICZY DZIK nowy silnik, przyczepa, do
datkowy wózek dwukołowy, pług 2-skibowy, obrotowy, - 3.000 
zł. Osolin, woj. wrocławskie, tel. 0604/46-21-85 
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-9, diesel po remoncie kapital
nym, nowe opony *  przyczepa, - 3.500 zł. Przemków, tel. 
076/831-91-75 .
CIĄGNIK OGRODNICZY TERRA, 1979r. + osprzęt, kosiar-j% 
ka, glebogryzarka, brony, pług, - 1.600 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-91-83
CIĄGNIK OGRODNICZY DZIK 21, 1982 r., benzyna stan 
tech. i lakieru b. dobry, dodatk. oryginalna przyczepą, ład. 
1000 kg, wózek do prac polowych, • 2.500 zł. Lubnów, tel. 
074/819-91-55
CIĄGNIK OGRODNICZY, 1982 r., 4-suw prod! czeskiej, 2 
biegi *  wsteczny, 2-kołowy, przyczepa z siedziskiem kierow
cy, przystawki, kosiarka listwowa, rotacyjna, glebogryzarka 
z obsypnikami, - 2.500 zł. Miłocice Duże, tel. 071/318-66-53, 
0606/81-15-07
CIĄGNIK OGRODNICZY FORTSĆkRITF; 1987 r: IcósiaHca, 
pług, brony, kultyWator, obSypnik, opielacz, glebogryzarka, 
przyczepka, stan b. dobry, - 2.700 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
0600/11-75-00 • '  :
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09,1989 r., - 2.500 Zł + przy
czepa transportowa PW-15, po remoncie kapif. Korzeńsko, 
tel. 071/385-61-90

. CIĄGNIK OGRODNICZY, 1995 r. 15 KM, hydraulika, świa
tła, hamulec, zapłon w stacyjce, - 4.800 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/32144-72
CIĄGNIK SKODA 180,1982 r., turbo 250 KM, - 11.000 zł. 
Wolibórz, tel. 074/872-12-68
CIĄGNIK URSUS, 1981 r., 3120 ccm czerwony, stan dobry. *
- 7.000 zł. Komorniki, tel. 071/317-27-22
CIĄGNIK URSUS C-28, 1970 r., - 5.900 zł. Wrocław, tel.
363-74-64 >
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CIĄGNIK URSUS C-330 -10.000 zł. pług. 3-skibowy, nowy 
- 1.000 zl. Dubin 27, gm. Jutrosin 

-  CIĄGNIK URSUS C-330 techn. sprawny, zarejestrowany, -
M  12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-27-50 po godz. 20

CIĄGNIK URSUS C-330,1968 r. stan dobry. - 6.300 zł. Ja
wor, tel. 076/87.1-80-54
CIĄGNIK URSUS C-330, 1977 r., - 7.000 zł. Pokój, tel. 
077/469-81-57
CIĄGNIK URSUS C-330. 1978 r. .3000 mtg, stan dobry, -
7.800 zł. Ząbkowice, tel. 074/818-13^67 '
CIĄGNIK URSUS C-330,1980 r., z kabiną, mało używany + 
pług 2-skibowy, brona 3-rzędowa, przyczepa wywrotka, opry
skiwacz podwieszany 600 I, wszystkie maszyny mało uży
wane, stan dobry • 13.500 zł. Lipin, tel. 076/831-12-08, 
0607/43-77-22

O  CIĄGNIK URSUS C-330, 1981 r. nowe opony, * 
nowe akumulatory, stan b. dobry • 11.000 zł, pług 
A tlas, 91 r., 4-skibowy, stan b. dobry • 4.500 zł, 
ładowarka Cyklop, 78 r.f stan dobry - 2.500 zł. Le
gnica, tel. 076/858-20-77 84015981

CIĄGNIK URSUS C-330, 1981 r. zarejestrowany, stan b. 
dobry,.- 9.500 zł. Rudna. tel. 076/843-43-80 
CIĄGNIK URSUS C-330,1982 r., - 9.200 zł. Przylesie, tel. 
077/412-38-41
CIĄGNIK URSUS C-330,1985 r. z kabiną, mało używany, 
stan b. dobry, • 12.500 zł. Doruchów, tel. 062/731-53-64 
CIĄGNIK URSUS C-330 M. 1986 r. żółty, stan dobry, łado
wacz czołowy, I właściciel, - 11.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-56-92,0603/62-25-04 
CIĄGNIK URSUS C-330.1986 r.. diesel stan b. dobry, pla
ska oś przednia. I właściciel, ważny przegląd, atrakcyjny 
wygląd, - 10.500 zł lub zamienię. Pomianów Dolny, tel. 
077/431-73-19,0602/22-73-24 ,
CIĄGNIK URSUS C-330 M, 1988 r., I właściciel, stan dobry, 
zarejestrowany, -12.000 zł. Romanów, gm. Przeworno, tel. 
0602/49-20-64
CIĄGNIK URSUS C-330.1990 r. stan idealny, - 14.500 zł.
Zebrzydowa. tel. 075/736-81-97
CIĄGNIK URSUS C-355,1974 r. przerobiony na C-360, -
6.200 żł. Lubnów, tel. 074/819-91-18

■V.' CIĄGNIK URSUS C-355,1976 r. czerwony, szeroka kabina,
* zarejestrowany, stan dobry, - 5.200 zł. Lubin, tel.

076/843-64-61
CIĄGNIK URSUS C-360, - 8.500 zł. Józef Lewidu, 57-312 
Jaszkowa Dolna 50, gm. Kłodzko 
CIĄGNIK URSUS C-360,1975 r. po remoncie kapitalnym, 
akumulatory na gwarancji, zapasowe częśd, zarejestrowa
ny, nowy przegląd, opłacone OC, nowa kabina i opony, nie 
pracował w rolnictwie, - 12.000 zł. Kozielno, woj. opolskie, 
tel. 0609/16-60-86
CIĄGNIK URSUS C-360,1978 r., silnik z roku 1989, • 8.000 
zł lub zamienię na C-330.., tel. 0607/11-34-93 wieczorem 
CIĄGNIK URSUS C-360,1978 r„  stan dobry, z dużą kabi
ną. - 6.500 zł. Osolin, tel. 071/310-6049 
CIĄGNIK URSUS C-360,1978 r., • 7.500 zł lub zamienię na 
C 330, z dopłatą. Wrodaw, tel. 351-30-82 po godz.18 
CIĄGNIK URSUS C-360, 1979 r. stan b. dobry, kabina, -
7.200 zł. Stara Rzeka, gm. Grębodce, tel. 076/831-58-23 
CIĄGNIK URSUS C-360,1979 r. po kapitalnym remoncie w 
2001 r, - 5.500 zł. Wrodaw, tel. 0603/95-37-28 
CIĄGNIK URSUS C-360,1979 r. silnik z 82 r, po remoncie 
blacharki, bez kabiny, dużo nowych częśd, stan b. dobry, -
6.700 zl. Złotoryja, tel. 076/879-29-13 w godz. 8-16, 
076/878-51-96 po godz. 16
CIĄGNIK URSUS C-360, 1980 r. duża kabina, - 9.000 zł. 
Syców, tel. 062/785-36-87
CIĄGNIK URSUS C-360,1982 r. ♦  przyczepa Piławka, 82 r.
• 8.000 zl. Srebrna Góra, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/31-25-66 
CIĄGNIK URSUS C-360, 1982 r. czerwony, po remoncie 
kapitalnym silnika, po wymianie błotników, nowa inst. elek
tryczna, akumulator, alternator, po lakierowaniu, mała kabi
na, stan b. dobry, - 7.200 zł. Ujeździec Wielki, tel. 
071/312-88-27

. CIĄGNIK URSUS C-360,1983 r. po kapitalnym remonde, •
10.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/731-08-14 po godz. 20 
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r. żółty, szeroka kabina prod. 
czeskiej, nowe akumulatory, nowe opony przednie i tylne, 
po przeglądzie, po malowaniu, miękka oś przednia, mało 
używany, - 8.700 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-36-90, 
0607/16-88-43
CIĄGNIK URSUS C-360, 1985 r., - 8.000 zł. Pokój. woj. 
opolskie, tel. 0604/55-2241
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1986 r. stan b. dobry, -12.000 
zł. Bogdaszowice, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 071/789-10-50 
CIĄGNIK URSUS C-360,1986 r., nowe akumulatory (gwa
rancja), chłodnica, pompa wtryskowa, po remoncie silnika, -
9.200 zł. Oława. tel. 0604/27-51-21
CIĄGNIK URSUS C-360 3P. 1986 r. oryginalny lakier, stan 
b. dobry, - 12.000 zł. Wojczyce.gm. Środa Śląska, tel. 
0603/79-63-51
CIĄGNIK URSUS C-360,1988 r. stan b. dobry, nowe aku
mulatory, w ciągłej eksploatacji, - 8.900 zł.Stara Rzeka, gm. 
Grębodce, tel. 076/831-58-23 
CIĄGNIK URSUS C-385, -12.000 zł. Kłosów, gm. Wiązów, 
tel. 0607/40-97-60
CIĄGNIK URSUS C-385.1975 r. nowe opony, stan dobry, •
8.500 zł. Wrodaw. tel. 071/316-12-81
CIĄGNIK URSUS C-385,1976 r. z kabiną, - 7.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/734-44-02,0605/42-69-17 
CIĄGNIK URSUS C-385,1980 r., • 12.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/87146-59
CIĄGNIK URSUS C-385,1980 r. po remonde, techn. spraw
ny, - 9.800 zł. Paczków, tel. 077/431-72-35 
CIĄGNIK URSUS C-385,1981 r. stan b. dobry + pług 4-ski- 
bowy Grudziądz (razem lub osobno), • 12.400 zł. Kalisz, tel. 
062/764-92-54
CIĄGNIK URSUS C 4011,1968 r. nowe akumulatory, zuży
cie opon 50%, stan b. dobry, - 3.200 zł. Proboszczów, woj. 
legnickie, tel. 0605/13-92-33
CIĄGNIK URSUS C4011,1972 r.. po remoncie silnika, stan 
opon dobry, mała kabina, zarejestrowany, • 3.000 zl. Siedli
skowa, gm. Miłków, tel. 076/887-14-06 
CIĄGNIK URSUS C45 BULDOG stan idealny, rozrusznik, -
15.000 zł. Kłodzko, tel. 0609/2843-66
CIĄGNIK URSUS C45, 1958 r. antyk, w trakcie odnowy, 
dodatkowe części zamienne, - 7.000 zł. Cigacice, gm. Sule
chów, tel. 068/385-91-19
CIĄGNIK URSUS U»1014, 1982 r. stan techn. b. dobry, -
20.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78
CIĄGNIK URSUS U-120 -17.000 zł, Ursus 80, po remoncie 
silnika • 9.000 zł. Gądów, gm. Kąty Wrodawskiwe, tel. 
071/390-68-33
CIĄGNIK URSUS U-1214,1982 r. stan b. dobry. -19.500 zł. 
Jawor. tel. 076/870-17-54,0607/21-24-36 
CIĄGNIK URSUS U-1222,1987 r., stan dobry, waga do żyw
ca 1000 kg, - 17.800 I ł .  Trzemeszno, gm. Rozdrażew, tel. 
062/722-11-80,0605/37-55-05 
CIĄGNIK URSUS U-1224,1987 r. nowe opony, stan b. do
bry, • 29.000 zł lub zamienię na Audi 80 B4 diesel. Świebo
dzin, woj. zielonogórskie, tel. 0606/75-52-88 
CIĄGNIK URSUS U-1614,1987 r. I właściciel, stan idealny, 
oryginalny silnik, - 43.000 zł. Wrodaw, teł. 071/390-63-07 
CIĄGNIK URSUS U-1616, 1992 r. kupiony w Argomie, •
55.000 zł. Wąsosz, tel. 065/544-75-93,0503/79-77-05

. j£ t  CIĄGNIK URSUS U4512 I właściciel, - 30.000 zł. Janków 
Zaleśny, teł. 062/734-84-79.0602/33-71-13

CIĄGNIK URSUS U-902, 1982 r., • 9.000 zł. Wiązów, tel. 
071/393-10-57

0  CIĄGNIK URSUS U-912, 1984 r. stan dobry, -
11.500 zł. Jawor, tel. 0607/11-78-28 01027751

CIĄGNIK URSUS U-912,1984 r. stan b, dobry, • 12.200 zł. 
Lubsza, tel. 077/411-8640,0602/36-57.42 
CIĄGNIK URSUS U-912,1989 r. przebieg 2000 mtg, I wła
ściciel, zarejestrowany, oryginalny lakier, dmuchawa, stan 
b. dobry, - 25.500 zł. Niegosławice, tel. 068/378-16-34 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T25,1978 r. stan dobry, • 5.500 zł. 
., tel. 062/731-67-81
CIĄGNIK ZETOR 1111,1986 r. stan b. dobry, - 25.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-81-82
CIĄGNIK ZETOR 12011,1983/94 r. duża kabina, nowe opony
1 akumulatory, stan b. dobry, silnik 6-cylindrowy, -17.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczorem
CIĄGNIK ZETOR 12145 nowe akumulatory, nowe serwo, 
przedni napęd, stan tech. dobry, - 19.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/871-5041
CIĄGNIK ZETOR 16145,1986 r. przedni napęd, stan techn. 
i wizualny b. dobry, • 32.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
CIĄGNIK ZETOR 16245,1991 r., - 35.000 zł. Oborniki Ślą
skie. tel. 071/310-13-56
CIĄGNIK ZETOR 5011,1983 r. stan dobry, - 8.200 zł. Ma
rianów, gm. Koźminek, tel. 062/763-84:23 
CIĄGNIK ZETOR 6211,1986 r. czerwony, 451 mtg. - 1§.Ó00 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-71-99 
CIĄGNIK ZETOR 7011,1984 r., stan dobry, -14.200 zł. Ratno 
Dolne, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/18-38-25 
CIĄGNIK ZETOR 7211,1987 r. po remoncie kapitalnym, -
19.000 zł. Przydroże, teł. 077/431-95-92
CIĄGNIK ZETOR 7211, 1988 r. 1600 mtg, stan idealny, -
22.000 zł. Miechów, tel. 0603/82-13-58
CIĄGNIK ZETOR 7211, 1992 r. przeb. 2050 mtg, stan b. 
dobry, • 24.500 zł. Krzywin, tel. 065/513-41-26 
CIĄGNIK ZETOR 7245,1989 r. techn. sprawny, - 24.000 zł 
lub zamienię na ciągnik Zetor 5211.., tel. 076/872-8247 
CIĄGNIK ZETOR 7245 HORAL, 1989 r. sprawny, • 24.500 
zł. Mściwojów, tel. 076/872-8247 
CIĄGNIK ZETOR 7745,1991 r. przeb! 3.300 mtg, sprowa
dzony z Niemiec, stan b. dobry, - 34.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-81-56,0607/394946 
CIĄGNIK ZETOR 8011,1973 r. sprowadzony z Czech, stan 
b. dobry, po remoncie, możl. faktura VAT, - 9.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-09-72,071/387-06-36 
CIĄGNIK ZETOR 8011, 1979/93 r.. - 11.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-09-18
CIĄGNIK ZETOR 8011, 1980 r. komfortowa kabina, stan 
opon i podzespołów dobry, • 9.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0605/26-85-00
CIĄGNIK ZETOR 8045,1980/93 r. przedni napęd, duża ka
bina, -16.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 
CIĄGNIK ZETOR 8111 4-cylindrowy, nowe opony, komfor
towa kabina, „śdęta* maska, półbiegi, lampy na masce •
12.500 zł, pług 4-skibowy - 800 zł. Ziębice, tel. 0604/38-164)8 
CIĄGNIK ZETOR 8145,1987 r. przedni napęd, nowe opo
ny, stan idealny, - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
CIĄGNIK ZETOR K-25 stan b. dobry, po remoncie silnika, -
2.300 zł. Pleszew, tel. 062/742-24-32,062/741-18-80 
CZYSZCZALNIA DO ZBOŻA prod. polskiej, • 2.000 zł. Strze
gom, tel. 074/855-72-32
DESZCZOWNIA na 0.22 ha, nieużywana, - 900 zł. Krzycko 
Wlk., tel. 065/533-17-22
DMUCHAWA DO SIANA bez silnika, - 700 zł. Edward Urban.
57-340 Duszniki Zdrój, Polne Domy 10, gm. Szczytna 
DMUCHAWA DO SIANA z przystawką do ciągnika, komplet 
rur i kolanek, -1.000 zł. Mysłaków, tel. 074/850-58-94 
DMUCHAWA DO SIANA z rurami, stan b. dobry, • 900 zł. 
Świdnica, tel. 074/85242-39 po godz. 16 
DMUCHAWA DO ZBOŻA 7,5 kW, -1.200 zł. Brochocin, tel. 
076/877-36-83
DMUCHAWA DO ZBOŻA mała, wydajna. -1.250 zł. Godzi- 
kowice. tel. 071/313-1744.0604/2043-81 
DMUCHAWA DO ZBOŻA duża, stan b. dobry, - 1.400 zł. 
Siemianów, gm. Borów, tel.071/393-31-95,0604/32-16-67 
DMUCHAWA DO ZBOŻA, - 3.800 zł. Wąsosz, tel. 
065/544-75-93,0503/79-77-05 
DOJARKA ALFA-LAVAL przewoźna, z przystawką, 2-kon- 
wiowa, - 1.500 zł. Gołostowice, tel. 071/392-64-73 
DOJARKA ALFA-LAVAL, - 600 zł. Poświętno, woj. leszczyń
skie, tei. 0607/84-18-13
DOJARKA ALFA-LAVAL 2-konwiowa, mało używana. • 500 
zł. Siedlec Trzebnicki, tel. 071/398-76-70 
DOJARKA WESTFALIA 700 przewodowa, chromonikielina, 
50 m, 4 aparaty udojowe, myjnia automatyczna, zbiornik 60 
I, stan b. dobry, okazja. - 6.500 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/732-01-55
GLEBOGRYZARKA, - 2.000 zł. Kobylin] tel. 065/548-24-87 
GLEBOGRYZARKA ogrodnicza ♦ dągnik, benzyna, • 900 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 ,
GLEBOGRYZARKA, 1989 r. ciągnikowa, stan b. dobry, -
1.100 zł. Przylesie, tel. 077/412-38-23 
KOLUMNA DO PAROWANIA ZIEMNIAKÓW, 1985 r. stan 
b. dobry, - 4.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-93-78 po godz. 20 
KOLA DO UPRAW MIĘDZYRZĘDOWYCH, - 600 zł. Bogu
sław Kuźnia, 63-900 Rawicz - Sierakowo, ul. Leśna 23 
KOMBAJN DO BURAKÓW, - 1.400 zł. Wierzbice, tel. 
071/390-68-38.
KOMBAJN DO BURAKÓW GOTTER 2-rzędowy, -2.800 zł. 
Sławędce, gm. Góra ŚL, teł. 065/543-27-85.
KOMBAJN DO BURAKÓW JAWOR 3-rz.ędowy, stan b. do
bry, - 3.000 zł. Pszenno, tel: 074/851-93-04,0502/433-39-37 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE AUTOMATIC 5002
1-rzędowy, -  7.000 zł. Pielgrzymka, teL 076/877-51-96 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 5002,1982 r. automa
tic, - 4.500 zł. Zaborów, tel. 076/843-5941 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN 413 techn. sprawny, 
nie eksploatowany 5 lat, • 5.500 zl. Podolany, tel. 
076/878-12-97
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN, 1980 r„  - 3.000 zl.
Stary Śleszów, tel. 071/311-45-75
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN. 1982 r„  - 4,500 zi.
Trzebieszowice, tel. 077/431-30-68
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN Z 413,1986 r , techn.
sprawny, • 4.000 zł. Międzyrzecz, tel. 095/741-76-56
KOMBAJN DO BURAKÓW RATIONAL NOVA, 1989 r., 80
kM 2-rzędowy, siekacz liśd, zbiornik 4 1, automat, - 9.500 zł.
Chojnów, tel. 076/818-704)4
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW, 1983 r., • 4.500 zł lub za
mienię na Fiata 126p albo siewnik zbożowy. Głuchów k. Ko
nina, tel. 063/288-61-57 po godz. 20 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA, - 7.000 zł. Kłosów, 
gm. Wiązów, tel. 0607/40-97-60 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW BERGMAN 1-rzędowy, stan 
b. dobry - 6.000 zł. Kłodzko, tel. 0609/2843-66 

O  KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME 1-rzędowy, 
z sortownią; ro totiler, 3 m; s iewnik do kukurydzy 
Klein, z nawozem, 6-rzędowy, składany; siewnik 
do  buraków Becker. Podgaj 44, tel. 071/346-28-91 
02020881

KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME. 1989 r., - 7.300 zł. 
Borów, tel. 0607/08-83-99
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW I BURAKÓW KARLIK stan

b. dobry, • 11.000 zł lub zamienię ha samochód. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/817-34-16

O  KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z0 50,56,58 p r z y 
stawki do zbioru rzepaku - kosa boczna ♦  s tó ł o 
szer. 55 cm , • 4.000 z ł., te l. 077/412-39-08, 
0600/13-57-16 03002781

KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 50 stan dobry, garażowa
ny, -12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-27-50 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056, - 12.000 zl. Kłosów, 
gm. Wiązów, tel. 0607/40-97-60 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-50 zgrabiarka 7-gwiazdo- 
wa, -10.500 zł. Nasławice, gm. Sobótka, tel. 071/316-2249 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050, SW-400', nowy pod- 
siewacz, elewator ziarnowy, taśma elewatora, noWy typ na
pędu młocarni (pas potrójny), dużo nowych części, blachar
ka do poprawek, • 6.500 zł. Wiązów, tel. 071/393-13-83 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 050,1974 r„  SW-400 po 
remoncie skrzyni biegów, nowe sita, nowe opony przednie, 
pompa hydrauliczna, techn. sprawny, stan dobry, -11.000 
zł. Opatowice, gm. Borów, tel. 0602/79-32-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZOŃ 2-050. 1978 r., - 9.500 zł. 
Strzelin', tel. 0604/86-81-97
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1979 r. z przystawką 
do kukurydzy, - 20.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-85-62 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1981 r szerokie opo
ny, -13.000 zł. Domaniów, tel. 071/313-11-69 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1981 r. przebieg 1300 
mtg, stan b. dobry, mało używany, szerokie kołav oryginalny 
lakier, - 21.000 zł. Żary, teł. 0608/08-24-78 t* ■
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1982 r. stan dobry, -1.800 
zł. Kuklice, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-11-02 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1983 r. szerokie opo
ny, przystawka do kukurydzy, rozdrabniacz słomy, 2-letni, 
garażowany, I właściciel, stan b. dobry, - 37.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-85-09
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1984 r. stan dobry, -
16.500 zł. Ratno Górne, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/63-12-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1985 r„ • 16.000 zł. 
świeca, gm. Oddanów, tel. 062/733-10-09
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1985 r., SW-400 czer
wony, szerokie koła, na sprężynach, stan dobry' - 17.500 zł. 
Tymowa, tel. 076/843-56-46
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1985 r. z szarpaczem 
słomy, szerokie koła, przygotowany do żniw, - 23.000 zł. 
Lubsza, tel. 077/411-8640,0602/36-5742 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r. bez kabiny i 
szarpacza, szerokie koła, heder na sprężynach, - 25.800 zł. 
Pełcznica, tel. 0604/82-5645
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r szerokie koła, 
- 25.500 z ł :  Gniechowice, woj. wrocławskie, tel. 
0600/63-30-62
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056, 1986 r. bez kabiny, 
stan b. dobry, I właściciel, garażowany, - 26.000 zł. Kąty Wr., 
tel. 0604/31-52-39
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r. szerokie opo
ny, kabina, garażowany, stan idealny, 430 mth, ‘  23.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/871-5041
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r. szerokie koła, 
heder na sprężynach, bez kabiny i szarpacza, - 25.500 zł 
lub zamienię na ciągnik rolniczy prod. polskiej. Iwona So
chacka, 55-080 Pełcznica 16, gm. Kąty Wrod.
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1986 r., - 30.000 zł 
lub zamienię na ciągnik Ursus 3P. Piotrowice, gm. Przemków, 
tel. 076/831-0749
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1988 r., - 24.000 zł., 
tel. 062/739-95-03
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD szerokie koła, ka
bina, szarpacz, po remonde silnika, stan b. dobry, • 30.000 
zł. Mrokozim, gm. Paczków, tel. 074/817-70-71 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z 058, 1986 r. 
sieczkarnia z 1997 r., techn. sprawny, - 28.000 zł. ., tel. 
076/872-8247
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058, 1986 r. 
sieczkarnia 97 r., sprawny, • 28.700 zł. Mściwojów, tel. 
076/872-8247
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD. 1990 r. stan b. 
dobry, I właśddel, garażowany, - 60.000 zl. Sośnica, tel. 
071/316-78-76
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER Z0 56,1986 r. z ka
biną i szarpaczem, stan dobry, - 31.000 zł. Kielcza, tel. 
077/463-68-15
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS, 1967 r., diesel 2 m, - 4.500 
zl. Przyborów, tel. 068/388-68-11 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS 118 MEGA, 1992 r. szer. 
hedera 5,10 m, klimatyzacja, przystawki do kukurydzy i rze
paku, stan b. dobry, -130.000 zł. Brzeg, tel. 0606/63-35-67 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL, 1970 r., -13.000 
zł. Doruchów, tel. 062/731-51-61 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS CONSUL, 1983 r. heder 3 
m, sieczkarnia, -15.900 zł. Wrodaw, tel. 071/363-74-64 l  
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COSMOS, 1971 r. silnik Per- 
kins, heder 2,2 m, - 8.000 zł. Wojcieszów, tel. 075/751-29-16 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 80, Merce
des, turbo kabina, sieczkarnia, heder 3.9 m, • 27.000 z ł . ., 
tel. 0501/81-1846
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 85, 1984 r.. 
Mercedes, turbo kabina, sieczkarnia, heder 4.6 m, - 39.000 
zł. . . te ł.0501/81-1846
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 96, 1988 r. 
przeb. 3 000 mtg, heder 4,5 m, stan b. dobry, - 80.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-96-88
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 98, 1990 r. 
przeb. 2 000 mtg, heder 4,5 m, stan b. dobry, • 85.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-96-88
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR, 1991 r. 2000 
mth, przystawka do kukurydzy i rzepaku, szer. 5.1 m, pełne 
wyposażenie, stan b. dobry, - 120.000 zł. Brzeg, tel. 
0606/63-35-67
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA z prasą do słomy, 
stan b. dobry, - 6.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29'po 
godz. 20; 0604/50-67-17
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA, stan dobry, •
3.500 zł. Dzierżysław, tel. 077/485-16-52
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA stan dobry, do 
poprawek silnika, • 4.200 zł. Miłkowice, tel. 076/887-14-06 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA, 1974 r. silnik Per- 
kins, szer. robocza 2.2 m, w kraju od 3 lat, - 5.500 zł. Góro
wa, gm. Prusice, tel. 0603/94-96-84,071/312-55-50 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA, 1975 r. szer. ro
bocza 240 cm,.- 7.000 zł lub zamienię na inny sprzęt rolni
czy. Zebrzydowa, tel. 075/736-81-97 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKATOR, 1980 r. z 
sieczkarnią, heder 3 m, -18 .000  zł. Wojcieszów, tel. 
075/751-29-16
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKURY, 1975 r. heder
2.4 m, wyposażony w prasę i sieczkarnię, odbiór w Niem
czech, 100 km od granicy lub w kraju - 2.500 DEM. Jurków 
16, tel. 076/817-22-19,0604/91-37-08 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 66, 1978 r. heder. 2,6 m, -
140.000 zł. Wrodaw, tel. 071/363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR M 1300,1985 r. heder 3.70 
m, rozdrabniaćz słomy, przystawka do rzepaku, • 20.000 zł. 
Grabów, tel. 062/730-58-35,0601/55-1143,0607/8245-85 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 66,1988 r. szer. robocza2.5 
m, •- 13.900 zł. Wrocław, tel. 363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512 stan tech.

dobry, heder 4,2 m, pas jezdny nowy, - 10.000 zł. Prusy, tel. 
071/392-63-99,0600/45-0546 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1976r. spro
wadzony z Niemiec, heder 6 m, stan b. dobry, - 8.500 zł. 
Lubań, tel. 075/722-19-03
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-511, 1976 r. z 
sieczkarnią i boczną kosą, - 11.000 zł« Wolibórz, tel. 
074/872-12-68
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1981 r. stan 
tech. b. dobry, przystawka do kukurydzy, 4-rzędowa, klepi
sko, blachy na wytrząsacze, blachy na bęben, - 15.000 zł. 
Prusy, tel. 071/392-63-99,0600/45-0546 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1984 r. stan 
b. dobry, - 14.000 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-17-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1984 r. he
der 4.2 m, bez sieczkami, stan dobry, -13.000 zł. Zębowice 
7, gm. Paszowice, tel. 076/871 -02-38 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1984 r. he
der 5.6 m, wymaga uzupełnień, dużo części, - 9.000 zł lub 
zamienię na ciągnik rolniczy *  przyczepa w tej cenie. Czer- 
nikowice, tel. 076/817-89-22,0605/45-17-89 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512, 1984 r. stan 
dobry, • 13.000 zł. Wambierzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/63-12-95
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1985 r. stan 
b. dobry, • 14.500 zł. Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/64-04-37
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516 B, 1985 r. z 
siekaczem słomy, przystawka do kukurydzy, razem lub osob
no, -20.000 zł. Sobótka, tel, 071/346-13-27 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT £  5?4t 1986 r. stan 
b. dobry, • 22.500 zł. Siekierczyn, Woj. jeleniogórskie; tel. 
075/722-17-75
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1986 r., stan 
techniczny i wizualny b. dobry, • 15.000 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1986 r., die
sel, kombajn zbożowy - 120.000 CZK. Javornik, tel. 
0042/06-06-9643-38
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 516B, 1986 r., -
17.000 zł. Kobierzyce, tel. 0600/16-66-69
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1987 r„  stan 
dobry, • 25.000 zł. Ratno Dolne, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/18-38-25
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1988 r. he
der 4.2 m, stan b. dobry, - 23.000 zł. Kłodzko, tel. 
0605/26-85-00
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514 MDW, 1989 r„ 
stan idealny, nowy model, nowe opony, atrakcyjny wygląd, -
29.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514 MDW, 1989 
r. z siekaczem do słomy (97 r.), 1.000 mth, stan b. dobry, -
32.000 zł. Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/64-04-37 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-517,1989 r.
1.300 mtg, + przystawka do kukurydzy, stan b. dobry, • 40.000 
zł. Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1990 r. now
szy model (MDW), stan idealny, - 30.000 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
KOMBAJN ZBOŻOWY INTERNATIONAL 953,1980 r. 150 
KM, heder 4 m, szarpacz słomy, - 18.800 zł. Piotrowice, tel. 
076/871-87-30
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE, 1980 r. heder 2,9 m, 
z sieczkarnią, -10.500 zl. Borów, tel. 0607/08-83-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 96,1980 r. z siecz
karnią, • 19.000 zł. Podgaj, gm. Kondratowice, tel. 
071/346-18-88
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE 945, 1986 r., turbo 
D, sprowadzony w 97 r., I właściciel w Polsce, - 20.000 zł. 
Ocice, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-10-56 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, diesel kosa 
2 m, stan b. dobry, - 10.000 zł. Nowogrodziec, teł. 
075/731-73-63 po 20
KOMBAJN ZBOŻOWY MCCORMICK, - 7.000 zł. Żukowi
ce, tel. 076/83142-56
KOMBAJN ZBOŻOWY MDW-534,1990 r„ 2.000 mtg, bez 
ścinacza, - 32.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/742-34-91 w 
godz. 8-15 s
KOMBAJN ZBOŻOWY NEW HOLLAND 1520 heder 3 m, 
rozdrabniacz słomy, silnik Ford, stan idealny, garażowany, 
przygotowany do żniw, stan b. dobry, -16.500 zł. Nowa Wieś 
Książęca, tel. 062/781-96-29
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA sprawny, na zbiornik •
3.000 zł. Świerzawa, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/57-3746 
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA, 1970 r. w ciągłej eksplo
atacji, przygotowany do żniw, stan dobry, cena - 3.000 zl, 
lub zamienię na samochód, w tej cenie lub tańszy. Czernina, 
tel. 065/543-16-39
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW 2-rzędowa, elewatorowa ♦
wałek. Cieszyny, tel. 065/544-73-93
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa, sprawna, -
1.500 zł. Mierzwin, gm. Bolesławiec, tel. 075/73444-02, 
0605/42-69-17
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa, 2-rzędowa, -
1.500 zł. Wojnowiczki, gm. Grodków, tel. 077/415-83-83 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW, 1984 r. elewatorowa, w pełni 
sprawna, stan opon i taśm dobry + nowe zębatki zapasowe, 
- 1.600 zł lub zamienię na Fiata 126p lub inne propozycje. 
Trzebnica, tel. 0600/19-88-10
KOSIARKA CIĄGNIKOWA do rowów i poboczy,"przystoso
wana do ciągnika C 360, • 14.500 zł. Brzeg, te ł. 
0501/72-35-82
KOSIARKA CIĄGNIKOWA Zetor 8011,1980 >., do kosze
nia poboczy, skarp, rowów, z wysięgnikiem, -  20.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-17-28
KOSIARKA DO SKARP rowów i poboczy, - 13.Ó00zł. Brzeg 
Opolski, tel. 077/412-39-39
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA 3szt. -160 zł. Bole
sławiec, tel. 0603/48-24-33
KOSIARKA DO TRAWY traktorek, 5-biegowy, wsteczny, 
światła, stan b. dobry, dowóz gratis, • 3.000 zł. Głogów, tel. 
076/833-3348.0607/15-85-17 
KOSIARKA DO TRAWY ŻYLKOWA HONDA 4-suwowa, nie 
używana, -1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-6840 
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA 1400 W, z koszem, 
regulacja wysokości koszenia, stan idealny, - 260 zł. Gło
gów, tel.-076/834-46-34 . ^ ,
KOSIARKA DO TRAWY SPALINOWA, 4-suw z koszem, 
regulacją wys. koszenia, stan idealny, - 450 zł. Głogów, tel. 
076/83446-34
KOSIARKA DO TRAWY ręczna, spalinowa, włoska, - 300 
zł. Grzymalin, tel. 076/722-96-11 
KOSIARKA DO TRAWY OSA cena 350 zł, przetrząsarka do 
siana, widłowa -150 zł. Kobylin, tel. 065/548-29-16 
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, z przednią kosą, szer. 
koszenia 1 m, 2-biegowa, - 600 zł. Leszno, tel. 065/534-07-83 
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, z koszem, stan b. do
bry, -170 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 0609/49-86-62 
KOSIARKA DO TRAWY OSA, • 350 zł. Ujeździec Wielki, 
tel. 071/312-88-27
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, - 1Ó0 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/810-53-62 po godz. 17, 815-76-12 do 
godz. 15,0603/46-09-74
KOSIARKA DO TRAWY, 1998 r. 2-letnia, Spectra 40 Te- 
cumseh, z koszem, spalinowa, mało używana, uszkodzona, 
do naprawy lub na części, - 190 zł. Wrocław, tel. 
0604/94-67-76

KOSIARKA LISTWOWA 80 cm, benzyna - 500 zł. Oleśnica, 
lei. 071/398-51-61
KOSIARKA POKOSOWA E-303 z hederem płachtowym i 
zwykłym, - 15.000 zł. Rozdrażew, tel. 062/722-11-80. 
0605/37-55-05
KOSIARKA POKOSOWA 301 techn. sprawna, - 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/390-63-07
KOSIARKA POKOSOWA E 302,1984 r. oraz 3 przystawki,
- 3.200 zł. Jawor, tei. 076/872-8247
KOSIARKA POKOSOWA FORTSCHRITT 302, 1986 r., -
5.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-44-02,0605/42-69-17 
KOSIARKA ROTACYJNA - 600 zł; K łodzko, tel. 
0609/2843-66
KOSIARKA ROTACYJNA prod. polskiej, -1.400 zUąkoci- 
ny, tel. 062/734-84-69
KOSIARKA ROTACYJNA oryginalny lakier, - 1.100 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/734-20:76 
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, - 1.000 zl.^Wro- 
cław, tel. 071/349-28-15
KOSIARKA ROTACYJNA spalinowa, mała, techn. spraw
na, stan dobry, - 220 żł.‘Wrocław, tel. 071/342-7041 wewn. 
300,0502/04-13-01
KOSIARKA ROTACYJNA prod. polskiej, - 1.200 zl. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/818-13-67 
KOSIARKA ROTACYJNA MEDUZA, - 1.500 zł. Żmigród, 
tel. 0502/08-07-70
KOSIARKA ROTACYJNA MEDUZA, 1987 r. prod. polskiej, 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, -1.000 zł. środa Śląska, 
tel. 0608/76-66-51
KOSIARKA ROTACYJNA, 1990 r. prod. polskiej, stan ide
alny, • 1.650 złr Bolesławiec, tel. 0601/57-16>-35 
KOSIARKA ROTACYJNA MEDUZA, 1997 r. prod. polskiej, 
stan idealny, -1.850 Zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35 
KOSIARKA SAMOJEZDNA MTD mikrodągnik, prod. nie
mieckiej, - 3.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/488-64-35 
po godz. 17
KOSIARKA SAMOJEZDNA traktorek, moc 10.5 KM, szero
kość cięda 81 cm, mało używana, - 2.900 zł. Wrodaw, tel.
355-51-31
KULTYWATOR • 600 zł. Kłodżko, tel. 0609/2843-66 
KULTYWATOR podorywkowy .Gruber", z wałkiem i talerza
mi, nowy, - 3.600 zł. Nysa, tel. 0608/42-72-84,0609/4142-57 
KULTYWATOR GRUBER podorywkowy, z wałkiem i tale
rzami, nowy, - 3.600 zł. Nysa, tel. 0608/42-72-84, 
0609/41-42-57
KULTYWATOR stan b. dobry, szer. robocza 2.5 m, - 550 zł. 
Osolin, tel. 071/310-6049
KUPIE CIĄGNIK URSUS C-360,1980/90 r. w stanie b. do
brym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
KUPIĘ CIĄGNIK C-360, 330, 328, 3P T-25, MTZ-82 może 
być uszkodz. lub niekompl. Wrocław, tel. 0604/22-09-34 
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY 4-kołowy, z osprzętem. 
Wrocław, tel. 354-24-92 ' ■
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360 3P, MF 255, łado
wacz Cyklop, Troi, UNHZ-500, prasa Z224, rozrzutnik obor
nika Orkan II. Oława, tel. 071/313-88-87 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 , C-336 3P, U-914, U-912. 
Radom, tel. 0600/63-30-62 po godz. 20 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330 C-363 P, 912, 914, Mas- 
sey-Ferguson 255, Zetor 7211,5211, prasę do słomy Z-224, 
kombajn zbożowy Bizon Rekord. Radom, teł. 0606/50-99-68 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330. Wrocław, tel. 351-30-82 
po godz.18
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330,1980/90 r. w stanie b. do
brym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-355, C-360 w dobrym stanie,, 
zarejestrowany • do 5.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-91-36 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360. Polanica Zdrój, tel. 
074/86841-37
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 lub C-330, do remontu. 
Wiązów, tel. 071/393-14-21
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 • do 5.000 zł. Wrodaw, tel. 
0501/72-80-08
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-914, 912,1990 r. lub większy. 
Kraków, tel. 012/388-22-73
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 5211, 5245,7211,7245,1985-90 
r. może być do remontu. Miechów, tel. 0603/82-13-58 
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 7211 lub 5211. Radom, tel. 
0600/63-30-62 po godz. 20
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY prod. poskiej, zachodniej lub 
zlecę sprowadzenie, w rozliczeniu kombajn do buraków 
Szmutzer lub sprzedam (dużo częśd zapasowych). Gawo
rzyce. tel. 076/831-63-07
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON z sieczkarnią do
16.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-08-20
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD. Radom, 
tel. 0600/63-30-62 po godz. 20 .
KUPIĘ KOSĘ SPALINOWĄ używaną tanio. Legnica,, tel. 
076/722-06-81
KUPIĘ KOSIARKĘ DO TRAWY spalinową, z koszem, w 
cenie do 300 zł. Wrodaw, tel. 0607/73-5642 
KUPIĘ ŁADOWACZ CYKLOP T-214 prod. polskiej oraz ko
paczkę do ziemniaków, 2-rzędową, technicznie sprawną lub 
do remontu. Lwówek Śląski, tel. 075/736-12-07 wieczorem 
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR I lub II, czołowy - do 1.000 zł. 
Milicz, tel. 071/384-05-97
KUPIĘ OBSYPNIK DO ZIEMNIAKÓW 2-rzędowy, chętnie z 
okolic Długołęki i Oleśnicy. Węgrów, teł. 071/398-78-90 
KUPIĘ PŁUG 3-skibówy. Lubin, tel. 076/842-84-06 po 
godz. 20
KUPIĘ PODAJNIK DO ZBOŻA żmijka. prod. polskiej, może 
być bez silnika. Lubin, tel. 076/842-84-06 po godz. 20 
KUPIĘ PODAJNIK DO ZBOŻA .żmijkę polską*, może być 
bez silnika. Lubin, tel. 076/842-84-06 
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY wysokiego zgniotu oraz łado
wacz Tur, czołowy, do C-330 lub C-360. Lwówek śląski, tel. 
075/736-12-07
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Radom, tel. 
0600/63-30-62 po godz. 20
KUPIĘ ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy. Wiązów, tel. 
071/393-14-21
KUPIĘ SILOS ZBOŻOWY od 100 do 1501, stożkowy. Krze
mieniewo, tel. 065/536-01-28
ŁADOWACZ prod. czeskiej, • 3.500 zł. Kłosów, gm. Wią
zów, tel. 0607/40-97-60
ŁADOWACZ CYKLOP, - 4:550 zł. Nawojów, teł. 
075/721-6742
ŁADOWACZ CYKLOP, 1984 r. nie malowany, • 5.000 zł.
Pustków Wilczkowski, woj. wrocławskie, tel. 0601/96-21-05
ŁADOWACZ CYKLOP, 1984 r. produkcji czeskiej, z kabiną,
stan dobry, - 5.500 zł. Słodków, gm. Turek, tel. 063/28948-37
ŁADOWACZ CYKLOP, 1987 r., - 5.500 ?ł. Janków Zaleśny,
gm. Raszków, tel. 062/734-84-43
ŁADOWACZ CYKLOP T-214,1988 r. 2 szt., sprawne, nowa
pompa, w ciągłej eksploatacji, cena - 6.300 zł i 5.600 zł.
Brzeg Dolny, tel. 071/319-52-95
ŁADOWACZ CYKLOP, 1988 r., - 4.700 zł. Szprotawa, tel.
068/376-80-62 po godz. 17
ŁADOWACZ NUJN 100 do remontu kapitalnego, łyżki do 
materiałów sypkich, widły do obornika, • 1.050 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-80-97
ŁADOWACZ TUR do ciągnika Zetor, - 6.000 zł. .. tel. 
095/75843-57.0603/75-15-05
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ŁADOWACZ TUR 1 do C-330, stan b. dobry, Kpi, • 1.800 zi. 
Bolesławiec, tal. 0601/57-16-35 
ŁADOWACZ TUR 5 czołowy, do ciągników 912,914, - 5.000 
zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-31-43.0605/73-03-12 
ŁADOWACZ UNHZ 750 prod. czeskiej, 4 podpory, stan do
bry, • 3.000 zł. Witoszów Dolny 120, tel. 074/853-85-06, 
0502/43-39-37
ŁADOWACZ WIR 08,1988 r., - 5.000 zł. Janków Zaleśny, 
gm. Raszków, tel. 062/734-84-43 

O  MASZYNY ROLNICZE beczkowóz, 60001 • 3.000 
zł, brona aktywna • 2.000 zł, przyczepa samozbie- 
rająca do słomy • 4.000 zł, roztrząsarka do siana 
• 3.000 zł, sieczkarnia do kukurydzy, 1-rzędowa •
6.000 zł, ś ru tow nik do zboża, bijakowy • 2.500 zł, 
ciągnik Ursus C-330,76 r , z TUR-em - 10.000 zł. 
Trzebnice, tel. 076/817-40-41 84015971

MASZYNY ROLNICZE: opryskiwacz Pilmet 400 litrów, opie- 
lacz do buraków (prod. polskiej i niemieckiej .RAU'), łado
wacz Cyklop, dmuchawa do ziarna i siana, opryskiwacz do 
siewnika .Gama*, dojarka przewodowa Alfa-Laval, beczko
wóz 4.000 I, podbieracz pokosów, rozdrabniacz. Janków 
Zaleśny, tel. 062/734-84-79,0602/33-71-13 
MASZYNY ROLNICZE : KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 
056 heder na sprężynach, pług Atlas zawieszany, z zabez
pieczeniem, 4-skibowy, siewnik Mazur, zawieszany, przycze
pa o ład. 28 ton, kiper, - 38.000 zł. Pietrzykowice, woj. wro
cławskie, tel. 0600/63-30-62
MASZYNY ROLNICZE: KOSIARKA ROTACYJNA prod. cze
skiej *  przetrzasarka, zgrabiarka, 7 gwiazdowa + śrutownik 
(na kamienie), - 2.600 zł. Lubin, tel. 076/843-44-14 
MASZYNY ROLNICZE : KOMBAJN ZBOŻOWY FORT
SCHRITT E-512,1984 r „  IFA, stan b. dobry, kosa 4.2 W, z 
91 r., Cyklop UNHZ-750l?sieczkarnia do słomy, czyszczal- 
nia, 2 szt., dmuchawa do siana,grabi arko-roztrząsarka, ko
siarka rotacyjna, - 13.000 zł. ., gm. Chojnów, tel. 
0608/09-11-47
MIESZAŁKA DO PASZ MOKRYCH poj. 2,000 I, - 1.000 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/323-00-26 
OBCINARKA DO CEBULI „DYMKI” , 1999 r. ♦ sortownik, •
8.000 zł. Stary śleszów, tel. 071/311-45-75 
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, stan b. dobry, • 700 
zł. Gołostowice, woj. wrocławskie, tel. 0606/65-48-58 
OPIELACZ DO BURAKÓW stan b. dobry, • 650 zł. Zabo
rów, tel. 076/843-59-41
OPRYSKIWACZ 2.0001, lance szer. 16 m, na wysokich ko
łach, - 6.200 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy. Głogówek, 
tel. 077/437-18-16
OPRYSKIWACZ 5 001, - 1.500 zł. Kłosów, gm. Wiązów, tel. 
0607/40-97-60
OPRYSKIWACZ, 2000 ccm lance 18 m, - 4.500 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-13-56
OPRYSKIWACZ 400 litrów, zawieszany, stan średni, czę
ści, -100 zł. Paczków, tel. 077/431-71-74 
OPRYSKIWACZ 2000 I, • 6.000 zł lub zamienię na ciągnik 
Ursus C-360. Sosnów, tel. 077/437-18-16 '
OPRYSKIWACZ PILMET 3001, lance hydraulicznie podno
szone, • 1.200 zł. Krzydlina Wielka, gm. Wołów, tel. 
071/389-02-10
OPRYSKIWACZ PILMET stan b. dobry, techn. sprawny w 
100%, podnoszone lance, kółka do transportu, szerokość 
oprysku 10 m, -1.100 zł. Lubań, teł. 075/722-37-85 
OPRYSKIWACZ PILMET, 1992 r. do zboża, 400 1,- 1.500 
zł. Księginice, tel. 071/317-00-90 
OPRYSKIWACZ TERMIT 4001, stan dobry, kpi. dodatkowo 
nowy rozdzielacz, - 600 zł lub zamienię na spawarkę Bester, 
betoniarkę 1501. Ciepłowody, tel. 074/810-33-11 
OPRYSKIWACZ TERMIT, 1985 r. zawieszany. - 650 zł. Lub
sza. tel. 077/411-86-40,0602/36-57-42 
ORKAN do zielonki • 1.200 zł, pług 3-skibowy, cena • 400 zł. 
Podolany, tel. 076/878-12-97
ORKAN II, - 4.500 zł. Wąsosz, tel. 065/544-75-93, 
0503/79-77-05
ORKAN do zielonek i słomy, • 2.500 zł. Żmigród, tel. 
0502/08-07-70
ORKAN II. 1988 r. do słomy i zielonek, stan b. dobry, • 3.000
zł. Wińsko, tel. 071/389-88-03
ORKAN II A, 1990 r., - 3.000 zł. Mi kołowi ce, tel.
0607/55-65-74
PARNIK H040/010 220 V, 1.4 kW, poj. 1001, mało używany. 
• 100 zł. Nysa. tel. 0605/29-58-36 
PARNIK ELEKTRYCZNY 1601, - 250 zł. Mierczyce 92, gm. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-97 
PARNIKI ELEKTRYCZNE 2 szt., cena - 50 zVszt. Legnica, 
tel. 0603/83-40-66,076/866-10-01 
PASZOCIĄG, - 15.000 zł. ZebrzydóW, tel. 074/858-54-08 
PASZOCIĄG SPIRALNY z dwoma silosami, - 22.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-73-05 
PŁUCZKA DO ZIEMNIAKÓW elektryczna, • 500 zł. Strze
gom, tel. 074/855-72-32
PŁUG B-201 5-skibowy, 2 szt. - 2.000 zł/szt. Bolesławiec, 
tel. 0757734-44-02.0605/42-69-17 .
PŁUG 3-skibowy, - 600 zł. Głuszyna, woj. opolskie, tel. 
0607/51-64-38
PŁUG 2-skibowy, stan b. dobry, • 600 zł. Jaworek, tel. 
074/813-52-14 po godz. 19
PŁUG 6-skibowy, prod. polskiej, - 600 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-81-83
PŁUG 2-skibowy, obrotowy, prod. niemieckiej, - 600 zł. Kłodz
ko, tel. 074/812-12-66
PŁUG podorywkowy, 5-skibowy, + zapasowe lemiesze, stan 
idealny, prawie nie używany • 700 zł. Mierczyce 92, gm. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-97 
PŁUG 3-skibowy, hydraulicznie obracany, duży, prod. nie
m ieckiej, - 2.500 zł. Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 
071/346-19-27
PŁUG 5-skibowy, prod. polskiej, - 1.000 zł. Oleszna, gm.
Łagiewniki, tel. 071/346-19-27
PŁUG 5-skibowy, wysokie korpusy, • 1.500 zł. Opole, tel.
074/464-21-16
PŁUG 4-skibowy, prod. niemieckiej, • 1.800 zł. Rawicz, tel. 
065/545-40-18
PŁUG 3-skibowy, przyczepa wywrotka, brony, kultywator, 
sadzarka, rozsiewacz nawozów, grabiarka do siana, siewnik 
zbożowy, wóz konny, -4.000 zł. Szklary, tei. 077/431-24-20 
PŁUG 4-skibowy, prod. polskiej, 4-letni, stan b. dobry, -1.500 
zł. Świebodzice, tel. 074/858-67-18 
PŁUG 3-skibowy, starego typu, - 350 zł. Ujeździec Wielki, 
tel? 071/312-88-27
PŁUG 3-skibowy - 500 zł, 5-skibowy, mało używany -1.500 
Zł. orkan -M .500 zł. Wojnowiczkj, gm. Grodków, teL  
077/415-83-83
PŁUG ATLAS 4-skibowy, z zabezpieczeniami, - 2.800 zł. 
Gniechowice, woj. wrocławskie, tel. 0600/63-30-62 
PŁUG ATLAS 4-skibowy, z zabezpieczeniami, zawieszany,
- 2.900 zł. Wałbrzych, tel. 0604/82-56-45 
PŁUG ATLAS, 1988 r. 4-skibowy, zawieszany, zabezpiecze
nia hydrauliczne, - 2.900 zł. Kostomłoty, woj. wrocławskie, 
tel. 0604/82-56-45
PŁUG ATLAS, 1988 r. 4-skibowy, zawieszany, z zabezpie
czeniami hydraulicznymi, - 3.000 zł lub zamienię ha przy
czepę D-55, wywrotkę o ład. 6 1. Wrocław, tel. 0606/50-99-68 
PŁUG FORTSCHRITT B-201 6-skibowy. stan b. dobry, -
3.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-37-03 
PŁUG FORTSCHRITT B 200, 1991 r. techn. sprawny, *  
przedpuszkami, 5-skibowy, - 2.500 zł. Iwiny 46a, gm. Warta 
Bolesławiecka, tel. 076/818-98-42

PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy - 300 zł. 2-skibowy - 400 zł, 
techn. sprawne. Bolesławiec, tel. 062/783-61-57 
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, - 600 zł. Głuszyna, woj. ka
liskie, tel. 0607/51-64-38
PŁUG GRUDZIĄDZ do głębokiej orki, 3-skibowy, nowy typ,
- 700 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77
PŁUG GRUDZIĄDZ do głębokiej orki, 5-skibowy, nowy typ, 
-1.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
PŁUG GRUDZIĄDZ 5-skibowy, duże odkładnie, • 1.500 zł. 
Osieczna, tel. 065/535-06-60
PŁUG GRUDZIĄDZ, 1987 r. 3-skibowy, stan b. dobry, - 800
zł. Łagiewniki, tel. 071/346-19-24
PŁUG PHX 5-skibowy, - 7.800 zł. Wąsosz, tel. 065/544-75-93,
0503/79-77-05
PŁUG RABE WERK HUARD 3-skibowy, obrotowy (hydrau
liczny), • 4.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29 po 
godz. 20,0604/50-67-17
PŁUG RABE WERK, 1989 r. obrotowy, ramię do wału opra
wiającego, - 21.000 zł. Budziszów Mały, gm. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/857-45-76.0608/68-49-18 
PODBIERACZ POKOSU DO KOMBAJNU BIZON.:  1.000 
zł. Łąkociny, teł. 062/734-84-69 
PODNOŚNIK KUBEŁKOWY do zboża, 12 m, - 3.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/738-20-34 
PRASA DO SŁOMY zwijająca, • 3.500 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/742-34-91 w godz. 8-15 
PRASA DO SŁOMY zwijająca, - 4.500 zł. Kłosów, gm. Wią
zów. tel. 0607/40-97-60
PRASA DO SŁOMY. - 3.000 zł. Raszków. tel:'062/734-36-97 
PRASA DO SŁOMY, 1981 r. wysokiego zgniotu, - 6.500 zł. 
Wińsko, tel. 071/389-87-99
PRASA DO SŁOMY, 1984 r. zwijająca, - 4.200 zł. Nasławi- 
ce, tel. 071/346-10-48
PRASA DO SŁOMY BAUTZ, • 5.500 zł. Gierałtów, tel. 
075/736-83-69
PRASA DO SŁOMY CLAAS zawieszana do kombajnu Cla- 
as, prosty montaż, z pasem napędowym, • 600 zł. Żeleźniki, 
gm. Krośnice, tel. 0604/13-16-48 

V PRASA DO SŁOMY CLAAS TRABANT, 1985 r. wysokiego 
zgniotu, hydraulicznie rozkładana, stan b. dobry, - 6.500 zł. 
Dzierżoniów, tel.074/831-30-29pogodz. 20,0604/50-67-17 
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT stan dobry. - 4.800 zł. 
Wrocław, tel. 316-10-40
PRASA DO SŁOMY MASSEY-FERGUSON, 1981 r., wyso
kiego zgniotu, z przeciwwagą, stan b. dobry, - 3.500 zł. Gie
rałtów. teł. 075/736-83-33,0603/18-26-28 
PRASA DO SŁOMY Z-224.1982 r., - 6.000 zł. Małujowice, 
tel. 077/412-32-61 ,
PRASA DO SŁOMY Z-276 rolująca, • 2.500 zł. Janków Za
leśny, tel. 062/734-84-79,0602/33-71-13 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA taśmowa, stan b. do
bry, - 500 zł. Czernina, tel. 065/543-16-39 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA karuzelowa, prod. pol
skiej. - 700 zł. Opole. tel. 074/464-21-16 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, - 500 zł. 
Orzeszków, gm. Wińsko, tel. 071/389-62-81 po godz. 18 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA na wałek przekazu 
mocy, prod. niemieckiej, stan b. dobry, - 700 zł. Podgórzyn, 
tel. 075/761-31-16
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA konna, przerobiona do 
ciągnika, -250 zł. Przemków, tel; 076/832-05-33 po godz. 20 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA stan b. dobry, -1.100 
zł. Rudna, tel. 076/843-43-80
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA prod. jugosławiańskiej,
- 800 zł. Trzeboszowice, tel. 077/431-30-68 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 4-tarczowa. - 400 zł. 
Wilczkowice, tel. 071/316-13-77 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA do siana, • 500 zł. Wro
cław, tel. 071/349-28-15
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA. 1995 r. taśmowa, za
wieszana - 500 żł. Kłodzko, teł. 074/867-93-95 , 
PRZETRZĄSARKI -ZGRABIARKI karuzelowe (4-gwiazdo- 
we), szer. robocza 3.5-4/6 m, w cenie 1.500-1.900 zł/szt. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29 po godz. 20,0604/50-67-17 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T-050 stań dobry, • 1.800 
zł lub zamienię na wywrotkę. Chojnów, Dobroszów 34, tel. 
076/818-81-42
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T10, 1980 r. sprawna 
technicznie, • 3.500 zl. Rębiszów, tel. 075/783-90-63 po 
godz. 20

'PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA, 1985 r. + dmuchawa 
ssąco-tłocząca, - 4.200 zł. Nasławice, tel. 071/346-10-48 
ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM 6 t, brak aparatów li
stew łańcuchowych, • 2.000 zł. Gubin, tel. 068/359-90-38 
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT T-088, - 5.500 
zł. Janków Zaleśny, tel. 062/734-84-79, 0602/33-71-13 
ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM, - 4.700 zł. Kłosów, gm. 
Wiązów, tel. 0607/40-97-60
ROZRZUTNIK OBORNIKA, • 2.950 zł. Nawojów, tel. 
075/721-67-42
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, stan dobry, - 3.200 zł. 
Zbigniew Szopa, 49-351 Przylesie 7, gm. Olszanka 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, po kapitalnym remon
cie, • 3.500 zł. Romanów, gm. Przeworno, tel. 0602/49-20-64 
ROZRZUTNIK OBORNIKA i-osiowy, po remoncie, • 2.500 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/818-13-67 
ROŻRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, stan bT dobry, nowy 
typ, • 3.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-30-25 
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT T 088,1982 r.,
- 3.600 zł. Jawor, tel. 076/872-82-47
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy, stan b. dobry - 400 zł. 
Bolesławiec, tel. 062/783-61-57 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 4001. cena -1.800 
zł oraz 6001, cena - 2.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29 
po godz. 20,0604/50-67-17
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3 prod. polskiej, stan b. 
dobry, łańcuchowy, 3,5 t, - 5.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/871-46-59
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW do wapna, • 1.100 zł. Kło
sów, gm. Wiązów, tel. 0607/40-97-60 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 3.5 t, - 5.000 zł. Kobylin, tel. 
065/548-24-87
ROZSIEWACZ NAWOZÓW zawieszany, 2-talerzowy, - 800 
zł. Mieszkowice, gm. Prudnik, tel. 07^/437-59-42 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-5 ład. 5 1, na taśmę, na
pęd hydrauliczny, • 2.800 zł. Iwona Sochacka, 55-080 Pełcz- 
nica 16, gm. Kąty Wrocławskie 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 1200 kg, - 4.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-40-18
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 600 kg, - 2.200 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-40-18
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3 po remoncie, -1.100 zł.
Szewce k. Wrocławia, tel. 071/310-72-08
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek', - 600 zł. Wąsosz, tel.
065/544-75-93,0503/79-77-05
ROZSIEWACZ NAWOZÓW. 1987 r „  - 3.000 zł. Niemcy tel.
0049/22-02-24-75-00
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RNZ, 1988 r. 3-tonowy, stan b. 
dobry. - 3.000 zł. Nysa, tel. 077/435-75-64,0602/53-92-60 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW, 1989 r. i wapna, taśma łańcu
chowa, napęd talerzy hydrauliczny, stan b. dobry, ład. 3 1, -
3.000 zł. Jawor, tel; 076/870-84-11 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RCW-3, 2000 r„  -

7.500 zł lub zamienię na samochód. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/817-34-16
ROZSIEWACZE NAWOZÓW AMAZONE -1600 zł - 2000 zł. 
Borów, tel. 071/393-31-63
ROZSIEWACZE NAWOZÓW 4 sztuki, cena od 750 zł do
1.500 zł. Przedborów, tel. 062/731-03-99,0608/83-18-71 
SADZARKA S 211/14-rzędowa, talerzowa, - 3.500 zł. Miko- 
łowice, tel. 0607/55-65-74
SADZARKA, - 800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-49-56 
SADZARKA DO WARZYW. - 1.000 zł. Kobylin, tel. 
065/548-24-87
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW 2-rzędowa, dodatkowe ta
śmy, - 600 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-92-74 
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW prod. czeskiej, - 800 zł. 
Opole, tel. 074/464-21-16
SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW, - 1.000 zł. Żukowice, tel. 
076/831-42-56
SCHŁADZARKA DO MLEKA poj. 1000 I, • 3.500 zł. Gra
bów, tel. 062/730-58-35,0601/55-11-43, .0607/82-45-85 
SCHŁADZARKA DO MLEKA na 6 konwi, • 2.000 zł. Kopi
ce, gm. Grodków, tel. 0600/21 -92-59 
SCHŁADZARKA DO MLEKA poj. 200 I, • 1.500 zł. Namy
słów, tel. 0604/24-16-11
SCHŁADZARKA DO MLEKA poj. 1601, • 900 zł. Przydroże, 
tel. 077/431-95-92
SCHŁADZARKA DO MLEKA ROKA poj. 600 I, stan b. do
bry, - 3.500 zł. Raszów, tel. 075/744-70-56 
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA-LAVAL1201, -1.000 zł. 
Strzelce Opolskie, tel. 077/461-58-21,0606/62-14-72 
SCHŁADZARKI DO MLEKA 300,400,500,600,800,1.200 
I, wymiennik ciepła - o d .2.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/732-01-55
SIECZKARNIA Z 305 z 2 przyrządami, - 2.500 zł. Chojęcin, 
tel. 062/781-23-32
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E-281 3 hedery, -12.000 zł. 
Janków Zaleśny, tel. 062/734-84-79,0602/33-71-13 
SIECZKARNIA nie używana, prod. polskiej, bębnowa, 4 
noże, z kołem pasowym na silnik, bieg wsteczny, • 200 zł. 
Leszno Górne, tel. 068/376-63-66 
SIECZKARNIA toporowa, z biegiem wstecznym, •; 500 zł. 
Topola, tel. 074/817-40-89
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY Deutz-Fahr, Mengele, 
Pottingem, 1-rzędowe, w cenie 1.800-2.000 zł/szt. Dzierżo
niów, tel. 074/831-30-29 po godz. 20,0604/50-67-17- 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY oraz zbioru zielonek, 3 
przystawki, Fortschritt E 281C, rok prod. 1990, - 26.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-17-28
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMA stan b. dobry, 6-rzędowy,
- 2.000 zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-51-96
SIEWNIK DO KUKURYDZY AEROMAT 8-rzędowy, • 8.000
zł. Budziszów Mały, gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/857-45-76,
0608/68-49-18
SIEWNIK DO KUKURYDZY 4-rzędowy, mechaniczny, z do
zownikiem nawozu i bez, w cenie 2.800-3.300 zł/szt. Dzier
żoniów, tel. 074/831-30-29 po godz. 20,0604/50-67-17 
SIEWNIK DO KUKURYDZY 6-rzędowy. z wysiewem nawo
zu, nowy, • 25.000 zł lub zamienię. Rogoźnica, tel. 
074/855-92-48
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5 S052/1 4-metrowy, zawie- 
szdfly, - 4.200 zł. Brochocin, tel. 076/877-36-83 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. robocza 2,7 m, •
1.900 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-00 
SIEWNIK ZBOŻOWY HESSIA DU automatic, szer. robocza 
3 m, cena - 4.500 zł oraz Stegsted, szer. robocza 3 m, cena 
• 2.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29 po godz. 20, 
0604/50-67-17
SIEWNIK ZBOŻOWY prod. zachodniej, szer. 3 m, - 2.000 
zł. Grabów, tel. 062/730-58-35, 0601/55-11-43, 
0607/82-45-85 -
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5, - 2.000 z ł , lub zamienię 
na siewnik zawieszany Poznaniak. Kąty Wr., tel? 
0604/82-56-45
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. 3,2 m, - 4.500 zł.
Kłosów, gm. Wiązów, tel. 0607/40-97-60
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, • 1.300 zł. Kopice 144,
woj. opolskie, tel. 0600/21-92-59
SIEWNIK ZBOŻOWY RCW-5, - 2.800 zł. Legnica, tel.
0606/50-99-68
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. robocza 2.7 m, 2 
szt., od 1.400-1.800 zł. Mierzwin, gm. Bolesławiec, tel. 
075/734-44-02,0605/42-69-17 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK wąskie koła, szer. robo
cza 2.7 m, - 2.600 zł. Myśliszów, tel. 074/645-40-11 
SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE D8 szer. robocza 3 m, 30 
lejków, ścieżki hydrauliczne, znaczniki, stan b. dobry, - 9.900 
zł. Nysa, tel. 077/435-96-09
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. 230 cm, stan do
bry, - 1.450 zł. Pogwizdów, tel. 076/870-16-03 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR szer. rob. 4 m, na dużych 
gumowych kołach, do remontu, - 400 zł. Pogwizdów, tel. 
076/870-16-03,0605/10-45-70 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5, • 8.500 zł. Wąsosz, tel. 
065/544-75-93,0503/79-77-05 
SIEWNIK ZBOŻOWY HASSJA, 1980 r. szer. 3 m, stan do
bry, - 3.300 zł. Borów, tel. 071/312-55-79 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1981 r. nowe lejki, stan 
b. dobry -1.700 zł. Mierczyce 92, gm. Wądroże Wielkie, tel. 
076/887-44-97
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 1983 r. 2.7 m, 25 lej
ków, -1.700 zł. Głuszyna, woj. opolskie, tel. 0607/51-64-38 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5,1983 r. ciągany, szer. ro
bocza 5 m, - 2.000 zł lub zamienię na siewnik Poznaniak, 
zawieszany. Legnica, tel. 0606/50-99-68 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5,1988 r. zawieszany, szer. 
robocza 4.5 m, - 3.000 zł. Kostomłoty, woj. wrocławskie, tel. 
0604/82-56-45
SIEWNIK ZBOŻOWY SAMAROL S 025,1997 r. stan ideal
ny, - 4.500 zł. Głogów, tel. 076/831-40-45 
SILNIK wibracyjny, moc 0,40 kW, 2925 obr/min. • 300 zł, 
silnik wibracyjny, 0,85 kW, 2900 obr/min. - 350 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831 r37-56
SILOSY ZBOŻOWE 2 szt., dmuchawa do zboża, -12.500 
zł. Syców, tel. 062/785-18-30
SORTOWNIK DO KUKURYDZY 3-funkcyjny, napęd elek
tryczny, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 368-16-79,0501/57-18-63 
SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW napęd ręczny, - 500 zł. 
Cieszyny, tel. 065/544-73-93
SUSZARNIA próżniowa, • 17.900 zł. Środa Śląska, tel. 
0604/39-30-22
SUSZARNIA DO ZBOŻA i do kukurydzy, typ daszkowy, na 
olej opałowy, zasyp 101 wraz z osprzętem, • 25.000 zł. Jele- 
nin, te l.071/393-05-60
SUSZARNIA DO ZBOŻA, KUKURYDZY i rzepaku, poj. 21 
m3, • 3.400 zł. Sobótka, tel. 071/316-22-81 
ŚRUTOWNIK kamieniowy, - 150 zł. Lipniki, tel. 
077/431-25-48
ŚRUTOWNIK uniwersalny, mało używany, silnik 5,5 kW, •
1.100 zŁ Owiesno, gm. Dzierżoniów, tel. 074/837-58-95 
ŚRUTOWNIK tarczowy, silnik 7,5 kW, - 1.000 zł. Podlesie, 
gm. Niemcza, tel. 0607/10-73-15 
ŚRUTOWNIK napęd na pas transmisyjny, - 200 zł. Pogwiz
dów, tel. 076/870-16-03
ŚRUTOWNIK bijakowy, stan b. dobry, - 1.400 zł. Siemia- 
nów, gm. Borów, tel. 071/393-31-95,0604/32-16-67 
ŚRUTOWNIK BĄK H-111 na dwa worki, 7,5 kW, mało uży

wany ♦ oś z łożyskami na zapas, sita, - 1.000 zł lub zamie
nię na rozsiewacz do nawozów, 2 talerze. Jawor, tel. 
076/870-57-39
ŚRUTOWNIK BĄK prod niemieckiej, 2 szt. - 600 zł; bijako
wy prod. polskiej, części zamienne, 3 komplety sit, komplet 
bijaków, 2 nowe łożyska - 800 zł. Minkowice Oławskie, gm. 
Jelcz-Laskowice, tel; 071/318-63-45 
ŚRUTOWNIK BĄK 7.5 kW, nowy, nie używany, • 1.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-37-03
ŚRUTOWNIK BĄK bijakowy. stan b. dobry. • 1.050 zl. Ząb
kowice śląskiej tel. 074/815-64-21 po godz. 18 
URZĄDZENIA DO TRANSPORTU ZBOŻA I PASZ Redlery 
.100”, dł. 45 m, silniki i przekładnie, -25.000 zł. Koźmin Wlkp, 
tel. 0602/75-81-41
WIĄZARKA FAHR, • 800 zł. Rębiszów, tel. 075/783-90.-63 
po godz. 20
WÓZ PRP-3 prod. jugosłowiańskiej, • 4.000 zł. Poświętno, 
tel. 0607/84-18-13
WÓZ DRABINIASTY na drewnianych kołach, • 300 zł. Bole
sławiec, tel. 075/734-77-80
WÓZ KONNY na drewnianych kołach, po renowacji, - 900
zł. Kiełczów, tel. 071/398-84-55
WYBIERAK DO KISZONEK, - 2.200 zł. Rawicz, tel.
065/545-40-18
WYORYWACZ DO BURAKÓW 3-rzędowy + ścinacz liści, w 
dobrym stanie, - 3.500 zł lub zamienię ną siewnik zbożowy 
albo siewnik do kukurydzy. Olszanka, tel. 077/411-97-85 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1984 r. orygi
nalny lakier, stan b. dobry, na mniejszy ciągnik. Wolsztyn, 
tel. 0608/32-38-30
ZAMIENIĘ CjĄGNIK ZETOR 5011 z dużą łyżka załadow
czą, na ciągnik Ursus C-330, też z łyżką, stan dobry. Milicz? 
tel. 071/384-05-97
ZBIORNIKI NA MLEKO 4 sztuki, poj. od 600 do 8001, cena 
od 3.000 do 3.200 zł. Przedborów, tel. 062/731-Q3-99, 
0608/83-18-71
"ŻMIJKA” DO ZBOŻA od 3 do 9 m, -1.100 zł. Grodków, tel. 
077/415-33-34

CZĘŚCI DO
MASZYN ROLNICZYCH

CIĄGNIK opony 16/9 x 34,2 szt., używane 1 rok, -1.000 zł. 
Rydzyna, woj. leszczyńskie, tel. 0601/85-58-26 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ : 2 nowe opony z felgami, inne czę
ści. Oława, tel. 071/313-29-84, 071/313-49-26 wieczorem 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82 : przedni napęd. -1.100 zl. 
Siekierczyn, tel. 075/722-14-38 
CIĄGNIK MTZ 82: przedni napęd, stan b. dobry, -1.600 zł. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-16-35 
CIĄGNIK MTZ 82 : silnik, głowica - 5.000 zł. Kłodzko, tel. 
0609/28-43-66
CIĄGNIK OGRODNICZY TV 521 kupię: rozrusznik. Wije
wo, tel. 065/549-40-30
CIĄGNIK S-15 siln ik HC-231. nowy. Kępno, tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS U-912, U-914, C-360 3P : kupię różne 
części. Radom, tel. 0600/63-30-62 
CIĄGNIK URSUS : opony tylne 12.4 R28 oraz 14^9 R28, 
Wrocław, tel. 373-72-15
CIĄGNIK URSUS C-325: wał kpi., nowy, • 600 zł. Przydro- 
że, tel. 077/431-95-92
CIĄGNIK URSUS C-328, 2000 ccm, d iese l: silnik, po re
moncie kapitalnym w br, - 2.500 zl. „  gm. Kobyla Góra, tel. 
062/731-74-29
CIĄGNIK URSUS C-330: pochwa nowa - 300 zł, zwolnica -
230 zł. Baszyn, tel. 071/389-87-36
CIĄGNIK URSUS C-355 : kabina prod. czeskiej! - 500 zł.
Wrocław, tel. 071/355-91-24 wieczorem
CIĄGNIK URSUS C-360 : koła wąskie, • 600 zł. Jaksonów,
tel. 071/311-49-37
CIĄGNIK URSUS C-360 : kabina, starego typu, • 200 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
CIĄGNIK URSUS C-360 silnik, blok, wał, skrzynia biegów, 
zwolnice, obudowa skrzyni, podnośnik, kolumna kierów., oś 
przednia, koła, obciążniki, blaehy, most, siedzenie i inne. 
Kępno, tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-360: półosie miękkie - 350 zł. Kłodzko, 
tel. 074/868-27-50 po godz. 20 
CIĄGNIK URSUS C-360: blok silnika oraz inne części silni
ka. Komorniki, tel. 071/317-27-22 
CIĄGNIK URSUS C-360 : rozruszniki (2 szt.). Krotoszyce, 
tel. 076/887-85-96
CIĄGNIK URSUS C-360 po remoncie kapitalnym silnika, 
maska od C-360, opony nowe, • 5.300 zł. Miłkowice, tel. 
076/887-14-06
CIĄGNIK URSUS C-360: półosie, - 350 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-27-50 po godz. 20 
CIĄGNIK URSUS C-360: felga tylna - 80 zł, obudowa zwol
nicy -100 zł, zębatki - 50 zł, kolumna kierownica - 270 zl, 
przód miękki z rurą - 240 zł, prądnica - 50 zł, docisk sprzęgła 
• 100 zł, most tylny - 300 żł, chłodnica • 110 zł, blok i inne. 
Sobin 66, gm. Polkowice, tel. 076/845-96-52 
CIĄGNIK URSUS C-360 : opony, rozmiar 13.9 x 28, trans
portowe, 2 szt. • 250 zł/szt. Stolec, tel. 074/815-92-29 
CIĄGNIK URSUS C-360: przednie zawieszenie po regene
racji, skrzynia biegów, tylny most, koła tylne, duża kabina. 
Wińsko, tel. 071/389-84-90
CIĄGNIK URSUS C-385: silnik, do złożenia, • 1.200 zł. Je
lenia Góra, tel. 0607/30-79-42 
CIĄGNIK URSUS C-385 blok. silnika, nowy. Kępno, tel. 
062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-385 : skrzynie biegów (2 szt., w czę
ściach), -1.000 zł. Paczków, tel. 077/431-71-74 
CIĄGNIK URSUS U-902 : pompa paliwa (na gwarancji), - 
450 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-34-16 
CIĄGNIK URSUS, ZETOR : skrzynie biegów, tylne mosty, 
silniki 6-cylidrowe - od 2.000 zł. Nysa, tel. 077/435-44-44 
CIĄGNIK WŁADYMIREC T-25 blok. silnika i inne części sil
nika. Kępno, tel. 062/784-75-18 
CIĄGNIK ZETOR 7501: silnik, 4-cylindrowy, • 800 zł. Wro
cław, tel. 071/355-91-24 wieczorem 
CIĄGNIK ZETOR K-25 kpl.głowica - 300 zł i inne. Kępno, 
tel. 062/781-29-21
CIĄGNIK ZETOR K -25,1957 r. kupię: mechanizm różnico
wy do mostu z wałkiem ataku. Wrocław, tel. 0609/49-48-99 
DMUCHAWA DO ZBOŻA: silnik el., oryginalny, 7 kW, 2900 
obr./min, - 550 zł. Grodków, tel. 077/415-13-44 

O  FORTSCHRITT, IFA ciągnik, kombajn: s iln ik i po 
naprawie głównej, na wym ianę lub bez. Skup s il
n ik ó w  u żyw an ych . ., te l.  071/311-27-88, 
0501/03-29-14 81010961

O  FO RTSCHRITT,'IFA, C IĄG N IK I, KOM BAJNY 
sprzedaż części zamiennych, serw is na miejscu. 
B ie lany W rocławskie, u l. W rocławska 1a, tel. 
071/311-27-88,0603/08-05-08 81010941

KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALIS: pas główny, nowy, 
5HB BD 2650 - 400 zł. Małuszyn k. Trzebnicy, tel. 
071/387-01-20,071/31242-77 
KOMBAJN DO KUKURYDZY: kupię przystawkę do zbioru

kukurydzy, prod. niemieckiej lub węgierskiej. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20,071/312-12-77
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA : dużo różnych czę- « 
ści, również do sadzarki prod. czeskiej. Janków Zaleśny, tel. 
062/734-84-79,0602/33-71-13 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW FORTSCHRITT E 686 . ku- 

. pię taśmy. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-63-25, 
0602/68-01-09
KOMBAJN ZBOŻOWY, SW-400: końcówki wtrysków, nowe 
(5 szt.), wtryskiwacze (6 szt.), filtr oleju, wyłącznik masy 24V 
(Nowy), wałek rozrządu ♦ 2 koła, - 150 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-47-03
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : kupię rozdrabniacz słomy.
., tel. 0607/50-18-51 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z056 : rura do wysypu zbo
ża,podajniki, rozrusznik, docisk, wtryski, szyby do kabiny, 
d rw i,  koła przednie 18.4/30, inne. Jaworek, tel. 
074/813-52-14 po godz. 19
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : nowa kabina, • 3.100 zl. 
Koźmin, lei. 062/721-04-56,0502/92-66-61 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-050,056,: kabina, nowa, 
z dostawą - 3.200 zł oraz kabina do ciągnika Ursus C-360, z 
błotnikam i, dostawa, • 1.850 zł. Koźmin Wlkp, teł, 
0601/82-22-86
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON skrzynia biegów Z.0.56, kpi., 
techn. sprawny -1.500 zł. Lubań Śl., tel. 075/721-67-11 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056 : rura kpi. do wysypu 
zboża, podajnik, rozrusznik, wtryski, blachy, szyby, drzwi, 
zegary, dętki, koła przednie 18,4 x 30 i inne. Międzygórze, 
tel. 074/813-52-14 po godz. 19 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, SW-400 : blok silnika, stan 
b. dobry, - 600 zł. Wołów, tel. 071/389-92-79 po godz. 18 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD: blachy, rozdzie
lacze. Rzepin, tel. 068/341-41-33,0604/30-29-41 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER: kosz hedera, nowy,
- 1.400 zł. Siemianów, gm. Borów, tel. 071/393-31 -95, 
0604/32-16-67
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS EUROPA: pas główny jezd
ny, na wariator, szeroki, nowy, - 200 zł. Wrocław, tel.
316-10-40
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514 kupię: heder. 
Pogorzela, gm. Olszanka, tel. 077/412-98-57 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512: kupię kabinę. 
Wąsosz, tel. 065/543-82-76 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512 koła pasowe 
do sieczkarni. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,514: skrzynia 
biegów, nowa, 3 szt, - 1.400 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-60-17
ŁADOWACZ CYKLOP T 214: siłowniki, cylinder nowy, łyż
ka nowa, rozdzielacze, - 750 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-27-50 po godz. 20
OPONY DOMASZYN ROLNICZYCH 2 szt., wym. 900 x 36,
- 300 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-35-93
OPONY ROLNICZE 16,9x28, 16,9x34, 23,1x26, 11,2x24, 
18,4x34,12,5x20,12,5x18,14,5x20,12x18,12,5x18,13x20, 
16x20,14x24 i inne - od 100 zł. Brzeg, tel. 077/416-38-04 
OPRYSKIWACZ: pompa z wałkiem - 350 zł. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/887-44-11
OSUWACZ OBORNIKA LUBIN: koła narożnikowe, nie uży
wane, 3 szt. • 35 zł, zgarniaki, nowe, 65 szt. - 2 zł. Leszno 
Górne, tel. 068/376-63-66
PASZOCIĄG LINIOWY kompletny, - 12.000 zł. Ratowice, 
tel. 071/318-91-05
ROZRZUTNIK: wałek - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
ROZRZUTNIK OBORNIKA RTH-^1: skrzynka przekładnio
wa, nowa. Wiązów, tel. 071/393-13-83 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW mineralnych RCW-3, RCW-5: 
silniki olejowe z przekładnią, 2 szt., przy zakupie 1 gratis, 
cena 1100 zł/szt. Brzeg, tel. 0607/31-63-76 
SCHŁADZARKA DO MLEKA 600-8001: silnik z mieszadłem,
23 obroty/min, - 150 zł. Bielawa, tel. 074/833-18-84, 
0608/14-29-18
SUSZARNIA DO ZBOŻA ARAJ S-37 11 t, o pracy ciągłej, 
stan b. dobry, podnośniki kubełkowe PK*30, - 60.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0600/53-86-39 . . .
WIDŁY do załadunku buraków do Cyklopa, - 350 zł. Góra, 
tel. 065/543-34-28

ARTYKUŁY
ROLNO-SPOŻYWCZE

BULWY GEORGINII - 5 zł/paczka. Syców, tel. 062/785-18-30 
BURAKI czerwone, jadalne :  300'zł/t. Bolesławiec, teł. 
075/736-61-78
BURAKI czerwone - 0:20 zł/kg. Strzelin, tel. 071/392-21-48 
BURAKI czerwone 40 ton • 0,25 zł/kg. Raszków, tel. 
062/734-32-20
BURAKI ĆWIKŁOWE .czerwona kula*, typowo konsump
cyjne, ok. 4 1 - 30 gr/kg. Bolesławiec, tel. 0603/22-03-60 
GORCZYCA biała, Metex - 4 zł/kg. Syców, tel. 062/785-18-30 
GRYKA 2 tony, czysta, sucha - 700 zł/tona. Lwówek Śląski, 
tel. 0600/65-64-45 ■
GRYKA (2 1) - 700 zł/t. Radków, tel. 074/871-20-20 
GRYKA HRUSZOWSKA przygotowana do siewu, 1,51 - 800 
zł/t. Wołów, tel. 071/389-65-19 
GRYKA SIEWNA I PASZOWA, - 60 zł /100 kg. Aleksander 
Kapusta, 59-615 Nowogrodziec, ul. Zabłocie 59 
JAGODY CZARNE leśne owoce w sezonie, hurt, półhurt. 
Wołów, tel. 071/389-83-85
JAJA kurze, wiejskie, duże, 2000 szt. tygodniowo - 0.30
zł/szt. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-20-34
JAJA perlicze -1  zł/szt. Świebodzice, tel. 074/858-67-18 J P
JĘCZMIEŃ JARY owies, pszenica - 530 zł/t. Bielawa, tel.
074/833-00-64
JĘCZMIEŃ JARY 4 tony - 550 zł/t; Gaworzyce, tel. 
076/831-61-74
JĘCZMIEŃ JARY (201) - 580 z ł/t Radków, tel. 074/871-20-20 
JĘCZMIEŃ JARY paszowy, 10t • 580 zł/t. Wołów, tel. 
071/389-74-59
JĘCZMIEŃ OZIMY 10 1 - 55 zł/q. Jawor, teł. 076/872-82-47 
KAPUSTA KWASZONA duża ilość - 20 gr/kg. Proszkowice,
.teł. 071/390-77-74
KOZIE MLEKO cena 6 zł/l- Zębice, tel. 071/311-39-68. 
0501/27-39-68
KUKURYDZA 200 kg - 95 zł. Świdnica, tel. 074/851-60-04
KUPIĘ JĘCZMIEŃ i zboża paszowe, kukurydzę, otręby.
Kalisz, tel. 062/722-11-65 wieczorem
KUPIĘ JĘCZMIEŃ - 490 zł/t, pszenicę - 500 zł/t, kukurydzę
- 470 zł/t, pszenżyto - 460 zł/t, żyto - 340 zł/t. Sobótka, teł.
0602/25-01-06
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY. Kalisz, tel. 062/761-24-32 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY. Wrocław, tel. 354-25-64 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY cena do 530 zł/t. Wrocław, tel. 
071/354-01-55
KUPIĘ OWIES, SIANO, SŁOMĘ ŻYTNIĄ. Oborniki Śląskie, 
tel. 0601/55^67-19
KUPIĘ ZBOŻE I OTRĘBY. Gostyń, tel. 0603/80-95-31 “f  '
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KUPIĘ ŻYTO M  inne zboże paszowe. Legnica, tel. 
076/855-28-21
MIESZANKA ZBOŻOWAceńa 600 zł/t. żyto - 600 zł/t. Tfzeb- 

^  nica, tel. 071/312-50-16
NAWÓZ KURZY w formie pyłu, worki 30 kg, 50 1 - TO zł/wo
rek, transport gratis.., tel. 071/347-89-41“
OTRĘBY PSZENNE luzem - 340' zł/t. Wrocław, tel. 
071/354-01-55
OWIES - 450 zł/kg. Brzezia Łąka, teł. 071/315-52-54'' 
PSZENICA COBRA ok. 8 1 - 570 zł/t. Budziwojów k. Chojno
wa, tel. 076/819-19-46
PSZENICA 3 5 1 - 580 zł/t, ziemniaki jadalne .bryza", 10 t - 
15 zł/metr, pszenica paszowa, 2 0 1 • 550 zł/t. Polkowice, tel. 
076/847-96-20 po godz. 20
PSZENICA (301) - 600 zł/t. Radków, tel. 074/871-20-20 
PSZENICA 12 ton - 600 zł/tona. Retków, lei. 076/831-58-34, 
0604/69-61-92
PSZENICA KONSUMPCYJNA, 3 tony • 600 zł/t. Trębaczów, 
tel. 062/786-17-10
PSZENICA KONSUMPCYJNA Roma, 90 ton - 590 złAonę. 
Wielowieś, tel. 076/843-27-04 -
PSZENICA KONSUMPCYJNA .COBRA" 60 t - 63 zł/q. Ja
wor, tel. 076/872-82-47
PSZENICA KONSUMPCYJNA 4 0 1 - 600 zł/t.Wtocław, tel.
071/789-46-95,0603/68-62-78
PSZENICA OZIMA wysokoglutenowa. około 30 ton - 580
zł/tona. Kłodzko, tel. 074/867-92-91
PSZENICA OZIMA - 480 zł/tonę. Legnica, tel. 076/856-44-59
PSZENICA OZIMA 3 t - 590 zł/t. Turów. gm. Żórawina, tel.
071/316-52-73
PSZENICA PASZOWA 14 t = 560 zł/t. Chojnów, tel. 
076/818-60-65
SIANO w małych kostkach - 150 zł/t. Kudowa Zdrój, teł. ń rm T ft ToTo 
074/866-42-74 po godz. 21 071/316-12-32

SIANO PRASOWANE cena 120 zł/t. Jelcz-Laskowice, tel 
0603/84-39-29
SIANO PRASOWANE kostki - 150 zł/t. Kudowa Zdr., teł 
074/866-42-74 po godz. 21

dzenia, wys. 210 cm, szer. 180 cm, stylizowany na' antyk, - 
350 zł. Wrocław, tel; 0600/52-12-48 '  * v fi i
KORA SOSNOWA 10001, • 50 zł. Leszno, tel. 065/529-6^96 
KORA SOSNOWA drobno mielona, workowaną, klasa pierw
sza, cena - 6 żł/szt! Lbbin, teł. ,0.7,6/844-9,1 -25, 0606/93-92-53 
KRZEWY OZDOBNE doniczkowe, tuja zachodnia, wys. 80 
cm - 9 zł/szt., cyprysy, wys. .60-70 cm -1 0  zł/szt., laurpyi- 
śnia -10  zł/szt., bukszpan, wys. 30 cm - 4 zł/szt.' Świdnica, 
tel. 074/853-87-31
KRZEWY OZDOBNE tuje, jałowce, cyprysy, rododendrony i 
inne, w doniczkach. Kadłub k.Wielunia, tel. 043/842-75-37, 
0601/32-34-98

KUPIĘ DAGLEZJĘ zieloną, każdą ilość, cyprysy i tuje. Wro
cław, tel. 0608/12-59-89
KUPIĘ KOCIOŁ RUMIA prod. Sefako-Sędziszów i WCO-80. 
Kalisz, tel. 062/760-28-23
KUPIĘ KRZEWY BUKSZPANU min. 25 Cm. Wrocław, tel. 
071/783-24-05
KUPIĘ SADZONKI IGLAKÓW tanio, różne, mogą być wy
brakowane. Wrocław, tel. 071/316-82-05 
KUPIĘ SZKLARNIĘ. Wrocław, tel. 071/784-87-82 
KWIAT DRACENA wys. 1.5 m,.rozpiętość liści 1.2 m, - 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-70-19,0501/56-63-05 
LIGUSTER sadzonki na żywopłot, dwuletnie • 70 gr/szt., od 
500 śżt. - 60 gr/szt. Kaczorów, gm. Bolków, tel. 
075/741-21-02,0607/10-60-70 
LIGUSTER POSPOLITY na żywopłot - 0.40 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/359-01-48
MEBLE OGRODOWE z drewna: stół • 150 zł, fotel - 60 zł, 
donica - 40 zł. Mąkoszyce, tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
MIODARKA nierdzewna, 4 ramki, • 700 zł. Pęgów, tel. 
071/310-72-94
NASIONA CEBULI WOLSKIEJ • 45 zł/kg. Jordanów Śl., tel.

SIANO SPRASOWANEcena - 2 zł/kostka. Mleczno 10, gm. 
Rudna. tel. 076/843-40-37
SIEMIE LNIANE ceny 0.80-2 zł/kg. Młyńsko, gm. Gryfów 
Śl., tel. 075/781-33-60
SIEMIĘ LNIANE -1,5-2 zł/kg. Mściszów, tel. 075/722-19-67 
SŁOMA PSZENNA około 400 kostek • 1.50 zł/szt. Legnica, 
tel. 076/887-18-62 7 "
SŁOMA PSZENNA w Kostkach -1.50 zł/kóstka. środa ślą
ska, tel. 071/317-10-40
SŁOMA ŻYTNIA 150 szt. kostek prasowanych - 1 zł/szt. 
Leszno Górne, tel. 068/376-63-66 
SŁOMA ŻYTNIA ok. 1 0 1 -150 zł/t, owsiana, ok. 4 0 1 -130 
zł/t, prasowana, w stogu. Nowogrodziec, tej: 075/731 -67-40 
ZIEMNIAKI drobne • 8 gr/kg. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-13-56 .
ZIEMNIAKI JADALNE i sadzeniaki, odmiana Bekas, Ibis, 
Atol - 200-300 zł/t. Bolesławiec, tel. 075/736-61-78, 
ZIEMNIAKI JADALNE cena - 30 gr/kg. Mleczno 10, gm. 
Rudna, tel. 076/843-40-37 ,
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA- 20 gr/kg. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-13-56
ZIEMNIAKI JADALNE odmiana Bryza, cena - 0.20 zł/kg, 
Podgaj, tel. 071/346-29-77
ZIEMNIAKI JADALNE MARYNA 30 gr/kg. Prochowice, tel: 
076/858-55-05. ... ..... ,  ... . . .
ZIEMNIAKI JADALNE odmiana „maryną", cena 30 gr/kg. 
Prochowice, tel. 076/858-55-05 
ZIEMNIAKI JADALNE cena - 250 zł/t. Strzegom, tel. 
074/855-44-35 ?
ZIEMNIAKI JADALNE ATOL, IBIS cena 30.zł/100 kg. Trzeb
nica, teł. 071/387-10-53
ZIEMNIAKI JADALNE pakowane po 30 kg - 25 gr/kg. Wro
cław, tel. 0603/97-58-55 ,
ZIEMNIAKI JADALNE 25 gr/kg. Wrocław, tel. 311-40-37 

^ZIEM NIAKI PASZOWE • 70 zł/t. Chojnów, teł. 0602/23-14-43 

ZIEMNIAKI PASZOWE cena 10 zł/100 kg. Trzebnica, tel; 
071/387-10-53
ZIEMNIAKI SADZENIAKI BRYZA drobne, S t -  0.15 zł/kg, 
Prusy, gm- Kondratowice, tef. 071/392-60-53 

O  ŻYTO 8 t, cena do uzgodnienia. Trzebnica, tel.
071/312-88-86 82001061

ŻYTO ok: 6 ton - 500 zł/tona, Górowa, gm. Prusice, teł. 
0603/94-96-84,071/312-55-50 
ŻYTO 450 żł, pszenica 600 zł. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-88-38

OGRODNICTWO
AGROWŁÓKNINA szer. 2.6 m • 20 gr/m2. Lubin, tel.
076/842-19-79,0605/82-76-26
ALTANKA OGRODOWA 8 m2, - 1.000 zł. Maciejowice, tei.
077/431-56-47
BASEN 9x4,5 m, wolno stojący, z pompą i filtrem, drabinka, 
dodatkowe wyposażenie, - 6.600 zł. Legnica, tel. 
0601/57-48-87
BASEN OGRODOWY wym, 3.6x0.9m, z osprzętem, nowy,
-1.350 zł Bielawa, tel. 074/645-71 -74 po godz. 16
BASEN OGRODOWY dziecięcy, ślizgawka, kosz, palma, 299
x 90 cm, może być na 2 -4  dzieci, atrakcyjny wygląd, -150
zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-12-74
CZARNOZIEM (12 t) -150 żł, (22 t) - 300 zł. Wrocław, tel.
071/364-51-26
DESZCZOWNIA wydajność 1200 ł/min, napędzana silnikiem 

^ d ie s e l + 700 m rur, -16.000 zł. Jemielno, tel. 071/389-84-84, 
«&J)601/75-65-75

DONICZKI CERAMICZNE śred. 10.5 cm, używane - 0.10 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/311-74-56 
DRZEWKA BRZOZY -1  zł/szt. Wrocław, tel. 071/357-89-25 

O  FIGURY OGRODOWE, fontanny, gazony, ko lum 
ny, ponad 120 modeli - od 28 zł. Wrocław, tel. 
071/364-35-93, 0602/81-16-60 ~02Q22231 

FIKUS 2 m wysokości, rozłożysty, • 100 zł. Wrocław, tel. 
0501/13-31-02,0606/95-02-81 
HUMUS 12 ton, z transportem - 200 zł. Wrocław, teł. 
0602/68-32-49
HUMUS czarnoziem, duża ilość, I ki.. 13 ton, z transportem 
- od 200 zł. Wrocław, tel. 367-49-52,0602/23-46-80 
HUMUS CZARNOZIEM kl. 1.13 ton, transport - od 220 zł/to
na. Wrocław, tel. 0606/99-96-57 
HUMUS CZARNOZIEM posiadam b. duże ilości najlepsze
go gatunku nadającego się b. dobrze na plantowanie i wy
równywanie terenów po zakończonej budowie i zakładanie 
trawników, cena 10 zł/t. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
KAKTUS AGAWA 35-letnia, - 600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-08-65
KAMIENIE DEKORACYJNE otoczaki, głazy, duży wybór - 
180 złA. Kiełczów, tel. 071/398-84-55 
KAMIENIE DEKORACYJNE do ogrodów, różne rodzaje, w 
cenie T50 zl/t, z dostawą pod dom. Wrocław, teł, 
^71/357-75-90
KOMINEK OGRODOWY z rusztem do grillowania lub wę-

NASIONA KONICZYNY czerwonej - 8 zł/kg. Stoszowice, tel. 
074/818-11-33
NASIONA TUI z ubiegłorocznego zbioru, ok. 4500 szt, -100 
zł. Świdnica, tel. 074/852-60-11 
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU elektrtyczne, nowe, 40 i 45 cm, 
od 160 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29*22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz.. 17
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU METABO gwarancja, stan Ide
alny, - 240 zł. Wrocław, tel. 342-72-96,0501/41-12-55 ;
ODKURZACZ DO LIŚCI oraz trocin i trawy - 900 z). Oleśni
ca, tel. 071/398-51^61
PAWILONY OGRODOWE kolorowe, ze ścianami i oknami, 
300x300 cm i 300x900 cm, nowe, od 200 zł. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
PIEC PLESZEW 24 m2, w tym pompa wodna cyrkulaćyjna

OGRODY 0,10,2,75 
TERENY ZIELONE  
ZAKŁADANIE, PIELĘGNACJA 

tel. 0-504789493,071/319-80-74

■ m

+ węzeł, zbiornik, mieszadło, 2 szt, • 4.000 zł. Chwalimierz, 
tcH. 071/317-35-06
RDEST AUBERTA pnącze, długo i obficie kwitnące, przy
rost roczny ok. 6 m - 7 zł/szt. Zielona Góra, tel.'Ó605/91-86-70 
ROŚLINY OZDOBNE duży wybór, 100 odmian, tanie krze? 
wy żywopłotowe w pojemniku, tuje, cyprysy, wys. od 40 cm - 
od 6 zł/szt. Rogoźnica, gm. Strzegom, teł. 074/855-91-56, 
0603/60-40-15 < - v
RZEŹBY OGRODOWE z piaskowca - od 100 zł. Długopole 
Zdrój, tel. 074/813-92-53
SADZONKI BRZOZY -1 zł/Szt. Wrocław, tel! 071/35^89-25' 
STUDNIA DO OGRODU z drewna, typ staropolski, • 400 zł. 
Lubin, teł. 0602/74-07-02
STUDNIA DREWNIANA, - 390 zł. Prochow ice,.te l. 
0606/39-07-31 '
SZKIELET TUNELU FOLIOWEGO z c.o., dł. 30 m, szer. 6 
m, wyś. 2.5 m, - 590 zł. Qleśnica, tel. 071/314-25-47, 

'  0601/05-44-18 
TORF OGRODNICZY bogata zawartość składników, Ph 5.5, 
nadaje się pod wszystkie rośliny ogrodnicze i kwiaty, pako
wany w worki 60 I, hurt-detal, cena - 6 zł/worek. Wrocław, 
tel. 071/346-46-85,0608/59-18-32 
TUJA BRABANT na żywopłoty; wys. 60-80 cm, cena 6 zł/szt. 
Ząbkowice śląskie, teł. 0603/05-86-87 
TUNELE FOLIOWE 2 szt., wym. 7 x 30 m, masywne, szkla
ne szczyty, uchylne okna - 2.500 zł/szt. Bielany, tel. 
071/311-22-81
ZIEMIA OGRODNICZA I kl., czarnoziem, nadaje się na wy
równanie terenów po zakończonej budowie oraz na zakła
danie trawników, 13 ton - 200 zł (w tym transport). Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-72-17, 0602/87-11-91

ZWIERZĘTA  
HODOWLANE

BYCZKI 2 szt., waga do 60 kg - 6 zł/kg. Czernica, Wrocław-- 
ska, teł. 071/318-00-53 po godz. 20 ■
BYK 6-miesięczny, czerwono-biały, • 700zł. Ciepłowody, tel. 
074/810-33-18
BYK 6-tygodniowy, - 450 zł. Jordanów Śląski, tel. 
071/316-13-41 -
BYK 4-tygodniowy, czarno-biały - 420 zł. Wądroże Wielkie, 
tel, 076/887-44-11
CIELAK czarno-bia ły • 4,50 zł/kg. O leśnica, tel. 
0601/58-81-46
GOŁĘBIE pawiki, żółte i czerwone, 20-40 zł/sżt., perukarze 
- 50 zł/szt. Iwjny, gm. Warta Bolesławiecka, teł. 
076/818-95-61
GOŁĘBIE pocztowe', młode, 1 lęg, odbiór natychmiastowy, 
wyniki do wglądu - 40 zł/para. Paczków, tel. 077/431 -28-94 
GOŁĘBIE POCZTOWE młode, po gołębiach osiągających 
bardzo dobre wyniki - supermistrzostwo oddziału > 20 zł/szt. 
Kiełczów, tel, 071/389-71-53,0606/52-65-3.7 -  . 
JAŁÓWKA 2 szt., wysokocielne • 6.000 zł/szt. Gorzupia k. 
Krotoszyna, tel. 062/721-19-63 
JAŁÓWKA, 14-mies. - 1.100 zł, jałówka 5 mies. • 600 zł, 
byczek czarno-biały, półroczny - 750 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/783-31-03
JAŁÓW KA 2-letnia, cena 3 zł/kg. Prochowice, tel. 
076/858-55-05
JAŁÓWKA wysokocielna, rasa mleczna, • 1.800 zł. Śzcze- 
pankowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-14-61 
JAŁÓWKA wysokocielna, 8 miesiąc, - 1.900 zł. Trębaczów, 
tel. 062/786-17-10
KLACZ rasy wielkopolskiej, 13-letnia, gniada, 700 kg, - 4.500 
zł lub zamienię na mniejszego końia. Bagno, tel. 
071/310-64-18
KLACZ 1.5 roku, maść "izabelowata’ , -b. spokojna - 5.000 
zł. Koźmin, teL 062/721-32-17 
KLACZ szpakowata, 5-letma, - 3.500 zl. Kuźnica Czeszyc- 
ka, tel. 0605/43-18-28

K U C Z gniada, 2-letnia, - 3.500 żł. Ocice, tel. 075/736-10-40 
KLAQZ rasy wielkopolskiej, 5-letnia, po dobrym ójęu, do re
kreacji i hipoterapii, - 5.000 zł. Pleszew, teł. 062/742-64-44, 
0603/05-40-84
KLACZ 7-letnia; wys. 175 cm,- - 4.500 zł. SfaszoWice, gm. 
Wińsko, tel. 0600/52-92-32 .
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ 9-letnia, ponad 700 Ifg. zaźrebio- 
na 4 miesiące, chodzi w siodle i w zaprzęgu, • 5.000 zł. Ko
zice; gm,.Krotoszyce, tel. 076/850-71-83 
KLACZ RASY ŚLĄSKIEJ kara, wysoka, matka ogierów, 
12-letnia, żrebna, 82 pkt, - 6.000 zl. Lwówek śląski, tel. 
075/784-30-84
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ gniada, 9-letniay spokoj
na, białe .skarpety", żrebna (5 miesięcy), chodzi w zaprzę
gu, dokumenty, wzrost 170 cm - 5.000 zł, ogier, kasztan, 
roczny, spokojny, dokumenty, wzrost 155 cm - 3.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 0607/54-81-67
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 5-letnia, kasztanka z 
gwiazdą, chodzi w zaprzęgu, • 3.800 zł. Bogusław Kuźnia,
63-900 Rawicz - Sierakowo, ul. Leśna 23 
KLATKI i urządzenia do hodowli zwierząt futerkowych. Le
gnica, tel. 076/887-10-69 po godz.18 
KLATKI DO HODOWLI kur niosek, typu kaskadowego, 3-pię- 
trowe - 1.800-2.000 zł/szt. Milicz, tel.' 071/384-05-97 
KOGUT liliputy, ładne ubarwienie -1 5  zł/szt. Zawonia, tel. 
071/312-90-73
KONIK POLSKI klacz 5 lat, zaźrebiona, chodzi w siodle i 
zaprzęgu, księga główna', bardzo spokojna • 4.700 zł. Koź
min, tel. 062/721-32-17 \
KOŃ kary, 14-letni, spokojny, do zaprzęgu, - 2.800 zł. Do  ̂
broszów Mały, woj. zielonogórskie, tel. 0606/15-93-76 
KOŃ sportowy, 8-letni, konkurencja skokowa, klasa PL, do
bry pod ujeżdżanie, b. dobry ruch, aktywnie startujący, •
23.000 zł. Leszno, tel. 0502/16-15-61 
KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ 2-letni, wzrost 164 cm, 
do sportu wyczynowego, - 7.500 zł lub zamienię na traktor z 
przyczepą do przewozu koni. Wrocław, tel. 0608/86-57-55 
KOŃ RASY KONIK POLSKI 4-letni ogier, b. spokojny, ład
ny, nadaje się do rekreacji, lubi dzieci, - 3.000 zł. Sierpnica, 
tel. 074/845-68-69
KOŃ RASY SP ogier karo-srókaty, spokojny, • 2.500 zł lub 
zamienię na klacz rasy szetlandzkiej, do 3 lat. Złoty Stok, 
tel. 074/817-70-76
KOŃ RASY WIELKOPOLSKIEJ wałachy, 2 szt., 3-letnie, 
pod siodło, ujeżdżone - 3.500 zł/szt. Wojczyce, gm. środa 
Śląska, tel. 0603/79-63-51
KOZA koziołek 2-miesięczny - 50 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-12-04 do godz. 18
KOZA dojna ♦ 2 małe kózki, 2-miesięczne, - 200 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-23-69
KOZA młoda, - 50 zł. Kowalowa, gm. Mieroszów, tel. 
074/849-17-56
KOZA po pierwszym wykoceniu, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/372-77-60
KOZY: dwa koziołki i kózka, bezrogowe, z kolczykami - 80 
zł/szt. lub zamienię na zboże. Twardogóra, tel. 071/399-89-63 
KOZY młode - 50 zł/szt. Zielona Góra, tel. 068/320-09-44 
KROWA na wycieleniu (w sierpniu), 5-letnia. Gorzupia, tel. 
062/721-19-75
KROWA czarno-biała, po pierwszym wycieleniu, • 2.300 zł. 
Oleśnica, tel. 0601/58-81-46
KROWA nłoda, w 6 miesiącu cielności, -1.800 zł. Ratowice, 
tel. 071/318-93-15

ras mięsnych WBPx, PBZ, Pietrainx, Hampshire, mięsność 
55% • 130 żł/sZt. Twardogóra, gm; Oleśnica, tel. 
0608/29-53-97 po 15
PROSIĘTA - 220 zł/para. Radków, tel. 074/871-22-24
PRZYJMĘ KONIE do pensjonatu - 200 zł/mies. Kuźnica
Czeszycka, tel. 0605/43-18-28
STRUŚ AFRYKAŃSKI do sprzedaży po 15.06.2001 r., cena
600-800 zł/szt. Legnica, tel. 076/855-08-97
SZORY NA PARĘ KONI wyjazdowe, okućiśTmosiężne, stan
idealny, • 1.500 zł. Wrocław, teł. 0608/86-57-55
ŚWINKA WIETNAMSKA 4-miesięczna, - 120 zł. Kowalowa,
gm. Mieroszów, tel. 074/849-17-56
ŚWINKI WIETNAMSKIE, - 120 zł. Wrocław, tel.
071/387-80-01 po godz. 18
URZĄDZENIE DO OGŁUSZANIA TRZODY CHLEWNEJ, -
1.500 zł. Leszno, tel. 0608/23-60-32
WEŁNA OWCZA - 5 zł/kg. Świebodzice, tel. 074/858-67-18

ZWIERZĘTA  
DOMOWE

AKITAINU typ amerykański, wierny przyjaciel, łatwy w utrzy
maniu/reprezentacyjny, doskonały stróż, książeczka zdro
wia, odbrobaczone, zaszczepione - 300-600 zł. Karłów, gm. 
Radków, tel. 074/871-21-63 pó godz. 16 ~
AKITA INU suczki 3.5-miesięczne, po rodowodowych rodzi
cach, rasa psówobronno-stróżujących, po wstępnycm szko
leniu, - 500 zł. Stara Morawa, woj. wałbrzyskie, tel. 
0604/24-37-69
AKWARIUM 80.I, filtr Aquael midi, grzałka Aquael-100, pomp
ka, szybka przykrywająca, - 110 zł. Bielawa, tel. 
074/833-64-79
AKWARIUM 240 I, przód profilowany, szafka oryginalna, 
oświetlenie profesjonalne, filtr FLUWAL 304, z rybami lub 
bez (5 paletek), - 800 zł; Olszyna, tel. 075/721-22-89 
AKWARIUM 75 1 i 2 5 1, stolik, 2 lampy • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/373-15-18
AKWARIUM poj. 350 I, klejone, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/357-19-51 po godz. 17
AKWARIUM poj. 2501, wym. 124 x 52 x 36 cm, filtr AquaC- 
lear 300 (zewn.), grzałka 300 W (z termostatem), tapeta z 
tyłu z tłem roślinnym, ładnie obudowane w drewnie, światło, 
szafka drewniana o wym. 140 x 66 x 45 cm, 3*tfrzwiowa, - 
700 zł. Wrocław, tel. 0501/08-09-50 
AKWARIUM 30 szt., poj. 100 I, wyposażenie, - 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-51-56
AKWARIUM 200 I + szafka, ryby, wyposaźehie ^ 150 zł - 
250 zł,. Wrocław, tól. 071/342-09-49 
AKWARIUM 1001, stan idealny, z tapetą wewnętrzną na tyl
nej ściance, - 70 zł. Zgorzelec, tel. 0501/22-40-28 
ALASKAN MALAMUTE suczka, 2 łata, biega w zaprzęgu, 
szczepiona i odrobaczona, lubi długie spacery, spokojna, 
dobrze ułożona, - 400 zł. Boguszów-Gorće, tel. 
074/846-49-52
ALASKAN MALAMUTE szczeniaki • od 500 do 800 zł/szt. 
Kożuchów, tel. 068/355-52-42 
ALASKAN MALAMUTE suczka, ur. 06.03.2001 r., czarna, - 
400 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-21-70 '
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER po złotych me-
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KROWA wysokocielna, 8 miesiąc, - 2.000 zł. Trębaczów, tel. 
062/786-17-10
KROWA mleczna, wycielona 10.05.01, z cielakiem, cena -
2.500 zł. Wrocław, teł. 071/311-17-90
KROWA, 1995 r., cielna 4 mies, • 1.600 zł. Jelenia Góra. tel.
075/783-31:03
KRÓLIK rasowe i mieszane, cena od 7 do 15 zł/kg. Miejska 
Górka. tel. 065/547-76-66
KRÓLIKI duże samce i samice, szczepione, kolor żółty • 30 
zł/szt. Legnica, tel. 0609/06-70-97 
KRÓLIKI NOWOZELANDZKIE białe i kalifornijskie, z fermy 
królików rasowych -17 zł/kg. Prochowice, tel. 0502/56-75-33 
KUCYK MINISCHETLAND ujeżdżony, do rekreacji, nie-gry- 
zie, 5-letni wałach, sympatyczny, lubi psy + siodło profesjo
nalne, - 3.000 zł. Lubin, tel. 0601/26-34-79 
KUCYK SZETLANDZKI mini, 5-letni wałach, ujeżdżony, do 
rekreacji, spokojny, lubi psy + siodło profesjonalne, - 3.000 
zł. Lubin, tel. 0601/26-34-79
KUPIĘ DALMATYŃCZYKA psa, szczenię/bez wad gene
tycznych, rasy wysokiej, maści brązowej, z rodowodem. Lu
bin, tel. 076/846-80-94
KUPIĘ DWIE KROWY MLECZNE Wrocław, teł 
071/390-88-35
KUPIĘ KONIA wałacha lub ogiera zimnokrwistego, grubej 
budowy, od 2-10 lat. Trzebieszowice, tel. 074/868-98-93 
KUPIĘ KUCE felińśkie, fiording, wys. 1?0 -130 cm, ponad
3-letnie, do 1.800 zł/szt. Jelenia Górą, tel. 075/755-70-59 
KUPIĘ KURCZĘTA PAWIA lub jaja: Stronie Śląskie, tel. 
074/814-15-00 '
KUPIĘ POIDŁA PLASONY dla drobiu. Ppkój, tel. 
077/469-32-75 r .
KUPIĘ ULE WIELKOPOLSKIE lub całą pasiekę. Wrocław, 
tel. 363-81-46 po godz. 20
KUPIĘ WARCHLAK1100 szt, Wrocław, tel. 071/311^17-90 
KURY nioski, roczne, 80% nieśności, hodowane na ściółce-' 
7 zł/szt. Ostrów Wlkp., tel; 062/738-20-34 
KURY NIOSKI roczne - 5 zł/szt. Wojcieszyn,' tel. 
076/877-53-48
LOSZKI prośne - 6 zł/kg, warchlaki - 7 zł/kg, prosięta - 8 
zł/kg. Stoszowice, tel: 074/818-11-33 
ŁABĘDZIOGĘSI 1 -dniowe - 8 z ł/szt. Pęgów, teł.
071/310-79-04
MIODARKA 3-ramkowa,' • 300 zł. Wroćław, tel. 
071/368-19-63,0603/94-97-33 - '
ODDAM DWA BARANY w dobre ręce. Strzelin, tel. 
071/392-68-70 jjj
OGIER maść karo-gniada, 8-letni, zdrowy, b. dobry ruch,
WKKW-L, P, skoki - L, P, N, wzrost 170 cm, - 13.000 żł.
Zielona Góra, tel. 0503/3042-44
OŚLICA 2-letnia, b. spokojna, b. ładnej maści, -150 zł. 01-
szany, gm. Strzegom, tel. 074/855-72-81
OWCE młode -150 zł/szt. Ratowice, tel. 071/318-93-15
OWCE 6 sztuk dorosłe - 1200 zł. Nowe Miasteczko, tel.
068/388-88-38
PENSJONAT DLA KONI 23 ha pastwisk, teren leśny - 400 
zł/mies. Wrocław, tel. 0608/86-57-55 
POIDŁA DLA BYDŁA nowe, z tworzywa sztucznego • 20 
zł/szt. Prochowice, tel. 0502/56-75-33 
POSZUKUJĘ MIEJSCA DLA KONIA pensjonat, ok. Trzeb
nicy. Wrocław, tel. 0608/69-73-30 
PROSIAK 15 kg, szczepione, kastrowane, zdrowe, krzyżówki

dalistąch, z rodowodem, zwycięzcy świata i Europy, po in- 
terczempionie i czempionie USA, mocnej budowy, b. ładne 
głowy, w dobrych proporcjach - 700-1000 zł oraz suka ho
dowlana, młoda, z rodowodem - 500 zł. Chojnów, tel. 
076/818-19-26 po godz.18
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 2 pieski 6-mie- 
sięczne, piaskowy i żółty, z białymi znaczeniami, z rodowo
dem, po szczepieniach, mocna budowa, wystawowe, po 
medalowych rodzicach, - 1.000 zł. Legnica, tel. 

-076/866-17-15 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER psy dorosłe, z 
rodowodem, - 500 zł. Leszno, tel. 0602/81 -20-21 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER suczka 4-mie
sięczna, po interchampionach, - 500 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-41-21 w godz. 21-23
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta, 10-ty- 
godniowe, zaszczepione, - 350 z|. Wrocław, tel. 
071/341-60-04
BASSET 4-letni, rodowodowy, bardzo dobre pochodzenie, 
maść tri-colour, zadbany, zdrowy, czeka na partnerkę., tel. 
0603/21-78-96
BERNARDYN szczenięta rodowodowe, - 1.500 zł. Sieradz,, 
tel. 043/822-38-37,0608/42-65-45 - 
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY po rodowodowych rodzicach 
(do wglądu), szczenięta, po szczepieniach,.ładoeumaszęze- 
nie, mocna budowa, - 450 zł. Ścinawa, teł. 076/143^-96. 
0609/41-47-73
BOKSER szczenięta po rodowodowych rodzicach, książecz
ka zdrowia, • 350 zł. Sowiny, gm. Bojanowo, teł. 
065/545-76-25
BOKSER szczenięta, po rodowodowym ojcu, książeczka 
zdrowia, - 350 zł. Sowiny, tel. 065/545-77-23 
BOKSER szczenięta, - 250 zł. Świdnica, tel. 0.74/853-03-73 
BOKSER szczenięta, pręgowane, odrobaczone, książecz
ka zdrowia - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 359-37-77 po godz. 16 
BUDA DLA PSA różne rozmiary - od 150 zł. Oława, tel. 
071/313-15-31
BUDA DLA PSA typ willa, nowa, duża, -. 400 zł. Lubin, tel. 
0602/74-07-02
BULDOG FRANCUSKI 5-letnia łaciata suczka, hodowlana,
- 1.500 zl. Wrocław, teł. 071/364-46-97
BULL TERRIER szczenięta 8-tygodniowe, odrobaczone,
zaszczepione, bez rpdowodu, psy; .-..500. zł. Wrocław, tel.
0&Q1/23-99‘- i4
BULL TERRIER PRĘGOWANY szczeniak 2-miesięczny z 
rodowodem, - 1.500 zł. Oława, ^el., 071/^02-93.-65, 
0607/51-13-07
CHART AFGAŃSKI 3-letnia suka, ruda, z rodowodem, •
1.200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-93-78 po godz. 20 
CHIHUAHUA szczeniaki długowłose, cena 700-1.700 zł. 
Zbąszyń, tel. 068/384-64-56
CHOW-CHOW szczenięta rodowodowe, 7-miesięczne, po 
czempionie Polski, wystawowe, b. ładne, doskonałe dla dzieci 
i do mieszkania, -1.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25, 
0502/84-48-47
CHOW-CHOW szczenięta, bez metryk, zaszczepione, od- 
brobaczone, - 800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-72-41 
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zł; Bielany Wrocław
skie, tel. 071/311-12-83
COCKER SPANIEL suczka 12-tygodniowa, barwa czekola
dowa, odrobaczona, książeczka zdrowia, - 350 zł. Legnica, 
tel. 0603/80-26-42 '
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COCKER SPANIEL amerykański, szczenięta, 8-tygodniowe,
- 400 zł. Strzegom, tel. 074/855*43-43
COCKER SPANIEL szczenięta, bez rodowodu, - 200 zł.
Wałbrzych, tel. 074/665-02-93
COCKER SPANIEL reproduktor. Wałbrzych, tel.
074/848-55-29
COCKER SPANIEL szczenięta rude i łaciate, rodzice do 
obejrzenia, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 0603/32-99-09 
COCKER SPANIEL szczenięta, -  300 zł. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
DALMATYŃCZYK suka, 1.5-roczna, książeczka zdrowia, - 
250 zt. Środa Śląska, lei. 071/317-14-46 
DALMATYŃCZYK pies 9-miesięczny, -150 zł. Wińsko, tel. 
071/389-85-85
DALMATYŃCZYK psy i suki, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-37-64
DOBERMAN suka 3-letnia, - 200 zł. Milicz, tel. 0607/37-91-24 
DOBERMAN czarne łapy, podpalane, 8-tygodniowe. suczka 
i pies czystej rasy, - 350 zł. Składowice 42, tel. 071/389-62-92 
DOBERMAN szczenięta - 200 zł. Stare Bojanowo, tel. 
065/518-52-76.0603/31-67-12 
DOBERMAN pies 10-miesięczny, rodowodowy, holenderskie 
pochodzenie, typowo wystawowy, -1.500 zł. Zawadzkie, tel. 
077/461-67-14
DOG DE BORDEAUX szczenięta z rodowodem, • 1.500 zł.
Komprachcice, tel. 077/464-63-65 po godz. 18
DOG DE BORDEAUX szczenięta, mocna budowa, ciemno-
rude, elitarne pochodzenie, po wielokrotnych zwycięscach
wystaw, w rodowodach czempiony i interczempiony, cena
800 zł bez rodowodu, i 1.200 zł z rodowodem. Sobótka, tel.
0602/12-66-69
DOG DE BORDEAUX szczeniaki, po czempionach, -1.000 
zł. Strzyżewo, woj. zielonogórskie, tel. 0602/82-66-64 
DOG NIEMIECKI, 1998 r., pies z rodowodem, - 1:000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/50-43-56
FILA BRASILERO 2-letnia, płowa suka hodowlana,"- 2.500 
zł. Wrocław, tel. 071/364-46-97 
FOKSTERIER szczenięta, - 300 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-1^-83
FOKSTERIER szczenięta, pieski i  suczkil ^-tygodniowe, 
odbrobaczone, zaszczepione. ,tri-color", - 270 zł. Jawor, te(. 
076/871-87-45 ' \  ‘V  ^  '  -
FOKSTERIER szorstkowłosy, tri-colour. szczenięta, - 270 
zł. Legnica, tel. 076/856-33-10 
FOKSTERIER 6-tygodniowe szczenięta, szorstkowłose, 
tri-color - 300 zł/szt. Legnica, tel. 076/856-33-10 
JAMNIK szczenięta, czarne podpalane, 8-łygódniowe, -'120 
zl. Sieroszowice, tel. 076/831-12-93 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY miniaturowy i króliczy, po inter
championach i championach, czarne podpalane i merle - 800 
i 1.200 zł/sżt. Karczów, gm. Dąbrowa, teł. 077/464-10-87, 
0606/98-13-13
JAMNIK DŁUGOWŁOSY króliczy, suczkrpo rodowodowych 
rodzicach, wszystkie szczepienia, • 400 zł. Wrocław, teł. 
071/785-79-50,0501/82-3740 
JAMNIK GŁADKOWŁOSY miniaturowe, 3 brązowe i 3 czar
ne, odbiór około 30 maja, -150 zł. Głęboka, gm. Ziębice, tel. 
074/819-49-14
JAMNIK GŁADKOWŁOSY czarny podpalany, 8-tygodnio- 
wy, -120 zł. Śieroszowice, -tel. 076/831 -12-93 
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY, miniaturka, rodowodowe, po 
championie USA • 800 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/50-43-56 
JAMNIK MINIATUROWY szorstkowłose i długowłose, rodo
wodowe, odchowane w domu (kontakt z dziećmi), - 600 zł. 
Solamia, tel. 077/483-05-43. po 16 
JAMNIK MINIATUROWY gładkowłose. ciemno-brązowe, 
prześliczne, 9 tygodniowe, cena 150 żł. Wieściszowice, tel. 
075/741-06-90
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY - szćenięta rodowodowe, -700 
zł. Gliwice, tel. 032/238-15-32 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, czarne, po polu
jących rodzicach, odbrobaczone - 250 zł/szt. Świętoszów, 
tel. 075/731 -13-42,0605/37-40-52
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JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szcźenięta, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78

O  JAMNIKI 7-tygodniowe, zaszczepione • 180 zł, 
pinczerki, 2-miesięczne, zaszczepione -  350 zł, 
cocker spaniel, 2-miesięczne, zaszczepione • 350 
zł, owczarek podhalański, 2-miesięczne, zaszcze
pione • 350 zł. P io trow ice, tel. 076/870-88*63, 
0601/55-71-82 84015621

KLATKA DLA CHOMIKA 3-piętrowa, ze spiralką i huśtaw
ką, wyciągane piętra, pilne, • 80 zł. Namysłów, tel. 
077/410-34-26
KLATKA DLA PAPUGI wym. 25 x 45 cm, - 30 zł. Kostrza, 
tel. 074/851-67-18 po godz. 15 
KOT PERSKI 6-tygodniowy, kremowy, - 200 zł. Ścinawa 
Polska, tel. 071/303-03-11
KOT PERSKI 7-tygodniowe, szynszyłowe, piękne ubarwie
nie, płaskie mordki - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 0606/52-81-01 
KOT PERSKI szynszylowy kocurek, 2.5-miesięczny, • 350 
zł. Wrocław, tel. 071/355-91-67,0607/55-39-79 
KOT PERSKI kocurek wystawowy, czarny, 11-miesięczny, 
po wystawie, nie znaczy terenu, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/783-46-58
KOTY PERSKIE odbiór czerwiec-lipiec, po szczepieniach • 
od 400 zł. Wrocław, tel. 0501/25-15-74,071/787-28-48 
KOTY SYJAMSKIE i syjamsko-perskie, czyste, bardzo ład
ne, wesołe, zdrowe, • 300 zł. Kępno, tel. 062/782-49-91 
KOTY SYJAMSKIE, PERSKIE • 250 zł/szt. Prudnik, tel. 
077/436-62-37
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, zdro
we -1 5  zł/kg lub za zboże. Małujowice, tet 077/412-32-34 
do 15,411-75-02 po 18
KUPIĘ OWCZARKA NIEMIECKIEGO podpalanego, • 100 
zł. Zawidów, tel. 075/778-84-96 
KUPIĘ PSY obojętna rasa, całe mioty. Lubin, tel. 
076/843-75-76,0609/41-47-73 
KUPIĘ SUKĘ z rodowodem, najchętniej dorosłą, na warun
kach hodowlanych lub na raty. Wrocław, tel. 0503/74-19-17 
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras, całe mioty. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-67-43,0606/23-34-11 
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras, całe mioty. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-67-43,0606/13-34-11 
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras i całe mioty. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
KUPIĘ YORKSHIRE TERRIERA - 500 zł lub Shih-Tzu - 300 
zł. Wałbrzych, tel. 0600/18-83-76 
LABRADOR Golden, doskonałe psy rodzinne, szczenięta z 
rodowodem i bez - od 1.000 do 1.600 zł. Wrocław, teł. 
0606/89-48-10 .
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta po kanadyjskim repro
duktorze - 1.700 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 075/755^30-84 
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta, rodowodowe - 
1.400-2,000 zł/szt. Krotoszyn, tel. 0606/69-24-87; A , 
LABRADOR-RETRIEVER po rodzicach importowanych, - 
900 zł. Strzyżewo, tel. 0602/82-66-64 
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta rodowodowe, unikal
ne pochodzenie, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 361-06-09, 
384-62-83
LEGWAN zielony + terrarium 3801, oświetlenie Konar + szaf
ka, - 950 zł. Legnica, tel. 076/866-44-54,0603/62-60-47 
MALTAŃCZYK szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0603/50-24-52
MASTINO NAPOLETANO szczenięta po czempionach, -
1.500 zł. Gruszów, tel. 074/858-53-62 
MOPS szczenięta, • 400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52' 
ODDAM KOTA z powodu wyjazdu, 5-miesięczny, czarny, b. 
wesoły, porządny, w dobre ręce, z dostarczeniem do domu, 
aby uchronić przed uśpieniem. Kłodzko, tel. 074/867-84-59, 
0601/67-77-28
ODDAM KOTKA 1-miesięcznego, biały w popielate plamki. 
Wrocław, tel. 0503/54-85-76
ODDAM MIESZAŃCE 8 szt., 3-tygodniowe, mieszańce, po 
owczarku, za symboliczną cenę. Chojnów, tel. 0603/84-85-32 
ODDAM OWCZARKA NIEMIECKIEGO 2-letnia suka, czuj
na, do pilnowania, b. ładna budowa, lubi dzieci. Wrocław, 
tel. 071/354-11-70
ODDAM PSA w dobre ręce, mieszańca, 5-letniego, z budą, 
dobry stróż. Wrocław, tel. 346-21-90 
OWCZAREK KAUKASKI suka rodowodowa, 2.5-roczna, po 
czempionie Polski, wilczasta, b. czujna, dobry charakter, •
1,100 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-73-25,0502/84-48-47 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta, 8-tygodniowe, rodzi
ce na miejscu - 300 zł/szt. Górowo, gm. Prusice, tel. 
071/312-67-97
OWCZAREK KAUKASKI pieski i suczki, odrobaczone i za
szczepione, - 250 zł. Lubań, tel. 075/721-72-09 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta, -150 zł. Świdnica, tel. 
074/852-18-95
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta po ułożonych rodzi
cach, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/398-70-74,0603/09-23-33 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 2.5-miesięczne, szcze
pione, odrobaczone, książeczka zdrowia, samce, rodzice do 
wglądu, - 250 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-27-48,732-12-99 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose szczenięta, po rodo
wodowych rodzicach, z własnej hodowli, czarne i czarne 
podpalane, odrobaczone, zaszczepione, możliwość wysta
wienia rachunku, cena od 400 zł do 600 zl.'Brzezinki, tel. 
071/381-20-50
OWCZAREK NIEMIECKI czamy podpalany, agresywny, 
wyszkolony, psy, suki, wyżły, rottweiler, pies • od 100 zł do 
300 zł. Głogów, tel. 0603/04-73-66 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta długowłose, rodowo
dowe, czarne podpalane, cena 1.000 - 1.200 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-30-86,0601/58-24-14 
OWCZAREK NIEMIECKI • długowłose, piękne pieski, rodo
wodowe, po zwycięzcy Polski, zrównoważony charakter, psy 
obronno - stróżujące, - 1.600 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/761-70-61
OWCZAREK NIEMIECKI 6-tygodniowe, po rodowodowych 
rodzicach, czame-podpalane, psy - 450 zł/szt. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-45-16,0609/4442-32 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta długowłose, z rodowo
dem, odbiór za 2 tygodnie, - 1.100 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-84-00
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, 7-tygodniowe. - 300
zł. Legnica, teł. 076/854-97-86
OWCZAREK NIEMIECKI suka, rodowodowa, 13-mjesięcz-
na, po czempionie, wyszkolenie P.T, - 1.200 zł. Leszno, tel.
065/520-29-97
OWCZAREK NIEMIECKI 6-tygodniowe szczenięta, odroba
czone, - 300 zł. Lubin, tel. 076/840-88-28 
OWCZAREK NIEMIECKI 2 suki 0 .511.5-roczna, czarne 
podpalane, nieufne w stosunku do obcych oraz 3 psy (11, 
mies., 2 lata i 3 lata), nieufne do obcych, nadaja się do stró
żowania,- ceny 400-1.500 zł. Lwówek .ś ląski, tel. 
075/784*1347
OWCZAREK NIEMIECKI-szezenięta, czarne, podpalane, 
pieski - 250 zł, suczki - 200 zł. Małuszów, tel. 076/873-86-38, 
0608/06-40-79
OWCZAREK NIEMIECKI 5-tygodniowe, - 50 zł. Mirków, tel. 
071/315-15-11 pogodz. 17
OWCZAREK NIEMIECKI pies, 16-miesięczny, czamy pod
palany, b. grubej kości, b. duży, lubi dzieci, kpi. szczepień, • 
500 zł. Otszany, gm. Strzegom, teł. 074/855-70-49 
OWCZAREK NIEMIECKI szćzenięta, 11-tygodniowe i 
15-miesięczna suka, zaszczepione, ceny 250-350 zł. Piotro
wice 49, gm. Jawor, tel, 076/870.-88-63,0601/55-71-82

OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta ponad 2-miesięczne, 
czarne podpalane, grubej kości, odbrobaczone, zaszczepio
ne, cena 150-200 zł/szt. Sowin, gm. Łambinowice, tel. 
077/431-12-86,0608/73-51-62 
OWCZAREK NIEMIECKI podpalany, książeczka zdrowia, 
’1.5-roczny, - 200 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose i gładkowłose szcze
nięta, mocnej budowy, rodzice do wglądu, >450 zl. Ścinawa, 
tel. 076/843-95-96,0609/41-47-73 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose i gładkowłose, Czarne 
podpalane, grubej kości, odbrobaczone, zaszczepione, po 
rodowodowych rodzicach, z własnej hodowli, możliwość wy
stawienia rachunku - od 300 do 400 zł. Warkocz k. Strzelina, 
tel. 0602/77-62-52
OWCZAREK NIEMIECKI 4-miesięczne szczenięta, z rodo
wodem FCI, po czempionach, doskonały eksterier i psychi
ka, z profesjonalnej hodowli, krótko i długowłose, cena 
1000-1500 zł. Wrocław, tel. 0503/37-02-17 
OWCZAREK NIEMIECKI gładkowłose i długowłose, psy i 
suki, w tym suki 6-miesięczne, zaszczepione, w cenie 
500-650 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose, szczeniaki, 4-mie
sięczne, podpalane, rodowodowe, wolne od dysplazji, kpi. 
szczepień, pieski, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/785-79-50, 
0501/82-37-40
OWCZAREK NIEMIECKI z rodowodem, szczeniaki, 5 mie
sięcy, w tym jedna suczka, długowłosa, mocna budowa, b. 
dobra psychika, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-25-55 po 
godz. 20,0604/64-02-92
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, • 300 zł. Źędowice, teł. 
077/463-46-67
OWCZAREK ROSYJSKI .JUŻAK* suka 11-miesięczna, biała, 
duża, dobrze ułożona, wychowana w domu, b. dobra do stró
żowania, - 700 zł. Lwówek śląski, tel. 075/784-13-17 

OWCZAREK SZETLANDZKI wspaniałe rodowodowe szcze
nięta, - 900 zł. Wrocław, tel. 071 /353-80-1.1 
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE 7-tygodniowe szczenięta, 
złote i 3-kolorowe, zaszczepione, - 350 zł. Gostyń, tel. 
065/572-24-40
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE • 250 zł/szt. Pępowo, tel. 
065/573-63-72
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE owczarek szetlandzki, 
szczeniaki rodowodowe, po czempionach, odbiór czerwiec 
2001 r., książeczka zdrowia, wyprawka, możliwość hotelu i 
rat - 1.000-1.200 zł. Wrocław, tel. 071/788-49-31, 
0600/27-26-46
PAJĄK PTASZNIK "kędzierzawy* odchowany, -100 zł. Opo
le, tel. 0609/08-20-18
PAJĄK PTASZNIK brachypelma albopilosa, młoda samica, 
dł. 5,5 cm. - 70 zł. Wrocław, tel. 780-5- 26. 0603/74-53-51 
PAPUGA „NIMFA”  parka, duże, kolorowe, z czubami *  'klat
ka, nowa, z wyposażeniem, - 150 z ł. Trzebnica, tel. 
071/387-25-42
PAPUGA NIMFA - 35 zł, z klatką • 40 zł. Namysłów, tel. 
0503/63-96-64
PAPUGA ROZELLA KRÓLEWSKA młoda, - 200 zl. Wro- 
cław, tel. 359-27-76
PEKIŃCZYK szczenięta, • 350 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-12-83
PEKIŃCZYK szczenięta, - 350 zł. Długołęka, tel. 
071/314-94-37
PINCZER miniaturowy, rodowodowe szczenięta, po multi- 
czempionie, maści rudej, • 700 zł. Radochów, gm. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-69-72
PINCZER szczenięta, • 150 zł. Świdnica, tel. 074/853-03-73 
POLSKI OWCZAREK NIZINNY pieski rodowodowe -1.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/50-43-56 
POSOKOWIEC HANOWERSKI szczenięta do odbioru
20.05.2001 r, - 500 zł. Wołów. teL 071/389-97-51 
PRZYJMĘ BERNARDYNA krótko lub długowłosego, szcze
niaka, bardzo dobre warunki, domek jednorodzinny z ogro
dem. Sosnówka, tel. 075/761 -04-24 
PRZYJMĘ OWCZARKA NIEMIECKIEGO sukę, na stałe, 
nieodpłatnie. Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41 
PUDEL MINIATUROWY szczenięta, czarne i srebrne, 8-ty
godniowe, odrobaczone, - 300 zł. Jawor, tel. 076/871-87-45 
PUDEL TOY 6-tygodniowe szczenięta, suczki, odrobaczo
ne, szczepione, białe, - 400 zł. Lubin, tel. 076/844-17-10 
RATLEREK • brązowe psy, bez rodowodu, - 200 zł. Chró
ścina, gm. Dąbrowa,Jel. 077/464-01-37 
RATLEREK szczenięta, • 400 zł. Długołęka, tel. 
0717314-94-37
RATLEREK szczenięta 8-tygodniowe, czarne podpalane, - 
300 zł. Lubin, tel. 076/842-84-40 
RATLEREK szczenięta, czarne podpalane, rodzice do wglą
du - 350 zł/szt. Wrocław, tel. 071/354-11-70 
RATLERKI miniaturowy, zaszczepione, odrobaczone; rodzice 
do wglądu - 500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-07-63 
ROTTWEILER suczka 4.5-miesięczna, zaszczepiona, po 
rodowodowych rodzicach, łagodna, lubi dzieci. Głogów, tel. 
076/834-76-39
ROTTWEILER 12-tygodniowe szczenięta, odrobaczone, ro
dzice do wglądu, pilne, -150 zł. Leśna, tel. 0603/35-96-33 
ROTTWEILER szczenięta, po'rodowodowych rodzicach, - 
350 zł. Namysłów, tel. 0604/24-52-89 
ROTTWEILER szczenięta czarne podpalane, rodowodowe, 
zaszczepione, odrobaczone, po doskonałych rodzicach, • 700 
zł. Skoroszyce, tel. 077/435-11 -63 
ROTTWEILER reproduktor, doskonały wygląd i psychika - 
zaprasza suczki. Ścinawa, tel. 0607/43-68-77. 
ROTTWEILER suczki, 2-miesięczne, - 250 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-24-25,071/373-10-11 Wrocław 
ROTTWEILER szczenięta po doskonałych, rodowodowych 
rodzicach, mocnej budowy, odrobaczone, zaszczepione, ksią
żeczka zdrowia, odbiór po 01.06.2001 r.t pies - 400 zł i suka 
- 350 zł. Wołów, tel. 071/389-40-21,0606/48-50-32 
ROTTWEILER szczenięta 3-miesięczne, odrobaczone, po 
rodowodowych rodzicach, książeczka zdrowia, - 350 zł. Wro
cław, tel. 0602/77-89-62
ROTTWEILER pies, roczny - 80 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-09-44
RYBY AKWARIOWE MIECZYKI, WELONY od 1 zł/szt. Prud
nik, tel. 077/436-62-37
RYBY AKWARIOWE MOLINEZJE, sprzedaż koniec maja,
początek czerwca - 0.50 zł/szt. Wrocław, tel. 071/342-04-64
RYBY AKWARIOWE PALETY brązowo-niebieskie, od 30
zł/szt. Wrocław, tel. 071/353-51-56
SETER IRLANDZKI szczenięta, • 400 zł. Wrocław, tel.
0605/38-04-78
SETER IRLANDZKI szczeniak 4-miesięczny, rodowodowy, 
z .wadą*, - 300 zł. Wrocław, tel. 325-16-10.
SHAR PEI szczenięta, rodowodowe - 1.300 zł/szt. Dzierżo
niów, tel. 074/832-51:90,831-77-79 
SHAR PEI szczenięta po rodowodowych rodzicach, - 900 
zł. Wrocław, tel. 071/349-20-50 
SHIH-TZU piękny biało-złoty reproduktor, po synu zwycięz
cy świata, wielokrotnym czempionie Polski, zwycięzcy Klu
bu Polski, daje duże mioty. Wrocław, tel. 071/328-9.1-70, 
0603/31-21-86
SHIH-TZU suczka 12-tygodniowa, b.-ładne umaszczenie. 
wesoła, z .kokardką’ , książeczka zdrowia, po wspaniałych 
rodzicach, po ojcu czempionie, - 700 zł. Wrocław, teł.
338-24-00
SHIH-TZU biało-złote, po rodowodowych rodzicach, zaszcze
pione, odrobaczone, 8-tygodniowe, - 550 ął. Wrocław, tel. 
071/783-46-58

SHIH-TZU szczenięta, po czempionach, - 800 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/324-58-97
SYBERIAN HUSKY szczenięta niebieskookie, umaęzczone 
wilczaste, odrobaczone, zaszczepione,' - 1.000 zł. Legnica, 
tel. 0604/44-22-51
SYBERIAN HUSKY srebrny, niebieskooki, 3-ietni, rodowo
dowy, b.ladny, czeka na partnerkę. Nowa Jabłonna, gm. Nie
gosławice, tel. 068/378-10-t3 ,0600/55-09-96 
SYBERIAN HUSKY szczeniaki, niebieskookie,.- 500 zł. 
Strzyżewo, woj. zielonogórskie, tel. 0602/82-66-64 
SYBERIAN HUSKY szczenięta pięknej maści - 400 zl. Świe
bodzice, tel. 074/854-53-22
SYBERIAty HUSKY suczka 5,5 miesiąca, błękitne oczy, do
brze ułożona, sprzedam w dobre ręce, wychowana w domu 
z dziećmi, • 700 zl. Wrocław, tel. 0605/65-31-88 w godz. 8-12 
SZNAUCER MINIATUROWY maść .pieprz i sól*, szczenię
ta, 2.5-miesięczne, -1.000 zł. Gruszów, tel. 074/858-53-62 
SZNAUCER MINIATUROWY .pieprz i sól*, szczenięta, z 
rodowodem, odrobaczone oraz sznaucer średni czarny, suka 
2-letnia, • 650 zł. Rudno, tel. 068/356-16-29 
SZNAUCER MINIATUROWY, z rodowodem, najlepsze linie 
europejskie i amerykańskie, po czempionach • 900 zł/szt. 
Świdnica, tel. 0603/52-07-53
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, - 400 zl. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78
SZNAUCER OLBRZYMI, ze skojarzenia Stablemasters 
Mortyfielomouse, Epona Nergal, w rodowodzie najlepsze 
hodowle świata i Europy, odbiór ok. 20.05.2001 r. - .1.500 
zł/szt. Świdnica, tel. 0603/52-07-53 
SZNAUCER ŚREDNI maść, .pieprz i sól*, bez rodowodu, - 
600 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/34-85-97 
SZNAUCER ŚREDNI .pieprz i sól*, grubej kości, po rodo
wodowych rodzicach, odrobaczone, książeczka zdrowia, 
odbiór pod koniec maja, • 500 zł. Wrocław, tel. 329-24-43 
SZNAUCER ŚREDNI pieprz i sól, suka z rodowodem, 6 mie
sięcy, książeczka zdrowia, szczepienia, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 071 /364-12-83 wieczorem 
TERIER WALIJSKI psy i suki, odbrobaczone, - 300 zł. Wro
cław, tel.. 0608/16-37-64

O  TERIERY NIEMIECKIE oraz jam niki szorstkow ło- 
se z rodowodem., tel. 065/547-41 -42 01028061 

TERRARIUM dla węża lub gekona, zrobione skałki, zabudo
wane oświetlenie, - 200 zł. Wrocław, tel. 0502/87-41 -67 
TERRIER po polujących rodzicach, brązowo-biały, 6-,mie
sięczny, w trakcie tresury, - 200 zł. Ctiojnów, tel. 
0603/84-85-32
TERRIER SZKOCKI szczeniaki, możliwe raty, • 1.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-16-05
WĄŻ ZBOŻOWY samica 3-letnia, • 250 zł. Wrocław, tel.
780-26-99
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER szczenięta po impor
towanym młodzieżowym czempionie Polski i czempionie 
Polski, najlepszym psie w Polsce oraz polecamy reproduk
tory west i chow-chow, cena od 2.000.do 2.500 zł oraz 
chow-chwo, szczenięta bez metryk, suczki • 800 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-72-41
WHIPPET szczenięta, 6-tygodniowe, po czempionce, moż
liwy dowóz, - 800 zł. Strzelin, tel. 071/392-12-75 
WYŻEŁ NIEMIECKI piesek 3-miesięczny, po interczempio- 
nie, -1.000 żł. Wrocław, tel. 071/373-78-42 
YORKSHIRE TERRIER suczki, miniaturki do pokrycia z psem 
2-letnim, miniaturką, rasy yorkshire terrier. Wrocław, tel. 
071/344-89-53
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, odrobaczone, zaszcze
pione, -1.100 zl. Wrocław, tel. 355-66-58 

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 szczenięta, rodzice na miejscu, -
1.000 zł. Komprachcice, tel. 077/464-63-65 po godz. 18 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, zaszczepione, ks. zdro
wia, do odbioru po 03.06.2001 r. • 1.000 zł/szt. Krapkowice, 
tel. 077/466-10-32
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, po rodowodowym ojcu, 
zaszczepione, - 1.000 zł. Lubin, teł. 076/749-30-50. 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, suki, po rodowodowym 
ojcu (miniaturze), -1.000 zł. Łagiewniki, tel. 071/393-94-77, 
0604/43-63-88
YORKSHIRE TERRIER suczka 3-miesięczna, - 800 zł. Nysa, 
tel. 077/433-60-45
YORKSHIRE TERRIER piękny rodowodowy piesek, po mło
dzieżowym czempionie Polski, czempionie Polski, zwycięz
cy rasy i wystaw, obustronne pochodzenie pó czempionach, 
-1.600 zł. Wrocław, tel. 071/328-91 -70,0603/31-21 -86

ZDROWIE 
I URODA

APARAT DO ELEKTROAKUPUNKTURY ZEPTER nie uży
wany, oryginalne opakowanie, zastos. do leczenia i profilak
tyki, - 290 zł. Wrocław, tel. 0603/99-80-27

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

c ji, 5 pamięci, faktura VAT, - 570 zł. Wrocław, tel. 
0603/65-05-26
BALKONIK dla inwalidy, z hamulcami, na 4 kołach, składa
ny, regulowany, stan idealny, • 200 żł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz, 20,075/782-43-16 do godz. 17 
BŁOTO Z ALG MORSKICH do profesjonalnych zabiegów 
wyszczuplających oraz różne kremy antyceiulitis, po zabie
gach, renomowanej włoskiej firmy Phyto-Syntezi, atest PZH, 
puszka 1,4 kg - 134 żł. Bolesławiec, tel. 075/732-28-55, 
0601/25-69-36
BUTLA ZTLENEM MEDYCZNYM + reduktor, z nawilżaczem 
i odsysaczem, dla osoby chorej na astmę, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-45-10
DETEKTOR TĘTNA PŁODU UDT-10 ♦ głowica - 400 Zł. 
Lubin, tel. 076/842-35-78 po godz. 18 
FOTEL STOMATOLOGICZNY UNITY skalery, nowe i uży
wane, cena od 800 zł. Wrocław, tel. 071/325-81-40, 
0602/23-30-08
HERBATKA CHIŃSKA PU-ERH czerwona, rewelacyjny śro
dek dla chcących schudnąć i otyłych, pijąc ją regularnie 
można zrzucić od 3 do 10 kg w miesiącu, obniża choleste
rol, oczyszcza organizm, wspomaga procesy trawienne. 
Sławno, tel. 0609/27-29-34

O  HYDROMASAŻE DO KĄPIELI PEREŁKOWEJ uży
wane: W hirlpool • 380 zł, 420,480, 520 zł, hydro
masaże do kąpie li ozonowej Luxanamed • 680,
720,760,800 zł, solarium  Privileg • 620 zł. Legni
ca, tel. 076/866-34-07 84014541

INHAUTOR ULTRADŹWIĘKOWY THOMEX, - 500 zł. Lu
bin, tel. 076/842-35-78 po godz. 18 
KLIMATYZATOR FRYZJERSKI CERIOTTI bardzo mało uży
wany, pełna automatyka • temperatura i czas działania, sto
jący na ruchomym statywie chromowanym, przyspiesza za
biegi pasemek, farbowania, cena sklepowa około 2600 zł, 
posiada certyfikat bezpieczeństwa, cena, -1.700 zł. Zgorze
lec, tel. 0501/22-40-28
KONSOLA FRYZJERSKA jednostanowiskowa, narożna, 
stan idealny, z lustrem, - 500 zł. Zgorzelec, tel. 0501/22-40-28 
KONSOLA FRYZJERSKA na dwa lub cztery stanowiska, 
kolor zielonego marmuru, osiem szafek, 4 lustra umieszczo
ne na płycie, 4 stopnie na nogi, - 1.300 źł. Zgorzelec, tel. 
0501/22-40-28
KRZESŁO STOMATOLOGICZNE, - 200 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-60,0605/91-76-17 
KUPIĘ FOTEL KOSMETYCZNY najchętniej .Pisorsjd". Wro
cław, tel. 071/36142-32,0601/72-84-85 
KUPIĘ LAMPĘ KOSMETYCZNĄ z lupą. Wrocław, tel. 
071/361-42-32,0601/72-84-85 
KUPIĘ SOLARIUM ERGOLINE lub wynajmę (posiadam 
dobry puhkt przy gabinecie kosmetycznym). ., tel. 
071/381-10-68
LAMPA KWARCOWA stołowa, do naświetlania I kosmetyki, 
-.350 zl. Laski, gm. Złoty Stok, tel. 074/817-79-05 
LAMPA LECZNICZA ZEPTER BIONIC, - 1.000 zł. Korzeń- 
sko, tel. 0600/88-34-64,0608/17-04-47 
LAMPA LECZNICZA SOLUX nowa, - 1.000 zl. Opole. tel. 
0502/84-62-31 pogodz. 18 -
LAMPA LECZNICZA BIONIC prod. szwajcarskiej, na gwa
rancji, leczy bóle, grzybice, łuszczycę, choroby prostaty, trud
no gojące się rany, trądzik, - 1.200 zł. Wołów, tel. 
071/389-29-24,0603/45-89-59 
LAMPA LECZNICZA BIOPTRON nowa, -1.450 zł. Wrocław, 
tel. 0603/33-89-77
LAMPA LECZNICZA BIOPTRON prod. szwajcarskiej, emi
tuje światło spolaryzowane, stan b. dobry, instrukcja, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 0608/19-75-02 
LAMPA SOLUX nowa, • 1.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
0607/12-78-10
LAMPA STOMATOLOGICZNA • 500 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-60,0605/91-J6-17 
LAMPA STOMATOLOGICZNA SIEMENS, - 500 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-51-60,0605/91-76-17 
LEKARASTWO WINSTROL DEPOT firmy Zambon, 50 mg. 
cena - 25 zł/ampułkę. Lubin, tel. 0501/43-05-58 
LEKARSTWO CLENBUTEROL 2 mg - 90 zł/100 tabl. Gło
gów, tel. 0605/28-05-45
LEKARSTWO DHEA oryginalne, z USA, 25 mg, 60 szt. w 
opakowaniu, cena -150 zł/opakowanie oraz Melatonina, 120 
szt. w opakowaniu • 80 zł/opakowanie. Oława, tel. 
071/313-45-49

KORONA STOMATOLOGIA kfcli ł
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APARAT DO GALWANIZACJI GALWATRONIC GT-1C, -
1.200 zł. Nowa Ruda, teł. 0607/12-78-10 
APARAT DO HYDROMASAŻU Ozonomatica, nowa, do wan
ny, na pilota *  dodatkowe części wymienne masujące • 1.300 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 076/481-89-04 
APARAT DO HYDROMASAŻU kąpieli perełkowej, z ozo
nem, sterowany pilotem, wyposażenie, • 800 zł. Legnica, tel. 
076/862-15-47
APARAT DO HYDROMASAŻU * dodatkowym wyposaże
niem, - 558 zł. Legnica, tel. 076/862-1547 .
APARAT DO HYDROMASAŻU i ozonoterapii, wannowy, w 
komplecie wanienka do masażu stóp i łydek, - 2.990 zŁ Lu
bin, tel. 076/842-70-78 po godz. 21 
APARAT DO MASAŻU PLECÓWz pilotem, -'650 zł. Wro
cław, tel. 071/372-99-56
APARAT DO MASAŻU głowy i włosów, • 350 zł. Wrocław, 
tel. 0603/45-89-59
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA ZEPTER pomiar pul
su, cyfrowy, automat., stan idealny, - 390 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-80-27
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA, - 230 zł Wrocław, 
tel. 071/372-99-56
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA MARSHALL ęlektro- 
nicżny, z wyświetlaczem, - 190 zł. Wrocław, tel. 
0603/2340-07
APARAT SŁUCHOWY FISCHBAĆH z regulacją głośności, 
nie używany, - 550 zl. Bielawa, tel. 074/833^00-34"
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE SERVOX dla ÓSÓb 
po operacji krtani, prod. niemieckiej, nowoczesny • 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-77-77 •
APARAT DO POMIARU TKANKI TŁUSZCZOWEJ kompu
terowy, nowy, nie używany, gwarancja 12 miesięcy, dużo funk-

LEKARSTWO MELATONINA 1 mg, 120 tabletek, - 50 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-65-30
LEKARSTWO METANABOL 5 mg - 46 zł/100 tabletek. Gło
gów, tel. 0605/28-0545
LEKARSTWO METANABOL - 75 zł, Omnadreń - 60 zł. Wro
cław, tel. 0501/78-66-55
LEKARSTWO OMNADREN • 8 zł/ampułka. .. tel. 
0602/89-52-^4
LEKARSTWO OMNADREN 250 - 48 zł/op. Głogów, teł. 
0605/28-0545
LEKARSTWO SPIROPEN NIEM1EC1100 tab. - 90 zł. Meta- 
nabol 100 tab.- 45 zł, Retabolil 5 amp. - 50 zł, test Propionat 
50 mg, 10 amp. • 50 zł, Testanat 100 mg, 10 amp. • 65 zł, 
Omnadren, Clomid, Winstrol, Deca, Agiovirin, Proviron. Po
lkowice, tel. 0503/69-07-96
LEKARSTWO SUPERANABOLON, PROLONGATUM - 36 
zł/op. Głogów, tel. 0605/28-0545 

O  YIAGRA • tab le tk i dla m ęiczyn, 100% skutecz
n o ś c i.  Z ie lo n a  G óra , te l. 0503/08-17-03 
54022111

O  VIAGRA - LEKARSTWO DLA MĘŻCZYZN oryg i
nalna tabletka z USA, cena 100 mg -  55 zł, 50 mg 
• 42 zł, wysyłka na cały kraj, dyskrecja zapew
niona. Katowice, tel. 0501/34-19-17 03002631 

O  VIAGRA - TABLETKA DLA MĘŻCZYZN z USA, 
100% skuteczności, cena 100 mg • 55 z ł„50 mg - 

. 42 zł, dyskrecja zapewniona, wysyłka na cały kraj.
Katowice, tel. 0607/07-06-69 03002641

LEKARSTWO VIAGRA tabletki 100 mg - 60 zł, 50 - 40
zł. Wrocław, tel. 071/361-99-35 
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 65 zł/szt. Wroćław, teł. 
071/363-20-69

LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 60 zł,, możl. sprzedaży 
wysyłkowej. Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034) 
LEKARSTWO VINSTROL 50 mg - 25 zł/ampułka. Głogów. m  
tel. 0605/28-05-45
ŁÓŻKO z materacem i napędem el., dla ciężko chorego, 
stan idealny, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-14-03 
ŁÓŻKO DO MASAŻU, - 500 zł.Oleśnica, tel. 071/399-37-82 
ŁÓŻKO DO MASAŻU do profesjon. zabiegów, stan b. do
bry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do godz. 16. 
0601/71-57-78 ; '  /
ŁÓŻKO MAGNETYCZNE MRS-2000 stan b. dobry, mało 
używane, prawie nowe. Wrocław, tel. 071/351-73-52 
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE 1-segmentowe, składane, re
guł, wysokość, wysięgnik, na kółkach, stan b. dobry, prod. 
duńskiej, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/324-13-60 
MATERAC GORCZYCOWY GORBIO leczniczy, - 250 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-30-74 po godz. 20 
MATERAC VIOFOR JPS z kompletnym urządzeniem do 
magnetoterapii, dokumentacja, na gwarancji, • 5.500 zł. Wro
cław, tel. 0603/07-36-69
NOŻYKI GILLETTE Mach III, Sensor Excel - 21 zł. Opole, 
tel. 0504/98-14-65
NOŻYKI GILLETTE MACH III 8 szt. - 22 zł, Sensor Excel,
10 szt. - 21 zł. Wrocław,, tel. 0504/98-14-65
ODCIĄGACZ POKARMU AVENT, - 100 zł. Wrdcław, tel.
071/784-86-21,0607/69-71-32
ORTEZA REHAB G-2 prawa, - 150 zł. Wrocław, tel.
365-76-77
PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA .ROHO* nowa, - 900 
zł. Wrocław, tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16 
PRZYJMĘ POMOC w usunięciu polipów nosowych. Wrocław, 
tel. 071/344-81-35

O  ROWER DO REHABILITACJI, • 150 zł. M ilikówi- 
ce, tel. 074/858-84-75 01027911

SAUNA FIŃSKA 140 x 090 cm, piec 220 V, składane drew
niane ławy, natrysk, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 359-5142 

O  SOLARIA ERGOLINE kom p leksow a  obsługa  
techniczna (montaż, serwis) i finansowa (raty, le
asing), w ięcej in form acji w  wysłanym na życze
n ie  b e zp ła tn ym  k a ta lo g u  lu b  w  in te rn e c ie  
(w w w .e rg o lin e .p l). „AURO RUM", S łupsk, tel. 
059/848-10-00,0601/66-01-49 01026051

O  SOLARIA ERGOLINE, UWE i inne, np. solarium  
E rgo line  50/12, klim atyzacja , stan b. dob ry -
18.500 zł; Ergoline 38/3, b. dobre lampy, stan ide
alny • 8.500 zł. Duży wybór, atrakcyjne ceny., tel. 
0603/66-97-06 01026311

O  SOLARIA KBL kompleksowa obsługa technicz
na (montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), < 
w ięcej in form acji w  wysłanym na życzenie bez
płatnym  katalogu lub w  internecie (www.ergoli- 
ne.pl). „AURORUM” , Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-01-49 01026071

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm . 
Przykładowe ceny: 50 od 17.000 zł, 43/4 od 11.000 
zł, 600 Ergoline od 50.000 zł, UWE CPS od 15.000 
z łr UWE Black Power V W 12 od 25.000 zł, Black 
Power od 15.000 zł i inne. Ceny hurtowe i deta
liczne, transport, montaż, zegar sterujący gratis, 
na teren ie  ca łego kra ju , raty, leasing, serwis. 
S łu p s k , te l.  059 /842-14 -76 , 0603/55-77-35 
81010851

O  SOLARIA PROFESJONALNE renomowanych firm 
Ergoline, wszystkie modele od 35/300/600, Avan- 
gardę,, UWE, M iami Sun, Sunal i inne, do każde
go zakupu so larium  • transport na terenie całe
go kraju, montaż oraz el. zegar sterujący gratis, 
zapewniamy serw is, akcesoria, kosmetyki, lam
py części zamienne, sprzedaż wysyłkowa, deta
liczna. Słupsk, tel. 059/842-14-76, 0603/55-77-35 
81010841

O  SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych f i r m - 
E rgoline, Uwe i innych . Ceny k o n k u r e n c y jn e j  
transport gratis, obsługa „o d  A  do Z” , gwaran
cja, serw is pogwarancyjny. Również sauny do
mowe oraz sprzęt do klubów  fitness i siłowni. 
W rocław, tel. 071/363-31-96 01023471

O  SOLARIA UWE kom pleksowa obsługa technicz
na (montaż, serwis) i finansowa (raty, leasing), 
w ięcej in form acji w  wysłanym na życzenie bez
płatnym katalogu lub w  internecie (www.ergoli- 
ne.pl). „AURORUM” , Słupsk, tel. 059/848-10-00, 
0601/66-0149 01026061

SOLARIUM 20-lampowe, - 600 zł. Olszyna, tel. 
075/721-22-76
SOLARIUM 26/2, lampy po 80 godzinach pracy, na żetony,
- 3.500 zł. Rydzyna. teL 065/529-47-81 
SOLARIUM profesjonalne, zamykane ręcznie, pleksa profi
lowana, 35/3, - 5.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-1948 w 
godz. 9-18
SOLARIUM AYK 50/5 i 33/2, profesjonalne, prod. niemiec
kiej, el. podnoszone, reguł, nawiewu, nowe lampy, ceny 6.800 
zł. i 4.400 zł. Wrocław, tel. 0604/35-17-00 
SOLARIUM ERGOLINE używane, 26 lamp, 3 wzmocnienia 
na twarz, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do godz. 16, 
0601/71-57-78
SOLARIUM ERGOLINE 43/4 100 W, -13.500 zł lub zamie
nię na inne, 160 W. Wrocław, tel. 0606/15-7 
SOLARIUM GOLF 40-lampowe. 6 wzmacniaczy na twarz, 
podwójny nawiew, nowa pleksa i lampy, profesjonalne, - 7.900 
zł. Jelenia Góra, tel. 0603/60-83-13 
SOLARIUM KETLER 7436E 2200W, 220V. 20 lamp, 4 wen- 
tyaltory, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31 -95, 
0605/43-73-16 . \
SOLARIUM MAJAMI SUN RELAX 27 lamp, 3 opalacze naJ  ' 
twarz, profilowana płyta, licznik czasu pracy, 6-letnie, • 7.000 
zł. Wrocław, tel. 071/781-30-05,071/315-23-19 Długołęka 
SOLARIUM MEGA SUN 63-lampowe. 5 opalaczy na twarz, 
nawiew, z pilotem, prod. niemieckiej, dodatkowo 2 plexy, stan 
b. dobry, możliwe raty, - 12.000 zł. Świdnica, tel. 
074/640-85-33,0606/95-66-52 
SOLARIUM MIAMI SUN, 1996 r. 35/4 oraz Vita Sun, 28/3, 
stan b. dobry, • 5.500 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-63 po 
godz. 18,0501/00-7440
SOLARIUM PHILIPS małe, stan dobry - 60 zł. Lwówek ślą
ski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/78243-16 do 
godz. 17
SOLARIUM PHILIPS na twarz, 4 lampy, -150 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-08-98
SOLARIUM PRISTMA kabina stojąca. 44 lampy, z nadmu
chem, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 0603/78-90-90 
SOLARIUM SOLTRON 26 famp ♦ 1 na twarz, 2 nawlewV el. 
opuszczane, stan dobry, • 2.700 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/91-92-27 §
SOLARIUM SUNAL lampy 100W, 3 wzmacniacze na twarz, 
el. podnoszone, 220 V, - 2.400 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/64-94-09
SOLARIUM SUNAL 34/3 lampy, stan b. dobry, 2 nowe płyty, 
gratis żetoniarka, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-72-02 
SOLARIUM UWE ELITE 2-stronne. profilowane. - 2.000 zł. 
Prudnik, tel: 0607/30-T5-78 ■ '
SOLARIUM UWE POWER typ BrOnzarlum. używane, stan
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techn. b. dobry, - 4.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-25-04

®  SOLARIUM VITA SUN profesjonalne, 28/3, automat, - 2.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-19-48 w godz. 9-18 
SPLUWACZKA STOMATOLOGICZNA, • 300 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-51-60,0605/91-76-17 
SPRZĘT STOMATOLOGICZNY spluwaczka - 300 zł, skaler 
- 500 zł Oleśnica, tel. 071/398-51-60,0605/91-76-17 
SPRZĘT STOMATOLOGICZNY do protetyki: klamrograf + 
2 stoliki, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/353-90-40"'
SPRZĘT STOMATOLOGICZNY nowy lub używany, od 1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/785-76-94,0604/71 -66-24 
UNIT STOMATOLOGICZNY EMDA -1.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-60,0605/91-76-17 
UNIT STOMATOLOGICZNY RITTER • 500 zł + krzesło sto- 
mat. - 200 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 K.W.O., fotel, lampa, końców
ki podświetlane, • 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/785-79-88, 
0502/35-57-40
UNIT STOMATOLOGICZNY 691, 1992 r., fotel stomatolo- 
gioczny (Żywiec), mało używany, - 10.000 zł łub zamienię 
na frezarkę, g ilotynę itp. maszyny. Wrocław, tel. 
071/339-80-30 _ .  ; • ^
WINDA • PODNOŚNIK WANNOWY stosowany przy kąpjeli, 
na pilot, reg. wysokości oparcia, prod. zachodniej, nowy, - 
700 zł. Wrocław, tel. 0501/23-30-51 
WÓZEK DLA INWALIDY spacerowy, składany,' kpi., stan b. 
dobry, - 200 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
WÓZEK INWALIDZKI do nauki chodzenia - 350 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-51-61
WÓZEK INWALIDZKI 3-kołowy, akumulatorowy, • 620 zł. 
Psary, tel. 071/387-86-26
WÓZEK INWALIDZKI elektryczny, zasięg 25 km, prędkość 
6 km/h, nowe opony, prostownik, - 4.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-61-50 '
WÓZEK INWALIDZKI prod. niemieckiej, mało używany, ni- 
klowany, stan dobry, - 800 zł. Lubin, tel. 0604/65-26-68 

&  WÓZEK INWALIDZKI składany, npwy, zamienię na kosiar
kę do trawy lub rasową sukę. N ies iebędow ice.te l. 
077/431-98-83
WÓZEK INWALIDZKI 4-kołowy, 2 koła mniejsze z przodu, 
prod. niemieckiej, mało używany, • 500 zł. Sędzimirów, tel. 
076/877-57-13

WÓZEK INWALIDZKI prod. niemieckiej, stan b. dobry, - 600 
zł. Wrocław, tel. 071/357-91-70 
WÓZEK INWALIDZKI el., 50 % ceny detalicznej - 2.900 zł. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66

WÓZEK INWALIDZKI MEYRA prod. niemieckiej, akumula
torowy, akumulatory, ładowarka, - 2.600 zł. Bielawa, tel. 
074/833-86-27-
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO sprzęt, 
meble, - 5.400 zł. Międzybórz, tel. 0606/38-96-67 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO, • 3.000 zł. 
Międzybórz, tel. 0606/38-96-67

INSTRUMENTY 
MUZYCZNE

AKORDEON guzikowy, 80 basów., tel. 0603/89-23-00 
AKORDEON 80 basów, stan b. dobry,'- 800 zł. Wrocław, tel. 
071/341-89-58

AKORDEON BARCAROLE 40 basów, czerwony, 3 registry, 
-160 zł. Lubin, tel. 0603/25-31-59 M  
AKORDEON HOHNER czarny, klawiszowy* 120 basów, stan 
idealny,'-1.500 zł. Blizanów, tel. 062/751-09-22 po godz. 20 
AKORDEON HOHNER, 120 basów, - 800 zł. Gostyń, tel. 
065/572-34-67 f  ■ . ;v. *

^  AKORDEON HOHNER CONCERTO IV 120 basów, 8 regi
strów, -1.500 zł. Żary., tek 068/375-95-82 _

O  AKORDEON WELTMEISTER120 basów, 16 regi
strów, nowy, - $00 zł. Wrocław; teł. 071/316-26-85 
01025271

AKORDEON WELTMEISTER guzikowy, 120 basów, 5-rzę- 
dowy, 16 registrów, stan idealny, • 1.200 zł-Blizanów, tel. 
062/751-09-22 po godz. 20
AKORDEON WELTMEISTER 80 basów, model Contasina; 
stan b. dob'ryr futerał -1.510 zł. Głoska, gm. Miękinia, tel. 
071/396-30-44
AKORDEON WELTMEISTER 60 basów, czerwony, bardzo 
mało używany, futerał, Stan idealny, - 550 zł. Koźmin Wiel
kopolski, tel. 0606/30-76-10
AKORDEON WELTMEISTER 120 basów, 16 registrów, cżar- 
ny. stan dobry, • 1.000 zł. Stanisław Blacharski, 67-106 Otyń, 
ul. Kościuszki 37
AKORDEON WELTMEISTER STELLA 120 basów, - 380 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-26-63
AKORDEON WELTMEISTER SERINO 80 basów. 6 regi
strów, miech czerwony, nie używany • 900 zł oraz akordeon 
60 basów, 5 registrów, nowy, gwarancja na głosy 6 mieś., 
cena - 550 zł. Wrocław, tel. 071/785-76-31 
COMBO GITAROWE zestaw, 120 w, prod. amerykańskiej, • 
800 zł. Miłkowice, tel. 076/862-95-65 po godz. 21 
COMBO GITAROWE LABOGA LR-1, - 250 zł. Wrócław, tel.
372-95-51
COMBO GITAROWE SOUNDMAN 80 W, dwa niezależne 
kanały: przester i czysty, pogłos, footswitch, stan idealny, - 
600 zl. Wrocław, tel. 0600/29-45-63 
DISCO MIXER PROFESSIONAL 7-kanałowy, • 8.000 zł lub 
zamienię na rower górski. Wrocław, tel. 0501/47-70-09 

•^DO ŚW IADCZONY SAKSOFONISTA klarnecistą, zagra w 
. zespole repertuar:1ata 60, 70, standardy r inne, bogaty re

pertuar, własny sam. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-66-41 
EFEKT GITAROWY BOSS turbo overdrive, w b. dobrym sta
nie', -190 Zł. Bielawa, teł. 074/646-40-40 
EFEKT GITAROWY BOSS kaczka, wah-wah, z możliwością 
regulacji głębokości działania efektu, zasilanie: bateria lub 
zasilacz,-. 250 zł. Wrocław, tel. 0503/55-81-87 .
EFEKT GITAROWY DOD TEC-4 stan idealny, - 500 z\. Do
brodzień, woj. częstochowskie, tel. 0603/83-35-92 
EFEKT GITAROWY ZOOM 4040, -1.000 zł, Bogus*óyv-Gor- 
ce, tel. 074/844:30,-86. . . .  • -
FLET BOCZNY 2 szt., technicznie sprawny - 400 zł - 650 zł 
lub zamienię na inny instrument. Koźmin Wlkp., teL 
062/721-66-41
FORTEPIAN „GUSTAW HOFFBAUER” z 1873 r, - 6.000 
zł. Nowa Sól, tel. 068/387-86-84 .
FORTEPIAN BECKSTEIN stan b. dobry, na gwarancji, -
4.000 zł., tel. 0603/89-23-00
FORTEPIAN KRALL & SEIDLER, do renowacji, około 150 
lat, wyprodukowany w Warszawie, - 18.000 zł. Nowe Mia
steczko. tel. 068/388-90-82
GITARA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul Standard, fu
terał, stan b. dobry, -1.300 zł. Wrocław, tel. 0501/24-83-00 
GITARA AKUSTYCZNA z twardym futerałem, - 280 zł. Lu
bin, tel. 076/846-76-35,0601/50-18-94 

J t e  GITARA BASOWA FENDER-GALAXIS, - 600 zł. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-65-85

GITARA BASOWA YAMAHA RBX-350,nowa, • 900 zł. Lą
dek Zdrój, tel. 074/814-65-85
GITARA BASOWA GMR, z osprzętem • 900 zł, sampler Korg 
DSS-1 -1550 zł. Lubin, tel. 0606/58-21-73 
GITARA BASOWA YAMAHA RBX-350 futerał, wzmacniacz 
basowy Peavey TNT-115S160 W (chorus, equalizer), stan 
b. dobry, - 2.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-07-31 . m .
GITARA BASOWA SAMICK SAKB 567 mało używana, atrak
cyjny kształt, lakier niebieski, pasywna elektronika, poten
cjometr 2 x volume, balance, barwa, - 700 zł. Rafał Siek, 
Środa śląska, tel. 071/317-51-80 po g. 21, do g. 9 
GITARA BASOWA 24 progi, aktywna, prod. niemieckiej! •
1.0Q0 żł. Wołów, tel. 071/389-47-98, 389-11-28 
GITARA BASOWA SHAFTESBURY RIĆKEN BACKER, 
1968 r. kolor ciemnowiśniowy, oryginalna, prod. japońskiej, 
stan b. dobry + twardy futerał, -1.700 zł. Bierutów, woj. wro
cławskie, tel. 0600/24-79-80
GITARA ELEKTROAKUSTYCZNA CORNET ż twardym fu
terałem, - 700 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-30-86 
GITARA ELEKTROAKUSTYCZNA HOHNER, - 450 zł. Wro
cław. tel. 071/355-80-14
GITARA ELEKTRYCZNA YAMAHA, - 850 zł. Bielawa, tel. 
074/646-40-40

GITARA ELEKTRYCZNA ENCORE biała, z twardym fute
rałem, - 800 zł. Boguszów-Gorce, tel..074/844-30-86 
GITARA ELEKTRYCZNA B.C.RICH stan dobry,-'400 zł. 
Dobrodzień, woj. częstochowskie, teł.-0603/63-35-92 
GITARA ELEKTRYCZNA Epiphone Les Paul Custom, bia
ła, -1.600 zł. Głogów, tel. 076/834-72-02 
GITARA ELEKTRYCZNA YAMAHA PACIFIKA 521>futerał, 
pasek, przewód, • 1.000 zł. Legnica, tel. 076/862-62-11, 
0608/04-59-29
GITARA ELEKTRYCZNA prod. zachodniej, z fuksem, fute
rał, stroik, wzmacniacz Kuston 40 W, stan dobry, • 750 zł. 
Lwówek ś ląsk i, tel. 075/782-29-22 4)0 godz. 20, 
.075/782-43-16 do godz. 17
GITARA ELEKTRYCZNA SOUEIR kopia Sendera, czarna, 
mało używana, stan idealny + pokrowiec, - 620 zł. Trzebni
ca, tel. 071/312-86-90
GITARA ELEKTRYCZNA MAJONEZ z piaskiem, kablem, 
stan b. dobry, na gwarancji, - 650 zł. Wrocław, tel. 348-54-29 
GITARA ELEKTRYCZNA IBANEZ RG-470 profesjonalna, 
czarny lakier i osprzęt, tremolo, nie używana, w oryginalnym 
kartonie, -1.850 zł. Wrocław, teł. 0503/55-81-87 
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 349-13-88,0602/75-99-30 
KAMERA POGŁOSOWA ADS-500 PLUS, - 180 zł. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-65-85
KEYBOARD PSR 260 na gwarancji, stan b. dobry, mało 
używany, dynamiczna klawiatura, wyświetlacz, idealny do 
nauki giy, system mówiący ocenę gry, • 900 zł. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318-58-32
KEYBOARD CASIO CT-636 5 oktaw, duże klawisze, 20 ryt
mów, 100 brzmień tonu, literatura muzyczna i techniczna, 
stan dobry, • 200 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-30-05 wewn. 358
KEYBOARD CASIO CTK200 ♦ zasilacz, 40 melodii, 100 
tonów, 100 rytmów, 4 oktawy, - 210 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-16-00
KEYBOARD KAWAIWK-50 szerokie klawisze, midi, statyw, 
futerał, - 350 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-66-34 
KEYBOARD KORG I30 HD z twardym dyskiem + twardy 
futerał, - 6.500 zł. Wrocław, tęl, 0601/74-66-28 
KEYBOARD SOLTON MS 50 + multipedał, 20 tys, goto
wych utworów, futerał, instrukcja w j. polskim oraz Korg 
05RW, b. dobra jakość brzmienia • 4.500 i 800 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-20-66,392-20-02,0604/41-60-39 
KEYBOARD TECHNICS KN 6000, nowy, • 9.000 zł. Graje
wo, tel. 086/272-34-91

O  KEYBOARD YAMAHA PSAD1DJX 5 oktaw, 284 in
strumenty, 100 rytmów, dużo funkcji, do tworze
n ia  ka żde j m u z y k i, - 800 z ł. L u b in , te l.  
076/844-86-97 84015661

KEYBOARD YAMAHA PSR 520 sztywny futerał, zasilacz, 
cartridge. -1.350 zł. Biedrzychowice, tel. 0607/45-82-83 
KEYBOARD YAMAHA PSR 500 5 oktaw, dynamiczna kla
wiatura, -1.100 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318^56-53 
KEYBOARD YAMAHA PSR 630100 styli, 700 barw, - 2.100 
zł. Lubin, tel. 076/846-82-70
KEYBOARD YAMAHA PSR 740 nowy, na gwarancji, instruk
cja w języku polskim, - 4.400 zł. Lubin. tel. 076/846-53-32, 
0603/75-82-03
KEYBOARD YAMAHA PSR 730 stan idealny, zasilacż i sto
jak, możliwy dojazd, - 3.400 zł. Opole, tel. 0502/89-40-29 
KONGO ESTRADOWE HEADLINER 2 szt.; wysoki poołysk, 
jasne drewno, klepka na jednym stojaku, reguł, wysokość, 
stan b. dobry, - 1.500 zł. Lubsko, teł. 0603/68-12-89 • . 
KONTRABAS prod. czeskiej, manufaktura, sklejka, płyta 
wypukła, po korekcie, stan bardzo dobry, -1.800 zł. Poznań, 
tel. 0501/43:03-9.5
KUPIĘ MULTIEFEKT GITAROWY najchętniej Digitech oraz 
kolumny estradowe, ok. 200 W, ze statywami. Świebodzice, 
tel. 0608/17-88-15
KUPIĘ ORpANY starego typu, 1-manuałowe, z pedałem, w 
przystępnej cenie. Żary, tel, 068/375-95-82 

O  KUPIĘ  SKRZYPCE s ta re . W roc ław , te l.
071/347-87-07 przed południem 02018441 

MIKSER stereo, 8-kanałowy, -. 350 zł.Lądek Zdrój/ teł. 
074/814-65-85

ODSTĄPIĘ LOKAL w centrum Oławy lub przyjmę .przedsta
wicielstwo firmy. Oława. tel. 071/313-87-76,0602/44-86-10, 
0605/23-90-60
ORGANISTA do zespołu muzycznego pilnie potrzebny. Le
gnica, tel; 076/866-85-63 do godz. 15. 076/856-41-94 po 
godz. 15

ORGANY kościelne, 2-manuałowe, z pedałem, 2-oktawowe,
- 4.000 zł., tel. 0603/89-23-00 
ORGANY CASIO CTK 1000, inśtć w j. polskim - 500 zł-łub 
zamienię na kosiarkę spalinową do trawy w tej cenie. Bol
ków. tel. 075/741-47-22,0603/84-77-91 .
ORGANY ROLAND XP-10 na gwarancji - 1.900-zł, wzmac
niacz Laboga, 50 W - 450 zł. Głogów tel,076/835:52-45 
ORGANY YAMAHA PSR-520 sztywny futerał, zaśilacz, -
1,350 zł. Biedrzychowice, gm. Olszyna, tel. 0607/45-82-83 
ORGANY YAMAHA PSR-6700 czarne, stacja dysków, pro
fesjonalne brzmienia, pitch band, stan dobry, -.5.850 zł. Łódź, 
tel. 043/747-52-41 ,
ORGANY YAMAHA PSS-790 stan b. dobry, - 350 zł. Wr<* 
cław, tel. 071/329-25-99po godz. 15 '
ORGANY YAMAHA, • 700 zł. Ziełoria Góra, tel. 
068/326-45-22
ORGANY YAMAHA nowa generacja, 120 melodii, - 600 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/326-45-22 
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, podwójny, 
pedał do stopy Power Beat, rocznik 2000, stan idealny, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-94-38 po południu 
PERKUSJA YAMAHA RECORDING pełny osprzęt Yamaha 
• 5 000 zł lub z gorszym osprzętem - 3 500 zł. Lubin, tel. 
0606/58-21-73
PERKUSJA YAMAHA, statywy Yamaha, naciągi Yamaha, 3 
talerze Marathon (prod. niemieckiej), • 2.400 zł. Żelazno k. 
Kłodzka, woj. wałbrzyskie, tel. 0600/53-86-39 
PIANINO przedwojenne, płyta metalowa, nastrojone, • 1.400 
zł. Brzeg, tel. 0607/31-64-15
PIANINO przedwojenne, wrocławskiej firmy, rzeźbione nogi,

- 2.300 zł. Brzeg Dolny, gm. Wołów, tel. 071/319-51-50 po 
godz. 21
PIANINO stylowe, prod. niemieckiej, z 1900 r., ze stylowym 
krzesłem obrotowym, • 2.500 zł. Legnica, tel. 076/862-25-35 
PIANINO przedwojenne, z metalową płytą, do renowacji, - 
450 zł. Pszenno k. Świdnicy, tel. 074/851-90-58 
PIANINO BERLIN koloru brązowego, z metalową płytą, stan 
dobry, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-48-16 
PIANINO BIAŁORUŚ czarne, • 1.600 zł. Legnica, tel. 
076/722-74-11
PIANINO BOGS & VOIGT, - 1.500 zł. Żórawina, tel. 
071/316-54-19
PIANINO CASIO cps-700, cyfrowe, pełnowymiarowa, dyna
miczna klawiatura, osprzęt, stan idealny, • 1.600 zł. Lubin, 
tel. 0606/58-21-73
PIANINO LEGNICA, - 1.800 zł. Gostyń, tel. 065/572-34-67 
PIANINO LEGNICA mahoniowe, stan dobry, - 2.500 zł. Le
gnica, tel. 076/722-15-89
PIANINO LEGNICA stan b. dobry, okleina bukowa, 3-peda- 
łowe, - 2.500 zł. Świdnica, tel. 074/851 -42-97 po godz. 20 
POWERMIXER LDM 16/2, - 1.500 Zł. Jelcz-Laskowice, (el. 
071/318-89-82
SAKSOFON ALTOWY. - 1.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-42-27 5
SAKSOFON TENOROWY, • 1.300 z ł,  Wałbrzych, tel. 
074/843-42-27 -
SEKCJA RYTMICZNA YAMAHA’ DD-14, - 650 zf, Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-65-85
SEOUENCER YAMAHA GY 22, • 1.300 zł.' Lądek Zdrój,'tel. 
074/814-65-85
SKRZYPCE lekkie, po renowacji, - 600 zi. Nysa, tel. 
077/433-62-97
SKRZYPCE ANTONIUS STRADIVARIUS z XVII w, - 5.000 
Zł. Głogów, tel. 076/834-55-81 
STACJA DYSKÓW YAMAHA MDF 3 nowa, • 1.000 zł. Lą
dek Zdrój, tel. 074/814-65-85,
STOPA JAMA" • 90 zł, osprzęt perkusyjny, niekompletny, 
kocioł basowy - 90 zł, dwie „przejściówki" • 140 zł. Lubin, tel. 
076/846-76-35.0601/50-18-94 
SYNTEZATOR CASIO CTK 611, czamy, 5 oktaw, stojak, 
zasilacz, kupiony w 1999 r., mało używany, wyświetlacz, - 
800 zł. Niemcza, tel. 074/837-62-29 
SYNTEZATOR KORG POŁY 800, - 700 zł. Stronie Śl., tel. 
0603/27-63-10 do 15
SYNTEZATOR ROLAND E-16 czamy, 5 oktaw, profesjonal
ne brzmienia, stan idealny, efekty, rytmy, -1.100 zł. Opole, 
tel. 077/421-20-77

SYNTEZATOR TECHNICS KN 920 mało używany, szybka 
stacja dysków, seTcwenser, - 2.100 zl. Miłkowice, tel. 
076/862-95-65 po godz. 21

SYNTEZATOR YAMAHA 410 dynamiczna klawiatura, • 900 
zł. Niedźwiedzice, tel. 074/845-39-17 
SYNTEZATOR YAMAHA PSR-6700 czamy, stacja dysków,
6.5 oktawy, interaktywny akompaniament, sequencer 8-stop- 
niowy, podzielna i dynamiczna klawiatura, tworzenie rytmów, 
łączenie barw, pitch band, efekty, profesjonalne brzmienie, •
3.200 zł lub zamienię na inny, ze stacją dysków do 1.200 zł. 
Opole, tel. 077/421-20-77
SYNTEZATOR YAMAHA CS 2X stan idealny, cena w skle
pie 3.500 zł, pilne • 2.200 zł. Wołów. tel. 071/389-22-63 po 
godz. 22
TALERZE DO PERKUSJI PAISTE TRADING komplet, nowe,
- 700 zł. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-83-12 
UTWORY SMF w formacie XG/GM, atrakcyjne wersje, na 
Yamahę QS-300, utwory ze stopą .dance", na Yamahę 
PSR-730, katalog gratis, utwory na specjalne zamówienie. 
Podgórzyn, tel. 075/762-13-41
UTWORY SMF • 1 zł, utwory MD • 3 zł, nowości, teksty • 1 
zł, spis gratis. Wrocław, tel. 0607/39-93-05 _
UTWORY SMF/GM 800 hitów z lat 1997/2001 • 40 zł/CD,
11.000 tekstów • 35 zł/CD, 1400 polskich tekstów - 35 zł/CD, 
nowości. Lubań, tel. 075/722-68-16,0608/10-32-14 
UTWORY SMF/GM lata 60, 70,80,90,2000,2001, polskie 
i zagraniczne, teksty (pop, rock, disco, dance, disco polo), 
na dyskietkach 2 HD, ÓD, MD - od 1 zł/szt., co tydzień no
wości. Wschowa, teł. 065/540-20-10,0603/08-77-29 
WALTORNIA, - 450 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-42-27 
WERBEL POLMUZ 2 szt., fi 327 mm, • 80 zł. Wrocław, tel. 
071/783-65-67,0601/15-39-62 
WERBEL ROYALS drewniany, stan b. dobry, rozmiar 14*, 
dodatkowo statyw. Lubin, tel. 076/846-97-36 
WZMACNIACZ GITAROWY ROLAND GC 405 35 W, stan 
idealny, - 500 zł. Dobrodzień, tel. 0603/83-35-92 
WZMACNIACZ GITAROWY ELTRON 60U 2 x 60 W, mało 
używany, nieprzesilony, 4 kanały + kolumna, wmontowane 
głośniki* pokrowce,.-< 250 zł. Koźmin Wielkopolski,, teł. 
0606/30-76^10 -

WZMACNIACZ GITAROWY REGEŃ COMBO 50 basowy, - 
500 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-65-85.
WZMACNIACZ GITAROWY 45 W - 220 zł. Lubin', teł. 
076/846-76-35,0601/50-18-94 : , . -

WZMACNIACZ GITAROWY CHERi20 W, po serwisie, *-130 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17 ’

W zm acn iacz g i t a r o w y  peavey  co m b o  basowy! 30^
W, wersja z crossoverem regulowanym i equalizerem, 60 do 
80 kHz, głośnik ,BW’ , - 2.800 zł. Stronie Ś l,, tel. 
0603/27-63-10 do 15

WZMACNIACZ GITAROWY VERMQNAfeO W, - 700 zł; Wro
cław, tel. 071/372-22-35i‘- \
WZMACNIACZ GITAROWY PARK 6-25 R wyprodukowany . 
przeż Marsćhal, 25 W, 2 kanały, pogłos, stan b. dobry, - 600 
zł. Wrocław, tel. 0604/17-51-19 
ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY 2 x 600 W, 2 końcówki mocy, 
okablowanie, głośniki Eminence, - 3.000 zł. Grębocice, tel. 
076/831-53-21,0601/59-69-99 .
ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY 2x200 W, power mixer, kolum- 
ny 2x300 W, na gwarancji, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/47-55-04

ANTYKI
O  ANTYKI I WSZELKIE STAROCIE KUPIMY, również 

do renowacji j naprawy: meble, obrazy, zegary, 
instrumenty, wyroby z metalu, szkła, ceram iki, 
przedm ioty wojskowe, dokumenty, znaczki, mor 
nety itp. Tel. 071/325-23-82 02021891

BAREK ŚCIENNY z początku wieku, cena 850 zł. Świdnica, 
tel. 0604/30-17-71

BIBLIA wydanie luterańskie z 1904 roku w j. niemieckim,' 
gotycka czcionka, ilustracje, stary Inowy testament, stan 
dobry, - 600 zł. Lubin, tel. 076/749-06-06 
BIBLIA luterańska, w jęz. niemieckim, wydanie z 1594 r., 
Wittemberga, - 5.000 zł. Milicz, tel 0609/46-79-47 po 20 
BIBLIOTECZKA dębowa, • 900 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-52-95,0603/29-28-34 
BIBLIOTECZKA 10-letnia. lite drewno, stan dobry, • 1.000 
zł. Wrocław, tel. 349-25-50
BIBLIOTECZKA BIEDERMEIER narożna, orzechowa, po 
renowacji, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0501/59-31-93 
BIBLIOTECZKA EKLEKTYCZNA orzechowa, na kolumnach,
2-drzwiowa, -1.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
BIBLIOTECZKA EKLEKTYCZNA z kolumnami, bogato rzeź

biona, komoda, stolik żeliwny ogrodowy na trójnogu z gło
wami lwów, - 500 zł. Legnica, tel. 0602/89-09-97 
BIELIŹNIARKA do renowacji, • 130 zł. Krosnowice Kł., tel. 
074/868-54-48
BIURKO, 2 sofy, 2 duże kredensy, 3 fotele - od 100 zł/szt. 
Jelenia Góra, tel. 075/751-51-66,0602/43-32-11 
BIURKO SECESYJNE z nadstawką, mahoniowe, po reno
wacji, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0501/59-31-93 
BREWIARZ z kroniką rodzinną, gotyk niem., z 1920 r, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/357-25-22 
BRYCZKA KONNA oryginalna, z okresu międzywojennego, 
- 3.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-42-76,0601/65-42-56 
BRYCZKA KONNA na gumowych kołach, - 2.200 zł oraz 
elementy bryczek konnych • 500 zł. Sierpnica, tel. 
074/845-68-69
BRYCZKA KONNA POLOWIEC i Wagonette, 3 szt., nowe, 
koła szprychowe, pompowane - 4.000-7.000 zł. Pasierby, gm. 
Pępowo, tel. 065/573-66-12
BUFET dł. 220 Cm, cały intarsjowany, - 4.000 zł. Karpacz,
tel. 075/761-98-17 po godz. 17
BUFET + pomocnik, zdobione, - 2.100 zł. Leszno, tel.
065/520-83-00,0605/06-97-09
DOROŻKA, - 7,000 zl. Opatówek, tel. 062/761 -81 -40,
0605/31-89-10

O  DORO ŻKA „V IS -A -V I$ ” , • 7 .000 z l. ,  te l.
062/761-81 -40, 0605/31-89-10 01026501

FOTEL do biurka, - 400 zł. Wrodaw, tel. 071/345-54-99 
GŁÓWKA MASZYNY DO SZYCIA SINGER z lat 20-tych - 
200 zł, nogi ażurowe maszyny Pfaff. kpi. -150 zł. Ziębice, 
tel. 074/819-03-90 wieczorem 
HEŁM NIEMIECKI, puszka po masce gazowej, kufie, lam
pa karbidowa, banknoty, monety, - 200 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0502/43-40-75
HEŁM NIEMIECKIEJ POLICJI szary, z okresu II wojny świa
towej, bez fasunku, stan idealny, resztki emblematów - 50 
zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
HEŁMY POLSKIE wzór 40/50, kompletne, stan idealny -13 
zł/szt. oraz hełmofony czołgowe, kompletne - 40 zł/szt. Wro
cław, tel. 0603/76-55-05
KAFLE Z ORNAMENTEM poniemieckie, stan b; dobry, bar
dzo ładne, okazja, pilne, • 800 zł. Wrocław, tel.071/789-62-75 
KOŁA DREWNIANE i inne starocie. Ząbkowice Śląskie, teł. 
074/815-76-12 do godz. 15. 074/810-53-62 po godz. 17. 
0603/46-09-74
KOMODA, - 200 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-60, 
0605/91-76-17
KOMODA LUDWIK FILIP jesionowa, po renowacji, • 1.200
zł. Wrocław, tel. 0501/59-31-93
KOMODY bieliźniarki i szafy, sosnowe, czyszczone, kredensy
kuchenne i pokojowe, cena od 200 zł. Jelenia Góra,, tel.
075/751-51-66,0602/43-32-11
KORYTA granitowe, z piaskowca, od 100-150 zł. Ząbkowice
Śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15, 074/810-53-62 po
godz. 17,0603/46-09-74
KOWADŁO z 1830 r., wygrawerowane, - 250 zł. Lipnice, gm. 
Środa Śl., tel. 071/317-33-88 
KOZETKA. • 100 zł. Wrocław, tel. 327-93-59 
KREDENS pomocnik, jasny dąb, duży, przedwojenny, śtan 
dobry - 4.000 zł/kpi. Kłodzko, tel. 0609/28-43-66 
KREDENS dębowy, bogato zdobiony, po renowacji, XIX w, •
6.000 zł. Lubin, tel. 076/842-56-55 
KREDENS przedwojenny, ciemny kasztan, efektowny wy
gląd, dł. 2.60 m. wys. 1.60 m. • 1.500 zł. Milicz, teł. 
071/383-09-78.
KREDENS modrzewiowy, - 1.000 zł. O leśnica, teł.
071/398-51-60,0605/91-76-17
KREDENS EKLEKTYCZNY dębowy, Wysoki, po renowacji,
bogato zdobiony, - 8.000 zł. Syców, tel. 062/785-46-63
KREDENS POKOJOWY 100-letni, -1.000 zł. Oleśnica, tel.
071/398-51-60.0605/91-76-17

KREDENS SECESYJNY z końca X I* w . dębowy, zdobiony,
wym. 185 x 55 x 190 cm, kredens pomocnik, wym. 110 x 50
x 160 cm, zdobiony, z końca XIX w., secesyjny, -  3.400 zł.
Ostrzeszów, tel. 062/730-21-27
KREDENS SECESYJNY orzechowy, rzeźbiony • 1.000 zł;
stolik okrągły na giętych nogach - 600 zł. Wrocław, tel.
0603/88-71-04

KRZESŁA BAROKOWE bogato zdobione - 800 zł/szt. Obor
niki śląskie, tel. 071/310-12-59 
KRZESŁA EKLEKTYCZNE orzech, rafia, 6 szt, - 1.700 zł. 
Brzeg, tel. 0605/67-67-58
KRZESŁO EKLEKTYCZNE kolor orzechowy, 6 szt. - 220
zł/szt Brzeg, tel. 0605/67-67-58
KSIĄŻKA .Architektura Wrocławia* z 1943 r., radio Mińsk
P7 z adapterem, instrukcja obsługi, schemat, lampy zap.,
12 szt., 1955 r„, sprawne. Wrocław, tel. 071/338-41-36
KSIĄŻKI i atlasy, z roku 1900, • 300 zł. Osetnica, tel.
076/817-75-59

KUFER drewniany, z metalowymi okuciami, -150  zł. Wny- 
cław, tel. 071/347-84-25,0603/69-40-13 
KUFER stary, z okuciami, • 500 zł. Żagań, tel. 068/477-68-92 
KUFRY poniemieckie, 2 sztuki - 500 zł. Michałów, gm. Śro
da Śląska, tel. 071/795-13-90 .
KUFRY . komody, stoły, szafy, sofy - od 100 zh Wałbrzych,. 
tel. 074/665-11-33, >
KUPIĘ BIŻUTERIĘ stara oraz ihne stare wyroby. Świdnica, 
tel. 0604/30-17-71- ■
KUPIĘ BAGNETY do KBK AK oraz noże szturmowe i hełmy 
(elementy wyposażenia Wojska Polskiego).-Wrocław, tel. 
0603/76-55,05
KUPIĘ BIBELOTY różne, związane z III Rzeszą (odznacze
nia, porcelana, przedmioty użytkowe itp.), ze swastyką. Wro
cław, tel. 362-65-93,0605/76-57-97 

O  KUPIĘ MEBLE ANTYCZNE również zniszczone, 
także stare obrazy, porcelany, zegary itp . Wro
c ła w , te l.  071 /315-20-46 , 0603/88-71-04  
02022381

KUPIĘ MEBLE ANTYCZNE mogą być do renowacji oraz 
inne starocie (porcelana, monety, biała broń). Legnica, teł. 
Cf76/721-74-59 -
KUPIĘ MILITARIA: bagnety, szable, książki, katalogi, zdję
cia, odznaczenia, chełmy, odzież/czapki itp. Wrocław, teł.
362-65-93,0605/76-57-97

KUPIĘ MILITARIA kabury ną pistolety P08, P38,' hełmy; 
bagnety oraz stare gazety niemieckie, szyldy emaliowane i 
inne z-okresu II wojny światowej. Wrocław, tel.-0603/76-55-05 
KUPIĘ STARE KUFLE DO PIWA chętnie z napisami. Mi
licz, tel, 0606/31-38-02,
KUPIĘ STARE MEBLE obrazy, porcelanę, inńe. Wrocław, 
tel. 071/322-13-69
LUSTRO z 1885 r, -1.500 zł. Oleśnica, tel. 071/39831-60, 
0605/91-76-17
ŁÓŻKA stare, poniemieckie, na sprężynach, dł. 1,9 m, 2 szt,
- 150 zł. Wrocław, tel. 071/363-39-87 po godz. 20. 
0605/25-73-31
ŁÓŻKA DĘBOWE 2 szt., po renowacji oraz szafa dębowa;
3-drzwiowa, toaletka dębówa, z początku XX w., stan b. do
bry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-23-36 
ŁÓŻKO 2 szt. - 200 zł/szt. Oleśnica, teł: 071/398-51-60, 
0605/91-76-17
MAGIEL RĘCZNY poniemiecki, przedwojenny, - 2.500 zł. 
Michałów, gm. środa śląska, tel. 071/795-13-90 
MAGIELRĘCZNY prod. J. Schammel, Breslau, 1936 r., wym. 
210x270/360x160 cm, • 2.000 zł możliwość przeróbki na 
elektr. z dopłatą. Opole, tel. 077/464-66-15.0603/54-27-55

MAGLOWNICA drewniana, 3-wałkowa, • 550 zł. Topola, tel. 
074/817-40-89
MAGLOWNICA RĘCZNA z 1936 r., prod. J. Schammel Bre
slau, wym. 210 x 270/360 x 160 cm, możliwość przeróbki na 
elektryczny, za dopłatą, - 2.000 zł. Opole, tel. 077/464-66-15, 
0603/54-27-55
MAGNETOFON GRUNDIG ZK-120,1970 r. na kasety szpu
lowe, wejście na mikrofon i radio, techn. sprawny, - 90 zł. 
Trzebnica, tel. 0607/10-95-50 
MASZYNA DO SZYCIA, -100 zł. Leszno, tel. 065/520-83-00, 
0605/06-97-09
MASZYNA DO SZYCIA DlRKOPP żeliwna podstawa, na
pęd nożny, pokrywa drewniana, przedwojenna, prod. Markę 
Saalfeld Issale, technicznie sprawna, - 5.000 zł. Międzyrzecz, 
tel. 095/741-76-56
MASZYNA DO SZYCIA PFAFF przedwojenna, - 250 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-64-47 wieczorem, 0606/89-91 -86 
MASZYNA DO SZYCIA PHOENIX, - 1.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 0501/41-35-12
MASZYNA DO SZYCIA PHOENIX z 1865 r., oryginalna, stan
dobry • 400 zl. Wrocław, tel. 789-18-06
MASZYNA DO SZYCIA SINGER, - 300 zł. Żagań, tel.
068/477-68-92
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicz
nie sprawna • 6.000 DEM. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
MASZYNA DO SZYCIA Victoria, poniemiecka, z ozdobną 
szafką, stan dobry, • 600 zł. Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 
0607/34-30-21
MASZYNY PIEKARNICZE: piec piekarski do rozbiórki, dzie
ża, waga uchylna, młynek do maku i inne, ceny od 150 zł. 
Strzegom, ter 074/855-58-41
MEBLE do sypialni, jasny dąb, zdobiony rozetami, podwój
ne łoże, 2 szafki nocne z nadbudówką, blaty marmurowe, 
toaletka z lustrem, z lat 30-tych, - 3.000 zł. Stara Bystrzyca, 
gm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-83-72 
MEBLE: KREDENS EKLEKTYCZNY rzeźbiony, z kolumna
mi - 3.800 zł; komplet krzeseł eklektycznych z muszlą i chi- 
pendale - 200 zł/szt., pomocnik rzeźbiony, pod TV • 900 zł, 
szafka eklektyczna, pałacowa - 7.500 zł, bieliźniarka i lustro 
eklektyczne - 600 zł, duży bufet na lwich łapach, - 3.800 zł. 
Wrocław, tel. 0607/22-77-20
MEBLE: BIBLIOTECZKA - 1200 zł/szt., szafy, stoły, stoliki, 
krzesła, krzesła neobarokowe - 300-1000 zł, fotele - 300 
zł/szt., lustro eklektyczne - 700 zł, szezląg - 600 zł, pianino - 
300 zł. Wrocław, tel. 349-16-83 
MEBLE: BIBLIOTECZKA EKLEKTYCZNA sosnowa -1000 
zł, kanapa secesyjna • 1500 zł, biurko posecesyjne, ciemne, 
dębowe - 1000 zł, stół 6 blatów, 360 x 100 cm, ciemny • 
2000 zł, owalny, rozkładany 240 x 100 - 2000 zł, stoły - 
500-800 zł, szafki nocne i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-16-94
MEBLE LUDWIK XIV toaletka - 500 zł, stolik • 300 zł, • 500 
zł. Wrocław, tel. 071/345-54-99 
MŁOCKARNIA z lat 30-tych, • 4.000 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-65-37
OBRAZ OLEJNY Z. Badowskiego, z 1906 r., alegoria pa
triotyczna, wym. 2.60 x 1.50 m, stan b. dobry oraz 100 pocz
tówek, malarstwo przedwojenne, • 17.000 zł. Legnica, tel. 
076/857-46-01
OBRAZY olejne - od 200 do 400 zł. Wrocław, te ł. 
0503/86-46-44
OBRAZY F. HOFFMANNA, • 10.000 zł. Wrocław, teł. 
071/372-95-28
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30., 2 szt, -
9.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
PATERY od 10-50 zł/szt lub zamienię na militaria. Grodków, 
tel. 0604/71-28-60
PIEC KUCHENNY Krefft Blume Alłes Bkennek, do małego 
remontu, - 12.000 zł. Wrocław, te ł.316-10-40 
PIEC ŻELIWNY stan dobry, bogato zdobiony, - 420 zl. Kęp
no, teł. 062/782-27-66
PIEC STOJĄCY WARSTEIN kompletny, przedwojenny, - 600 
zł. Wrocław, teł. 0502/87-41-67 
PIECE KAFLOWE XIX-wieczne, pałacowe, korony, meda
liony, kafle, kominki, cena • 10.000 zł/szt. Legnica, tel. 
0602/89-09-97

PONIEMIECKIE PŁUGI, KULTYWATORY koleśnice, orczy
ki, chomąto, koła, - 50 zł. Olszanica, tel. 076/877-32-13, 
0501/48-86-09
PRZYJMĘ MEBLE DO RENOWACJI., tel. 0601/98-45*52 
(k00078)
RADIO przedwojenne, prod. niemieckiej, - 200 zł. Wrocław, 
teł. 071/789-62-75
RADIO GRUNDIG, 1950 r., sprawna, bez głośnika - 60 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-14-03
RADIO STERN 7E lampowe, z .magicznym okiem’ , prod. 
niemieckiej, w obudowie dębowej, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/783-65-67,0601/15-39-62 
RADIOODBIORNIKI prawdopodobnie przedwojenne, 5 szt.
• 40 z ł/sz t lub zamienię na m ilitaria. Grodków, teł. 
0604/71-28-60
RAMA LUSTRA, - 50 zł. Wrocław, tel. 327-93-59 
SEKRETARZYK przedwojenny, - 1.600 zł. Ząbkowice ślą
skie, teł. 074/815-76-12 do godz. 15,810-53-62 po godz. 17, 
0603/46-09-74

SEKRETARZYK LUDWIK XV gięte nogi i szuflady, blat skó
rzany, wysoki połysk, po renowacji, - 4.000 zł. Wrocław,: tel. 
071/357-15-65
SERWANTKA, - 1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-52-95, 
0603/29-28-34

SKRZYNIA przedwojenna, na bieliznę, stan b. dobry, okucia 
w kształcie orłów, • 700 zł. Biskupice Oławskie, tel. 
071/318-61-80
SKRZYPCE lutnicze, ponad 200 lat - 2.000 DEM. Ziębice, 
tel. 074/819-03-90 wieczorem 
SKRZYPCE ANTONIO StRADIVARIUS z XVII w, - 30.000 
zł. Głogów, tel. 076/834-55-81 
SOFA EKLEKTYCZNA nowe obicie, dębowa, - 2.000 zł, kre
dens secesyjny na czterech kolumnach, kolor orzechowy, 
wymiary: 2.20x1.40, - 2.000 zł, kredens Art-Deco, orzecho
wy, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/317-81-19, 0605/10-16-36 
SOFA SECESYJNA 3-osobowa, po renowacji, • 1.200 zł. 
Świdnica, tei. 0606/98-20-70
STÓŁ owalny, - 500 zł. Kłodzko, tel. 074/867*52-95, 
0603/29-28-34
STÓŁ rozkładany, na 12 osób + 4 krzesła, całość - 500 zł. 
Leszno, tel. 065/520-83.-00,0605/06-97-09

A K O J  E 
B.Z. 3 .A.

OP006679

0-601 788 801
STÓŁ dębowy, rozkładany na 8 osób (eklektyczny do reno
wacji), 1 blat stały i 2 rozsuwane • 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-15-38
STÓŁ owalny, rozkładany oraz 4 krzesła, r 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-54-99
STÓŁ EKLEKTYCZNY owalny, nogi toczone, orzechowy, • 
450 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0607/48-48-16 
STÓŁ Z KRZESŁAMI 2 komplety - 2.000 zł i 1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/373-08-47,0601/77-34-97
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SORT CENTRUM "MIKATUN" Sp. z o.o. Import-Eksport
Chwalibożyce 39a, k. Oławy, tel. 071/301-47-60

O DZIEŻ UŻYW ANA Ż  HOLANDII 
duży w ybór - pe łny asortym ent °P00479S

Sprzedaż codziennie w  godzinach od 8°° do 15°°, 
tylko w  środę od 8°° do 18°°.

SZAFA poniemiecka, 2 szt. • 130 zł/szt. Krosnowice Kł., tel. 
074/868-54-48
SZAFA 2-drzwiowa, - 200 zł. Leszno;'tel. 065/520-83-00, 
0605/06-97-09
SZAFA 2-drzwiowa. - 300 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-60. 
0605/91-76-17
SZAFA LUDWIK - 400 zł, witryna Ludwik • 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-54-99

, SZAFY poniemieckie, 2 sztuki, 2-drzwiowe, stylowe, ceny 
500-2.000 zł. Michałów, gm. Środa Śląska, tel. 071/795-13-90 
SZAFY 1-drzwiowe, 2-drzwiowe, kredensy kuchenne Ludwik 
Filip, biurka, odrestaurowane - od 200 zł do 2.000 zł. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/815-45-98 
WITRYNA BIEDERMEIER jednodrzwiowa, na kolumnach, -
1.800 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
WYROBY Z GRANITU I PIASKOWCA stare - 120-800 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-76-12 do godz. 15, 
810-53-62 pogodz. 17,0603/46-09-74 
ZEGAR stojący, bardzo ładny; - 3.500 zł. Karpacz, tel. 
075/761-98-i3 pó17

ZEGAR STOJĄCY b. tadhy, - 3.500 zł. Karpacz, tel. 
075/761-98-17 po godz. 17
ZEGAR ŚCIENNY za szkłem, do renowacji, - 400 zł. Oława, 
tel. 0503/83-33-69
ZEGAR STOJĄCY kwadransowy, z kurantem, wygrywa 
melodie, - 6.000 zł. Karpacz, tel. 075/761 -87-42 
ZEGAR STOJĄCY GUSTAW BECKER pocz. XX w., po re
nowacji, sprawny, gwarancja, - 2.600 zł. Chojnów, tel. 
074/818-89-88

ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-letw, złoty i srebrny, 
> 7.000 zł. Namysłów, tel. 0603/7734-00 
ŻYRANDOL 16-ramienny, mosiężny, waga 30 kg, - 700 zł. 
Wałbrzych, tei. 074/665-11-33

RÓŻNE 
KUPIĘ

AUTOMAT ZAROBKOWY „gra - piłkarzyki", do baru. Środa 
Śląska, tel. 0607/04-70-00
BECZKI METALOWE na paliwo, powyżej 10000 I, możli
wość kupna cystern z wagonu. Radom, tel. 0600/63-30-62 
BUTELKI MONOPOLOWE o poj. 0.75 ) 0 .51, po piwie, oran
żadzie oraz różne transportery. Legnica, tel. 076/854-41-23, 
0601/89-05-08
EUROPALETY używane, od 2-13 zł. Bielany Wrocławskie, 
tel. 071/311-06-00
EUROPALETY używane. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FOLIA NA OCZKO WODNE 0.6 • 0.8 mm, ok. 80 rń2. Opo
le, tel. 077/460-80-39
KOLBY KSENONOWE 1600 Wlub 2500 W, zapłonniki i czę
ści zamienne do projektorów kinowych oraz filmy dokumen
talne wyprod. do 1945 r. Wrocław, tel. 071/785-67-32 
KOMIKSY .Żbiki" i inne. Wrocław, tel. 0503/72-50-07 
KSIĄŻKA .Naprawa samochodu Mazda". Złotoryja, tel. 
076/878-39-63
LITERATURA na temat techniki sitodruku .fłock". Wrocław,
tel. 071/373-39-55,0607/07-65-62
MAKULATURĘ folie, butelki, zlom kolorowy, odbiór własnym
samochodem. Opole, tel. 0607/62-51-25,0604/14-69-83
MASKOTKI PLUSZOWE 15-25 cm, stan b. dobry. Ząbkowi-
ce Śląskie, lei. 074/641-02-49,0502/28-91-33
MATERIAŁY BAWEŁNIANE kieszeniówka, rękaw, matera-
cówka i inne. Kępno, tel. 0608/24-07-66
MUNDUR oficera marynarki wojennej, z czapką, wzrost 185
cm. Wrocław, tel. 071/785-67-32
NOŻYKI GILETTE MACH 3. Wrocław, lei. 0503/68-55-65
ODZIEŻ WOJSK AMERYKAŃSKICH .U.S Army', bluzy,
spodnie, kurtki, czapki, pasy, ekwipunek wojskowy i inne.
Wrocław, tel. 0603/76-55-05
OLEJ NAPĘDOWY mała ilość, własny odbiór. Wrocław, tel. 
071/363-17-54
OPAKOWANIA 0.25 I i 0.5 I, metalowe, PCV, z atestem.
Jelenia Góra, tel. 075/755-70-59
PALETY DREWNIANE euro, używane. Bielany Wrocł., tel.
071/311-06-00
PŁYTY DRUKOWANE oraz części elektroniczne, konden
satory i inne urządznie oprócz telewizyjnych. Wrocław, tel. 
0605/31-99-88
PODKŁADY KOLEJOWE drewniane, 20 szt. Opole. tel. 
077/460-80-39

O  SILOSY, zb iornik i metalowe, szklarnie, kotłownie, 
w iaty oraz s iln ik i, piece i inne konstrukcje  meta
lowe. Wrocław, tel. 071/784-87-82 02022891

O  SKÓRY Z NUTRII, LISÓW itp., surowe oraz gar
bowane, skupuję . Kraków, tel. 012/270-43-18, 
0501/24-90-17 82001071

STYCZNIKI ID, IDX różnego typu. Nysa. tel. 077/433-76-07 
SYGNAŁ ELEKTRYCZNY 12V, dźwięk parowozu. Zielona 
Góra. tel. 068/356-13-45,0605/25-96-00 
ŚCINKI STOLARSKIE. Wrocław, tel. 372-95-28 
URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA MIODU : miodarkę i 
topiarkę. Wrocław, tel. 363-81-46 po godz. 20 
WAGA JUBILERSKA elektroniczna, używana, - 500 zł. Wro
cław, tel. 0604/48-11-63
WODA KOLOŃSKA Old Spice, oryginalna. Wrocław, tel. 
071/785-67-32
WÓZEK RĘCZNY na dwóch kołach, do zaopatrzenia w art. 
żywnościowe. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
ZABAWKA TRAKTOREK na pedały - do 70 zł. Świerzawa, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0607/56-3746 
ZAMELDOWANIE do mieszkania kwaterunkowego we Wro
cławiu. Wrocław, tel. 071/7854 847 
ZDJĘCIA PIŁKARZY i klubów z całego świata. Wrocław, tel.
348-98-25
ZEGAREK OMEGA na rękę, kwarcowy wykluczony. Wro
cław, tel. 0501/48-57-25
ZŁOM METALI KOLOROWYCH własny transport. Wrocław, 
teł! 0608/16-52-81
ZŁOM STALOWY własny transport. Wrofcław, tel. 
0608/16-52-81

RÓŻNE
O  „AMEBA” ZŁOM METALI KOLOROWYCH kabli, 

silników, transformatorów, spawarek, linek - sku
pujemy, oferujemy wysokie ceny! Również w ió r 
żeliwny. Zapraszamy do stałej współpracy. Płat
ność przelewem lub gotówką. Przedsiębiorstwo 
Obrotu Surowcami. Syców, tel. 062/78544-58, 
0604/47-60-55 81010731

AUTOMAT ZAROBKOWY flippery firmy Williams, stan b. 
dobry, Bugs Bunny, Space Station, Game Show - 700 zł/szt., 
Fun House • 850 zł/szt. \ Inne. Dzierżoniów, tel. 
074/831-07-78 po godz. 20,0604/93-63-94 
AUTOMAT ZAROBKOWY lotki LOWEN, 1991 r. na monety

1-Złotowe, stan b. dobry, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 0602/15-
57-88
AUTOMAT ZAROBKOWY fliper Star Wars, • 2.300 zł. Nysa, 
tel. 0608/58-51-25
AUTOMAT ZAROBKOWY CYMBERGAY, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/43-55-08
AUTOMAT ZAROBKOWY .owocówka" - 1.500 zł lub wy
dzierżawię. Wrocław, teł. 071/373-90-50,0501/6247-04 
AUTOMAT ZAROBKOWY na monety 1-zlotowe, z przesuw
ną szufladą,, podświetlany, z melodią, stan b. dobry, • 1.900 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-0249,0502/28-91-33 
AUTOMAT ZAROBKOWY, 1989. r. fliper firmy Wiliams, - 900 
zł lub zamienię na .owocówki". Wrocław, tel. 071/787-96-12, 
0502/86-07-46
AUTOMAT ZAROBKOWY JOCKER, 1989. r. flipper, bilard, 
w pełni sprawny, stan b. dobry, -'1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/339.-85-60,0605/51-94-24 
AUTOMATY ZAROBKOWE - od 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/20-68-51
AUTOMATY ZAROBKOWE AWP typ .owocówka", przero
bione, firmy Bell Fruit, cena • 1.300 zł/szt. Opole, tel. 
0607/38-15-93
AUTOMATY ZAROBKOWE flippery, firmy Williams Shadow 
- 1.800 zł, Williams Creature - 1.800 zł, Party-Zone -1.600 
zł, dużo części flipperów. Wrocław, tel. 0608/59-8541 
AUTOMATY ZAROBKOWE typu: lotki, flippery, symulatory, 
orzeszki, dotykowe-TAB, piłkarze, owoce, pokery, skup, 
sprzedaż, zamiana, goldeny - od 1.000 zł. Żory Katowickie, 
tel. 0601/50-93-73,0601/50-93-72 .

O  AUTOMATY ZRĘCZNOŚCIOWE, flippery, g ry TV, 
symulatory. Dzierżawa i wynajem. Wrocław, teł. 
0501/47-34-11,0604/43-02-18 02022701

AUTOPLAN OPEL AGILA z możliwością zmiany modelu, -
3.000 zł. Wrocław, tel. 0608/36-89-94,071/364-54-86 
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS umowa prowizyjna, war
tość 4.000 zł, - 3.000 Zł. Syców, tel. 062/785-52-08, 
0608/64-27-83
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS konto 12.240 zł (19 rat ♦ 
wpisowe), - 9.000 zł. Tomaszów Bolesławiecki., tel. 
076/818-91-74

AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS spłacone 26 rat po 847 
zł, wartość 22.020 zł oddam za 5.000 zł, stan b. dobry. Wro
cław, tel. 0609/63-76-97
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ 30 rat, 20% taniej, - 5.000 
zł. Wrocław, tel. 071/354-32-71,0501/95-09-12 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ, - 1.000 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 781-99-50
AUTOSYSTEM POLONEZ CARO możliwość zmiany mo
delu, wpisowe 650 zł, talon promocyjny 650 zł, 19 rat, 3 raty 
przedpłacone, wartość 9.990 zł, - 8.500 zł. Głogów; teł. 
0602/52-0643

AUTOTAK FIAT PUNTO wpłaconych 41 rat o wartości
21.000 zł, możliwość zmiany modelu, ważne do 31.05.2001 
r, -15.100 zł. Wrocław, tel. 071/324-27-87,0600/35-33-87 
AUTOTAK FIAT SEICENTO spłacone 55 rat na kwotę 17.000 
zł, możliwość zmiany modelu, - 15.000 zł. Mirsk, tel. 
075/78345-96
BECZKA poj. 1.000 I, - 600 zł. Brzeźnica, gm. Dąbie, tel. 
068/383-21-02
BECZKA ALUMINIOWA owalna, ok. 17001, na ramie z ko
łami 750x20 • 1.000 zł, lub zamienię na kabinę do C-360, lub 
pług obrotowy do C-360. Jawor, tel. 076/870-57-39

HURTOWNIA SORTOWANEJ ODZIEŻY 
UŻYWANEJ Z NIEMIEC OFERUJE 

SZEROKI WYBÓR TOWARU
OP010151

Ś W ID N IC A , tel. 074/851-47-56, 
tel. kom. fr603 629 967,074/853-46-49 wieczorem.

BECZKA METALOWA ocynkowana na płozach, zawór, p oj. 
2.2Ó01. - 550 zł. Bolków, tel. 0604/15-54-31 
BECZKA METALOWA poj. 2001 • 25 zł, naczynie przelewo
we - 25 zł. Jawor, tel. 076/87041-51 w godz. 8-11 
BECZKA METALOWA z blachy kwasoodpomej, 1000-10.000 
I - do 6.000 zł. Opole, tel. 077/469-32-92 
BECZKA METALOWA 60 I - 10 zł/szt: Wrocław, teł. 
071/788-81-65 pogodz. 15
BECZKI METALOWE poj. 200 I, zamykane deklem • 23 
zł/szt. Strzegom, tel. 0601/9249-04 
BECZKI METALOWE poj. 2000 I - 350 zł/szt. Strzelin, tel. 
0604/86-81-97
BECZKI PLASTIKOWE poj. 1201, zamykane deklem, z ob
ręczą- 23 zł/szt. Strzegom, tel. 0601/9249-04 
BECZKI PLASTIKOWE poj. 200 I, • 40 zł. Wrocław, tel. 
071/344-81-91,0503/78-88-26 
BECZKI PLASTIKOWE .boryszew", zakręcane i hoboki, do 
celów spożywczych - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
BRYCZKA KONNA na gumowych kołach, odnowiona (nowe 
drewno), - 3.000 zł. Skokowa, gm. Prusice, tel. 
071/389-97-91,0602/44-34-65 
BUTELKI różne, z transporterami oraz transportery po pi
wie Żywiec -125 zł. Strzegom, tel. 0503/02-24-93 po godz. 20 
BUTLE NA WINO 60, 30, 15 i 5-litrow*- 1,50 zł/l. Brzeg 
Dó(hV, teL 0502/43-40-75
BUTY KOWBOJKI rozm. 36, bogato zdobione, brązowo-wi- 
śniowe, prod. hiszpańskiej, - 150 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0502/4340-75
BUTY KOWBOJKI, nr 42, skórzane, - 50 zł. Wrocław, tel.
321-64-64
BUTY SALOMON gwarancja 2-letnia, nr 47, • 300 zł. Wro
cław, tel. 353-35-72
BUTY WOJSKOWE U.S. ARMY piechoty morskiej, czarne, 
skórzane, wodoodporne, wysokie, sznurowane, rozmiar 9.5, 
nowe, - 220 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05.
CHODZIK DZIECIĘCY, - 30 zł. Gostyń, tel. 065/575-14-32 
CHODZIK DZIECIĘCY, • 50 zł. Wrocław, teł. 071/355-35-09 
CZASOPISKO „AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA’  i inne 
ogłoszeniowe - 80 gr/szt. Wrocław, tel. 0608/84-61-27 
CZASOPISMO „CINEMA PRESS VIDEO”  numery 38-75, 
stan b. dobry - od 1 do 2 zl. Wrocław, tel. 355-37-12 
CZASOPISMO „EASY DEUTSCH”  2 segregatory, 38 eg
zemplarzy, kasety, -120  zł. Strzegom, tel. 0601/08-05-78 
pogodz. 19
CZASOPISMO „EASY ENGLISH” 3 segregatory, 55 egzem
plarzy, kasety - 175 zł. Strzegom, tel. 0601/08-05-78 po 
godz. 19
CZASOPISMO „EASY PC”  numery od 1 do 46, w 2 segre
gatorach, stan idealny - 50 z ł lub zamienię na sprzęt kompu
terowy. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
CZASOPISMO „EASY PC”  od 1 do 48 numeru, segregato
ry, wartość sklepowa ok. 190 zł, cena - 60 zł oraz .Easy 
English", od 1 do 20 numeru, niekompletny zestaw kaset, 
cena - 20 zł lub całość, cena • 70 zł, - 60 zł lub zamienię. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-69-27 (prosić Krzyśka) 
CZASOPISMO „fIL M ” z lat 1995-1997 - 9 zł/szt. Wrocław, 
tel..348-98-25
CZASOPISMO „MOTOR”  tygodniki, 1983/1986 r., 250 szt.
- 80 zł. Kłodzko, teł. 074/867-58-21 
CZASOPISMO „MYZYKA MISTRZÓW”  nr. 1 s 51, nowe ♦ 
segregator, - 260 zł. Wrocław, tel. 071/783-65-67, 
0601/15-39-62

ODZIEŻ UŻYWANA
^  . OP005750

oryginalna
Kłoda 38, tel. 065/538-87-81

CZASOPISMO „PEEP SHOW” oraz..Sexolatki", 125 nume
rów - 200 zł. Złotoryja, tel. 0601/53-93-11 
CZUJNIKI ZEGAROWE 4 szt. -  50 zł/szt. Świebodzice, tel. 
074/854-6447,0606/89-91-86 
.CZYŚCIWO bawełna 50-70%, 20 ton, cena 0,17 zł/kg! Wro
cław, tel. 336-6248

DESKA KREŚLARSKA A0 kompletna, - 250 zł. Chrząsta- 
wa, tel. 071/318-96-84
DESKA KREŚLARSKA SKALA rysownica o wym. 1Ó0 x 70 
cm, nowa, - 200 żł. Oleśnica, tel. 071/314-82-29 
DESKA DO PRZEWIJANIA NIEMOWLAKA, • 40 zł. Wro
cław, tel. 071/787-39-99
DIODY PROSTOWNICZE 200 A, - 20 zł. Wrocław, tel. 
0606/73-75-45
DREWNO KOMINKOWE -110 zł/m3. Jordanów śląski, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/40-2741 
DREWNO KOMINKOWE dąb, brzoza, cena - 85 zł/m3. Le
gnica, tel. 076/854-7845 .
DREWNO KOMINKOWE liściaste, porąbane, cena • 90 
zł/m3. Lubin, tel. 076/847-30-20 
DREWNO KOMINKOWE liściaste, drewno tartaczne • od 
70 zł. Wrocław, tel. 0609/59-02-30 
DREWNO KOMINKOWE • 110 zł/m3, transport gratis (rów
nież skupuję drewno liściaste). Mirosław Pasieka, Wrocław, 
ul. Dolnobrzeska 61c/1. tel. 071/349-21-69 
FARTUCHY ROBOCZE męskie - 12 zł. Wrocław, tel. 
071/369-26-66.0503/04-31-66 
FERRYTOWE RDZENIE KUBKOWE M-26/16. M-30/19, 
prod. Siemens, Polfer, ok. 10000 szt. -1 zł/szt. Wrocław, tel. 
0605/31-99-88
FRAK kolor ciemnogranatowy, 3-częściowy, z atłasowymi 
klapami, rozmiar 184/86/104, stan b. dobry, - 700 zł. Wro
cław, tel. 071/387-83-06,0604/12-86-85 
FUTRO, damskie, długie, na wzrost 165 cm, - 700 zł. Wro
cław. tel. 071/339-27-55
FUTRO Z NOREK czarne, długie, cięte z łapek, - 1.000'zł. 
Wrocław, tel. 0604/5143-01-
GARNITUR KOMUNIJNY czarny, na wzrost 146 cm, -150 
zł: Wrocław, tel. 071/337-16-96 
HEŁM AMERYKAŃSKI M1 z pokrowcem .Woodland", nowy, 
kompletny, -100 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
HUŚTAWKA, -15  zł. Brzeg, tel. 077/444-14-96 
HUŚTAWKA - 20 zł, krzesełko ♦ stolik do karmienia dziecka 
-100 zł, wózek • 100 zł, ubranka od 2 zł,'buciki • 5 zł. Brzeg 
Opolski, tel. 077/416-12-77
HUŚTAWKA ławka z materacami, - 300 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
KABINY WC plastikowe, 3 sztuki -1.000 zł/szt. Legnica, tel. 
076/855-30-50
KALENDARZE Tewo, Tepol, biurkowe, jednoplanszowe, 
kuchenne, kieszonkowe i inne • od 1.5-17 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0606/82-81-56
KARTA RABATOWA 10% taniej, która upoważnia do zaku
pu kuchni Forte z 10% rabatem, w sklepach całej Polski, 
cena 100 zł. Legnica, tel. 076/862-09-30 
KARUZELA CHICCO nad łóżeczko, stan idealny, nowy wzór, 
-150 zł. Wrocław, tel. 3724446 
KLOCKI LEGO 8459,8868,6473,8235,6781 i inne, • 450 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-6447,0606/89-91-86 
KOLEJKA ELEKTRYCZNA TT makieta, kompletna, • 500 
zł. Wrocław, tel. 0501/44-86-70 ,
KOŁA DO WOZU drabiniastego, 8 szt., orczyki konne • 50 
zł/szt. Otoki, gm. Biała Prudnicka, tel. 077/437-60-55 
KOŁA DREWNIANE DO WOZU ozdobne - 60 zł/szt., or
czyk wiszący • 60 zł. Lubin, tel. 06^3/25-31-59 
KONTENER CHŁODNICZY pow. 2 0 m3, 2-letni, agregat, -
6.500 zł. Gubin, tel. 068/35941-09,35941-07 
KONTENER CHŁODNICZY do przewozu i sprzedaży lodów

P la r w s z a  f i r m a  w  P o l i c a ,  r e a l iz u ją c a  k o m p le k s o w a  
u s łu g i  ś lu b n a  w  a y a ta m ie  r a t a ln y m  n p . 
strojenie kościołów, gra na skrzypcach Ave Maria, 

raatauracła.podf6te poślubne-Włochy od 512 zł.l wiele Innych usług.

Wynajem Limuzyn
D o  P a ń s tw a  d y a p o z y c j l:C a d l l la c ,  L in c o ln ,  R o l la  R o y ce .
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i mrożonek, 8-drzwiowy, stan b. dobry, przygotowany do 
montażu na Stara 742, - 14.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-33-39,071/310-30-13 
KONTENER OCEANICZNY 20-stopowy, - 4.800 zł. Wrocław, 
tel. 0603/13-91-01
KONTENER OKRĘTOWY, 1995 r. czerwony, stan b. dobry, 
dł. 6 m, - 5.500 zł. Działosza, gm. Syców, tel. 062/785-16-25 
KONTENER PALIWOWY 10.0001, • 20.000 zł. Poznań, tel. 
061/813-35-39
KONWIE ALUMINIOWE poj. 2 5 1,30 szt., na miód lub mle
ko - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 357-10-93 
KOŃ NA BIEGUNACH oraz na kółkach, kpi., stan dobry - 
60 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/78243-16 do godz. 17 •
KOŃ NA BIEGUNACH .GALOP' na 3 kołach, - 300 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-51-61
KOSZE GITER BOKS - 80 zł/szt. Bralin, woj. kaliskie, tel. 
0503/01-52-50^
KOSZULKA ADIDAS Bayernu Monachium, oryginalna z logo 
Opel, dla kibica, bez numeru i nazwiska, duży rozmiar, cena 
110 zł. Legnica, tel. 076/722-78-10 
KRAWAT różne, ok. 1000 szt., prod. zachodniej, mało uży
wane, stan dobry, ceną - 2 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-14-70 
KRZESEŁKO DZIECIĘCE + stolik, • 70 zł. Brzeg, tel. 
077/444-14-96
KRZESEŁKO DZIECIĘCE COMBI drewniane. 2-funkcyjne, 
tzn. krzesełko do stołu z własnym.blatem (dla małych dzie
ci), po rozebraniu krzesiko ze stolikiem (dla większego dziec
ka), z obiciem 4  obicie pod rączki, stan b. dobry, - 90 zł. 
Zalipie, gm. Platerówka, tel. 075/722-11-91 
KSIĄŻKI DO KOMPUTERA do nauki programów, różne, cena 
15 zł/szt. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KSIĄŻKA KODÓW wytwórni i fabryk produkujących sprzęt 
wojskowy i uzbrojenie dla Wermachtu do 1944 r. „Das Gros- 
se Code Buch 1944*, 500 stron, nowa, • 100 zł. Wrocław, 
tel. 0603/76-55-05
KSIĄŻKI wojskowe, historyczne, marynistyczne, komiksy,
koperty okolicznościowe, proporczyki, widokówki, kufle -10
zł/szt. Brzeg Dolny, tel. 0502/4340-75
KUCHNIA POLOWA wojskowa, nowa, nie używana, -1.500
zł. Marcinkowice, tel. 0607/08-74-63
KUPIĘ STYCZNIKI ID, IDX różne typy. Nysa, tel.
077/433-76-07
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla początkująćybh, ka
sety ♦  ćwiczenia, - 75 z ł. ., tel. 0502/13-75-85 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ESKK dla początkujących 
(z kasetami), - 350 zł. Polkowice, teł. 0608/67-51-05

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO profesjonalny, kasety vi- 
deo i magnetofonowe, testy, książki, ćwiczenia, ukończenie 
gwarantuje bezproblemowe porozumiewanie -1.000 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0502/17-67-85
KURTKA SKÓRZANA Rothmans, nowa, nie używana, bia- 
ło-fioletowo-różowa, może być na motor, rozmiar M, -1.200 
zł. Prochowice, tel. 0608/77-57-63 
KURTKA SKÓRZANA damska, r 250 zł. Wrocław, tel. 
071/357-65-72

O  KURTKI SKÓRZANE damskie, męskie, młodzie
żowe, różne fasony, ko lory i rozmiary. Wrocław, 
tel. 071/360-16-42, 0503/64-304 0 8101103t

LAMPY JARZENIOWE nowe, prod; niemieckiej, wszystkie 
zabezpieczenia, - 75 zł. Lubin, tel. 076/749-01-26 
LAMPY JARZENIOWE w obudowie, 2x40 W, - 35 zł. Wro
cław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 
miejsc, z blachy aluminiowej, powlekanej w kolorze bia
ło-czerwonym, adaptacja ciągnika, - 65.000 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-1940 
MIENIE ZABUŻAŃSKIE zarejestrowane, o wartości
1.175.000 zł, sprzedam za, - 860.000 zł., tel. 0600/10-78-17 
MILITARIA : hełmy, menażki, manierki, pasy parciane, tor
by polowe, koce wojskowe, skarpety wojskowe, maski p.gaz, 
kombinezy OP1, OP2, łącznice polowe, łopatki, telefony por 
lowe, swetry, wojskowe, nowe, ceny 5-60 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0603/76-55-05
MISKI PORCELANOWE dla zwierząt • 1.50 zł/szt. Kamien
na Góra, tel. 075/744-32-80,0602/80-01-36 
NAGROBKI GRANITOWE z ciemną tablicą, litery, montaż i 
transport do 1.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-82-53 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z-pasjonatami teatru, aktorami, 
literatami. Wrocław, tel. 329-1646 (pn.-pt.), 15-17 
NOSIDEŁKO MAXI-COSI do 10 kg, z funkcją fotelika samo
chodowego, -110 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22 
OBRAZY OLEJNE - od 500 zł. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-83-12
ODZIEŻ NIEPRZEMAKALNA wojskowa: płaszcz, sztormiak, 
kurtka, spodnie, gumowce, w cenie 20-90 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/362-65-93,0605/76-57-97 
ODZIEŻ WOJSK AMERYKAŃSKICH .U.S. Army*, spodnie 
.Woodland*, .Pustynna Burza* od 50 zł/para, bluzy .Wo
odland”, .Pustynna Burza* od 35 zł/szt., podkoszulki, ma
nierki, ładownice, czapki .Woodland* -1 8  zł/szt. Wrocław, 
tel. 0603/76-55-05

0  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sp o rto w e , 
dziecięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli - od 
3 zł. Legnica, tel. 076/856-48-66, 0604/16-17-18 
84014771

OSCYLOSKOP - 2.000 z ł . ., tel. 0602/12-05-73 
PALETY DREWNIANE -. 5 zł/szt. Jordanów Śl., tel. 
071/316-fl)-74
PALETY DREWNIANE 600x800 mm • 4.50 zł/szt. i 800x1200 
mm • 8 zł/szt., 1000x1200 mm -. 14 zł/szt. Polanica Zdrój, 
tel. 0608/18-61-34
PAPIER KARBOWANY w belach. Jawor, tel. 076/870-65-50, 
0606/19-10-59
PARALIZATOR POCKET SPECIAL MILITARY pałka elek
tryczna, 250 tys. V, dł. 25 cm, zasilanie 2<x 9V, prod. nie
mieckiej .- 300 zł. Legnica, tel. 076/862-35-74 
PARALIZATOR POCKET SPECIAL MILITARY dł. 25 cm, 
zasilanie 2 x 9 V, prod. niemieckiej, - 300 zł. Legnica, tel. 
076/862-35-74
PIELUCHY LIBER0110 szt, - 50 zł. Wrocław, tel. 786-93-02 
PIELUCHY LIBERO 5-8 kg, 110 sztuk, 5 opakowań po 22 
szt, - 50 zł. Wrocław, tel. 0602/65-51-89 
PIELUCHY PAMPERS, 20 r . , , pakowane po 100 szt., cena 
od 0.47 zł/ szt w zależności od rozmiaru. Wrocław, tel.
325-06-34

PIERŚCIONEK Z BRYLANTAMI rozm. 21. - 1.200 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-3648 
PLAN „WYSTAWEK”  w Niemczech, 2 rejony, 160 miejsco
wości, aktualne, sprawdzone - 30 zł lub zamienię n& aktual
ny plan wystawek na płd. od Frankfurtu. Lisowiće, tel. 
076/85840-65,0608/53-22-16 
PLAN „WYSTAWEK”  na cały rok oraz spis punktów LPG w 
Niemczech, - 50 zł. Kożuchów, tel. 068/355-53-10, 
0608/07-90-16
PLAN „WYSTAWEK” na cały rok (Niemcy), - 80 zł. Twardo
góra, woj. wrocławskie, tel. 0607/74-03-26 
PLAN „WYSTAWEK”  w Niemczech, do końca roku, różne 
kalendarze, - 50 zł. Wałbrzych, tel. 0602/58-28-20 . 
PLANDEKA 3,4m x 5,6m, nowa, materiał holenderski, • 420 
zl. Świdnica, tel. 074/853-72-77 
PŁASZCZ DAMSKI długi, stan b. dobry + kurtka skórzana 
gratis. -110 zł. Złotoryja, tel. 076/87847-04 
PŁASZCZ WERMACHTU stan średni, - 600 zł lub zamienię 
na militaria. Grodków, tel. 0604/71-28-60 
POJEMNIKI NA OLEJ OPAŁOWY lub wodę, wym. 155 x 75 
x 155 cm, poj. 1600 I - 400 zł/szt. Świebodzice, tel. 
074/8544843
POŚCIEL PUCHOWA dla dziecka, • 150 zł. Wrocław, teł. 
0609/49-48-91
POZNAM PANIĄ 30-55 lat, przystojny 35-latek, w celu to
warzyskim. Wrocław, tel. 0502/94-06-15 
POZNAMY PANÓW którzy potrzebują towarzystwa, Polko
wice i okolice. Polkowice, tel. 0602/33-66-88 
POZYTYWKA nad łóżeczko, -15 zł. Wrocław, tel. 353-03-52 
w godz. 8-12‘
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ dla dziecka, które jesz
cze nie było na wakacjach, PKO BP O/Świdnica 
10205138-27371-27041.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ mąż je$t na rencie, ja 
jestem bez pracy, mamy dwoje dzieci, zalegam z opłatami 
za prąd i gaz, dziękuję ludziom dobrej woli, nr konta 33 
10205138 532902765 PKO BP O/Świdnica..
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na leczenie chorego syna
1 męża, mamy tylko jedną pensję, skromną, która nie wy
starcza na jedzenie, nie mamy nawet swojego mieszkania, 
nr konta: BSK RCO, 10501575 - 2239086479..
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na I Komunię św., jeste
śmy bez pracy i zasiłku, nie mamy nikogo, w 4 osoby żyjemy 
za 250 zł/mies., dziękuję ludziom dobrego serca, nr konta 
BZ SA, O/Bystrzyca Kłodzka 11201535-242181-1704. By
strzyca Kłodzka
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ mąż miai zawał, jest bez 
pracy i świadczeń, wychowuję troje dzieci, zalegam z opła
tami, brakuje pieniędzy na lekarstwa, proszę ludzi dobrego 
serca, za co z góry dziękuję PKO Oddział Głuchołazy 
10203730-97071-270-41 -111. Głuchołazy

PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ mamy małe dziecko i nie 
mamy gdzie mieszkać, za każdy datek nawet skromny ser
decznie dziękujemy. Nr konta WBK10901551-17297-17044 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem po ciężkiej ope
racji guza, tętniaka, mam 470 zł renty, mam 2 dzieci, zale
gam z opłatami, PKO BP S.A/O.Oleśnica 60 10205297 
877589380. Oleśnica
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem samotnym ojcem 
wychowującym dziecko z porażeniem mózgowym, po ope
racji nie mogę podjąć pracy. Czesław Kąkol, 50-307 Wro
cław, ul. Wyszyńskiego 112/3
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem bez pracy, nie 
mam środków do życia, jestem zadłużona w banku, choruje 
mi dziecko, czeka je operacja, z góry dziękuję za pomoc,
BŚK Nysa/OT-W. 1050 1490-2244082265.,
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jesteśmy z mężem i 2 
dzieci u teściowej, nie mamy mieszkania, chcemy dokoń
czyć budowę domu, potrzebujemy trochę gotówki, jesteśmy 
zadłużeni w banku, z góry dziękujemy, Wrocław, BSK SA, 
10501575-2211156 506. „  tel. 0605/8249-57 
PRZEKAŹNIKI KONTAKTOWE 6V, 12V, 24V, ok. 4000 szt.
- 30 gr/szt. Wrocław, tel. 0605/31-99-88
PRZEWODNIK PO LONDYNIE duży, nowy, mapki, ceny,
wyślę, - 30 zł. Kępno, tel. 062/781-29-21
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DOM białe tło, duża powierzch- ^
nia. Maniów, tel. 071/316-82-05
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ posiadam miejsce przy
głównej trasie na Zieloną Górę. Wrocław, tel. 071/349-27-07
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie.
Wrocław, tel. 0603/85-13-62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD VW Transporter bla
szak. Czernica, tel. 071/318-57-56 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD marki Polonez, ćzer- 
wony, miesięcznie ok. 1500 km, Jelenia Góra i okolice. Jele
nia Góra, tel. 075/641-39-03 po godz. 16 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD TAXI. Nowa Ruda. 
tel. 0605/15-11-05
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD ciężarowy, nowa 
plandeka. Oława, te l. 071/31-3-91-83 wieczorem, 
0601/89-04-35
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Atu. Świd
nica, tel. 074/853-80-58,0601/05-89-68 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD taksówkę. Wrocław, 
tel. 071/348-50-06,0601/76-37-32 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD rajdowy. Zdzieszo
wice, tel. 077/484-45-43
PUDEŁKA 210 x 140 x 55 mm; plastikowe, zatrzaskowe • 2 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/363-43-36 
PUDEŁKA NA CD puste -1  zł. Wrocław, tel. 0502/13-09-34 
REKLAMA DWUSTRONNA o konstrukcji stalowej, 2 x 6 m, 
mieszcząca się przy autostradzie między Legnicą a Wrocła
wiem, słupek 121/4 od Legnicy, opłacona na 4 lata, do 
12.2003 r, - 8.000 zł + VAT. Legnica, tel. 076/850-67-88 
REKLAMA PODŚWIETLANA obustronna, - 350 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-51-61
SAMOLOTY DO SKLEJANIA skala 1:72 - od 10zł do 30 zł; 
Wrocław, tel. 0605/95-82-06
SIATKA maskująca, nowa, • 300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-3347,0605/64-41-08 ą

SKARPETY, RAJSTOPY ód 30 zł. Wrocław, teł 
071/788-29-62 wieczorem
SKÓRY Z LISÓW rudego, garbowane (50 szt.) -100 żł/szt. 
Krotoszyn, tel. 0606/31-68-84 
SKRZYNKI PLASTIKOWE .20’  i .12" -1  zł/szt. Wrocław, 
tel'. 0501/25-94-14
SŁOIKI poj. 0,91, nowe, każda ilość - 0,60 zł/szt. Chojnów,
4el. 076/818-87-58
SŁOWNIK WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY 30 tomów, 
najnowsze wydanie oraz odstąpię dalszą subskrybeję, -1.500 
zł. Laski, gm. Złoty Stok, tel. 074/817-79-05 - 
SPODNIE CIĄŻOWE krótkie, - 85 zł. Wrocław, tel. 3724446 
SPODNIE CIĄŻOWE stan idealny, • 100 zł. Wrocław, teł. 
071/787-39-99
SPODNIE LEVPS 501, WRANGLER koszulki diesel, -110 
zł. Wrocław, tel. 0607/03-07-92 
SPODNIE OGRODNICZKI damskie, dla kobiety ciężarnej, 
firmy .Mama i ja*, mało używane, - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/349-30-30
SPODNIE OGRODNICZKI ciążowe, 2 szt. - 40 zł/szt. Wro
cław, tel. 327-63-71'
SPODNIE OGRODNICZKI ciążowe, z dżinsu niebieskiego, 
rozmiar 38 - 50 zł. Wrocław, tel. 071/322-23-56 
STROIK ŚLUBNY na głowę, kompozycja (margeritki i sto
krotki z zielonymi listkami), b. elegancki i ładny, • 30 zł. Wro
cław, tel. 071/321-2645 po godz. 19,0600/15-63-79 
STYCZNIKI : ID3, ID4, ID7, IDX 23, IDX 31, IDX 41, nie 
używane. Chojnów, teł. 0602/31-28-77.
SUKIENKA DO CHRZTU, + kapelusik, stan b. dobry, rozm.
74-80 cm, - 45 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-03 po 
godz. -16
SUKIENKA KOMUNIJNA, + dodatki (wianek, torebka, b u ty ^  
i inne), -100 zł. Strzelin, tel. 071/392-25-20 -
SUKIENKA KOMUNIJNA stan b. dobry, cena -150 zł oraz 
szata liturgiczna dla dziewczynki, cena - 50 zł: Wrocław, teł. 
071/368-1246
SUKIENKA KOMUNIJNA wzrost 135-140 cm, elegancka,
ze wszystkim i dodatkami, • 150 zł. Wrocław, tel.
071/368-76-49,0502/68-0246
SUKIENKA KOMUNIJNA góra z gipiury, dodatki, rękawicz-
ki, torebka, wianek, na wzrost 140 cm, stan b. dobry, -150
zł. Wrocław, tel. 071/785-08-99
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40, z odkrytymi ramionami, długie
rękawy, po czyszczeniu, buty (2 pary) gratis, stan idealny, -
700 zł. Jawor, tel. 076/870-56-07
SUKNIA ŚLUBNA biała, z szantungu, rozm. 38, kupiona w
salonie, firmy Cymbeline, dopinane rękawy, koło + dodatki.
Jelenia Góra, tel. 0606/97-94-10
SUKNIA ŚLUBNA biała, b. ładna, z krótkimi koronkowymi
rękawami, rozmiar 38, na wzrost 165 cm, - 200 zł. Jelenia
Góra, tel. 0607/75-59-53 . .
SUKNIA ŚLUBNA 2001 r, kolor eeru, rozmiar 38, wzrost 
168-172, gorset + spódnica atłasowa, na ramiączkach, szał. 
welon, stroik, rękawiczki, buty, • 800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-85-27 po 16
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 3840, z dodatkami, stroik, we
lon, rękawiczki, - 550 zł. Kłodzko* teł, 074/867-72-25 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38,160 cm, stan b. dobry, - 200 zł. 
Krzydlina Mała, tel. 071/389-02-27 ' ^
SUKNIA ŚLUBNA, krótki rękaw, zdobiona różami, na wzrost
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175 cm, rozm. 40-42. góra z gipiury, rękawiczki, stroik. - 200
zł. Legnica, tel. 076/722-90-64
SUKNIA ŚLUBNA model francuski,, kupiona we Wrocławiu
+ welon, stroik i rękawiczki, - 600 zł. Legnica, tel.
076/722-34-81
SUKNIA ŚLUBNA w idealnym stanie, biała, rozmiar 38-40, 
wzrost ok, 162 cm, * 500 zł. Lubin, tel. 076/844-55-83 
SUKNIA ŚLUBNA bardzo elegancka, kolor ecru, I właści
ciel, kupiona w salonie, firmy Elizabeth, góra gorsetowana, 
rękawy opadające na ramiona, dół na kole, -1.100 zł. Ostrze
szów, tel. 062/730-41-24
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40, atłasowa, bogato zdobiona, na 
kole, czyszczona, stan b. dobry, - 450 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-70-53,0607/54-66-20 
SUKNIA ŚLUBNA z trenem podpinanym, model angielski, 
rozmiar 36/38, krótki rękaw, stan idealny, biała + dodatki, 
bogato zdobiona, - 700 z). Sobótka, tel. 071/346-16-00 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38/40, na wzrost 170 cm, dekolt 
Caro, z krótkimi rękawami, dodatki, - 500 zł. Sobótka, tel. 
071/390-31-69
SUKNIA ŚLUBNA, z krótkimi rękawami, rozmiar 44, wzrost 
170 cm, + dodatki, stan b. dobry, • 200. zł. Strzeszów, tel. 
071/312-83-32
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40, góra z gipiury, dół z atłasu, z 
krótkimi rękawami, prosta, lekko rozkloszowana do dołu, ♦ 
długi welon, rękawiczki, dodatki, na wzrost 160 cm, stan ide
alny, - 200 zł. Świdnica, tel. 074/852-19-50 
SUKNIA ŚLUBNA, rozm. 36, zdobiona niebieskimi kwiata
mi, elegancka, skromna, wyczyszczona, - 370 zł. Świdnica, 
tel. 074/830-37-43,0606/69-59-63 
SUKNIA ŚLUBNA w kolorze ecru, rozm. 36/38, dół posze
rzony, gipiura, ozdobiona różyczkami, krótkie rękawy, po pra
niu chemicznym + 9 kwiatów do włosów i rękawiczki, - 650 
zł. Wrocław, tel. 071/344-62-36,0604/47-56-56 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 170/38, gipiura, krótki rękaw, dół 
z satyny, czyszczona, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/351-39-73 
SUKNIA ŚLUBNA biała, matowy atlas, mgiełka z tiulu, mały 
tren, rękaw 3/4, rozmiar 39, na wzrost 168/170 cm, dodatki, 
nowa perelina, fryzura ślubna gratis, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/337-16-96
SUKNIA ŚLUBNA welon, rękawiczki, - 300 zł. Wrocław, tel.
071/368-14-90,0607/57-59-46
SUKNIA ŚLUBNA z kolekcji francuskiej, krótki rękaw, kolor
kremowy, z delikatnym trenem, welon, elegancka, skromna,
w b.dobrym stanie. Wrocław, tel. 0603/43-97-39
SUKNIA ŚLUBNA CYMBELINE typ Jousse, rozm. 38, kolor
ecru, wzrost ok. 160 cm, fantazyjnie udrapowana tablierem
wokół talii, elegancka, używana 1 raz, - 1.350 zł. Wrocław,
tel. 071/789-61-76 po godz. 18
SUKNIA ŚLUBNA błękitna, do ślubu cywilnego, na wzrost
164 cm, nowa, - 500 zł, Wrocław, tel. 0605/07-08-70
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozmiar 38, wzrost 170 cm, krótki
rękaw, kupiona w salonie, wyczyszczona, wszystkie dodatki
- 500 zł. Wrocław, tel. 0601/05-03-97
SUKNIA ŚLUBNA wzrost 180 cm, bez rękawów, na ramiącz- 
kach, - 300 zł. Wrocław, tei. 0501/93-48-22 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38/40, wzór francuski, dopinany 
tren i sukienka krótka kremowa, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0607/47-62-35
SUKNIA ŚLUBNA biała, szyta z klinów, z jedną szelką zapi
naną na szyi, odkryte plecy, styl włoski, typ Loreta. z błysz
czącej satyny, tren 30 cm, rozmiar 39-40, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/324-63-80
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36-37, góra dopasowana, na ra- 
miączkach, dół szeroki na kole, wraz z dodatkami (welon, 
rękawiczki, stroik) - 250 zł. Wrocław, tel. 071/783-87-86 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, odpinany tren, raz używana, 
góra: gorset wiązany, z gipiury, opuszczane ramiona, dół z 
szantungu na kole, ozdobne różyczki w kolorze łososiowym,
- 650 zł. Wrocław, tel. 0607/14-95-24
SUKNIA ŚLUBNA, rozm. 44, możliwość poszerzenia, gor
set i rękawki z włoskiej koronki, odkrywane ramiona, dodat
ki, z salonu, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/372-99-86 
SUKNIA ŚLUBNA biała, tren, haftowana z perłami, peleryn
ka, stan b. dobry, z Francji, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/784-37-09

^ S U K N IA  ŚLUBNA francuska, Cymbeline, kolor ecru, góra z 
^ g ip iu r y ,  dół z tafty, z trenem, rozmiar 38-40, na wzrost 168 

cm, ♦ halka na kole. Wrocław, tel. 0603/31 -63-52 
SUKNIA ŚLUBNA szyta na wzór francuskiej firmy Herve,
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gorset z żakardu, spódnica z szatungu, różyczki, czyszczo
na, b. ładna, z 2000 r, • 550 zł. Wrocław, tel. 338-28-16 
SUKNIA ŚLUBNA, z tafty, z krótkim rękawem, szalowy koł
nierz, na kole, b. ładna, haftowane naszywki, • 200 zł. Wro
cław, tel. 321-39-08
SUKNIA ŚLUBNA, rozmiar 38, na wzrost 164 ęm, na kole, 
dół prosty, wiązana z tyłu, stan b. dobry, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 0601/85-90-55
SUKNIA ŚLUBNA Cymbeline, model .Lunę”, rozm. 40, na 
szczupłą osobę, kolor ecru, halka na kole, kupiona za 2.150 
zł, -1.300 zł. Wrocław, tel. 329-58-61 po godz. 17 
SUKNIA ŚLUBNA sprowadzona z Francji, rozmiar 38/40, 
wzrost 165/170 cm, góra - gorset zdobiony francuskim ha
ftem, odkryte ramiona i dekolt, dół zdobiony różami oraz 
delikatną francuską koronką przeplataną falbanami, długi 
odpinany tren, kapelusz, rękawiczki, • 550 zł. Wrocław, tel. 
357-89-98
SUKNIA ŚLUBNA, rozmiar 40-42, wzrost 174 cm, jeden raz 
używana, wyczyszczona chemicznie oraz dodatki, • 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-28-89
SUKNIA ŚLUBNA, model francuski, na kole, rękaw 3/4, roz
miar 38, stan idealny, • 550 zł. Wrocław, tel. 355-84-89, 
0607/71-34-29
SUKNIA ŚLUBNA, góra ż gipiury, krótki rękaw, prosta, na 
wzrost 170 cm, rozm. 40/42, welon, rękawiczki, stan ideal
ny, - 260 zł. Złotoryja, tel. 076/878-73-80 .
TABLICA REKLAMOWA aluminiowa, panele, blacha ocyn
kowana, efektowny wygląd, wym. 3000 x 2000 mm -1.500 
zł, pręt stalowy, HGS, fi 25, dł. prętów, 5,8. mb -1.50 zł/kg. 
Wrocław, tel. 071/372^62-45,071/318-03-43 
TAŚMA KLEJĄCA przeźroczysta, 100 szt., 1.1 zł/szt. Wro
cław, tel. 350-94-75
TOR WYŚCIGOWY elektryczny, z samochodami, tor kpi., 
mało używany, stan dobry • 70 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 .. 
TRANSPORTER o poj. 1 I. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-00-53
TRANSPORTERY plastikowe, monopolowe, po winie i wód
ce, ok. 200 szt., cena 1 zł/szt. Herby, tel. 034/357-41-32 
TWORZYWO SZTUCZNE POLIWĘGLAN przemiał oraz po
lipropylen i włókno szklane • 2 zł/kg. Ludów Śl., powiat Strze

l i n ,  tel. 071/393-32-62
UBRANKA DZIECIĘCE ceny od 5 z ł. Brzeg, tel. 
077/444-14-96

UBRANKA DZIECIĘCE • od 1 zl/szt., rozm. 62-86. Opole, 
tel. 0608/44-77-76
UBRANKA DZIECIĘCE: kombinezony zimowe, dla dziecka 
12-miesięcznego - 30 zł/szt., śpiochy - 6 zł/szt. Świebodzi
ce, tel. 074/854-53-53
UBRANKA DZIECIĘCE od 1.5 do 3.5 lat, bluzy, bluzeczki z 
krótkim rękawem, komplety letnie, spodnie ogrodniczki, czap
ki płócienne i welurowe, dresy, nie zniszczone, po jednym 
dziecku oraz sandały skórzane, kapcie, kalosze, rozmiar 
15-17.5, stan b. dobry, cena od 3 do 20 zł. Wrocław, tel. 
071/336-67-04
UBRANKA DZIECIĘCE używane, całoroczne, od 3 do 18 
mies., cena 2-15 zł/szt. Wrocław, tel. 071/793-43-34 
UBRANKA DZIECIĘCE do 4 mies., firmowe, stan idealny, 
od 20 zł. Wrocław, tel. 071/787-39-99 
UBRANKA DZIECIĘCE od 1.5 roku do 3 lat, w większości 
dla chłopca, już od 10 zł/szt. Wrocław, tel. 071/372-44-46 
UBRANKA DZIECIĘCE do 6 mies., ceny od 10 Zł/szt. Wro
cław, tel. 071/784-66-21,0607/69-71-32 
UBRANKA DZIECIĘCE 50-114, buty dziecięce 20-26, pie
luchy tetrowe (nowe), ceny od 2 zł. Wrocław, tel. 
071/360-82-62,0606/37-22-74 
UBRANKO DO CHRZTU „PAJACYIC buciki, beret, atłaso
we, rozm. 68-74, - 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-24-55 
UPOMINKI różne, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0503/73-69-33 
WAGON KOLEJOWY .salonka”, mieszkalny, luksusowy, dł.
8.3 m, pow. 21.5 m2, do Zamieszkania od zaraz, ogrzewany, 
-17.500 zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-59 
WAGON KOLEJOWY przystosowany na domek letniskowy, 
z podwoziem, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
WALIZKA podróżna, duża, szara, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/321-94-74
WIELKA ENCYKLOPEDIA ROSYJSKA (50 tomów), -12.000 
zł. Bogatynia, tel. 075/773-27-96 
WÓZ KONNY DREWNIANY stan dobry, sieczkarnia. - 550 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-27-50 po godz. 20 
WÓZEK DZIECIĘCY, - 50 zł. Brzeg, tel. 077/444-14-96^ 
WÓZEK DZIECIĘCY granatowo-pomarańczowy, głęboki + 
spacerowy, kosz, siatka/torba przy rączce, folia przeciw
deszczowa, stan b. dobry, - 120 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0609/16-82-58
WÓZEK DZIECIĘCY granatowy w żółtą kratkę, 3-funkcyjny, 
pokrowiec, folia przeciwdeszczowa, siatka na zakupy, cena 
sklepowa - 600 zł, -150 zł. Chojnów, tel. 076/818-66-74

Hurtowa sprzedaż
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WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO OF ROAD spacerowy, z funk
cją głębokiego, z 2000 r., szybka na budzie, kosz na zakupy, 
ochraniacz na nógi, niebiesko-żółto-zielony, duże koła (z przo
du podwójne, skrętne), stan b. dobry, - 420 zł. Chrząstawa, 
tel. 071/318-97-65
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, • 50 zł. Gostyń, teł. 
065/575-14-32
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK nowy ♦ nowe koła, - 450 zł. 
Jaworzyna śląska, tel. 074/858-70-40 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki ze spacerówką-100 zł. Jele
nia Góra, tel. 0607/82-89-97
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, głęboki, granato
wy, środek w kratkę, buda z okienkiem, podwójne koła, śpi
wór, folia. -  350 zł. Legnica, tel. 076/722-94-15 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA granatowo-biały, duże 
chromowane koła, stan idealny, - 600 zł. Lubin, tel. 
076/844-73-30
WÓZEK DZIECIĘCY Inglesina Alice, granatowy w białe pasy, 
duże koła, zawieszenie, torba, folia, wentylacja, koszyk na 
zakupy, - 700 zł. Lubin, tel. 076/842-70-55 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACCO 2-funkcyjny, niebiesko-żółta 
krata, koła skrętne, łatwy w składaniu, folia, zadbany, uży
wany 5 mies., z koszem na-zakupy, - 450 zł. Lubin, tel. 
076/846-76-02,0605/69-96-37 
WÓZEK DZIECIĘCY. -150 zl. Lubin, tel. 076/749-55-14 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, z parasolką, stan dobry - 
80 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki + spacerowy, stan b. dobry, - 
300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-35-32 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, na dużych kołach, mało 
używany, granatowo-żółty, stan b. dobry,- 250 zł lub zamie
nię na wózek.głęboki. Prochowice, tel. 076/858-48-43 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki i spacerowy, stan b; dobry - 
400 zł. Sobótka, tel. 071/316-21-71 
WÓZEK DZIECIĘCY POLAK 2-fiłnkCyjny, stanj}. dobry, + 
folia ochronna, - 250 zł. Świdnica, tel. 074/852-19-50 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, rozkładany, na 
dużych kołach, stan idealny, - 220 zł. Świdnica, tel. 
074/852-19-69
WÓZEK DZIECIĘCY COSCO dla bliźniaków (.jedno ża dru
gim"), spacerowy, prod. USA, - 450 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-53-53
WÓZEK DZIECIĘCY, 3-funkcyjny, przekładana rączka, re
guł. podnóżek, duże koła, pokrowiec na nogi, kosz, plecak, 
stan b. dobry, używany 3 mies., na gwarancji, łatwo składa
ny, cena sklepowa 570 zł, - 399 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-19-49
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO granatowy, spacerowy z wy
kończeniem w pomarańczowo-żółtą kratkę, pokrowiec na 
nogi, kosz na zakupy, budka z szybką, odczepiana półka, 
skrętne koła, stan b. dobry, - 260 zł. Twardogóra, tel. 
071/315-89-56
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, typ .parasol
ka", błękitno-turkusowy, z budką i pokrowcem, stan b.' do
bry, - 300 zł. Wałb'rzych, tel. 074/846-81-21,0602/84-62-71 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA, funkcja głębokiego, niski, 
przekładana rączka, stan b. dobry, • 350 zl. Wałbrzych; tel. 
074/664-24-55
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, + podkładka do przewija
nia, leźaczek i huśtawka, • 300 zł. Wrocław, tel. 
0609/49-48-91
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK dla bliźniaków, spacerowy, je
den za drugim, podwójne skrętne koła, kosz na zakupy, sie
dzenia rozkładane do spania, stan b. dobry, - 300 zł. Wro
cław. tel. 071/355-19-60,0501/09-92-18 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA oryg., głęboki, stylowy, 
duże chromowane koła, biało-niebieski (bez wzoru), mało 
używany, stan b. dobry (taki sam stoi na wystawie sklepu 
przy pl. Legionów), cena nowego 1.850 zł, • 799 zł. Wro
cław, tel. 0502/31-65-51
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO CROSS, 2-(unkcyjny *  śpi- 
wór, folia przeciwdeszczowa, stan b. dobry, - 450 zł. Wro
niaw, tel. 0606/14-71-02
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK przekładana raczka, buda, 
pokrowiec, mały kosz, dwie pozycje leżenia, ciemnozielony 
we wzory, -170 zł. Wrocław, tel. 0606/99-35-86 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO rozkładany do spania, 
budka, pałąk, b. lekki, stan b. dobry, regulacja podnóżka, • 
130 zł. Wrocław, tel. 071/781-94-74,071/786-49-44 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA bez budki, pałąk, rozkła

dany, stan b. dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 071/781:94-74, 
071/786-49-44
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, rozkładany do le
żenia, skrętne koła, pokrowiec na nogi, kosz, - 200 zł. Wro
cław, tel. 784-83-60
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK typ Jabamba", może być dla 
noworodka, • 350 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
WÓZEK DZIECIĘCY Roan, 3-funkcyjny, w czerwono-zielo- 
ną kratkę, stelaż ciemnozielony, śpiwór, parasolka, rozkła
dany do spania, - 200 zł. Wrocław, tel. 353-88-67, 
0501/43-54-81
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, 3-funkcyjny, stan ideal
ny, mało używany, zgrabny, granatowy w żółte "misie" + 
ubranka, - 450 zł. Wrtfcław, tel. 321-12-69 
WÓZEK DZIECIĘCY Implast, na gwarancji, granatowy, te
renowy, przekładana rączka, 3-funkcyjny - 450 zł, ubranka • 
od 10 zł. Wrocław, tel. 784-86-21,0607/69-71-32 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO Belle Epoque, granatowo-bia
ły, 2-funkcyjny, wentylacja, zagłówek, atrakcyjny wzór, - 400 
zł. Wrocław, tel. 071/364-49-43,0608/30-88-84 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, roczny, stan dobry, -150 
zł. Wrocław, tel. 071/350-04-03 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO głęboki, ♦ spacerów* 
ka, 2-funkcyjny, najnowszy wzór, śpiwór, nakrycia, duża tor
ba, folia, regulowany podgłówek, lekki, - 730 zl. Wrocław, 
tel. 372-44-46
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO nowy, na gwarancji, naj
nowszy wzór, spacerowy, z funkcją głębokiego, przekładana 
rączka - 830 zł oraz nosidełko, z funkcją fotelika samocho
dowego - 350 zł. Wrocław, tel. 071/787-39-99 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, stan b. dobry, wanienka, ubran
ka • 170 zł. Wrocław, tel. 357-31-09 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN głęboki, spacerowy, w zielo- 
no-szarą kratkę, kosz na zakupy, folia przeciwdeszczowa, 
regulowana rączka, stan idealny, - 130 zł. Wrocław, tel. 
071/788-41-61
WÓZEK DZIECIĘCY TEUTONIA głęboki, spacerówka, śpi
wór, typ .parasolka", folia przeciwdeszczowa, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/360-82-62,0606/37-22-74 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, materacyk i śpi
wór gratis, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/336-95-07 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN głęboki, spacerowy, kosz na 
zakupy, folia przeciwdeszczowa, reg. rączka, lekki, stan ide
alny -130 zł oraz drukarka komputera Laser Jet 6L • 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-41-61
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny - 50 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-24-52
WÓZEK DZIECIĘCY, 2-funkcyjny, stan b. dobry, -170 zł lub 
zamienię na RO z CD, dobrej klasy. Złotoryja, tel. 
076/878-47-04
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie, nowe. Głogów, 
tel. 0503/30-91-64
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie, nagłośnienie - od 
250 zł. Wrocław, tel. 0605/46-18-55 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oraz oświetlenie. • 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 0607/12-60-62
WYPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI KASET VIDE01.500 ka
set, regały, etui, lada, oprogramowanie, • 19.000 zł lub za
mienię na samochód osobowy lub dostawczy. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
ZABAWKA MOTOREK .POLICJA" na akumulator z owiew
ką, lusterkami, kufrem tylnym, atrakcyjny wygląd, sprowa
dzony z Niemiec, - 300 zł. Lubin, tel. 076/749-44-19, 
0606/69-38-55
ZABAWKA MOTOREK dla dzieci od 3-6 lat, z nowym aku
mulatorem 6V, 12 AH, na gwarancji 12 miesięcy, cena 290 
zł. Wrocław, tel. 783-77-33
ZABAWKA MOTOREK akumulatorowy, dla dzieci do 10 lat, 
stan b. dobry, - 600 zł. Wschowa, tel. 065/540-50-36 
ZABAWKA SAMOCHODZIK KETTLER na pedały, stan ide
alny i inne - od 170 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
ZABAWKA SAMOCHODZIK JEEP 1-osobowy, 6 V, - 450 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
ZABAWKA SAMOCHODZIK WOLF 1-osobowy, 6 V, - 450 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
ZABAWKA SAMOCHODZIK PERGO JEEP elektryczny, - 
300 żł. Wrocław, tel. 071/351-73-10 wieczorem 
ZABAWKA SAMOCHODZIK JEEP kolorowy, stan b. dobry, 
akumulator 12 V, - 490 zł. Wrocław, tel. 071/338-20-99, 
0602/33-74-81.
ZABAWKA SAMOCHODZIK 2-5 lat, czerwony, na pedały i 
łańcuch, • 160 zł. Wrocław,, tel. 0503/54-85-76 • 
ZABAWKA SAMOCHODZIK JEEP, 1998 r., 1-osobowy, bieg 
wsteczny, ładowarka, i właściciel, stan idealny, • 420 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-26-00 .
ZABAWKI DREWNIANE mebelki do domku dla lalek, puz
zle Trefl (30-100 elementów), tamburyn + marakasy, pojazd 
poduszkowiec sterowany, skarbonki z dużymi kluczykami 
oraz książeczki dla najmłodszych, format 21 x 30 cm, stan 
b. dobry, cena od 3 do 18 zł. Wrocław, tel. 071/336-67-04 
ZBIORNIK PALIWOWY 2-płaszczyznowy, 50.0001, - 22.000 
zł. Poznań, tel. 061/813-35-39 
ZBIORNIK NA OLEJ OPALOWY, - 400 zł. Ścinawa, tel. 
0601/05-59-49
ZBIORNIK ALUMINIOWY poj. 1.0001, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/54-37-38
ZBIORNIK CHROMONIKLOWY poj. 10.000 p  3.500 zł. 
Międzybórz, tel. 062/785-63-31 
ZBIORNIK KWASOODPORNY podwójny płaszcz, izolowa
ny, na wodę lub szmabo, poj. 6.3001, - 2.200 zł. Kamienna 
Góra, tel. 075/746-20-48,0608/89-78-45 
ZBIORNIK METALOWY z blachy kwasoodpomej, poj. 22.500 
1, -3.500 zł. Panowice, woj. legnickie, tel. 076/870-12-29 
ZBIORNIK METALOWY 25000 I, - 3.000 zł. Trzebień, tel. 
075/736-55-68
ZBIORNIK PLASTIKOWY poj. 1.0001, stelaż, na palecie, - 
210 zł. Strzegom, tel. 0601/92-49-04 
ZBIORNIK PLASTIKOWY w stelażu z zaworem spustowym 
na dnie, do wody i substancji chemicznych -180 zł/szt. Wią
zów, woj. wrocławskie, tel. 0603/50-83-55 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE 10001, w koszu metalowym, do 
ogrodu - 300 zł/szt. Wrocław, tel. 0602/53-15-98. 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE na palecie, 10001, transport gra
tis, - 270 zł. Wrocław, tel. 0605/59-58-33 
ZBIORNIKI STALOWE na szambo lub paliwa, poj. 3.000 -
50.000 I, w cenie 700 - 5.500 zł., tel. 075/746-20-48, 
0608/89-78-45 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem - AC0215 Www.aiitogielda.com.pl) 
ZBIORNIKI STALOWE na szamba, paliwa, wodę, konser
wacja, poj. 4.000-28.0001, stan b. dobry, możliwy transport, 
cena 400-2.800 zł. Lubin, tel. 076/844-91-25,0606/93-92-53 
ZBIORNIKI STALOWE na szambo, poj. 5,0001 i inne, • 1.000 
zł. Zielona Góra, tel. 068/477-74-20 
ZEGAREK ATLANTIC męski, oryginalny, nowy, - 400 zł. 
Jaworzyna śląska, tel. 074/858-70-40 
ZEGAREK CASIO G-SHOCK, - 200 zł. Ostrzeszów, tel. 
0605/53-50-88
ZEGAREK CITIZEN CHRONOGRAPH 2 alarmy, timer, ze 
stoperem, kalendarz, bransoleta, - 320 zł. Wrocław, tel. 
071/325-45-92 po godz. 18,0603/94-02-16 
ZEGAREK CMI CHRONOGRAPH SPORT skórzany pasek, 

. - 160 zł. Wrocław, tel. 071/325-45-92 po godz. 18, 
0603/94-02-16
ZEGAREK SEIKO automat, nowy, nie umywany • 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-28-38
ZEGAREK SHARP kwarcowy - 60 zł, nowy, nie używany. 
Wrocław, tel. 071/787-28-38

ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ na nazwisko 
Marta Januszewska, wystawioną przez Uniwersytet Wrocław
ski. Wrocław, tel. 0602/49-45-73 
ŻALUZJE, poziome, wym. 123 x 57 cm, 4 szt. • 15 zł/szt., 
73 x 57 cm, 2 szt. -10 zł/szt., 123 x 28 cm, 3 szt. -15  zł/szt., 
123 x 88 cm - 20 zł. Lubin, tel. 0608/03-52-36

FOTO
APARAT CANON EOS 300 obiektyw Canon, nowy model ef 
28x80 2, f/3,5-5,6, nowy, gwarancja, instrukcja w języku pol
skim, -1.370 zł. Oława, tel. 071/313-72-98 lub 0603/96-83-11 
APARAT CANON T 70 obiektyw Soligor 28-200 mm, fi 72 
lub mniejszy, - 650 zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 
APARAT CANON EOS 300 f  obiektyw 28-80 mm, stan ide
alny, bardzo mało używany, instrukcja na CD, - 1.380 zł. 
Wrocław, tel. 0600/15-62-75
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-80 mm- 1.370 zł; 
Olympus IS-200 - 1.130 zł; .Miju II", z datownikiem • 560 zł 
oraz Olympus Super Zoom 700, - 370 zł. Wrocław, tel. 
387-13-75,0606/77-92-47
APARAT CANON PRIMA AS1 wodoszczelny, możliwość ro
bienia zdjęć podwodnych (do 8 metrów), - 370 zł. Wrocław, 
tel. 0601/76-65-80
APARAT HANIMAX automat, mało używany, • 100 zł. Opo
le, tel. 077/442-18-69
APARAT KODAK ADVANTIX 2000 auto motor, 3 formaty 
Zdjęć, nowy, ’w zgrzewce, - 180 zł. Wrocław, tel. 
071/344-81-35
APARAT MINOLTA DYNAX 500 SI, obiektyw, torba, pełna 
dokumentacja, • 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 0609/35-10-49 
APARAT MINOLTA DYNAX 505 SI SUPER zoom AF 28-80 
mm,'0 .38 /1 .3  FT macro, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 
071/789-96-22,0501/43-42-28 
APARAT MINOLTA DYNAX 303SI lustrzanka, nówy, (wyko
nane 4 klisze), stan idealny, wiele funkcji, programów auto
matycznych, eliminacja efektu czerwonych oczu, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 0501/22-40-28
APARAT MINOLTA X 700, obiektyw 35-70, filtry, akcesoria, 
-1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/56-19-39 
APARAT NIKON F70 obiektyw Nikkor 35-80,'1:4-5,6D, fil
try, pudełko, dokum., dodatki - 1.700 zł lub zamienię na ap. 
cyfrowy lub kamerę DV. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
APARAT NIKON 801S ♦ obiektywy 28-80 mm, 75-300 mm, 
1000 mm, telekonwerter x 2. lampa błyskowa Nikon SB-24, 
torba, statyw, literatura, całość lub osobno, stan b. dobry, -
3.100 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-50
APARAT NIKON F60 obiektyw Sjpma, mało używany, stan 
idealny + torba, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60, 
0605/51-94-24
APARAT NIKON 5005 obiektyw, dodatkowa lampa, torba,' -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-84-32 
APARAT NIKON zoom 200 38-70 mm i Fuji 270 zoom 35-70 
mm, • 200 zł. Wrocław, tel. 0607/55-33-23 
APARAT NIKON F30 stan idealny, metalowe body, zoom
28-70, profesjonalna lustrzanka, - 950 zł w roliczeniu tań
szy. Wrocław, tel. 0604/97-40-16 
APARAT POLAROID 936 AF, - 90 z ł. S trzelin, tel. 
071/796-12-77
APARAT POLAROID 600 stan b. dobry, - 60 zł. Wrocław,
tel. 071/355-98-31,0602/10-19-33
APARAT RICO KR 10M ♦ obiektyw standard, stan idealny, •
750 zł. Prudnik, tel. 077/436-26-86
APARAT SMENA 8 nie używany, nowy, - 50 zł. Lubin, tel.
076/749-06-06
APARAT TRAVELER nowy, AF, datownik, czytnik CX, sa- 
mowyzwalacz; czas $. redukcja czerwonych oczu, film, ba
terie i futerał, wszystko w kartonie, -140  zł. Wrocław, tel.
373-44-81,0604/07-5SM9
APARAT ZENIT 312 nowy model/- 300 zł. Świebodzice, teł. 
0605/68-86-10
APARAT ZENIT 122 z lampą błyskową, dodatkowo konwer
ter i teleobiektyw 135 Pentor, stan b. dobry, z futerałem - 
330 zł. Wrocław, tel. 071/785-09-82,0503/98-76-43 
APARAT CYFROWY KODAK DC 3200 nowy, 1 min pikseli, 
wyświetlacz LCD, pamięć 2 MB, złącze compact flesh - 850 
zł oraz Nikon F65 nowy obiektyw 28-80, futerał, - 1.550 zł. 
Wrocław, tel. 342-05-66 •
APARAT CYFROWY MINOLTA DIMAGE 2300 nowe, 2,3 min 
pikseli, -1.800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-64-62.0501/10-98-76 
APARAT CYFROWY MINTON 2 MB pamięci, rozdz. 
1024x768, macro od 20 cm, pół roku gwarancji, - 850 zł. 
Wrocław, tel. 071/786-71-55
APARAT CYFROWY MUSTEK VDC-300 640 x 480, 2 MB 
pamięci (18 zdjęć), lampa błyskowa, wyświetlacz LCD, moż
liwość wykorzystania jako kamery, oprogramowanie, - 840 
zł. Szczepanów, tel! 071/317-44-18 po godz. 19 
COMPACT FLASH i Smart Media (karty pamięci) - od 300 
zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
FILTR POLARYZACYJNY, - 80 zł. Wrocław, tel. 
0600/15-62-75
KUPIĘ APARAT lustrzanka, z autofokusem. Wrocław, tel. 
0604/81-68-69
KUPIĘ OBIEKTYW do aparatu Praktica, gwint m42,28 mm 
f2.8,135 mm f2.8, tempa błyskowa Praktica BD 32 Icd. Wro
cław, tel. 359-51-42
KUPIĘ PROJEKTOR lub rzutnik, z wyjściem na ćuro. Zielo
na Góra, tel. 0600/25-32-61
LUNETA 70 mm, powiększenie 30x60, - 200 zł. Żagań, tel. 
068/477-68-92
LUNETA ESCHSCHEMBACH Galasi 2002, na statywie. 
D-60 mm, F= 710 mm. H = 820 mm, - 80 zł. Lubin, tel. 
0602/69-14-79
MINILAB FUJI 23S obiektywy, pocket, kaseta oraz film, pro
cesor Kodak KM, 50 filmów na godzinę proces RAa, całość 
kompletu po regeneracji, - 30.000 zł. Legnica, tel. 
0603/17-76-89
MINILAB HOPE LIBERTY 234 prosty w obsłudze, technicz
nie sprawny, format 9 x13 -1 3x1 8 ,5 5 0  printów/godz., tani 
w eksploatacji, małe .tanki”, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/10-95-45
NEGATYWY KODAK GOLD 200,400, 800 oraz filmy Pola
roid (duże ilości) - 3 zł/szt. Wrocław, tel. 0604/44-63-10 
OBIEKTYW prod. japońskiej, 80/200, gwint, - 250 zł. Świe
bodzice Je l, 0605/68-86-10 '
OBIEKTYW CANON E-50 28-80 mm, oryginalny, • 399 zł. 
Wrocław, tel. 0501/34-31-72
OBIEKTYW FED 4 industar-61, ł/d, 2.8/55, stan b. dobry. - 
30 zł. Lubin, tel. 076/749-06-06 
OBIEKTYW SIGMA 28-70/2,8-4,0 UC, do aparatu Minolta, 
fabrycznie nowy, zapakowany, na gwarancji (w sklepie 900 
zl), - 520 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
OBIEKTYW TOKINAAF 28-80 mm, Sigma 75-300 mm, 1000 
mm, telekonwerter x 2 Sigma, Nikon 801s, lampa SB-24, 
torba, statyw, instrukcja w jęz. polskim, całość lub osobno, •
3.100 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-50
OBIEKTYWY do reprodukcji, APO-Tessar, 1:9 f  = 45 cm, z 
pryzmatem, do poligrafii, APO-Germinar, 1:9 f s 36 cm, Carl 
Zeiss Jena. - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-56-35 
OBIEKTYWY MINOLTA AF 35-50 - 350 zł, AF 70-210 - 850 
zł, razem 1.100 zł. Wrocław, tel. 0608/01-75-70 
POWIĘKSZALNIK KROKUS 44I ♦ obiektyw Mikars 4,5 x 
S5 - 65 zł, zegar ciemniowy typ K19S • 30 zł. Lubin, tel. 
0607/35-12-66 - r

POWIĘKSZALNIK KROKUS COLOR 69S, - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/339-16-59
POWIĘKSZALNIK KROKUS 3 i 35 SL, maskownice, 3 szt.. 
zegar ciemniowy, lampy, kuwety i inne - 300 zł. Złotoryja, 
tel. 0601/53-93-11
PROJEKTOR na małe taśmy, stan b. dobry. Krzydlina Mała, 
tel. 071/389-02-27
PROJEKTOR ELEW 16 mm, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/321-47-20 po godz. 16.30 
PROJEKTOR RUŚ 8 x 8  mm, -100 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 071/789-34-51
RZUTNIK PISMA i foliogramów, • 400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-78-91
STATYW DO LAMPY BIOPROM nowy - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0603/45-89-59
TELEOBIEKTYW MC MTO-11CA profesjonalny, do aparatu 
Zenith, Praktica, 1000 mm, filtry, rękojeść, futerał, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-53-78,0501/98-40-99 
TELESKOP ASTRONOMICZNY UNIWERSAŁ model nr 5, 
stan idealny, na gwarancji, śred. lustra 900 mm, powiększe
nie 80,120 i 200 razy + dużo akcesoriów i dodatków, - 900 
zł. Ciepłowody, tel. 074/810-33-85 Radek 
TELESKOP ASTRONOMICZNY .PRECISION’  prod. nie
mieckiej, zwierciadlany, fi 76 mm, f  *  700 mm, przedłużacze 
ogniskowej f  x 1.5, f  x 2, okulary, lunetka celownicza, sta
tyw, stan b. dobry - 720 zł. Legnica, tel. 076/862-35-74 
TELESKOP SOCZEWKOWY fi 70/900 mm, powiększenie 
45 - 450x, montaż paralaktyczny, aluminiowy statyw, • 900 
zł. Gubin, tel. 068/359-60-12 po godz. 21

TELEFONY  
I AKCESORIA

O  „SIM LOCK”  - usuwanie z telefonów  Nokia, Erics- 
son, Bosch, Siemens, A lcate l, M itsubishi, Moto- 
rola, Sony, P hilips, Panasonic, Sagem. Usuwa
nie kodu zabezpieczającego, wgrywanie logo, net 
m onitora, m elodii, g ier do Nokii 3210. Karty sta- 
rowe Pop - 35 zł, S im plus • 50 zł, Tak Tak • 85 zł. 
Przewody, boxy, flaschery, oprogramow. do usu
wania SIM locków, Ceny SIM locków  od 10 zł. 
W y s y łk a , d ow ó z , te l.  071/783-77-45 , 
0503/99-06-99 W rocław 02022861 

AKCESORIA DO TELEFONU ERICSSON GA 628 różne, w 
całości lub pojedynczo. Świdnica, tel. 0503/53-41-70 
AKCESORIA DO TELEFONU SIEMENS GIGASET 2000H, 
2000T, bezprzewodowego. Wrocław, tel. 071/783-65-67, 
0601/15-39-62
AKUMULATOR DO TELEFONU PANASONIC G 450-G 500 
cena • 20 zł/szt. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
AKUMULATOR DO TELEFONU ERICSSON GF 768, - 40 
zł. Nysa, tel. 0609/40-46-09
AKUMULATOR DO TELEFONU Alcatel DB, 550 mAh, nowa, 
na gwarancji - 80 zł, Easy, Club, View, NIMH, 1200 mAh - 60 
zł, Motorola Startac, NIMH, 550 mAh, nowa, na gwarancji - 
60 zł, Nokia 51/61 xx, NIMH, BMS - 25-30 zł, Panasonic G450, 
650 mAh • 30 zł, Sagem MC922, Standard - 40 zł. Wrocław, 
tel. 0608/81-68-07
AUTOMATYCZNA SEKRETARKA AUDIOL1NE 835G - 50 
zł. Przemków, tel. 076/831-90-77,0604/66-04-86 
BIPER MOTOROLA bez abonamentu, serwis informacyjny, 
poczta głosowa, bardzo mały, -100 zł łub zamienię na tele
fon GSM. Wrocław, tel. 0501/97-96-25 
BIPER MOTOROLA stan dobry, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0600/37-39-72
BIPER MOTOROLA bezabonamentowy, serwis informatycz
ny, alarm wibracyjny, prosty do zapamiętania numer, poczta 
głosowa, • 100 zł. Wrocław, tel. 344-69-16,0607/09-38-35 
CENTRALA TELEFONICZNA SIEMENS. -1.000 zł. Świe
bodzice, tel. 0608/48-33-64
FUTERAŁY NA TELEFON GSM SONY CM DX 2000 Bosch 
M-COM 607, Dancall HP 4100, skórzane, nowe, ceny 15-20 
zł/szt. Świdnica, tel. 0503/53-41-70 
GENERATOR KODÓW TAK TAK POP, Simplus, programy 
do telefonów - SIM locki, logo, net monitor, hasła, kody, 
dzwonki, dodatkowe menu, SMS graf., wibro do 3210, naj
nowsze oprogramowanie - wysyłka, -1 5  zł. Jelenia Góra, 
tel. 0607/60-45-57
KABLE do telefonów komórkowych + oprogramowanie, - 45 
zł. Wrocław, tel. 0501/98-49-83 

O  KABLE I PRZEWODY do wgrywania loga, dzwon
ków  i usuwania SIM locków  z w iększości modeli * 
te lefonów  kom órkowych • 50 z ł/s z t, zestaw pro
m ocyjny 14 s z t , w  komplecie z boxem i zasila
czem sieciowym  do w iększości telefonów, tylko 
teraz w  cenie 490 zł/kpi., FLASHER do wszyst
k ich teł. NOKIA, z kpł. w tyczek i okablowaniem -. 
ty lko  390 zł! Również, najnowsze programy i so- 
lucje . Legnica, tel. 0606/43-22-59 84015811

KARTA POP STARTOWA, - Ś5 zł. O leśnica, tef. 
0503/70-04-80
KARTA POP STARTOWA nowe, - 40 zł. Oleśnica, tel. 
0503/71-03-00
KARTA POP STARTOWA nowe, zafoliowane. 15 zł na kon
cie ♦ 10 zł darmowe, - 40 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-30. 
0503/71-03-00
KARTA POP startowa, nowa, zapakowana, łatwy numer, r 
35 zł. Wrocław, tel. 0504/93-59-99 
KARTA POP startowa, na koncie 10 zł ♦ 50 zł na kuponach, 
cena - 35 zł. Wrocław, tel. 071/343-62-42,0603/48-48-18 
KARTA POP Idea, nowa, na koncie 15 zł ♦ 10 zł na kuponie, 
płyta CD, wizytówki, cena - 35 zł. Wrocław, tel. 
071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA POP STARTOWA cena 40 zł, nowa, nie używana, 
25 zł na koncie. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KARTA POP STARTOWA nowa, 15 zł na koncie - 35 zł oraz 
karta Simplus, nowa, 33 zł na koncie - 50 zł, możliwość wy
syłki. Wrocław, tel. 783-77-45,0503/99-06-99 
KARTA POP nowa, zapakowana, 15 zł na koncie + 10 zł na 
kuponie, możliwość wysyłki - 35 zł, karta, Simplus, nowa, 
zapakowana, 33 zł na koncie, możliwość wysyłki. Wrocław, 
tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23 
KARTA POP nowa, zapakowana, na koncie 25 zł, - 33 zł. 
Wrocław, tel. 0501/93-11-06
KARTA POP działa w Idei, nowa, 15 zł na koncie, - 35 zł. 
Wrocław, tel. 342-67-11.0501/94-75-89- 
KARTA POP nowa, zafoliowana, 15 zł na koncie + 40 zł na 
kuponach • 50 zł/szt. Wrocław, tel. 0504/92-52-72 
KARTA POP STARTOWA nowe, zapakowane, limit 10+10 
zł, numer do wyboru - 35 zł, karty przedłużające - 7 zł. Wro
cław, tel. 071/360-16-42,0503/64-30-40 
KARTA POP STARTOWA na koncie 25 zł, ważna 1 rok, - 40 
zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61 
KARTA SIMPLUS (50). cena - 44.99 zł, (30), cena - 26.99 
zł, (100), cena - 89.99 zł oraz (150), cena -138.99 zł. Jawor, 
tel. 0603/55-43-85
KARTA SIMPLUS STARTOWA - 80 i 60 zł, TAK TAK - 110 
zł, POP - 45 zł, ładowarki sieciowe i samochodowe - 40 i 20 
zł, pokrowce do telefonów • 20 zł. Jawor, Legnica, tel. 
0607/82-34-20,0603/84-85-36 
KARTA SIMPLUS STARTOWA łatwy numer, na konie 22 zł.
- 30 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-90.0607/10-95-50
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TELEFONY KOMÓRKOWE GSM
KARTA SIMPLUS startowa, na koncie 3 zł, cena - 25 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-62-42,0603/48-48-18 .
KARTA SIMPLUS nowa. zapakowana, 83 zł na koncie, możl. 
wysyłki,: 50 zł. Wrocław, teł. 071/343*12-95,0503/99-55-23 
KARTA SIMPLUS STARTOWA 3 zł na koncie, cena 40 zł 
33 zł na koncie 60 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KARTA SIMPLUS nowa. na koncie 33 zł, - 45 zł. Wrocław, 
tel. 0501/93-11-06 >
KARTA SIMPLUS na koncie 53 zł, • 65 zł. Wrocław, tel. 
0501/93-11-06
KARTA SIMPLUS nowa, na koncie 35 zł, ważna 6 miesięcy, 
- 300 z i  Wrocław, tel. 0501/28-64-95 .
KARTA SIMPLUS STARTOWA - od 50 zł, Tak Tak - od 65 zł 
oraz POP - od 40 zł. Wrocław, tel. 387-13r75,0606/77-92-47 
KARTA SIMPLUS, POP STARTOWA nowe, zapakowane, 
od 30 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
KARTA TAK TAK STARTOWA stan konta 0 zł, ważna do
15.08.2001 r, - 25 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-71-02 
KARTA TAK TAK nowa, na koncie 61 zł, - 85 zł. Wrocław, 
tel. 0501/93-11-06

O  KARTY SIMPLUS STARTOWE nowe, z ważnym 
numerem (przez 3 mies.) i z dokumentacją, 3 zł 
na koncie, zapakowane, z kodami PIN i PUK • 35 
zł/szt., KARTY POP STARTOWE, nowe, z ważnym 
numerem (przez 12 mies.) i dokumentacją, 15 zł 
na koncie, zapakowane, z kodami PIN i PUK, do
datkowo portfelik i p łyta CD Idea gratis • 40 zł/szt., 
m ożliw ość, dowozu lub  w ysy łk i, Legnica, tel. 
0606/43-22-59 84015791

KLAPKA DO TELEFONU ERICSSON GF 768 cena - 20 
zł/szt. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
KONEKTOR ANTENOWY DO TELEFONU GSM SIEMENS 
SL 10. Świdnica, tel. 0503/53-41-70 
KORPUS DO TELEFONU PANASONIC G 450, - 20 zł. Nysa, 
tel. 0609/40-46-09
KUPIĘ AKCESORIA DO TELEFONÓW GSM ład. sieciowe, 
ład. samochodowe, telefony uszkodzone, wyświetlacze, po
krowce, baterie. Wrocław, tel. 0503/79-74-97 
KUPIĘ KARTĘ POP z  numerem początkowym 0504, nową 
lub używaną, stan konta obojętny. Wrocław, tel. 
0504/96-28-04,0503/30-90-21- 
KUPIĘ KARTĘ POP, TAK TAK, SIMPLUS ważne, nowe lub 
używane. Wrocław, tel. 0504/96-28-04 
KUPIĘ KARTY POP Simplus, Tak Tak, nowe i używane. 

f Wrocław, tel. 0502/30-01-13
KUPIĘ KARTY POP, SIMPLUS, TAK TAK oraz kupony uzu
pełniające. Wrocław, tel. 0504/92-52-72 
KUPIĘ KUPON UZUPEŁNIAJĄCY POP o wartości 50 zł i 
100 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU Nokia 3210, 3310, 
5110, Siemens C25, C35, S11. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ TELEFON ALCATEL CLUB ładowarka, bordowy albo 
srebrny, stan idealny, • 90 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-66-66 
lub 0608/10-50-92
KUPIĘ TELEFON BEZPRZEWODOWY z możl. podłącze
nia kilku słuchawek, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 
0502/31-65-51
KUPIĘ TELEFON GSM w rozliczeniu sprzęt RTV, TV kolo
rowy, RM, video. Lwówek śląski, tel. 0608/34-51-30 
KUPIĘ TELEFON GSM z p rom ocji. Polkowice, tel. 
0503/04-86-46,0600/36-86-54 

KUPIĘ TELEFON GSM może być bez osprzętu. Wrocław, 
tel. 0501/73-38-13
KUPIĘ TELEFON GSM starsze modele. Wrocław, tel. 
071/362-86-30
KUPIĘ TELEFON GSM analogowe, Nokia, Ericsson. Wro
cław, tel. 0602/76-55-63
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 302, 501 i inne. Lwówek 
Śląski, tel. 0608/74-11-96
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, A 2618ś, Motorola D 520,- 
M 3188, 3288, 3588, 3688, 3888, T 2288,>V 2288, CD 930, 
V 3690 V 3688. Wrocław, tel, 06.08/11-60-25 
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 GF 768, T10ST 18s,T 
28s, NOKIA wszystkie modele, mogą być uszkodz., na czę
ści, bez ładowarek, także sprawne. Jelenia Góra, tel. 
0607/15-57-78
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON PF 768. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69

OPOLE
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAM IANA  

USUW ANIE BLOKAD SIM  LOCK  
AKC ESO RIA  

KARTY TAK TAK, POP, S IM PLUS  
Opole, ul. Krakowska 25 

obok „DZIUPLI” §
tel. 077/456-42-51 =

0-603 104 813,0-602 584 089 %

KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON R 320S. Lwówek Ślą
ski, tel. 0608/74-11-96
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON R 320S T 20S, T 28S.
Wałbrzych, tel. 0607/48-05-24
KUPIĘ JELEFON GSM ERICSSON R 320S. Wrodaw, tel.
0502/30-01-13

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 b

KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S R 320, R 2618S. 
Kłodzko, tel. 0605/32-69-00
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S. Wrocław, tel. 
0501/80-52;69
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S do 170 zł. Żary,
tel. 068/374-42-42,0604/93-67-72
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 18S, T 20S, T 28S.
Lwówek Śląski, tel. 0608/74-11-96
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel.
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32

SKUP I SPRZEDAZ TELEFONÓW GSM
KUPIMY KAŻDY TELEFON NOWY 
I UŻYWANY ORAZ Z PROMOCJI

SKLEP - KOMIS OP010475

Ś w id n ica , u l. W ałbrzyska 5 
te l. 0604  30 20 40

KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S do 400 zł. £ary, 
tel. 068/374-42-42,0604/93-67-72 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S do 450 zł. Lubin, 
tel. 0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S - do 450 zł. Wro
cław, tel. 0607/77-93-56
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S do 440 zł. Żary,
tel. 068/374-42-42,0604/93-67-72
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S, T 20S, T 10S.
Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM w promocji
Idea, bez SIM locka, kpi., stan b. dobry • do 230 zł. Wrocław,
tel. 0604/42-80-23

Z n u d z ił C i s ię  te le fo n ?
skup, sprzedaż, zamiana 
.telefonów komórkowych 
i aparatów stacjonarnych
W rocław , u l. O robnera  1 2 , te l. 321  6 6  3 7

KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA CD 160. Wrocław, tel. 
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 10Ó zł, T2288, V 2288 - do 150 
zł, CD 930 - do 170 zł, Ericsson GA 628 - do 60 zł, GF 768 - 
do 100 zł, S 868 - do 100 zł, A 1018 - do 100 zł, T 10s - do 
200 zł, T 28s - do 500 zł, A 2618 - do 170 zł Nokia 3110 - do 
90 zł, 5110 - do 160 zł, 3210 - do 230 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 V 2228, Sie
mens C35i, M35 i inne. Kłodzko, teł. 0605/32-69-00 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 do 900 zł, w 
rozliczeniu GSM Nokia 3310 lub Siemens M35i, w barwach 
Zepter-ldea Śląsk Wrocław. Bolesławiec, tel. 0503/04-88-32 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3690. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA może być uszkodzony, 
wszystkie modele, na części, bez ładowarek, także spraw
ne, w atrakcyjnej cenie. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 1610 8110, 3110, 5110, 
Ericsson 628,688,768,868, Alcatel, Easy, Club, Max, View, 
Pocket, DB, Motorola 160, 8700, 8900, 520, 3xxx, Startac, 
Dane Ali HP 2711,2731, Sagem 712, 715,8xx, 9xx, Philips 
Twist, Diga, Sawy,' Siemens S-6/8, c25. Wrocław, tel. 
0503/79-74-97
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA3HO 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 5,25, J5, Mitsubishi Aria. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 • do 230 zł, Nokia 3310

_ - do 350 zł, Nokia-5110 * do 150 zł, Ericsson T€8s - do 400 
żł, Ericsson T1 Os - do 150 zi, Bosch 509- do 100 zł, Moto
rola M 3xxx • do 100 zł, Siemens C25 - do 13021,-Siemens 
C35 • do 280 zł, Panasonic GD30 - do 120 zł. Legnica, tel. 
0607/82-34-20,0603/84-85-36 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 
788-55-83,0503/95-52-47
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - 250 żł, 331U - 350 zł, 
6150 - 370 zł, 6210 - 700 zł, 7110 - 550 zł, Ericsson T 28s - 
400 zł, Siemens C35 - 240 zł, S35i - do 420 zł i inne. Wro
cław, tel. 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM NO K IA '3210. Wrocław, tel.
071/783-77-45,0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel.
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w idealnym stanie, do 
250 zł. Wrocław, tel. 325-84-25 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 230 zł, 6110 - do 
250 zł, 3310 - do 420 zł, 6210 • do 900 zł, Siemens C25 • do 
150 zł, S25 - do 270 zł, C35i - do 300 zł, M35 - do 350 zł, 
S35 - do 550 zł, Panasonic G 520 - do 80 zł, GD30 - do 160 
zł, GD50 - do 190 zł, Bosch 909 - do 220 zł 509 • do 60 zł, 
Alcatel Club, Easy, Max, View - do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w cenie do 350 zł. 
Wśćhowa, tel. 065/540-13-46,0603/25-31-02 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 Nokia 3310, Siemens 
C35 lub inne, nowe lub używane, Zielona Góra i okolice oraz 
Wrocław. Zielona Góra, tel. 0607/75-59-98 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 270 zł. Żary, tel. 
068/374-42-42,0604/93-67-72 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310, 7110, 6210, 
5110. Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 5110 nowy lub uży
wany. Żary, tel. 0608/59-65-31 

O  KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł, 3210 
do 250 zł, 5110 do 150 zł, 6150 do 350 zł, 6210 do 

- 750 zł; Siemens C25 do 150 zł, C35 do 300 zł, A36 
do 220 zł; Motorola T2288 do 160 zł, V2288 do 
180 zł, M3888 do 100 zł; E ricsson A2618 do 160 
zł, T10 do 200 zł, R320s do 280 zł; A lcate l db do 
150 zł, 501 do 350 zł, 301 do 200 żł. Trium Aria do 
250 zł, Ozeo do 300 zł. Wrocław, tel. 0501/28-09-13 
02022651

O  KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, • 410 zł. Wro
cław, tel. 0600/13-71-05 02022031

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji - 
do 420.zł. Głuchołazy, tel. 0600/66-66-20 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 3210, 5110. Kłodzko, 
tel. 0605/32-69-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowe. kilka sztuk. Lu
bań, tel. 0603/12-38-26'
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł, 3210 do 
300 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł, 3210 do 
300 zł. Lubin, tel. 0609/64-41-91 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 3210, 5110, 5130, 
6110,6130,6150, 6210, 7110, 8210, 8310, 8810, Motorola 
V 3688, V 3690, Siemens C25, C35, M35, S35, SL-45, Erics
son T10, T18, T20, T28, R-320, Mitsubishi Trium Aria, mogą 
być uszkodzone, niekompletne, zniszczone. Oława, tel. 
0606/40-71-37
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wałbrzych, tel. 
0607/48-05-24
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 

- KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel.
788-55-83,0501/94-26-26

SKUP
N O K I A  3 3 1 0  4 3 0 Ż Ł
N O K I A  3 2 1 0  3 2 0  Z Ł
S I E M E N S  0 3 5  - 3 4 0  Z Ł
S I E M E N S  O  2 5  2 0 0  Z Ł .
M O T O R O L A  3 8 8 8  1 7 0  Z Ł
M O T O R O L A  V , T 2 2 8 8  1 9 0  Z Ł
M O T O R O L A  T A  1 8 0  1 8 0  Z Ł
E R I C S S O N  T 2 8  5 0 0  Z Ł
E R I C S S O N  T 2 0  4 - 5 0
A R I A  - . . . 2 6 0  Z Ł
S I E M E N S  A 3 6  2 2 0  Ż Ł
E R I C S S O N  A 2 6 1 8  .. 2 2 0  Ż Ł
I IN N E  F A B R Y C Z N IE  N O W E

PODANE CENY SĄ CENAMI ORIENTACYJNYMI IMOGĄ ULEC 2MIANIE

Pokrow ce czarne i kolorowe 18 z ł 
pokrowce skórzane boczne 2 9  z ł 
pokrowce skórzane z  klipsem 2 5  z ł 
pokrowce przezroczyste 18 zł 
ładowarki sam ochodow e 18 zł 
ładowarki sieciowe 3 5  zł 
ad apter 2 2 0 /1 2  2 5  z ł 
zestaw y słuchaw kow e 2 9  zł 
kable kom unikacyjne te l-pc od 59  z ł 
panele nokia 32 1 0  3 9  z ł ORYGINAŁ  
panele nokia 33 1 0  5 9  z ł ORYGINAŁ, 
obudowa siem ens c35 4 9  z ł 
baterie od 6 9  z ł 
antenki w ym ienne 19 zł

mm
m m m m m * /

0-602-76-33-32, 071/321-14-06
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - do 380 zł. Wrocław, 
tel. 0607/77-93-56
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 3210, 6110, 5110, 
6210, 7110, 8210, do 500 zł..Żary, tel. 068/374-42-42, 
0604/93-67-72
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 3210,5110 oraz inne, 
nowe i używane. Żary, tel. 0608/59-65-31,0606/63-58-02 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210,5110 oraz inne, 
nowe ijjżywane. Żary, tel. 0606/63-58-02,0608/59-65-31 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,6210, 7110. Lwówek 
Śląski, tel. 0608/74-11-96
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Oleśnica, tel.
071/314-33-73,0603/23-45-49
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy. Wrocław, tel.
0601/77-61-54

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Wrocław, tel. 

■ 0501/80-5,2-69
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 w cenie do 350 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-13-46,0603/25-31-02 
KUfclĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 do 170 ż l  Żary, tel.
0.68/374-42-42,0604/93-67-72 f *
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 nowy, menu w języku 
polskim. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69

SKUP-SPRZED AŻ-ZAM IAN A
szeroki wybór akcesoriów 
karty Tak-Tak, Simplus, POP od 35 zł 
największy wybór - najniższe ceny 
serwis, sim/lock 
ZAPRASZAMY

tel. kom. 0 607 787 893,0 603 838 861 
Centrum, Rynek, Wrocław

D.T.H. FENIX IV p.
Max, View, DB, 302, 501, Mitsubishi Trium Aria. Wrocław, 
tel. 0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM PHILIPS OZEO. Wrocław, tel.
071/783-77-45,0503/99-06-99
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 uszkodzo
ny. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I do 330 zł. Lubin, 
tel. 0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I do 330 zł. Lubin, 
tel. 0609/64-41-91
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I. Wrocław, tel.
071/783-77-45,0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I. Wrocław, tel.
0502/30-01-13

SKUP • SPRZEDAZ ■ ZAMIANA
TELEFONÓW GSM NOWYCH I UŻYWANYCH

- u s u w a n ie  b lo k a d  
S IM  lo c k  -o d  20 z ł
W Y Ś W I E T L A  C Z E  L C D

nazwa artykułu detal hurt od hurt od
(zł) 10 szt.(zł) 100szL(zł)

wyświetlacz Nokia 5110 60 45 40
wyświetlacz Nokia 3210 100 80 60
wyświetlacz Nokia 3310 130 100 75
wyświetlacz Nokia 6210 100 80 60
wyświetlacz Nokia 8210 120 90 70
wyświetlacz Nokia 8850 140 105 85
wyświetlacz Nokia 7110 120 100 L  80
wyświetlacz A ltacel DB 50 40 30
klapka Nokia 7110 50 35 . 20
panel z w ibracja  Nokia 6210 50 35 20
panel z klawiaturą Nokia 8850 15 12 10
antena Nokia 3210 40 30 17,50
Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.

- k a r t y a k t y w a c y jn e  - o d 3 0 z l  

■ a k c e s o r ia

■ p o d s t a w k i  p o d  te le fo n  -  3 ,9 0  z l  b r u tto /sz t .  

S E R W IS  I  NAPRAW A  
TELEFO N Ó W

Wrocław, ul. Bogusławskiego 46 
(obok (klepu ALPINUS))

tel./fax 071/332-62-93
tel. 0-501 932-783, 0-606 533 392

W szystk ie  a rtyku ły  zawarte 
w  ofe rc ie  są o ryg ina lne. 

P rzy w iększych  zam ów ieniach 
. m oż liw a  je s t negocjacja  cen.

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6150 nowy lub mało używa
ny, cena od 350 zł. Wrocław, tel. 0602/78-76-27 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73,0603/23-45-49 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 7110 nowy, w rozliczeniu 
dopłacę i mogę dodać Nokia 6110 lub 3210, bez SIM loc- 
ków, stan b. dobry. Jelenia Góra, tel. 0605/46-46-23 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 7110. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8110, 8148. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210. Lwówek Śląski, tel. 
0608/74-11-96
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210 8850. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, kpi., 
stan b. dobry - do 850 zł. Wrocław, tel. 0604/42-80-23 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13 i
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850 8210, 7110, 6210, 
6150, 3310, 3210, 5110, Motorola V 50, V 3690, V 3688, 
Siemens SL-45, SL-66, Ericsson T28, nowe, używane, znisz- 

■ czone, zablokowane, uszkodzone, niekompletne, z uszko
dzonymi wyświetlaczami, bez ładowarek i baterii. Oława, tel.

.0603/42-81-56.^. ,
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850 8210; 7110. 6210, 
6150, 33.10, 3210r 5110, Motorola V 50* V 36.90, V 3688, 
Siemens SL-45, SL-66, Ericsson T28, nowe, używane, znisz
czone, zablokowane, uszkodzone, niekompletne, z uszko
dzonymi wyświetlaczami, bez ładowarek i baterii. Oława, tel. 
0502/99-08-87
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8850. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 9110 • do 500 zł, bez SIM
locka. Polkowice, teL 0603/43-99^35
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, Ericsson lub inny. Wrocław,
tel. 387-13-75,0606/77-92-47
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, ERICSSON, SIEMENS
inne, używane i nowe. Wrocław, tel. 0503/68-55-65
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, SIEMENS, MOTOROLA i
inne. Legnica, tel. 0603/48-89-02
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 bez ładowarki,
najlepiej granatowy, w cenie ok, 80 zł. Wrocław, tel.
0607/41-64-37
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 GD30, 50, 90, 
92, 93, Bosch 509, 909, 909 Dual S, Alcatel Club, Easy,

KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I do 300 zł. Żary, tel. 
068/374-42-42,0604/93-67-72 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I, M35I, S35I. Lwó
wek Śląski, tel. 0608/74-11-96 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35Mo 400 zl. Żary, tel. 
068/374-42-42,0604/93-67-72 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS S25. Wrocław, tel. 
0501/80-52-69.
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS SL45. Wrocław, te j*  
0502/30-01-13 * •
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CDM 25 i Motorolla V 3690, 
bez osprzętu. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
KUPIĘ TELEFON GSM SONY CMD C5 Z5, J5, Mitsubishi 
Trium Aria, Alcatel Club, Easy, Max, DB, 302, 501, Bosch 
509, 909, 909 Dual, Philips Sawy, Ozeo. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13

O  KUPIĘ TELEFONY GSM nowe, z promocji, Nokia, 
Ericsson, Siemens, możliwy dojazd, atrakcyjne 
ceny, płatne gotówką, każdą ilość. Legnica, tel. 
0503/34-13-02, 0608/16-30-72 84015521

KUPIĘ TONE DIALER sprawny, - 20~zir Wrocław, tel. 
071/793-52-51
KUPON UZUPEŁNIAJĄCY TAK TAK (29), cena ■ 26.50 zl 
oraz (99), cena - 90.50 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Jawor, tel. 
0603/55-43-85
LICZNIK ROZMÓW TELEFONICZNYCH z wyświetlaczem 
w zł, lieży czas i impulsy, - 80 zł.'Wrocław, tel. 0603/23-10-07 
ŁADOWARKA DO TELEFONU MOTOROLA domowa. - 30 
zł. Jawor, tel. 0607/27-41-80
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210 oraz pokrowiec
- 40 zł. Lubin, tel. 0609/38-99-53
ŁADOWARKA DO TELEFONU BOSCH cena - 20 zł/szt. 
Nysa, tel. 0609/40-46-09
ŁADOWARKA DO TELEFONU ERICSSON T 10s, S 868, 
GA 628, GF 768 itp., stacjonarna, możliwość w y s y łk i,30 
zł. Świdnica, tel. 074/850-97-04 
ŁADOWARKA DO TELEFONU Ericsson, Siemens C35, 
nowe, oryginalne - 60 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/21-19-90 
ŁADOWARKA DO TELEFONU SIEMENS C25 oryginalna,
- 30 zł. Wrocław, tel. 0503/89-71-94
ŁADOWARKA DO TELEFONU sieciowa, Nokia (3210,5110% 
6100, 7110) - 35 zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97' ^
ŁADOWARKA DO TELEFONU sieciowa - 30 zł. samocho
dowa -14 zł, pokrowce skórzane -14  zł, zestawy słuchaw
kowe - od 15 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35

SPRZEDAZTELEFONOW KOMORKOWYCH R̂JYSTARJOWE
-N O W E  i U Ż Y W A N E  -N A J W IĘ K S Z Y  W Y B Ó R  -TAK TAK stan konta 50 " -N A J W IĘ K S Z Y  1 
N A  K A Ż D Y  A P A R A T  U D Z IE L A M Y  G W A R A N C J I*
D O  K A Ż D E G O  A P A R A T U  W  K O M P L E C IE  J E S T  
O R Y G IN A L N A  Ł A D O W A R K A  I IN S T R U K C J A **
F A C H O W E  D O R A D Z T W O  

-N A J N IŻ S Z E  C E N Y
T E L E F O N Y  N A  K A R T Ę  T A K  T A K  S IM P L U S  P O P  
■STARE A P AR A TY  P R Z Y J M U J E M Y  W  R O Z L IC Z E N IU  
Z  K A Ż D E G O  Z A K U P IO N E G O  T E L E F O N U  
S IM -L O C K A  U S U W A M Y  G R A T IS * * *
-P R O M O C JA  D O  K A Ż D E G O  K U P IO N E G O  T E L E F O N U  
A K C E S O R IA  D O D A T K O W E  M O Ż E S Z  D O K U P IĆ  Z  1 5 %  R A B A T E M

PROMOCJA 
HOLOGRAMY 3D 
NA WYŚWIETLACZE

ty lko  1 9 .9 0  z f  
3 0  w z o ró w

-TAK TAK stan konta 50 9 9  z t -
 -SIM PLUS stan konta 3 2 9  Z Ł

-SIM PLUS stan konta 33 5 9  Z Ł  
-SIM PLUS stan konta 53 7 9  Z Ł  
-POP MAŁY stan konta 15 4 5  Z Ł  

« -»  -POP DUŻY stan konta 65 9 9  Z Ł
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE 
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON

N o k ia  5 1 1 0  
N o k ia  3 2 1 0  
N o k ia  3 3 1 0  
N o k ia  7 1 1 0  
N o k ia  8 2 1 0  
N o k ia  6 2 1 0

6 9  z ł 
9 9  z ł 
119  z ł 
1 3 9  z ł 
119  z ł 
1 2 9  z ł

KARTĘ STARTOWĄMOZESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!! w y m ia n a  w y ś w ie t la c z a  - 1 9  z ł  

T A K Ż E  S P R Z E D A Ż  W Y S Y Ł K O W A
I#  u d z i e l a m y  g w a r a n c )  n a  a p a r a t  

* 'J n ł a l l  I n s t r u k c j i  n lo  m a  w  m o m o n e m  
“ 'J a t a l l  p o t r a f im y  w y k o n a ć  Uą. u « lu g «

p o w y t a j  ■ O O O zl. 
t a la f o n u  b a '
m le ja c u .

laeta d o  o d b i o r u  w  c i ą g u  d w ó c h  t y g o d n i
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S E R W I S  U S U W A N I E
W Y Ś W I E T L A C Z E  S I M - L O C K O W  n n 00 7

K0D0W APARATÓW uu L'
W S Z Y S T K I E  M O D E L E
MOTOROLA USUWAMY SIM-L0 CKI 
WGRYWAMY JĘZYK AKTYWUJEMY ZEGAREK OD RĘKI!!!
W G R Y W A N I E  J Ę Z Y K Ó W
S I E M E N S ,  A L C A T E L ,  E R I C S S O N ,  M O T O R O L A  

JĘZYK NOKIA -99 ZŁ ( c z a s  d o  u  d n i j
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TELEFO N Y KOMORKOW E
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210 oraz instrukcja 
obsługi i pudełko - 60 zł. Wrocławvtęł. 781-41-54 
NUMER TELEFONUw Plus GSM, z telefonem Ericsson A 
1018s * oddam gratis. Wrocław, tel. 0502/13-95-48,

O  OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA 
z w iększości m odeli te le fonów  kom órkow ych, 
wgrywanie logo, net monitor, dzwonki, muzycz
ki, schematy kabli, instrukcje, op isy założenia 
w ibracji w  N okii 3210, niebieskie podświetlenie, 
migające SMS*y i w iele innych! W szystko na jed
nej p łycie CD. M ożliwość dowozu lub wysy łk i • 
27 zł. Legnica, tel. 0606/43-22-59 84015821

OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA najnow
sze, możl. sprawdzenia i wysyłki, w cenie 50*200 zł/CD, + 
przewody - 60 zł, bóx z 5 wtyczkami - 320 zł, flasher z opro
gramowaniem do Nokii - 490 zł. Wrocław/teł. 071/783-66-45, 
0503/99-06-99
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA wgry
wanie logo, Netmonitor, dodatkowe toga, dzwonki, schema
ty, opisy, Vibra 3210, T10-T18, generatory kodów Simplus, 
Tak-Tak, POP, Flasher, nowość, wysyłka - 30 zł/CD. Wro
cław, tel. 0604/08-97-81
OPROGRAMOWANIE DO UZUPEŁNIANIA KONT SIM
PLUS, TAK TAK, POP, - 240 zł. Jelenia Góra, tel. 
0609/58-62-26
PAKIETY STARTOWE Simplus i Pop, nowe, zapakowane - 
od 30 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
PANEL DO TELEFONU NOKIA 3310 .kameleon', • 35 zł. 
Mysłakowice k. Jeleniej Góry, tel. 075/714-10-27 pogodz. 15,
Q6p4/25-7f-67.......................   • ̂  ^
POKROWCE SKÓRZANE do telefonów komórkowych, rów
nież boczne, cena 6-8 zł/szt. Krosno Odrzańskie, tel. 
0609/40-63-31
POKROWIEC NA TELEFON NOKIA 5110, 3210, - 10 zł. 
Lubin, tel. 0608/03-52-36
POKROWIEC NA TELEFON NOKIA 3310, -1 5  zł. Radwa
nice, tel. 071/789-18-30
PRZEWÓD TELEFONICZNY 10 par. z linką nośną - 1 zł/mb. 
Świdnica, teł. 0607/38-99-70 -
RADIOTELEFON MAXON USA, SL-70, nowy. 2 akumula
tory + ładowarka + osprzęt z mikrofonem ńa pasku, -1.500 
zł. Ząbkowice śląskie, teł. 074/815-38-94 
SEKRETARKA AUTOMATYCZNA PANASONIC cena 100 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-64-62,0501/10-98-76 
TELEFAKS ALCATEL prosty w obsłudze, instrukcja, - 250 
zł. Kamienna Góra, tel. 0602/38-72-71 
TELEFAKS ALCATEL nowy, z instrukcją obsługi, -120  zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
TELEFAKS DTZ nowy, - 500 zl. Wrocław, tel. 071/325-85-07 
TELEFAKS PANASONIC z sekretarką, mało używany, w 
kartonie, instrukcja w j. polskim, papier termiczny czarny, - 
480 zł. Kamienna Góra, tel. 0602/38-72-71 
TELEFAKS PANASONIC KX 82P fabrycznie nowy, w pu
dełku, najnowszy model, cyfrowy, dużo funkcji, na zwykły 
papier, na gwarancji, - 890 zł. Wrocław, teł. 071/328^02-42, 
0501/85-25-16
TELEFAKS PANASONIC KX-FP 82 nowy, na zwykły pa
pier, biały, stań idealny, • 720 zł. Wrocław^fel. 0602/27-60-97 
TELEFAKS PANASONIC KX F 130, -490 zł. Wrocław, tel. 
0607/55-33-23
TELEFAKS SHARP F0151 nowy, - 550 zł. Wrocław, tel.
321-98-90,0503/62-67-74
TELEFAKS TRIUMPH ADLER P 6000,1998 r.r z sekretar
ką cyfrową, spis telefonów, ksero, gilotyna, stań b. dobry, - 
380 zł. Wrocław, tel. 0605/57-78-93

0  TELEFAKSY już  od 200 zł, skup, sprzedaż, na
prawy, telefaksy, telefony, kserokopiarki, d rukar
ki, monitory, komputery, kamery. Wrocław, ul. Tę
czow a 57, te l.  071/342-70-41 w ew n. 306, 
0604/63-89-93 80008301

TELEFAX SHARP FO 151, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0503/62-67-74
TELEFON BEZPRZEWODOWY z sekretarką cyfrową, pa
mięć 10 numerów, Identyfikacja rozmówcy, zestaw głośno 
mówiący, biały, mało używany, instr. w jęz. polskim, wyświe
tlacz, * 300 zł. Świdnica, tel. 0600/85-96-08 
TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSCH oddzielna baza, 
bardzo dobry zasięg, czarny, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TG 
2570B. nowy, cyfrowa sekretarka, pasmo 24 GH, zasięg 500 
m, dużo funkcji - 800 zł, Siemens Gigaset 2010 • 300 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/83-75-54 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 9000 
BSH, czarny, mały, • 120 zł Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PHILIPS głośno mówiący, 
pamięć, powtarzanie numerów, - 170 zł. Wrocław, tel. 
071/349-29-60
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS Megaset 930, 
stan dobry, dodatkowa bateria, • 150 zł. Leszno, tel. 
0607/28-54-79
TELEFON GSM ALCATEL, - 100 zł. Lubin. tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM ALCATEL 301 nowy; na gwarancji, - 280 
zł. Oleśnica, tel. 0503/71-03-00 
TELEFON GSM ALCATEL 302 stan b. dobry, dużo funkcji, 
ładowarka, - 250 zł oraz ALCATEL 502 stan idealny, srebr
ny, dużo funkcj, ładowarka, - 490 zł. Bielawa, tel. 
0604/88-07-04
TELEFON GSM ALCATEL 302 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK. zestaw głośno 
mówiący, najnowszy model, b. mały, stan idealny; - 270 zł, 
ALCATEL 501 najnowszy model, b. mały, ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, zestaw gło- 
śno mówiący, stan idealny, - 490 zł. Wrocław, teł. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB. -100 zł. Bolesławiec, teł. 

f 0604/80-90-95
TELEFON GSM ALCATEL CLUB 2 szt., stan b. dobry -130 
zł/szt. lub zamienię. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-31-29, 
0604/24-96-77
TELEFON GSM ALCATEL CLUB działa w sieci Era. łado
warka, pudełko, instrukcja, • 110 zł. Jawor, Legnica, tel. 
0607/82-34-20,0603/84-85-36 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB. ład. stacjonarna, futerał, 
z SIM lockiem Era, na kartę TAK TAK, • 95 zł. Świdnica, tel. 
0600/55-87-23.0600/64-41-33 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ładowarka. - 80 zł. Wro
cław, iel. 0602/76-55-63
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwaran
cji. idealny na kartę TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan 
idealny, b. długi czas czuwania, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB EASY ład. stacjonarna, 
żółty i czerwony, klapka wsuwana, 2 szt., działa w Era GSM
1 na kartę Tak-Tak • 100 zł/szt. Świdnica, tel. 074/850-97-04 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB, MAX DB stan idealny , 
zamienię na teł. GSM Nokia 3210 w sieci Era. Nowa Sól, tel. 
0602/10-10-84
TELEFON GSM ALCATEL DB bez SIM locka, • 150 zl. Le
gnica, tel. 0603/48-89-02
TELEFON GSM ALCATEL DB bez SIM locka -130 zł. Wro
cław, tel. 0602/60-93-81 

► TELEFON GSM ALCATEL DB stan b. dobry, ładowarka, 
'  cena 160 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13

SKUP NOKII 3310
USUWANIE SIM LOCKÓW, BLOKAD 

SERWIS -  KABLE NCOS NOKIA I DO SIM LOCKÓW 
SIMPLUS - TAK-TAK - POP 

W ro c ła w  K rzyk i, u l. B orów cza n a  31
te l. 0-603 185 009  OPÓ12135

TELEFON GSM ALCATEL DB ładowarka, stan b. dobry, 
.cena 150 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB bez SIM locka, stan 
idealny, -170 zł. Oleśnica, tel. 0503/71-03-00 
TELEFON GSM ALCATEL EASY, ład. stacjonarna, futerał, 
z SIM lockiem Era, na kartę TAK TAK, - 95 zł. Świdnica, tel. 
0600/55-87-23,0600/64-41-33 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB w sieci ERA, doku
mentacja techniczna, -150 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-71-20, 
0606/47-53-72
TELEFON GSM ALCATEL EASY na kartę TAK TAK, stan 
konta 90 zł, zestaw słuchawkowy, ładowarka, - 250 zł lub 
zamienię na Nokię 3210. Wrocław, tel. 0608/12-59-89 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB czarny, stan b. dobry, 
bez SIM locka. Wrocław, tel. 0607/37-92-33 
TELEFON GSM ALCATEL EASY ład. sieciowa, nowy. na

Skup, sprzedaż, zamiana
te le fo n ó w  k o m ó rk o w y c h  na ka rtę  I in nych  

se rw is  GSM, u suw a n ie  b lo k a d  SIM lo ck
OP005660

Legnica, ul. Gwiezdna 35t/1 
076/854-34-62,0-603 45 08 75

TELEFON GSM ERICSSON GF 768 kompletny zestaw, - 
150 zł. Legnica, tel. 076/862-05-10,0604/95-79-81 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, - 180 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ładowarka, zestaw gło
śno mówiący, klips, pudełko, bez SIM locka -175 zł. Nysa, 
tel. (577/433-90-10
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 stan dobry, działa w 
każdej sieci, -149 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
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 GH 688, - 120 zł. Legnica, tel. 
0602/10-30-27
TELEFON GSM ERICSSON PH 388 2 szt., Siemens S11, 
Nokia 1610, bez ładowarek - 200 zł za całość lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0501/96-12-01

S IM -L O C K
BLOKADY, KODY USUWAM 
Wrocław. 344-16-79. 0607 60-99-42

OP012169

Do 
35 zł

gwarancji, 2-systemowy, na kartę TAK TAK, zestaw głośno 
mówiący, stan idealny, -140 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB nowy, działa w Erze, - 
180 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 „
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB nowy, w sieci Era. - 
180 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ALCATEL GUM DB 2-systemowy, bez SIM 
locka, -160 zł. Wrocław, tel. 0608/81-68-07 
TELEFON GSM ALCATEL MAX DB działa w sieci Era, ła
dowarka, • 150 zł. Jawor, Legnica, teł. 0607/82-34-20, 
0603/84-85-36
TELEFON GSM ALCATEL MAX DB na kartę Simplus, ze
staw głośno mówiący, bateria na ok. 5 dni, dużo funkcji, mało 
używany, bez SIM locka. Świdnica, tel. 0609/58-99-49 
TELEFON GSM ALCATEL POCKET bez SIM locka, wibra
cja, budzik, PLUS. SIMPLUS, ERA, TAK TAK, - 230 zł. Wro
cław, tel. 0608/81-68-07
TELEFON GSM ALCATEL POCKET ładowarka, zielony, 
cena 150 zł, wibracja. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
TELEFON GSM ALCATEL POCKET ładowarka, karta Tak 
Tak, -150 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM BOSCH 608 2-letni, ładowarka, futerał - 60 
zł. Wrocław, teL 0501/63-69-19 
TELEFON GSM BOSCH 909 stan 6. dobry, ładowarka. - 
290 zł. Bielawa, tel. 0604/88-07-04 
TELEFON GSM BOSCH 909 DUAL S niebieskie podświe
tlenie, bez SIM locka, mało używany, - 400 zł lub zamienię 
na zestaw .Wizji TV , .Cyfry*’ . Świdnica, tel. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
TELEFON GSM BOSCH 909. - 190 zł. Wrocław, tel. 
0602/76-55-63 ,
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, nowy. na gwa
rancji, w pudełkuj wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim
plusa, 2-systemowy, stan idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM BOSCH 909 ładowarka sieciowa, działa w 
każdej sieci, małe gabaryty, waga ok. 100 gram - 210 zł. 
Wrocław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM DANCALL, - 50 z ł. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
TELEFON GSM ERICSSON A  1018S działa w sieci Era, 
ładowarka, pudełko, instrukcja, -150 zł. Jawor, Legnica, tel. 
0607/82-34-20,0603/84-85-36 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S zielony panel, łado
warka, karta TAK TAK, - 250 zł. Kłodzko, tel. 074/867-86-62. 
0604/85-49-40
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S fioletowo-czarny, na 
gwarancji, nowy, instrukcja obsługi, zegar, data, alarm, kom
pletny, działa w Era, TAK TAK, stan idealny, -100 zl. Lubin, 
tel. 0606/80-40-68,076/847-54-97 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ład. stacjonarna,
2-systemowy, bez SIM locka, kompozytor melodii, zegarek, 
budzik, data, menu w jęz. polskim, zmienny panel klawiatu
ry, stan b. dobry, • 150 zł. Lutomia, woj. wałbrzyskie, tel. 
0605/93-94-26
TELEFON GSM ERICSSON A1018S 2-systemowy, na gwa
rancji, ładowarka, -130 zł. Wrocław, tel. 071/357-5324 
TELEFON GSM ERICSSON A1018S bez SIM locka, stan 
b. dobry, -160 zł. Wrocław, tel. 0606/14-57-38 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i 
Simplusa, pudełko, 2-systemowy, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ładowarka, etui, z 
zestawem słuchawkowym, bez SIM locka, stan b. dobry, • 
135 z i  Zielona Góra, tel. 0606/75-68-23 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S, - 290 zł lub zamie
nię. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-31-29,0604/24-96-77 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S nowy, w sieci Era - 
220 zł, Ericsson T 28s, nowy - 480 zł, Ericsson R 320s kpi., 
nowy, w sieci Era - 450 zł, Ericsson T 10ś, bez SIM locka - 
250 zł. Legnica, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S karta TAK TAK, • 290 
zł. Oława, tel. 071/313-48-27,0502/63-69-04 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S SIM lock Era, pudeł
ko, ładowarka, instrukcja, na gwarancji, pokrowiec, folia na 
wyświetlaczu lub zamienię na inny GSM. Prochowice, tel. 
0606/78-13-23
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S, - 240 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
TELEFON GSM ERICSSON A  2618S nowy, na gwarancji, 
nie używany, bez SIM locka, ładowarka, - 250 żŁ Wrocław, 
tel. 0601/19-01-01
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ładowarka, pokrowiec, 
panele, stan b. dobry, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/398-84-86, 
0609/39-35-20
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 działa na kartę Tak-Tak,
ładowarka, stan b. dobry -100 zł. Wrocław, tel. 0503/74-25-51
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 2 baterie, ładowarka, -
100 zł. Wrocław, tel. 0604/37-63-40
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 - 140 zł. Wrocław, tel.
0602/80-44-53
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 bez SIM locka 120 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-62-00
Te l e f o n  g s m  Er ic s s o n  g a  628 lad. sieciowa, bez sim  
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, zadbany, - 90 zł. Wro
cław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 bateria 100 Ah, z klip
sem, futerał, ładowarka - 90 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0606/69-86-44

SKUP - SPRZEDAZ - ZAMIANA
KARTY STARTOWE. AKCESORIA.
USUWANIE BLOKAD SIM LOCK
Lubin, ul. Traugutta, tel. 0-603 167 974

TELEFON GSM ERICSSON PH 388 ładowarka, cena 100
zł. Wrocław, tel. 322-20-18.0503/67-75-02
TELEFON GSM ERICSSON R 320S nowy, w opakowaniu, -
440 zł. Wrocław, tel. 0503/77-55-92
TELEFON GSM ERICSSON R 320S, - 420 zł. Żary, tel.
068/374-42-42,0600/82-95-01
TELEFON GSM ERICSSON R 320s. pudełko, ładowarka.
nowy, - 550 zł. Lwówek śląski, tel. 0608/74-11-96
TELEFON GSM ERICSSON R 380S nowy, w pudełku, bez
SIM locka, -1.700 zi. Świdnica, tel. 0503/01-67-62
TELEFON GSM ERICSSON R 380S fabrycznie nowy, bez
SIM locka. polskie menu, najwyższy model, wszystkie moż-

S K U P
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NOWYCH I UŻYWANYCH 
* TEL. 071/321-8S-S3

liwe funkcje, • 1.450 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 
0501/47-70-47
TELEFON GSM ERICSSON R 380S, - 2.350 zł. Wrocław,
tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ładowarka domowa.
2-systemowy, bez SIM locka. -  170 zł. Wrocław, tel.
0608/81-68-07
TELEFON GSM ERICSSON S 868 2-systemowy, ładowar
ka sieciowa, słuchawka, pokrowiec, stan b. dobry, -120 zł. 
Wrocław, tel. 0501/52-68-94
TELEFON GSM ERICSSON S 868 Dual. -170 zł. Wrocław, 
tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM ERICSSON S 868 bez SIM locka • 160 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład. sieciowa. 2-syste-

SKUP KOMÓREK
ERICSSON R320S............... 390 ZŁ.
ERICSSON T20s.......__ ... 450 ZŁ.
ERICSSON T28s ........ 500 ZŁ.
NOKIA 3310____......_____ 430 ZŁ.
SIEMENS C35I.................... 340 ZŁ.
TRIUM A R IA  .... ......... 250 ZŁ.

I inno, tylko nowe - nieużywane I
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mowy, bez SIM locka, idealny na kartę PÓP, Simplus i TAK 
TAK, zadbany, - 140 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, wybiera
nie głosowe, wibracja, ładowarka, etui, - 270 zł. Borów, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0600/52-38-02 
TELEFON GSM ERICSSON T10S w bardzo dobrym sta
nie, ciemnoniebieski, polskie menu, działa w sieci Plus, - 
200 zł. Brzeg dolny, tel. 071/319-99-47 
TELEFON GSM ERICSSON T10S menu T18S, mało uży
wany, pudełko, klips do paska, instrukcja, kolor ciemnoróżo- 
wy. wybieranie głosem, bez SIM locka, ładowarka, stan ide
alny, • 250 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/78-12-96 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka. stan b. 
dobry, - 230 zł. Legnica, teł. 0606/14-02-45 
TELEFON GSM ERICSSON T10S turkusowy z klapką, ła
dowarka sieciowa, zestaw słuchwkowy, • 200 zł. Legnica, 
tel. 0503/34-13-02
TELEFON GSM ERICSSON T10S pudełko, na gwarancji, z 
SIM lockiem Era, ładowarka domowa, wibracja, pokrowiec, 
stan b. dobry, cena - 300 zł i karta TAK TAK z ważnym nu
merem lub bez karty. Lubin, teł. 0608/80-43-87 
TELEFON GSM ERICSSON T-10S folia na wyświetlaczu. 
SIM lock Ery, żółty, - 230 zł. Lubin. tel. 0503/04-86-46 
TELEFON GSM ERICSSON T10S z SIM lockiem Plus. ła
dowarka, pudełko, instr. w jęz. polskim, stan idealny, - 240 
zł. Mysłakowice k. Jeleniej Góry, tel. 075/714-10-27 po 
godz. 15,0604/25-71-67
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, - 210 zł. Oława, tel. 
071/313-48-27,0502/63-69-04 
TELEFON GSM ERICSSON T10S niebieski, z SIM lockiem 
Plus GSM, wibracja, w pudełku, na gwarancji, stan idealny, 
mało używany, - 240 zł. Opole, tei. 0605/10-68-87 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, bez SIM locka, ład., 
pudełko, instr., stan b. dobry, - 235 zł. Strzegom, tel. 
0605/91-02-69 /  . >  ’
TELEFON GSM ERICSSON T10S wybieranie głosowe, wi
bracja, zestaw słuchawkowy, ładowarka, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-42-41.0503/33-04-72 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, wybiera
nie głosowe, filoletowy, • 220 zł. Wrocław, tel. 071/783-7745, 
0503/99-06-99

TELEFON GSM ERICSSON T10S niebieski - 230 zł. Wro
cław. tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka - 220 zł. 
Wrocław, tel. 0605/91-62-00 '
TELEFON GSM ERICSSON T10S 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 T10S niebieski, bez SIM loc
ka, stan idealny, - 210 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S menu T 18, niebieski, 
bez SIM locka, instrukcja, ładowarka, • 220 zł. Wrocław, tel. 
071/333-72-96,0606/57-81-64 
TELEFON GSM ERICSSON T10S, ładowarka, instrukcja, 
pudełko, z SIM lockiem Idea, stan idealny, - 265 zl. Wro
cław, tel. 071/788-15-92,0501/09*17-18 
TELEFON GSM ERICSSON T10S ładowarka sieciowa, wi
bracja, budzik, zegar, działa w Erze, - 229 zł.'Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON T10S stan b. dobry, żółty' nie
bieski, bez SIM locka, wybieranie głosowe, cena 250 zł. 
Wrocław, tel. 0502/30-01-13
TELEFON GSM ERICSSON T  20S stan idealny, kupiony w 
tym miesiącu, ładowarka, - 530 zł. Bielawa, tel. 0604/88-07-04 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, bez SIM locka, 
gwarancja, - 550 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, z SIM lockiem 
Idea, pudełko, stan idealny, - 499 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/57-20-58
TELEFON GSM ERICSSON T 20S wibracje, WAP, wybiera
nie głosowe, gry, aktywna klapka, nowy, nie używany, bez 
SIM locka, - 540 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, 
POP i Simplus, 2-systemdwy, bez SIM locka, stan idealny, - 
500 zl. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 '
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, gwarancja, bez 
SIM locka - 490 zł. Wrocław, teł. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S, - 470 zl. Żary, tel. 
068/374-4242,0600/82-95-01 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka, ładowar
ka - 460 zł. Głogów, tel. 0607/71-12-13 
TELEFON GSM ERICSSON T28S - 530 zł. Grodków, woj. 
opolskie, tel. 0604/21-07-82
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, w pudełku, czar
ny. - 450 zł. Jawor, tel. 0602/11-38-80 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S przywieziony z Niemiec, 
menu w j. polskim, bez SIM locka, - 400 zi lub zamienię na 
inny, dopłata. Jelenia Góra, tel. 075/641-62-97, 
0608/84-90-36
TELEFON GSM ERICSSON T  28S z powiększoną baterią, 
nowy, na gwarancji, - 540 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-87 

^TELEFON GSM ERICSSON T 28S ładowarka, na gwaran
cji, instrukcja, pudełko, - 500 zł. Legnica, tel. 0606/7543-80 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, bez SIM locka, wybie
ranie głosowe, ładowarka, stan b. dobry -  440 zł lub zamie
nię na inny. Wałbrzych; tel. 0502/94-50-55 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 450 zł. Wałbrzych, tel. 
0607/48-05-24
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 570 zł lub zamienię na 
inny. Wrocław, tel. 0501/47-7047 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S zapakowany, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/36-68-94
TELEFON GSM ERICSSON T 28S mały. ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Simplusa 
i POP. wibracja, 2-systemowy, klapka, - 490 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T28S nowy, 3 ładowarki, pu
dełko, • 575 zł. Wrocław, tel. 0600/22-97-64 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka. wibra
cja, nowy, nie używany, gwarancja, - 540 zł. Wrocław, tei. 
0603/38-13-77.
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, gwarancja, bez 
SIM locka. w pudełku -  540 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S na gwarancji, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 0606/32-55-76
TELEFON GSM ERICSSON T 28S działa w Erze, stan b.
dobry, - 500 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 450 zł lub zamienię na
Nokię 8210, z dopłatą. Żary, tel. 068/362-06-03,
0603/50-90-21
TELEFON GSM HAGENUK DUET, -100  zł. Wrocław, tel. 
0608/81-68-07
TELEFON GSM MITSUBISHI nowy. kpi., bez SIM locka, 
mały, - 270 zł. Legnica, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA na gwarancji, 
działa w sieci Idea, ładowarka, pudełko, instrukcja, - 300 zł. 
Jawor, Legnica, tei..0607/82-34-20, 0603/84-85-36, 
076/870-67-57 1
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy. gwaran
cja, bez SIM locka, cena 300 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA ład. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę 
TAK TAK, POP i Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 290 
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA, na gwarancji, 
z kartą POP, w sieci Idea, stan idealny - 280 zł. Wrocław, tel. 
0503/77-78-37
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM GALAXY uszkodzo
ny, -.100 zł. Lwówek śląski, tel. 0608/74-11-96 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM GALAXY bez SIM loc
ka, brak menu w j.  polskim. - 220 zł. Strzegom, tel. 
0503/02-24-93 po godz. 20
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM MARS bez SIM loc
ka, ładowarka, instrukcja i menu w jęz. polskim, Internet, 
gry, przelicznik walut, notatnik, menu rysunkowe, wibracja, 
budzik, data, zegar, przypisywanie dzwonka do osoby dzwo
niącej, - 359 zł. Głogów, tel. 0600/1642-78 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM MARS bez SIM loc
ka, bez menu w jęz. polskim, ładowarka, pudełko, instruk
cja, - 290 zł. Jawor, Legnica, tel. 0607/82-34-20, 
0603/84-85-36
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM MARS bez SIM loc
ka, - 250 zł lub zamienię na Nokię 3210. Wrocław, tel. 
398-81-80.0504/93-59-99
TELEFON GSM MOTOROLA 2 szt.. w cenie 100-150 zł. 
Legnica, tel. 0602/10-30-27
TELEFON GSM MOTOROLA CD 160 bez SIM locka, etui, - 
60 zł. Wrocław, tei. 0605/35-73-19 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 170 ładowarka, instruk
cja, I właściciel, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/346-07-96

TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. sieciowa, nowy, 
nie używany, na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, nagry
wanie rozmów, wibracja, dyktafon, wibracja, idealny na kar
tę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA D 160, - 50 zł. Mysłakowice 
k. Jelenie j Góry, tel. 075/714-10-27 po godz. 15. 
0604/25-71-67
TELEFON GSM MOTOROLA D 160 ładowarka sieciowa, 
ładowarka samochodowa, zestaw słuchawkowy, -1 5 0  zł. 
Wrocław, tel. 0605/74-64-96
TELEFON GSM MOTOROLA D 1625 bez SIM locka, 2 ła
dowarki - 48 zł. Wrocław, tel. 0503/79-17-95 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520, -130 zl. Bolesławiec, 
tel. 0604/80-90-95
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 *  dodatkowa bateria, - 
140 zl. Oborniki Śląskie, lei. 0601/49-72-39

Usuwanie blokad i  teł. knadrkmycli
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tELEFON GSM MOTOROLA M 3288 dual band. 2-suste- 
mowy, bez SIM locka, działa w każdej sieci i na karty, stan 
b. dobry, -120 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 stan b. dobry, bez 
SIM locka, 2-systemowy, brak ładowarki, - 75 zi. Wrodaw, 
tel. 0502/83-64-03
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ładowarka sieciowa, 
menu po polsku, działa w Plus GSM, -109  zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Simplus, 
TAK TAK, stan idealny, -130 zł. Wrocław, teł. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 ładowarka, karta Tak 
Tak ważna do lipca 2001, stan b. dobry, • 160 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-66-66 lub 0608/10-50-92
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TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 bez SIM locka, stan 
b. dobry. -120 zł. Wrocław, teł. 071/783-7745.0503/99-06-99 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy. idealny na kartę POP, Simplus, 
TAK TAK, aktywna klapka, stan idealny, • 130 zł. Wrocław, 
tel. 0606/57-95-13.
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 stan b. dobry, łado
warka, • 180 zł. Bielawa, tel. 0604/88-07-04 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 stan idealny, działa w 
każdej sieci, menu po polsku • 129 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 nowy, bez SIM locka, 
kompletny, • 180 zi. Wrocław, tel. 0501/28-64-93 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, idealny na kartę POP, 
Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 130 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13 -
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 -120 zł. Wrocław, tel. 
0502/60-03-97
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 130 2 baterie, klips 
do paska, bez SIM locka, - 320 zł. Wrocław, tel. 
0601/50-17-33
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 75 czamy. wibra
cja. bez SIM locka. - 220 zł. Wrocław, teł. 0603/33-36-66 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 80 z SIM lockiem. 
na wszystkie sieci, ładowarka, • 220 zi. Bolesławiec, tel. 
0502/84-33-96
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 85. • 330 zł. Bole
sławiec, tel. 0604/80-90-95
TELEFON GSM MOTOROLĄ STAR TAC 85 kpi.. POP. Idea, 
wibro, zegar, data, -180 zł. Wrocław, tel. 0608/81-68-07 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SIM lock Idea, skó
rzane etui, pudełko, internet, - 110 zł. Głogów, tel. 
0502/15-75-64
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 dostęp do intemetu, 
futerał, stan dobry, - 220 zł. Kobierzyce, woj. wrocławskie, 
tel. 0504/93-93-11
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ładowarka, 
instrukcja, bez SIM locka, - 180 zł. Legnica, tel. 
076/86640-70.0603/33-35-62 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 na gwarancji, łado
warka sieciowa. 2-systemowy. instrukcja, pokrowiec. Inter
net. z SIM lockiem Idea, stan idealny. -180 zł. Leszno, tel. 
0504/99-69-69
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 na gwarancji, mało 
używana/ładowarka, pokrowiec czamy skórzany, kolor czar
no-niebieski z żółtym podświetleniem, cena 200 zi. Sulików, 
tel. 075/778-71-70
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 nowy, gwarancja, bez 
SIM locka, internet, -190 zł. Wrocław, tei. 352-6041

SKUP NOWYCH TELEF0N0W
ERICSSON T 2 0 ................... 450 zl
ERICSSON R 320................. 380 zł
NOKIA 3210............... *........ 330 zl
ALCATEL 501 ...................... 400 zł
ERICSSON T 2 8s ................. 480 zł
NOKIA 3310 .......................... 430 zł
oraz inne telefony z promocji (5P002774

I Wrocław i Kotlina Kłodzka I
te l. 0-603 539 090
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TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 nowy, -150 zł. Wro
cław. tel. 071/781-97-19 po godz. 18 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 nowy, zapakowany, 
na gwarancji, z SIM lockiem sieci Idea, 2-systemowy, inter
net. -160 zł. Wrocław, tel. 0502/83-64-03 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ład. siecio
wa, nowy, na gwarancji, w pudełku, internet, 2-systemowy, 
idealny na kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, -180 
zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288, 2000 r. kolor czar- 
no-srebrny, pudełko, ładowarka, pokrowiec, karta POP z 
numerem, stan konta zerowy, możliwość dostępu do Inter
netu, • 220 zł. Bolesławiec, tel' 075/732-71-95 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2888 w sieci Idea • 200 zł, 
Motorola V 2288 kpi., nowy - 220 zł, Motorola 3588 kpi. - 
130 zł. Legnica, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM MOTOROLA TIME BORT wibracje, wybie
ranie głosowe, dyktafon, 2-systemowy, stan idealny, - 410 
zł. Wrocław, tel. 0603/84-83-82 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288, • 220 zł. Wałbrzych, 
tęl. 0607/48-05-24
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 bez SIM locka, na 
gwarancji, radio, Internet, ładowarka, klips, 2 pokrowce, ze
garek, • 250 zł. Wrocław, tel. 0501/98-38-23 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2888 z radiem, dużo funk
cji, -180 zł. Wrocław, tel. 0601/19-19-90 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 bez SIM locka, - 850 
zł. Głogów, tel. 0607/46-29-72 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688, - 730 zł. Głuchołazy, 
tel. 0502/24-53-70
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 nowy, bez SIM locka, 
menu po polsku, - 820 zł. Legnica, tel. 0601/57-48-87 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 ładowarka, mehu w 
jez. angielskim, bez SIM locka, • 550 zł. Świdnica, tel. 
0502/89-67-48
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 grafitowy metalic, 

'  srebrna obwódka, jak nowy, wibracja, zegarek, pokrowiec, 
ładowarka, - 750 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0607/48-05-24
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 bez SIM locka, łado
warka, wybieranie głosem, dyktafon, instrukcja, stan ideal
ny, - 950 zł lub zamienię. Głogów, tel. 076/835-47-70, 
0607/46-29-72
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 srebrny, ładowarka, 
bez SIM locka, stan dobry, - 1.050 zł. Wrocław, tel. 
0600/37-39-72

T E Ł .  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 I A N A

SKUP W SZYSTKICH MODELI TELEFO NÓ W  
NOW YCH I UŻYW ANYCH. P Ł A C IM Y  N A J W IĘ C E J !!!

TANIE AKCESORIA ‘1
PEŁNA OFERTA I 

(również na zamówienie)

' IA K T Y W A C J E  T A K -T A K , S IM P L U S , P O P !

USUWANIE BLOKAD SIM-LOCK 
(MOTOROLA, NOKiA; SĄdEM; SIEMENS)

O ŁA W S K A  25
tel. 071/341-85-60 

0-501 485 700
TELEFON GSM-NOKIA 3210 bez SIM locka, • 260 zł. Wał
brzych, tel. 0607/48-05-24
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 290 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-96-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, instrukcja, ładowar
ka, pokrowiec skórzany, • 300 zł. Wrocław, tel. 0504/93-89-38 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan dobry, - 280 zł. Wrocław, 
tel. 0501/26-73-62
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, bez SIM 
locka, net monitor, folia na wyświetlaczu, - 300 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0502/96-98:96 
TELEFON GSM NOKIA 3210 futerał, instrukcja, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 361-11-06
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan b. dobry, 
- 260 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45,0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, nowa, gwa
rancją, pudełko, cena 360 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 3210 SIM lock Plusa, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0603/38-13-77
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, bez SIM locka • 
270 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/56-01-14 
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, Moto
rola T 2288 Shark - 250 zł oraz V 2288, bez SIM locka - 250 
zł, Siemens C35 • 440 zł i C25, - 250 zł. Wrocław, tel. 
387-13-75,0606/77-92-47

instrukcja, stan b. dobry, bez SIM locka, - 470 zł lub zamie
nię. Kłodzko, tel. 0605/32-69-00 
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 500 zł. Kłodzko; tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, - 550 zł. 
Legnica, tel. 0602/28-65-74
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, zapakowany, gwaran
cja, I właściciel, głosowe wybieranie numerów, - 470 zł. Le
gnica, tel. 0600/30-67-82
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, - 430 zł. Lubań 
śl., tel. 0607/24-18-73
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, ładowarka, 
pudełko, instrukcja, • 420 zł. Lubin, tel. 0607/21-95-74 
TELEFON GSM NOKIA 3310 oryginalnie zapakowany, w 
pudełku, wybieranie głosowe, na gwarancji rok, bateria do 7 
dni na czuwaniu i kody do telefonu Nokia 3310, - 400 zł lub 
zamienię na Siemens C35i. Lubin, tel. 0502/40-92-74 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. - 460 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, dwie ładowarki, gwa
rancja, pudełko, stan idealny - 450 zł lub zamjenię na Erics
sona T 28s, nowy, stan idealny. Polkowice, tel. 0607/18-58-62- 
po godz. 15
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 z SIM lockiem Piusa, instr.,

TELEFONY KOMÓRKOWE 
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA

L U B IN ,  ul. Armii Krajowej 23 § 
tel. 0-606 222 244, 0-604 194 652 |

TELEFON GSM MOTOROLA V 3690, - 1.200 zł. Wroęław, 
tel. 071/784-67-75,0501/57-54-10,0605/61-99-88 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowa, nie używana, 
gwarancja, bez SIM locka, cena 1100 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-01-1.3.
TELEFON GSM MOTOROLA V 3888 pudełko, na gwaran
cji, z SIM lockiem Plus GSM, na kartę Simplus, stan idealny, 

•"'15911. Świdnica, tel. 0600/55-87-23, 0600/64-41-33 
TELEFON GSM NOKIA 1610 ład. samochodowa i sieciowa,
- 50 zł. Jawor, Legnica, tel. 0607/82-34-20,0603/84-85-36 
TELEFON GSM NOKIA 1610 bez SIM locka, kameleon, 
angielskie menu, stan dobry, - 280 zł. Prochowice, tel. 
0605/13-13-95
TELEFON GSM NOKIA 1 6 1 0 -6 0  zł. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 1610 - 70 zł. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA 3110 z SIM lockiem na wszystkie 
sieci, ładowarka, -110 zł. Bolesławiec, tel. 0502/84-33-96 
TELEFON GSM NOKIA 3110 ładowarka, z SIM lockiem Era,
-120 zł. Wrocław, tel. 071/355-98-31,0602/10-19-33 
TELEFON GSM NOKIA 3110 stan b. dobry, ładowarka, in- : 
strukcja, -130 zł. Wrocław, tel. 0606/14-57-38 
TELEFON GSM NOKIA 3110 Era, ładowarka, zestaw gło
śno mówiący - 200 zł. Wrocław, tel. 0602/21-10-48 
TELEFON GSM NOKIA3HO bez SIM locka -140 zł. Wro
cław tel, 0605/91-62-00
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 3210 z SIM lockiem Plusa, łado
warka, etui, logo, wyprod. 24.05.2000 r., stan b. dobry, • 330 
zł lub zamienię na telefon GSM Siemens C35i z dopłatą. 
Bielawa, tel. 0609/35-82-56 po godz. 15.30 
TELEFON GSM NOKIA 3210, • 280 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/80-90-95
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 340 zł lub zamienię. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-31-29,0604/24-96-77 
TELEFON GSM NOKIA 3210 gwarancja, ładowarka, skó
rzany pokrowiec, pudełko, instrukcja z kartą Simplus 45 zł 
na koncie, - 300 zł. Chojnów, tel. 076/818-69-33, 
0609/26-58-51
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, ładowarka, stan b. 
dobry, SIM lock ERA, - 320 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 
0605/32-69-00 •
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan b. dobry, 
z ładowarką, • 290 zł. Legnica, tel. 0600/42-86-76.
TELEFON GSM .NOKIA 3210 bez SIMJocka --350zt Legni
ca, tel. 0 6 0 2 / 2 8 ^ 6 5 ^ - ^  J  ------

.'TELEFONGSM-NOKIA 3240 bez SIM loCka, gwarancja, stan 
b; dobry,' 300 zł. Legnica, tel. 0606/14-02-45 
TELEFON GSM NOKIA 3210 kpi. - 300 zł. Nokia 5110 kpi., 
bez SIM locka>190 zł, Nokia 3310, nowy, z SIM lockiem 
Era - 450 zł, Nokia 3210 kpi., z SIM lockiem Plus i Era - 300 
zł. Legnica, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka sie
ciowa, stan b. dobry, - 290 zł. Lubań, tel. 0600/42-86-76 
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, - 300 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, - 270 zł. Lwó
wek Śląski, tel. J.608/19-39-91 
TELEFON GSM NOKIA 3210 kompletny, na gwarancji, - 330 
zł. Nysa, tel. 0606/46-54-69
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, - 390 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-33-73,0603/23-4549 
TELEFON GSM NOKIA 3210 kompletny, -100 zł. Oleśnica, 
woj. wrocławskie, tel. 0502/50-45-24 
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji - 360 zł, Sie
mens C25, na gwarancji • 240 zł, Motorola CD 930, kpi. • 
280 zł, Alcatel Easy OB, nowy -185 zł, Alcatel Club -160 zł, 
idealne do TAK TAK. Oława, tel. 071/303-29-25, 
0606/42-15-39
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, pokrowiec, ład. 
stacjonarna i samochodowa, działa w Plus GSM, menu w j. 
polskim, instrukcja, - 300 zł. Opole, tel. 0605/10-68-87 
TELEFON GSM NOKIA 3210 oryginalny panel, stan b. do
bry + panele, skórzany pokrowiec, wibracja, pudełko, bez 
SIM locka, ładowarka, • 290 zł. Paczków, tel. 0606/99-56-29 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, pudełko, instruk
cja, ładowarka, etui • 340 zł lub zamienię na Siemens C-35. 
Wałbrzych, tel. 0603/62-22-37 
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowa, pudełko, ładowarka, z 
SIM lockiem Era, gwarancja, - 380 zł. Wałbrzych, tel. 
0600/29-33-57

TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka. cena 350 zł, nowa. 
żółta obudowa. Wrocław, tel. 322^20-18,0503/67-75-02 
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 
gwarancji, 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, - 260 zł. Wro
cław, tel. 788-55-83,0503/95-52-47 
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/361-49-11
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, gwarancja - 260 
zł lub zamienię na Nokię 6150, Siemensa C35i. Wrocław, 
tel. 0502/60-03-97

SKUP TELEFONOW i  
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SIEMENS C35i............................. 380 zł
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NOKIA 3310.................................  420 zł
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Wrocław, ul. P u łaskiego  77 
tel. 071/342-33-80, 0-502 300113

TELEFON GSM NOKIA 3210 pokrowiec, ładowarka, instruk
cja, stan b. dobry, numer Simplus (20 zł), - 290 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-11-06 po godz. 15 
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, działa w sieci 
Simplus, ładowarka, instrukcja obsługi, karta Simplus, do
datkowy panel z klapką, wgrane logo, dodatkowe melodyjki, 
- 270 zł. Wrocław, tel. 071/781-98-71,0609/38-95-91 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, folia na 
wyświetlaczu, - 300,?}. Wrocław, tel. 0607/76-04-81 .. 
TELEFON GSM NOKIA 3210 Era, stan idealny, • 300 zł lub 
zamienię. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 310 zł. Żary, tel. 
068/374-42-42,0600/82-95-01 
TELEFON GSM NOKIA 3310 mało używany, futerał, łado
warka, zastaw słuchawkowy, bez SIM locka, - 330 zł., tel. 
0609/58-73-36
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, w pudeł
ku, ładowarka, z SIM lockiem Era, - 440 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/63-54-25
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, - 460 zł. Bole
sławiec, tel. 0503/04-88-32
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 440 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/80-90-95
TELEFON GSM NOKIA 3310 pudełko, ładowarka, instruk
cja, pokrowiec, na gwarancji, SIM lock Idea, • 450 zł lub za
mienię na Nokię 5110 + dopłata 250 zł. Bolesławiec, tel. 
0502/20-65-75
TELEFON GSM NOKIA 3310' nowy, folia na wyświetlaczu, - 
500 zł lub zafnienię. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-31-29, 
0604/24-96-77 -
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, nowy, gwa
rancja, pudełko, wibracja, alarm, kalendarz, wybieranie gło
sowe, karta Tak-Tak, - 500 zł. Głogów, tel. 0608/72-67-85 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, menu w j. pol
skim, wybieranie głosem, wibracja, ładowarka, instrukcja, 
pudełko, stan idealny, • 470 zł. Głogów, tel. 076/835-47-70 
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 460 zł. Grodków, tel. 
0604/21-07-82
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, pokrowiec, ła
dowarka, • 500 zL Jaworzyna śląska, tel. 0503/59-70-32 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, działa w Plus GSM, • 
400 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0601/95-96-42 
TELEFON GSM NOKIA 3310 używany, bez SIM locka, - 
380 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/87-25-44 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 480 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/15-57-78
TELEFON GSM NOKIA 3310 kupiony w marcu, pudełko,
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pudełko, ładowarka, dodatkowy panel, stan b. dobry, - 500 ; 
zł. Strzegom, tel. 0605/91-02-69 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji ♦ 2 pane
le, - 430 zł. Tyniec Mały, woj. wrocławskie, tel. 0609/47-10-35 
TELEFON GSM NOKIA 3310 wibracje, wybieranie głoso
we, nie używany, nowa, bez SIM locka, - 470 Zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/34-94-66
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 360 zł. Wrocław, tel.

. 0504/98-14-65 \
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, zapakowany, - 
470 zł. Wrocław, tel. 071/783-77.-45; 0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 3310 pudełko, ładowarka, bez SIM 
locka, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
TELĘFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, 3 tygodniowa, 
bez SIM locka - 460 zł. Wrocław, teU 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji jeszcze ok. 9 
miesięcy, + dodatkowa obudowa, • 450 zł. Wrocław, tel. 
*0605/72-73-40
TELEFON GSM NOKIA 3310 • 160 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM 
locka, 2-systemowy, wibracja, wybieranie głosowe, stan ide
alny, - 450 zł. Wrocław, tel. 0608/tf-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, w pudełku, - 360 zł. 
Wrocław, tel. 0504/98-14-65
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0605/13-96-t l
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, - 460 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-59-08
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, z SIM lockiem Plus, - 
420 zł. Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 0604/94-25-55 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. 2 szt. - 900 zł lub za
mienię na Nokię 6210, nową. Złotoryja, tel. 0601/53-93-11 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, z SIM lockiem Era, • 
450 zł lub zamienię. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 470 zł. Żary, tel. 
068/374-42-42,0600/82-95-01 
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, nowy, w sieci 
Era, - 450 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 5110, • 170 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/80-90-95
TELEFON GSM NOKIA 5110 + 2 panele, ładowarka, ze
staw słuchawkowy, pokrowiec + drugi telefon na części, - 
220 zł. Chojnów, tel. 0608/67-97-94 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, + zestaw gło
śno mówiący, • 300 zł. Głogów, tel. 0607/46-29-72 
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock Plus, stan b. dobry, • 
180 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/57: 12-10 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, zadbany, stan 
idealny, ładowarka, - 200 zł lub zamienię na Nokię 3210, 
możliwa dopłata. Legnica, tel. 076/866-45-65,0608/01 -83-79 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. stan b. dobry,
- 200 zł. Mysłakowice k. Jeleniej Góry, tel. 075/714-10-27 po 
godz. 15,0604/25-71-67
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, etui, dodatko
wa obudowa, z zestawem słuchawkowym, • 250 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 0601/49-72-39
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, stan baterii i
telefonu idealny, -180 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66
TELEFON GSM NOKIA 5110 ERA, stan idealny, • 200 zł.
Wałbrzych, tel. 0609/35-10-49
TELEFON GSM NOKIA 5110 ,-170  zł. Wałbrzych, tel.
0607/48-05-24
TELEFON GSM NOKIA 5110 na gwarancji, bez SIM locka, 
panel, pudełko, instrukcja, ładowarka, • 240 zł. Wrocław, tel. 
0502/29-82-82
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, stan b.tfobry, 
ładowarka - 200 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, stan idealny, 
gwarancja, dodatkowy panel, z salonu, pełne wyposażenie, 
-230 zł. Wrocław, tel. 071/341-39-66,0604/78-58-24 
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 210 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka - 200 zł. Wro
cław, tel. 0605/91-62-00
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ładowarka sta
cjonarna, pudełko, - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/12-17-03 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, pudełko, ideal
ny do TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, mało używany, 
zadbany, 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 5110 lub 3210 • do 250 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-13-46,0603/25-31-02 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, stan b. dobry,
- 230 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31
TELEFON GSM NOKIA 5110, -1200 zł. Żary, tel. 
068/374-42-42,0600/82-95-01 •*"
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, bez SIM locka,
- 230 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31
TELEFON GSM NOKIA 5130 bez SIM locka, z ładowarką, 
menu w języku angielskim, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0503/89-71-94
TELEFON GSM NOKIA 6110 ładowarka, instrukcja, bez Sim- 
locka, na gwarancji, - 330 zł. Wrocław, tel. 0600/85-25-96 
TELEFON GSM NOKIA 6110 KAMELEON zestaw słuchaw
kowy, bateria z wibracją, ładowarka, stan idealny, instruk
cja, bez polskiego menu, - 400 zł. Wrocław, tel. 0604/37-63-40 
TELEFON GSM NOKIA 6110 bez menu w j. polskim, - 150 
zł. Wrocław, tel. 0605/91-62-00 
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sieciowa, pudełko, ideal
ny do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, bez 
SIM locka, - 270 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 6110, • 350 zł. Wrocław, tel. 
071/361-49-11
TELEFON GSM NOKIA 6130 bez SIM locka, ładowarka, stan 
dobry, • 200 zł. Wrocław, tel. 0605/64-45-81 
TELEFON GSM NOKIA 6150 bez SIM locka, .kameleon”, 
stan idealny, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/73-38-13 
TELEFON GSM NOKIA 6150 ładowarka sieciowa, ładowar
ka samochodowa, bez SIM locka, futerał, miesięczny, ? 500 

-zł. Wrocław, teł. 0607/85-18-18 
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka i polskiego 
menu,' - 800 zł lub zamienię na GSM Motorola V 3690, z 
dopłatą. Bolesławiec, tel. 0503/04-88-32 
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka. nowy, menu w 
jęz. polskim, bateria litowo-jonowa, ładowarka, -1.050 zł lub 
zamienię. Głogów, tel. 0608/72-67-85 
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, -1.100 zł lub 
zamienię na GSM Siemens SL 45, nowy, z dopłatą. Krobia, 
teł. 0605/44-23-74
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, w pudełku, gwarancja, 
polskie menu, kupiony w Idei, - 790 zł. Legnica, tel. 
0503/34-13-02
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, nowy, menu w 
jęz. polskim - 950 zł, Nokia 8210 bez SIM locka, nowy • 1000 
zł, Nokia 5110, bez SIM locka, kpi. -180 zł lub zamienię na 
inny, możliwa dopłata. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 6210 - 640 zł. Wrocław, tel. 
0504/98-14-65
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, bez SIM locka, na gwa
rancji, - 1.050 zł. Wrocław, tel. 0600/81 -50-93 
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowa, na gwarancji, bez SIM 
locka, cena 950 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 6210, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-10,0605/61-99-88

S IM  L O C K
USUW ANIE BLOKAD 

Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens 
i inne na miejscu. Ceny od 20 zł 

ul. Oławska 25 tel. 071/341-85-60

P0 KR0 UiC€ SKORA 25 zl

P0 KR0 UICCIUKSUS01UC 55 zł

ŁAD. SAMOCHODOM 30 zł

UCHUJVTV DO SAMOCH, od 20 zł

ANTCNKI UJVMI€NN€ od 20 zł

SIM L0 CKI od 30 zł

KODY APARATU od 20 zł

KARTY STARTOUlC 
Z NUMCACM (N0UJC)

od 40 zł

TELEFON GSM NOKIA 6210 dużo funkcji, port podczer
wieni, możliwość połączenia z PC, menu w języku angiel
skim, 2 sztuki • 790 zł/szt. 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 Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, - 950 
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy. w pudełku. • 640 zł. 
Wrocław, tel. 0504/98-14-65
TELEFON GSM NOKIA 7110 kameleon, menu w jęz. pol
skim, bez SIM locka; pudełko, ładowarka, instrukcja, - 700 
zł. Jawor, Legnica, tel. 0607/82-34-20,0603/84-85-36 
TELEFON GSM NOKIA 7110 polskie menu - 890 zł. Kłodz
ko, tel. 0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 7110, Kameleon, kpi., pudełko, z 
zestawem słuchawkowym, • 750 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-40-41
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, stan b. dobry,
- 680 zł lub zamienię na Nokię 3310. Wrocław, tel. 
0502/92-38-65
TELEFON GSM NOKIA 7110 menu w jęz. polskim, stan b. 
dobry, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/787-88-47,0501/47-70-48 
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, polskie menu,
- 620 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 0501/47-70-47 
TELEFON GSM NOKIA 7110 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa i POP, bez SIM 
locka, 2-systemowy, wibracja, aktywna klapka, stan idealny,
- 700 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 7110 na gwarancji, w sieci Plus, 
stan idealny, kompletny, - 750 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-93 
TELEFON GSM NOKIA 8110 • 160 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 8110 bez SIM locka -150 zł. Wro
cław, tel. 0605/91-62-00

pokrowiec lub ładów. sam.
W-w, pl. Grunwaldzki 4 
codz. od 10,00 do 18.00

p i e r w s z y  w i e ż o w i e c  
o d  m o e t u  G r u n w a l d z k i e g o

IM: 071/321-07-78.0503 91 66 52
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TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, stan b. dobry,
- 850 zł. tel. 0603/42-16-16
TELEFON GSM NOKIA 8210 2 panele, • 850 zł. Chojnów, 
tel. 0502/16-68-37
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, -1.150 z). Gło
gów, tel. 0607/46-29-72
TELEFON GSM NOKIA821 Ostań b. dobry, używany 1 mies., 
na gwarancji, kupiony w sieci Plus, bateria wibracyjna, wy
bieranie głosowe, podczerwień, • 1.140 zł lub zamienię. 
Trzebnica, tel. 0607/30-62-32 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, na gwarancji, bez SIM 
locka, cena 1100 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM Idcka, - 950 zł lub 
zamienię na inny. Wrocław, tel. 0501/47-70-47 
TELEFON GSM NOKIA 8810 bez SIM locka, w cenie od 
780 zł do 880 zł. Wrocław, tel. 060.2/36-68-94 
TELEFON GSM NOKIA 8810 bez SIM locka, mały, srebrny,
- 590 zł. Wrocław, tel. 0502/32-98-74
TELEFON GSM NOKIA 8850 bez SIM locka, podświetlany, 
wybieranie głosowe, wibracja, alarm, klapka, ładowarka, 500 
numerów, - 1.450 zł. Głogów, tel. 0602/88-51-25 
TELEFON GSM NOKIA 8850 - 1.150 zł. Wrocław, tel. 
0504/98-14-65
TELEFON GSM NOKIA 8850 ładowarka, bez SIM locka,
menu po polsku, - 1.700 zł lub zamienię na inny. Wrocław,
tel. 0503/85-12-01 po godz. 20
TELEFON GSM NOKIA 8890 nowy, na gwarancji, bez SIM
locka - 1900 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13
TELEFON GSM PANASONIC G450 karta Simplus, -160 z\4*,s:
Wrocław, tel. 0501/70-81-92
TELEFON GSM PANASONIC G520 ładowarka samocho
dowa, -100 żł. Czernina, tel. 065/543-67-11,0601/59-11-80 
TELEFON GSM PANASONIC G520 ładowarka, nowa bate
ria, stan b. dobry, - 180 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 
0605/32-69-00
TELEFON GSM PANASONIC G520 pokrowiec, wibracja, - 
100 zł. Lubin, tel. 0600/61-78-08 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 z SIM lockiem Era. 
akumulator z wibracją, pudełko, ładowarka, instr. w jęz. pol
skim, stan idealny, • 250 zł lub zamienię na GSM Alcatel 
303. Kłodzko, tel. 0606/43-58-52 •
TELEFON GSM PANASONIC GD30 stan idealny, ład. sie
ciowa, działa w każdej sieci, wibracja, - 209 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
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 GD50 2-zakresowy, z SIM 
lockiem Idea, wibracja, ładowarka, stan b. dobry, - 220 zł. 
Głogów, tel. 0609/58-72-85
TELEFON GSM PANASONIC GD50 2-systemowy, wibra
cja, wbudowany zestaw głośno mówiący, zegarek, kalendarz 
widoczny na wyświetlaczu, pokrowiec, zadbany, stan dobry, 
bez SIM locka. menu w jęz. polskim, - 250 zł. Pieńsk, tel. 
075/778-60-98,0608/20-74-96 
TELEFON GSM PANASONIC GD50 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, głośno mówią
cy, idealny do TAK TAK, POP i Simplusa, 2-systemowy, stan 
idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 0608/11 -60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 nowy, ładowarka, po
krowiec, gwarancja, bez SIM locka, karta Simplus, • 420 z ł.y  . 
Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD90, ładowarka, gwaran
cja, - 420 zł. Wrocław, tel. 0605/07-43-24 ?
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, 
animacja, - 450 zł. Wrocław, tel. 0608/11.-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD93 najnowszy model, 7 
kolorów wyświetlacza, • 1.200 zi lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 0503/03-01-51
TELEFON GSM PHILIPS na kartę w sieci ERA,^5 0  zł. Wro
cław, tel. 071/787-28-38
TELEFON GSM PHILIPS Dual Band, futerał, bez SIM loc
ka, -190 zł. Zielona Góra, tel. 0608/70-77-63 (pn.-czw.) 
TELEFON GSM PHILIPS OZEO ład sieciowa, nowy. na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i 
Simplusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan ideal
ny, - 350 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM PHILIPS TWIST ładowarka, działa w sieci 

, Era, • 60 z ł. Jawor, Legnica, tel. 0607/82-34-20, 
0603/84-85-36
TELEFON GSM SAGEM MC 715 ładowarka, pokrowiec, stan 
b. dobry, na kartę Simplus, stan konta 20 zł, -150 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 0502/43-40-75
TELEFON GSM SAGEM MC 815 oddam za darmo, działa 
w Plus GSM, umowa na abonament do końca roku, potrzeb
ne zaświadczenie o zarobkach. Skwierzyna, woj. gorzow- 
skie, tel. 0600/89-48-92
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OP011724
KARTA + TELEFON

KUPUJEMY TELEFONY
* KAŻDY MODEL
* PŁACIMY NAJLEPIEJ 
Wrocław uL Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel- 322-97-05, 0501 81-83 57

TELEFON GSM SAMSUNG SGH N100, na gwarancji, pu
dełko, instr., z zestawem słuchawkowym, z SIM lockiem Plu
sa, dużo funkcji, wybieranie głosowe, terminarz, dyktafon, 
11 gier, WAP, aktywna klapka, mały i lekki, automat, sekre
tarka, - 980 zł. Wrocław, tel. 0603/95-05-09 

TELEFON GSM SAMSUNG SGH N100, - 1.100 zł. Wro
cław. tel. 071/784-67-75,0501/57-54-10,0605/61-99-88 
TELEFON GSM SIEMENS A36 nowy, na gwarancji, z SIM 
lockiem Era, - 290 zł. Mysłakowice k. Jeleniej Góry, tel. 
075/714-10-27 po godz. 15,0604/25-71-67 
TELEFON GSM SIEMENS C25, mało używany, stan ideal
ny, ładowarka, pudełko, 2 systemy, - 200 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-35-08
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, bez polskie
go menu, stan b. dobry, - 210 zł. Lubin, tei. 076/846-45-77, 
0608/71-26-47
TELEFON GSM SIEMENS C25, • 200 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 0601/49-72-39
TELEFON GSM SIEMENS C25, bez SIM locka, 2 futerały, 
ład. sieciowa, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/360-13-61
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, na gwaran
cji. - 230 zł. Wrocław, tel. 0606/41-19-88 
TELEFON GSM SIEMENS C25 z SIM lockiem ERA, • 170 
zł. Wrocław, tel. 783-65-51
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan b. dobry, pudełko, fu
terał, -180 zł. Wrocław, tel. 341-14-60,0505/41-46-31 
TELEFON GSM SIEMENS C25 + ładowarka, instrukcja, 
bateria, stan b. dobry, obudpwa, stan dobry, • 180 zł. Wro
cław, tel. 0604/17-51-19
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, pudełko, instruk
cja, srebrna obudowa, SIM lock Ery, • 160 zł. Wrocław, tel. 
0606/85-57-64
TELEFON GSM SIEMENS C25 na gwarancji, cena 240 zł.
Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02
TELEFON GSM SIEMENS C25ład. sieciowa, pudełko, nowy,

TELEFON GSM SAGEM MC 912 z SJM lockiem Idea, łado
warka, pokrowiec, 2-systemowy; zestaw głośno mówiący, 
wibracyjna bateria, małe wymiary, kalkulator, zegarek, -190 
Zł. Lubsko, tel. 0502/84-37-26 
TELEFON GSM SAGEM MC 912 .banan’ , nowy, z folią na 
wyświetlaczu, na gwarancji, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/343-62-42,0603/48-48-18 
TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka, bateria 
wibracyjna, ładowarka, etui, - 220 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-96-41,0501/35-82-42 
TELEFON GSM SAGEM MC 930 pudełko, instrukcja, bu
dzik, wibracja, notes, data, godzina, zestaw głośno mówią
cy, bez SIM locka, wymienne panele, • 250 zł lub zamienię. 
Kłodzko, tel. 0605/32-69-00
TELEFON GSM SAGEM MC 930 nowy, bez SIM locka, wi
bracja, głośno-móyyiący, gry, budzik i inne funkcje, cena - 
280 zl, lub zamienię na Siemes C35i, z dopłatą. Lubin, tel. 
076/840-87-85,0607/54-86-31

TELEFONY NA KARTY
J U Ż  OD  1 6 6  Z Ł  

Z E S T A W Y
OD 130 zł

Wrodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
t a l .  3 2 2 - S 7 - O S ,  O S O I 8 1 - 8 3  5 7

TELEFON GSM SAGEM MC 930 bez SIM locka, bez menu 
w j. polskim, wibracja, zestaw głośno mówiący,'starr idealny, 
- 200 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM SAGEM MC 959 pudełko, ładowarka, in
strukcja, dużo funkcji, aktywna klapka, gry, budzik, kalkula
tor, przelicznik walut, bateria litowo-jonowa, zestaw głośno 
mówiący, 40 dzwonków, bez SIM locka, działa w każdej sie
ci, stan idealny - 410 zł lub zamienię na tel. Samsung, Phi
lips Genie II, inny. Oława, tel. 0604/30-30-83 
TELEFON GSM SAGEM RC 712 ładowarka domowa, bez 
SIM locka, -120 zł. Wrocław, tel. 0608/81-68-07 
TELEFON GSM SAGEM RC 715, ład. stacjonarna, 2-syste- 
mowy, lekki, bogate menu w jęz. polskim, ład. samochodo
wa, pokrowiec, stan b. dobry, - 150 zł. Lutomia, tel. 
0605/93-94-26
TELEFON GSM SAMSUNG MCM 600, - 280 zł. Wrocław, 
tel. 0602/76-55-63
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 w pudełku, ładowar
ka, instrukcja, stan b. dobry - 360 zł. Głogów, tel. 
0607/71-12-13
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100,-400 zł. Wałbrzych, 
tel. 0607/48-05-24
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2200 2-systemowy, ak
tywna 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 stan b. dobry, wybie

ganie głosowe, wibracja, budzik, ładowarka, - 370 zł. Biela
wa, tel. 0604/88-07-04

na gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, bez SIM locka, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0606(57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ładowarka, - 
160 zł. Wrocław, tel. 0601750-17-33 
TELEFO NEM  SIEMENS C25 stan idealny, ładowarka sie
ciowa, działa w-każdej sieci, małe gabaryty, • 180 zł lub za
mienię. WroctawHel. 050^/36-38-35 
TELEFON GSM SIEMENS C25 6-miesięczny. stan b. do
bry, atrakcyjny wygląd,^pokrowiec, pudełko, gwarancja, ku
piony w salonie, idealn/^na PÓP, -190  zł. Wrocław, tel. 
0501/84-47-08

TELEFON GSM SIEMENS'C25, - 190 zł. Żary, tel. 
068/374-42-42,0600/82-95-01 *
TELEFON GSM SIEMENS C35I z Czerwonym wyświetla
czem, bez antenki, nowy, bez Simlocka;"-s270 zł. Wrocław, 
tel. 0607/55-33-23
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka, internet, wibra
cja, - 280 zł. Lubin, tel. 0604/09-88-41 
TELEFON GSM SIEMENS C35I jednodniowy, nie używany, 
z dokumentami - 400 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
0607/65-09-53, .0604/96-85-53 
TELEFON GSM SIEMENS C35I kupiony w marcu 2001 r., 
gwarancja, stan idealny, ładowarka, menu po polsku, pudeł
ko, wibracja, Sim lock Era, alarm, gry, kompletny, cena 350 
zł. Krotoszyn, tel. 0600/71-71-72 
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, na gwarancji, - 300 
zł.Legnica,tel.0601/57-48-87 , y .
TELEFON GSM SIEMENS C35I kpi. - 330 zł, Siemens C25 
kpi. • 200 zl. Legnica, tel. 0603/48-8942 
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 450 zł. Lubin, tel. 
0502/34-70-92
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, • 370 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78 . . s *
TELEFON GSM SIEMENS C35I używany 2 mies., bez SIM 
locka, pudełko, pokrowiec, ład. samochodowa i sieciowa, stan 
idealny, • 350 zi. Mysłakowice k. Jeleniej Góry, tel. 
075/714-10-27 po godz. 15,0604/25-71-67

SKUP • SPRZEDAŻ 
TELEFONÓW  KOMÓRKOW YCH  

NOWYCH I UŻYWANYCH 
* 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 

0-604 222 759, 0-609 475 474

TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, na gwaran
cji, opakowanie i dokumentacja, - 330 zł. Ostrzeszów, tel. 
0605/53-50-88
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, pudełko, ła
dowarka, menu i instrukcja w j. polskim, internet, wibracje i 
dużo innych funkcji, pracuje w sieci Era i Idea. stan b. dobry, 
- 360 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-90,0607/10-95-50 
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka, pudełko, etui 
skórzane, SIM lock, gwarancja, stan b. dobry, • 370 zł. Wro
cław. tel. 071/321-26-45.po godz. 19,0602/28-50-11 
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, nie używany, oryg. 
zapakowany, - 340 zł. Wrocław, tel. 0502/83-64-03 
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, pęknięta 
klapka baterii, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
TELEFON GSM SIEMENS C35I używany jeden miesiąc, stan 
b. dobry, bez SIM locka, cena 330 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13

TELEFON GSM SIEMENS C35I z salonu/dokumentacja, 
na gwarancji, SIM.lock Plus GSM, - 290 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-96-66
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan idealny, kompletny, 
cena 360 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy, nie 
używany, na gwarancji, internet, wibrącja, 2-systemowy, ide
alny do POP, TAK TAK i Simplusa, stan idealny, - 340 zł. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, bez SIM locka, • 350 
zł. Wrocław, tel. 0503/68-55-65 
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, ład. siecio
wa, pudełko, skórzane etui, SIM lock Ery, stan b. dobry, • 
370 zł. Wrocław, tel. 071/321-26-45 po godz. 19, 
0602/28-50-11

KABLE PC-KOM
(pełny wybór) 

O P R O G R A M O W A N IE  N A  C D  
(wszystkio modele telefonów) 

OPOH731 R Ó W N IEŻ W Y S Y Ł K A !
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
t e l .  3 2 2 - 9 7 - 0 5 ,  0 5 0 1  8 1 - 8 3  5 7  
c o p c o m O p o c z t a . o n e t . p l

TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, internet, 
gry, wibracja, grafika, używany 4 miesiące, kupiony w salo
nie, stan idealny, pudełko, ładowarka, - 350 zł lub zamienię 
na telefon Nokia 3210, w sieci Era. Wrocław, tel. 
0608/72-75-44

TELEFON GSM SIEMENS C35I działa w sieci Idea, do wy
miany wyświetlacz, -150 zł. Złotoryja, tel. 0502/62-87-97 
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, stan b. do
bry, - 350 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 370 zł. Żary, tel. 
068/374-42-42,0600/82-95-01 
TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, kupiony w maju, gra- 
natowo-żółty, wibracja WAP, wodoszczelny, pyłoodpomy, 
gwarancja, • 470 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 0605/32-69-00 
TELEFON GSM SIEMENS M35I bez anteny, nowy, • 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-97-19 po godz. 18 
TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy, na gwarancji, - 430 
zł. Wrocław, tel. 0605/13-96-11 .

SKUP KOMO RE KI

T e l l3 7 2 - 5 - 3 7 2

T E L E P f l N V  art-BM s.c. ul. Krasińskiego 32 Wrocław 
■ 071/341-92-95
KOMORKOWE

serwis telefonów GSM;

największy wybór akcesoriów 
Unity POP TUK TUK, SIMPLUS

TELEFON GSM SIEMENS M35I, - 420 zł. Żary, tel. 
068/374-42-42,0600/82-95-01 
TELEFON GSM SIEMENS M35i w barwach Zepter-ldea 
Śląsk Wrocław, nowy, z SIM lockiem Idea, - 480 zł. Bolesła
wiec, tel. 0503/04-88-32
TELEFON GSM SIEMENS M35i odporny na wodę i kurz, 
WAP, akumulator z wibracją na gwarancji, ładowarka, po
krowiec, pudełko, - 520 zł. Lwówek śląski, tel. 0608/74-11-96 
TELEFON GSM SIEMENS S11 z kartą POP. ważną do 
12.2001 r., futerał, ładowarka oraz Ericsson T-18S, futerał, 
zestaw słuchawkowy - 300 zł. Wrocław, tel. 781-41-54 
TELEFON GSM SIEMENS S3 ładowarka sieciowa, działa 
na kartę Sim Plus, Tak Tak, - 40 z ł. Strzelin, tel. 
071/392-08-98
TELEFON GSM SIEMENS S35I gwarancja, SIM lock Era, 
pokrowiec, pudełko, - 310 zł. Świdnica, tel. 0600/22-69-93 
TELEFON GSM SIEMENS S35I wibracje, WAP, wybieranie 
głosowe, gwarancja, pudełko, instr. obsługi, «tan idealny, - 
830 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 

TELEFON GSM SIEMENS S35I, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-10,0605/61-99-88 
TELEFON GSM SIEMENS S35I bez SIM locka, bez menu 
w j. polskim, ładowarka domowa, zestaw słuchawkowy, - 650 
zł lub zamienię na Nokię 6110,6150, z dopłatą. Zgorzelec, 
tel. 0601/15-61-35

U C S O N  R 3 2 0 . 3 5 0  
V TE L 5 0 1  . .  3 3 o l

le i. 0 7 1/  34 1  9 2  9S ;

TELEFON GSM SIEMENS S8 nowa bateria, ładowarka, 
instrukcja obsługi, -100 zł. Wrocław, tel. 0501/97-88*52 
TELEFON GSM SIEMENS S8 bez SIM locka, ładowarka, 
pokrowiec, • 60 zł. Wrocław, tel. 071/789-63-86 
TELEFON GSM SIEMENS SL4S bez SIM locka, -1.490 zł. 
Głogów, tel. 0602/88-51-25
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, pudełko, na gwa
rancji, -1.690 zi. Jelenia Góra, tel. 0603/60-83-13 
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, na gwarancji, -1.500 

. zł. Wrocław, teH 0608/38-33-52 
TELEFON GSM SIEMENS SL45, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-10,0605/61-99-88 
TELEFON GSM SONY CMD C1 niebieski, bez SIM locka, 
ładowarka, pudełko, instrukcja, - 200 zł. Jawor, Legnica, tel. 
0607/82-34-20,0603/84-85-36 
TELEFON GSM SONY CMD C1 ładowarka, używany, SIM 
lock sieci ERA, stan idealny, - 150 zł. Kłodzko, tel. 
0607/77-39-96
TELEFON GSM SONY CMD C1 ładowarka sieciowa, działa 
w każdej sieci, stan idealny, -  179 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM SONY CMD C1 bez SIM locka i ładowarki, 
-.120 zł. Wrocław, tel. 071/328-10-19 
TELEFON GSM SONY CMD C5 na kartę, przywieziony z 
Niemiec (sieć D2 Manesman), prawie nie używany, kpi., z 
ładowarką, - 200 zł. Bielawa, tel. 074/833-60-58 
TELEFON GSM SONY CMD C5 nowy, gwarancja, wibracja, 
mocna bateria, - 300 zł lub zamienię na Nokię 3310,6210. 
Kłodzko, tel. 0502/23-04-30
TELEFON GSM SONY CMD C5 srebrny, bez SIM locka,
grafika 3D, wibracja, dużo innych funkcji. Legnica, tel.
076/850-65-72,0600/30-67-82
TELEFON GSM SONY CMD C5, - 200 zł. Wałbrzych, tel.
0607/48-05-24

A  AKCESORIA
d o  t e le fo n ó w  G S M  

OP011730 N A J L E P S Z E  C E N Y  
W .M .U B . 11 A , t tc jN a m  Dd SS A , fitenłf IS &  

Wrocław id. Łokietka 4 (róg Drobnera)
t a l .  3 2 2 - 3 7 - 0 5 ,  O S O I 8 1 - 8 3  S 7

TELEFON GSM SONY CMD J5 w pudełku, terminarz, wi
bracje, dużo funkcji, stan idealny, • 880 zł. Wrocław, tel. 
0503/56-57-57
TELEFON GSM SONY CMD Z1 nowa bateria Li-lon, łado
warka biurkowa, - 300 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
TELEFON GSM SONY CMD Z5 bateria wibracyjna, najnow
szy model, wszystkie funkcje, - 1.000 zł. Łagiewniki, tel. 
0600/54-25-11
TELEFON GSM SONY CMD Z5 na gwarancji, bez SIM loc-

TELEFONY 
KOMÓRKOWE—t .  .b e ł v  wreonr

imcttm n
frny n m W m .  U f f *

fP«p»Id: £ « S S
m m m m m m .^

ka, dodatkowa bateria, mały, stan b. dobry, słuchawki, łado
warka samochodowa, -1.250 zł. Wrocław, tel. 0606/92-96-96 
TELEFON GSM SONY CMDX 2000 z oprzyrządowaniem, • 
120 zł. Legnica, tel. 076/722-74-11 
TELEFON GSM SONY CMDX 2000 nowy, bez SIM locka, 
menu po polsku, stan b. dobry, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0601/95-54-39 po godz. 14

O  USUWANIE SIM LOCKÓW z w iększości modeli te- 
lefonów komórkowych: Alcate l, Bosch, Ericsson, 
Nokia, Motorola, Panasonic, P hilips, Sagem, Sie
mens, Sony i inne! Wgrywanie po lskiego menu! 
Montaż w ibracji do N okii 3210! Skup • sprzedaż • 
zamiana te lefonów . Legnica, u l. Marsa 4, te l. 
0606/43-22-59,0502/32-22-99 84015801

USUWANIE SIM LOCKÓW i inne, z 14 kablami, oprogra
mowanie, - 600 zł. Wrocław, tel. 0609/28-39-79 
WYŚWIETLACZ DO TELEFONU Nokia 3210 - 65 zł, Nokia 
5110 - 55 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
WYŚWIETLACZ DO TELEFONU Nokia 5110, - 90 zł, Nokia 
3210, - 100 zł. Wrocław, tel. 0602/80-44-53 
ZAMIENIĘ TELEFON z sekretarką cyfrową na 2-systemo
wy telefon GSM. Wrocław, tel. 071/352-71-60 - "
ZAMIENIĘ TELEFON GSM na kosiarkę spalinową lub wier
tarkę Bosch. Brzeg Dolny, teł. 0502/43-40-75 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S 4 miesięcz
ny, niebieski, uszkodzona klapka - na Motorolę Star Tac, Sie
mens C25, działające w Plusie. Karpacz, tel. 0607/66-29-12 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM loc
ka, niebieski, na gwarancji, ładowarka, instr. - na Nokię 3210, 
Siemensa C35i, Mitsubishi Trium Aria. Leszno, tel. 
0608/73-05-05

K U P I Ę  N O W E

N0KIE 3310
w iększe ilości 

0608  181 222
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S niebieski, 
klapka, wybieranie głosem, pudełko, ładowarka, stan b. do
bry, na Nokię 3210, inny, możliwa dopłata. Wrocław, tei. 
071/372-63-34,0604/77-05-39 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM MARS 
mały, WAP, wibracje, gry, kalkulator, dużo funkcji, bez SIM 
locka i menu w jęz. polskim, na Nokię 5110, bez SIM locka 
lub w Plusie, + dopłata. Góra, tel. 0607/72-42-87 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 na gwa
rancji - na Alcatel 501, z dopłatą. Dzierżoniów, tel. 
0605/93-31-90

,SERWIS GSM
OPOH729 * LOCKI - OD 20 z ł 

t.l. 322-07-05. modrt.)
0 5 0 1  S f - 8 3  8 7  * W SZELKIE NAPRAWY
0 5 0 2  5 7 - 8 7 - 9 8  ( w y ś w l . t l . c i .  Itp.)
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)

SK U P, S P R ZE D A Z, Z A M IA N A  
NAPRAW A

TELEFO NÓ W  
G S M  0P006393

NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY 
N O K I A  3 3 1 0  - 4 3 0  z l  

E R I C S S O N  T 2 8 s  ■ 5 2 0  z l

usuw a n ie  SIM locka, ko du  apara tu  i innemożliwy dojazd
tel. 0-603 049 400, 0-503 939 490

na gwarancji, pudełko, ładowarka, instrukcja, na telefon GSM 
Ericsson T 28s lub Nokia 7110. Wrocław, tel. 0501/62-44-98 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 z SIM lockiem Plus 
- na GSM Nokię 3310, z SIM lockiem Era, z dopłatą. Choj
nów, tel. 076/818-66-20
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 6210 na Nokię 6250. 
Wrocław, tel. 0608/10-59-68

SKUP - SPRZEDAŻ - ZAMIANA
T E L E F O N Ó W  K O M Ó R K O W Y C H

nowych i używanych 
NAJLEPSZE CENY opol2141 

możliwy dojazd 
Wrocław, tel. 0-501 704 647,0-501222 096

ZAMIENIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD93 na Siemens 
SL 45, z dopłatą. Lubin, tel. 0 6 0 2 /5 7 -2 4 -6 1 ... 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM PHILIPS SAWY, bez SIM loc
ka, 3 mies. gwarancji, zegarek, budzik, kalkulator, wiado
mości graficzne, atrakcyjne dzwonki i wygląd, stan idealny, 
ładowarka • 200 zł, na Nokię 3210, stan obojętny, sprawną. 
Wrocław, tel. 0609/50-58-47

ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, 
pudełko, ładowarka, bez SIMIocka - zamienię na Nokię 3310, 
Panasonic GD 90 lub inne propozycje. Trzebnica, tel. 
0607/10-95-50
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I pudełko, instruk
cja, ładowarka, gwarancja, na Nokię 8210 *  dopłata. Wro
cław, tel. 0502/97-40-41
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I nowy. zapako
wany, stan idealny - na Nokię 3210 Plus, dopłata 100 zl. 
Bystrzyca Kłodzka, teł. 0600/89-10-83 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS S11 Idea, POP. ła-

SALON TELEFONÓW
r o p o n r a  KOMÓRKOWYCH

M AM Y CZEG O  C l PO TRZEBA.... 
W IEM Y CZEG O  C l POTWZ 1 BA...

c«ny Mf mtotfeto

Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tal. 322-97-08, 0801 81-83 87

dowarka, pudełko, instrukcja - na inny, np.: 5130,6130. Wro
cław. tel. 0603/52-24-34
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SONY CMD Z1 czamy, bez SIM 
locka, nagrywanie rozmów, budzik, joy digital, ładowarka biur
kowa - na inny, -180 zł. Wrocław, tel. 0603/52-24-34 
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY Panasonic G 500 - 100 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-23-92
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY samochodom, Ericsson, z 
okablowaniem, - 250 zł. Ząbkowice śląskie , tel. 
0606/69-86-44

ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy - na Nokia 
3310, z dopłatą do 100 zł lub kupię nowy. Jędrżychowice, 
tel. 0503/55-85-58
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM 
locka, na gwarancji do 04.2002r, pudełko, zadbany, cena 300 
zł - na Nokię 3310 z dopłatą. Lwówek śl., tel. 0602/30-80-85 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - na telefon Nokia 
3310 lub Siemens C35, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/364-25-89,0606/40-34-24 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,7110 • na telefon 
Nokia 6210, nowy. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 
0603/04-75-27
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, 2 panele, 
futerał, zestaw słuchawkowy, na telefon Ericsson R-320.
Lubin, tel. 0602/69-14-79
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock Idea. 
pudełko, gwarancja 2 mies., w bardzo dobrym stanie - na 
Ericsson T28s, najlepiej bez dopłaty, może być z SIM loc
kiem. Wrocław, tel. 0503/84-09-29
ZAMIENIĘTELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM lockiem Idea, ^

SKUP • SPRZEDAŻ
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

NOWYCH I UŻYWANYCH 
• akcesoria • serwis • karty startowe •

OPOH586
W rocław , ul. Ruska 49  

tel. 344-12-20  
0-604 222 759, 0-609 475 474

TEWltMÓBKOWE
SIM LOKI

Tel: 071/783 69 39:0503 91 66 52
W-w, ul. Swobodna 41 

cod:, od 10.00 do 18.00
Pokrowce skórzane - 25  
Ładowarki sam o eh. - 30
Antenki db telefonów  -  25 __ ______ _______
Uchwyt magnetyczny - 35 k j m t y  z  numerem (ŃowehuzÓo 85 a |

WYŚWIETLACZE Z WYMIANĄ
NOKIA 51-10 - 95 z*
NOKIA 321 O - 150 zł
ERICSSON 768 - 10O z*
ERICSSON T l O - -1 40 z*
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

LADY, REGAŁY, 
RÓŻNE SYSTEM Y
MEBLE GOTOWE I NA ZA M Ó W IE N IE , 
BALUSTRADY, GABLOTY, M ANEKINY, 

Z A W IE S Z K I, CENY,
REG A ŁY M A G A Z Y N O W E

-  Sprzedaż ratalna  -  

Legnica, ul. Jaworzyńska 199 
tel./fax 076/850-61-86 

tel. 076/850-61-84

C H Ł O D N I C Z E  
LADY, WITRYNY
P R O J E K T  G R A T IS  U!

T E L E F A K S Y
U żyw a n e , w  do b rym  s ta n ie  te ch n ic zn y m , 
z j jw a ra n ę ją ,  o fe ru je : p  p

|  Wrocław, ul. Fabryczna 12 
tel./fax 071/359 46 52

O  IMPORTOWANY NOWY TANI SPRZĘT AGD do 50% 
ceny: zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki gazowa I 
elektryczne, duży wybór grzejników gazowych na 
olej opałowy I grzejniko-kuchni. OKAPY KUCHEN
NE ze stali szlachetnej, B. DUŻY WYBÓR. Zaprasza
my w godz. 10-18, w  sobotę 10-15. Wrocław, ul. Gle
bowa 4 (boczna Borowskiej, za wiaduktem kolejo
wym 60 m2 w lewo). Tel. 071/373-06-74 lub  
0501/51-86-90 01023491

AUTOMAT DO BITEJ ŚMIETANY prod. holenderskiej, - 8.800 zł. 
Jawor, lei. 076/870-28-97
AUTOMAT DO LODÓW TAYLOR prod. USA, 1-smakowy, stan b. 
dobry, • 1.500 zł. Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-76-78 
AUTOMAT DO LODÓW GAŁKOWYCH CARPIAGIANI 5 smaków, 
stan b. dobry, -1.600 zł. Żarów, lei. 074/858-07-15 
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH stan b. dobry, -15.000 zl. Zie
lona Góra. lei. 068/320-94-83
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH, 1995 r. prod. niemieckiej, stan 
b. dobry - 3.500 zł. Świebodzice, teł. 074/854-32-96 
AUTOMAT DO NAPOI GORĄCYCH SPREGLER używany, stan b. 
dobry. 13 szt. • 2.000 zł/szt. Nysa. tel. 077/433-76-07

JL n U'TVUP JV CHŁODNICTWO I ¥ GASTRONOMIA
113731

icja I

O FE R T A  S P E C JA LN A : OPOl 1373

GONDOLA MROŹNICr
GM 200 (mrożonki) BYFUCH-gwarancja

ZATRUDNIMY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
W-w, ul. Rychtalska 10-14, tel. 071/329-11-69

AUTOMAT DO NAPOI wrzutowy, Zanussi, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66
AUTOMAT DO NAPOI GORĄCYCH MIPERION UMC nie używany 
- 4.850 zl, używany, stan dobry • 4.000 zł + wrzutnik wydający resz
tę do automatów NRI - 850 zl. Nysa. tel. 077/435-54-13,. 
0603/16-71-32
AUTOMAT DO POPCORNU nowy. na gaz -1.800 zł. Wschowa, teł. 
065/540-13-46. 0603/25-31-02

. AUTOMAT DO POPCORNU nowy. na 12V + gaz. -1.600 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/32342-76,0601/6542-56 
AUTOMATY DO GIER ROZRYWKOWYCH 11 szt.. flippery (Adam's 
Family, Judge Dredd), razem • 6.000 zł, oprogramowanie, ceny 
100-1.000 zł/szt. Wrocław, teł. 071/346-50-54 
AUTOMATY DO LOOÓW TAYLOR używane, 1 -3-smakowe, l  pom- 
parni, typ 8751,8754,8757, ceny 13.000-34.000 zł. Sulechów, teł. 
068/385-7949
AUTOMATY DO POPCORNU nowe. zas. 12V, gazowe, wydajne. •
1.600 zł. Zielona Góra. teł. 068/326-15-14
AUTOMATY NA NAPOJÓW GORĄCYCH SPREGLER używane.
stan b. dobry, 6 rodzajów napojów, 13 szt. - 2.000 zł/szt. Nysa, teł.
077/435-89-32
BAREK lustrzanka”, meblościanka, - 1.500 zł. Zielona Góra, teł. 
0503/58-5344
BAREK NAROŻNY pokojowy, ze stołkami, duży. • 1.100 zł. Legni
ca, teł; 076/866-10-60
BATERIA WANNOWA DAMIXA nowa. 3-otworowa, chromowana, z 
wyciąganą słuchawką prysznica. -1.200 zł oraz zlewozmywakowa 
KLUDI-MIX chromowana, nowa. 1-otworowa - 500 zl. Wrocław, tel. 
■071/788-81-65 po godz. 15
BATERIE ŁAZIENKOWE nowe, komplety, do wanny i umywalki, 
słuchawki prysznicowe (z regulacją), renomowanych firm, baterie 
kuchenne - od 250 zl. Wrocław, tel. 0502/60-75-55 
BEMAR wodny, jezdny, BWN-J3, be mar 3-komorowy, z 7 pojemni
kami oraz 8 pokrywami, 2-łetni, nie używany, - 2.750 zł. Trzebnica, 
lei. 0609/49-86-70
BIURKO, używane, - 50 zł. Wrocław, tel. 341-06-25 w godz. 8-16 
BOJLER ELEKTRYCZNY VAILLANT 80 litrów. 380V. z termopro- 
gramatorem na 7 dni, stan idealny, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95, 0605/43-73-16
BOJLER ELEKTRYCZNY do wody. poj. 80 I. -100 zł. Krzydlina 
Mała, teł. 071/389-02-27
BOJLER ELEKTRYCZNY ZELMECH1001.1500 W. używany 1 rok. , 
-100 zł. Legnica, tel. 0602/71-52-64 
BOJLER ELEKTRYCZNY 1401,1.5 kW. nowy, - 450 zl. Wrocław, 
teł. 071/354-20-97
BOJLER ELEKTRYCZNY 160t używany. - 200 zl. Wrocław, tel. 
0601/76-02-51, 071/352-90-26
BOJLER GAZOWY VAILLANT do łazienki, na gaz ziemny lub pro
pan, na gwarancji, możliwość montażu. - 400 zl. Legnica, tel. 
076/850-63-92, 0604/14-41-35'
BONETA CHŁODNICZA z dołu oszklona. 220 V. - 900 zł. Wrocław, 
teł. 348-06-55
BRODZIK 80 x 80 x 30 cm, nowy • 170 zl. Wrocław, tel. 
071/373-04-05
CHŁODZIARKA POLAR EW 10, - 450 zl, EW 20, - 450 zł oraz ŻA
GAŃ 90 dm3, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/327-92-79,0501/48-094)8 
EKSPRES DO KAWY prod. włoskiej, ciśnieniowy, na gwarancji, - 
3.300 zł. Wrocław, teł. 0501/05-21-77 
EKSPRES DO KAWY SAECO ciśnieniowy, z młynkiem, serwiso
wany. stan idealny. - 600 zl. Wrocław, tel. 354-17-02,0601/94-20-73 
FILTR DO WODY łatwy w montażu, redukuje ponad 100 rodzajów 
zanieczyszczeń, poprawia smak i jakość wody, - 1.700 zł lub za
mienię na Rata 126p, inne propozycje. Opole, tel. 077/435-97-05 
FOTEL z mateialu skóropodobnego, duży, na 2 teleskopach, stan b. 
dobry. -120 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/78243-16 do godz. 17 .
FOTEL 2-osobowy Couch, prod. zachodniej, granatowo-mozaiko- 
wy, cena - 200 zl. Wałbrzych, tel. 074/844^72-15 
FOTELE OBROTOWE cena - 50 zł/szt. Strzegom, tel. 074/855-27-46 
pogodz. 20
O  FOTELE I KRZESŁA BIUROWE nowe, z likwidowa

nego magazynu, fabrycznego, obniżka ceny do 40% 
ceny fabrycznej, fotel obrotowy ha podnośniku ga-

 zowym, z pod lokie tn ikam i-od i09 zł (VAT 0%), krze-
sło tapicerowane od 38 zł + VAT 22%. Wrocław, tel. 
0605/46-76-09 01027311

FRYTKOWNICA GAZOWA grill gazowy z rusztem lub patelnią wym. 
65 x 55 x 30 cm. - 1.300 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-4^
GABLOTA SZKLANA 5.60 m x 1.80 x 0.57, 7-segmentowa. 4-pół- 
kowa. zamykana - 2.500 zł + VAT oraz 1.90 x 0.5 x 1.7 m, 12 półek, 
zamykana - 1.000 zł + VAT. Legnica, lei. 076/850-67-88

GABLOTA SZKLANA 0.55 x 0.55 x 1.5.3-półkowa. zamykana, 6-kąt- 
na, podświetlana, • 300 zl + VAT. Legnica, tel. 076/850-64-25 
GARNKI ZEPTER firmowe, z podwójnym dnem, utrzymujące cie
pło, komplet, 4 sztuki wraz z patelnią, prod. niemieckiej, • 500 zl. 
Legnica, tel. 076/862-15-47
GARNKI ZEPTER komplet. • 2.200 zł. Wołów. lei. 071/389-29-24, 
0603/45-89-59
GRILL ELEKTRYCZNY nowy, zapakowany - 80 zl. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16 do godz. 17 
GRILL GAZOWY 2-pałnikowy, ze stali szlachetnej, wymiary 64x54 
cm, nowy, -1.000 zl. Lądek Zdrój, tel. 0602/60-89-91 
GRILL GAZOWY. - 150 zl. Parchów, gm. Chocianów, tel. 
0601/87-28-66
GRZEJNIK GAZOWY AGNI z butlą, -150 zl. Świebodzice, teł. 
074/854-6447. 0606/89-91-86
GRZEJNIK GAZOWY .OGNIK' z katalizatorem i budą - 250 zl. Twar
dogóra. tel. 071/399-8943
GRZEJNIKI OLEJOWE prod. niemieckiej, nowe, 1l/5g, 4 kW. -400 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95. 0605/23-65-37 
GYROS 4-palnikowy, niezależnie współpracujące palniki gazowe, 
nowy, nie używany, w kartonie, - 1.550 zl. Wrocław, tel. 
071/316-25-01
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 251,220 V, - 250 zl. Oleśnica, teł. 071/398-51-61 
HYDROFOR, - 250 zł. Ostroszowice, gm. Dzierżoniów, tel. 
074/833-01-73, 0606/12-60-73 
HYDROFOR 1001 -1.000 zl. Świdnica, tel. 0607/38-99-70 
HYDROFOR poj. 1001, - 700 zł. Świebodzin, tel. 068/381-2245 
HYDROFOR 3001, nowy, ocynkowany, nie używany, bez pośredni
ków, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/349-18-34 
INWENTARYZATOR OPTIMUS z oprogramowaniem. - 3.300 zl. 
Wrocław, tel. 0608/30-37-66
JUNKERS GAZOWY wiszący, 2-funkcyjny. 27 kW, -1.500 zl. Strze
lin. tel. 071/392-88-91, 0608/39-81-37 
JUNKERS GAZOWY prod. czeskiej, nowy. Wrocław, teł. 343-57-21 
KALKULATOR CASIO FX-7700 GB z wyświetlaczem graficznym, 
obliczanie całek, macierzy, fUnkcje statystyczne i hiperbołiczne, 
własne programy, - 200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-31-71, 
0607/8509-31
KALKULATOR CITIZEN nowy, na baterie, wiele funkcji, nie używa- 

. ny. - 80 zl. Wrocław, tel. 071/7884647 
KAMAZ, 1989 r.. wywrotka, nowe ogumienie, stan dobry, -19.000 
zl. Wrocław, teł. 0600/16-04-18
KANAPA salonowa, czarna, skórzana, rozkładana, • 600 zł. Strze
lin. tel. 071/392-01-38
KANAPA 2-osobowa, rozkładana, wym 130x200 pm - 400 zL 2-pufy 
- 30 zl/szt. (komplet, kolor brązowy). \$frpday<,;tęL 071/33907-79 
KANAPY 2 szt., kredens kuchenny i pokojowy. Jelenia Góra, tel. 

^075/751-5146, 0602/43-32-11 • —
KASA FISKALNA BINGO dla malej działalności, na gwarancji, 700 
kodów. - 400 zl. Mąkoszyce, tel. 062/731-6002 
KASA FISKALNA DSA 4000S, - 2.200 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/755-70-59
KASA FISKALNA ELZAB ALFA PLUS termiczna, nie fiskalizowa- 
na. + szuflada, mało używane, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 0604/2301-81 
KASA FISKALNA ELZAB FIESTA. - 1.200 zł. Strzelin, tel. 
071/392-88-91, 0608/3941-37
KASA FISKALNA OPTIMUS niefiskalizowana z szufladą, mało uży
wana, stan idealny - cena sklepowa - 2.900 zl lub zamienię. Strze
gom. lei. 074/649-30-56
KASA FISKALNA SHARP ER A 435P, 5 szt. - 500 zl/szt. + VAT. 
Legnica, tel. 076/850-64-25
KASA PANCERNA 2 szt. - 600 zł I 1.300 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-92-27, 0605/08-11-99
KASA REJESTRUJĄCA elektroniczna, model LVT 1124, 5 sztuk,
cena 30 zł/szt Zielona Góra, teł. 0601/24-1740
KASETON ŚWIETLNY zewnętrzny o wym. 70x150 cm, - 400 zl.
Wrocław, teł. 341-06-25 w godz. 8-16
KINKIETY MOSIĘŻNE od 10-50 zł/szt lub zamienię na militaria.
Grodków, tel. 0604/71-2840
KLIMATYZATOR chłodzony wodą. ze sprężarką Danfoss SC-15, - 
990 zł. Dzierżoniów, tel. 074/§31t37-2S '
KLIMATYZATOR OKIENNY 5 kW. - 2.500 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-2102:318-65-37 . :

• KLIMATYZATOR OKIENNY lub do pomieszczenia magazynowe
go, 220’V, używany, sprawny; - 800 zł. Wałbrzych, lei. 074/841-4442 
po gódz.20,0605/20-92-20
KLIMATYZATOR AEG wszystkie funkcje, wydajność chłodzenia 450 
W, stan b. dobry, typ Split, do zamontowania w sklepie, gastrono
mii. domku itp, - 1.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-4442, 
0605/20-92-20

podwójne sprężyny, wzory eksportowe. Nowe, na 
gwarancji, ceny producenta, bez pośredników, wy
przedaż -  ceny od 3.000 z łt l l P iln ie. Nysa, tel. 
077/448-24-60, 077/433-02-55, 0607/38-52-33 
01023671

KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1. cena od 300 zl. Jelenia 
Góra. lei. 075/742-31-95,0605/2345-37 
KOTŁY kwasoodpome. głęb. 50 cm, śred. 70 mm, - 250 zł. Wro
cław. teł. 0603/54-37-38
KRAJALNICA BERKEL 180 GS 380 V, stel kwasoodpoma, auto
mat mechaniczny, z taśmą do odbierania plastików 1 m.b., do pako
wania, ważenia, sprawna techn, - 6.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-9840 /fax, 0502/35-2640
KRAJALNICA DO WĘDLIN sklepowa, prosta, fi noża 300 mm. •
850 zł. Oleśnica, teł. 071/398-5141
KRAJALNICA DO WĘDLIN profesjonalna. - 600 zł. Wrocław, tel.
0501/770549
KREDENS i pomocnik, prod. Swarzędz, dąb rustykalny, razam lub 
osobno, komplet • 1.400 zl. Wrocław, tel. 071/3274648 po godz. 18, 
0600/23-5644
KREDENS GABINETOWY z barkiem, ciemny orzech, <1.320 cm x 
wys. 200 cm, ciekawe schowki, bardzo ładne wykończenie rzeźbio
ne, - 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95.0605/43-73-16 
KSEROKOPIARKA A-O stan idealny. - 1.000 zl. Wrocław, tel. 
0501/10-9545
KSEROKOPIARKA CANON CLC-200 kolorowa, po przeglądzie 
techn., stan b. dobry, - 3.500 zł. tyrocław, tel. 071/354-1147 
KSEROKOPIARKA CANON mała, przenośna, • 590 zł. Wrocław, 
tel. 0604/88-52-29
KSEROKOPIARKA CANON NP1520po remoncie. 1 rok gwarancji, 
format A3-A4, zoom. -1.900 zl. Wrocław, teł. 0501/04-5103 
KSEROKOPIARKA CANON NP 3325,1991 r. stan b. dobry. -1.300 
zl. Milicz, tel. 071/38408-40
KSEROKOPIARKA INFOTEC 9048 DZ stan b. dobry, serwisowa
na, podajnik, sorter .20", 3 kasety, szafka, ekonomiczna, możliwa 
faktura. - 2.500 zł. Wrocław, teł. 071/373-34-39,0501/10-18-38

„KSEROKOPIARKI”
TOSHIBA

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 
2> 0-601 703 677

KSEROKOPIARKA MINOLTA średniej wielkości, po generalnym 
przeglądzie, podajnik automatyczny, format A4. prosta w obsłudze, 
tania w eksploatacji, - 900 zł. Kamienna Góra, td. 0602/38-72-71 
KSEROKOPIARKA NASHUATEC 332L stan b. dobry, mało używa
na, format A3-A5, podajnik, sorter, - 2.300 zl. Zdzieszowice, woj. 
opolskie, tel. 0602/50-21-58
KSEROKOPIARKA RICOH 6750, - 2.200 zl. Wrocław, tel. 
071/3524448
KSEROKOPIARKA RICOH 4222 profesjonalna, szafka, na gwaran
cji. - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50.0601/55-20-45, 
0601/55-2041
KUBKI KAMIONKOWE z likwidacji magazynu • 1.50 zl/szt.. powy
żej 50 szt. 30% rabatu. Wrocław, teł. 0608/70-5649 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-palnikowa. 220/380 V. termoobieg, 
piekarnik z obracanym rożnem, - 200 zł. Jawor, tel. 076/87243-32 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA. 4-palnikowa. z piekarnikiem. 50 cm, 
nowa. - 600 zł. Jelenia Góra. teł. 075/742-31-95,0605/2345-37 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA ż blatem ceramicznym .Pino", wolno

T A N IE  U Ż Y W A N E  K O P IA R K I  I F A K S Y
OP012076 

faksy już od 790zł netto! 
kopiarki już od 999zł netto! 

stan tećhrilćzny bardzo dobry!

gwarancja, serwis 
przeszkoleni serwisanci 

części i materiały eksploatacyjne nashuatt
EUR0IMPEX SA • wyłączny autoryzowany dystrybutor Nashuatec, o l. Ruska 43/44, W-w. te l.  34 31 707

KLIMATYZATOR KING POST-AC 868 RBG, -1.700 zl. Milicz, woj. 
wrocławskie, teł. 0608/2949-54
KLIMATYZATOR OKIENNY 5 kW, roczna gwarancja. • 2.500 zl. 
Jelcz-Laskowice, tel. 07.1/31845-37, 318-2102 
KLIMATYZATOR PANASONIC kasetonowa, 8 kW. -1.600 zł. Przed
borów. woj. kaliskie, teł. 0601/58-11-31 .
KLIMATYZATORY do sklepów, biur, domków, różne typy, używane, 
sprawne, od 700-1800 zł. Wałbrzych, tel. 074/841 -44-42 po godz.20. 
0605/20-92-20
KOJEC DLA DZIECKA-ekładany. nowy. - 150 zł. Lubin, tel. 
076/847-5908,. .
KOJEC DLA DZIECKA firmy Ćam, - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/787-88-11 '
KOJEC DZIECIĘCY stan b. dobry • 100 zl. Złotoryja, tel. 
0601/53-93-11
KOŁYSKA DZIECIĘCA drewniana, ozdobna, nowa. - 550 zl. Wro
cław. lei. 349-4005
KOMINEK wolno stojący, 5 kW, na drzewo, węgiel, prod. niemiec
kiej. nowy. -1.200 zl. Jelenia Góra. tel. 075/742-31-95.0605/43-73-16 
KOMINEK DevUle 7881, na gwarancji, stan bardzo dobry, • 3.000 zl. 
Sosnówka, tel. 075/761-04-24
KOMINEK z rozprowadzeniem ciepła, obudowa, wkład, od 3.300 
zł. Wrocław, tel. 071/7834943
KOMODA DZIECIĘCA biała, z wanienką i przewijakiem, - 150 zł. 
Wrocław, lei. 353-03-52 w godz. 8-12 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2. skórzany ćzamy, - 600 zł. Bie
lawa. teł. 074/8334549
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1. skórzany, -1.500 zł. Lubań, 
lei. 075/646-26-93
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, dębowy, tapicerka welur, 
jasnobłękitny, • 1.500 zł. Nowa Ruda. teł. 071/872-85-72.872-29-91, 
0600/21-46-59 ..... . ;
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka + 4 fotele + 2 flufy. - 700* 
zl. Oleśnica, tel. 071/39846-11
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3 + 2+1, welur, po renowacji -2.500 
zl, stół i 4 krzesła -1.000 zł. Syców, tel. 062/7854603 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2, prod. niemieckiej, nie rozkła
dany, wełurowy, duży. • 450 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-40-94 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, skórzany, ciemnobrązowy, 
rzeźbiony, stelaż dębowy, stań b. dobry, - 3.500 zł. Tomaszów, tel. 
076/818-97-36, 0601/70-5548
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka + 2 fotele + 2 pufy, na sprę
żynach, nowy, na gwarancji, - 800 zł. Wrocław, teł. 0607/43-2345 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, prod. niemieckiej. 3+2+1, 
brązowy, b. wygodny. -1.500 zł. Wrocław, teł. 071/36743-84 - 
O  KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, skóra nubuk 

w różnych kolorach, b. miękkie siedzenia i oparcia,

■ ■ ■ ■ ■ ■

R E G A Ł Y
OP005183

Wózki, szafy BHP, drabiny 
"ALOG-, ul. Krakowska 100, tel. 337-39-75

KUPIĘ ŁÓŻKO PIĘTROWE kuchenkę gazową na butlę, bidet kom
pakt łazienkowy, mały stół, krzesła, wykładziny dywanowe. Janko- 
Wice. teł. 071/311-7645
KUPIĘ ODKURZACZ KIRBY G5. G6 w cenie dó 2.000 zł. Opole, 
tel. 077/466-76-23, 0501/28-52-96
KUPIĘ OKAP KUCHENNY, drzwi wewnętrzne 60 cm lewe. wannę, 
tanio, dla rodziny potrzebującej. Wrocław, tel. 071/355-38-86 
KUPIĘ PIEC AKUMULACYJNY do 3 kW. Oleśnica, tel. 071/314-95-12 
KUPIĘ PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY w dobrym stanie. Legni
ca. lei. 076/722-70-74
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ BOSCH wsad 6 kg. 1100 obro
tów, sten idealny, w cenie do 800 zl. Opole, tel. 077/466-76-23,’ . 
0501/2842-96
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ bębnową, nową, nie używaną, 
do 500 zł. Wrocław, tel. 0502/314541 
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ PS 663 Bio, stan dobry. Wro
cław, tel. 071/352-90-99
KUPIĘ WYPOSAŻENIE KUCHNI firmowe. Wroctaw, tel. 3724446 
KUPIĘ ZMYWARKĘ DO NACZYŃ gastronomiczną, wypażanie w 
90 stopniach, używaną. Nowa Ruda, lei. 0607712-78-10 
LADA CHŁODNICZA nowy typ, dł. 1.8 ni, - 3.900 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-2847, 0601/58-7301
LADA CHŁODNICZA sprawna, na' silę - 600 zł. Bielawa, tel. 
074/833-39-79
LADA CHŁODNICZA LCW 54 sklepowa. 380 V; - 350 zł. Krzepie- 
lów, tel. 068/35641-99. 0601/5544-16 
LADA CHŁODNICZA d. 170 cm. 99 r. -1.700 zł, dł. 140 cm, 96 r. - 
1.400 zl. Legnica, teł: 076/7214941 
LADA CHŁODNICZA b. ładna, pełna elektronika, sterowanie kom
puterem, dł. 6.4 m, kafle, blat marmurowy, 3 komory, kurtyna po
wietrzna, energooszczędna, ład. 800 kg, szyby wypukłe, narożnik 
dwupoziomowy, całość chromowana, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
3724449
LADA SKLEPOWA regały, kolor biały, wolno stojące,. -> 1..500 zl. 
Wysoka, gm. Przemków, woj. legnickie, tel. 0606/61-4505 ,
LADY SKLEPOWE oszklone. 3 sztuki, biało - czarne -120 zł/szt. 
Oława, tel. 071/31341-14 

■ LADY SKLEPOWE białe - 350 i 400 zł. szafka pod zlewozmywak, 
nowa. czarna - 250 zł. Wrocław, tel. 0605/31-1945 
LADY SKLEPOWE na owoce i warzywa, duże, z lustrami, 3 szt., 
185x60x128 cm oraz waga i lada, - 300 zl. Godziszcze, gir. Świdni- » 
ca, teł. 074/850-12-11 -
LADY SKLEPOWE białe, oszklone - .150 zl/szt. Legnica, tel. 
076/862-3243, 0603/910742 •- f
LADY SKLEPOWE - 300 zł/sit. Wrocław, tel. 071/372-98-98, 
0608/824242
LINIA GASTRONOMICZNA GAZOWA dł. 175 cm. nowa, okap na 
cateLdtógości; frytkownica 2-komdrowa, bemar, patelnia beztfusz- 

rCzowa, ryflowana, grill z rusztem i patelnią - 10.500 zł. Przylesie, 
-'fel. 077/412-39-78, 0602/72-1940 

LODÓWKA 12 V, nowa, prod. zachodniej, poj. 221, zapakowana, - 
200 Zł. Lwówek Śląski, tel.- 075/782-29-22 po godz.20, 
075/78243-16 do godz. 17
LODÓWKA 2 szt., stan b. dobry • 300 zł/szt. Mrozów, tel. 
071/31708-22 -
LODÓWKA sten b. dobry, mało używana, -150 zł. Wrocław, tel. 
071/328-25-29, 0607/33-76-47
LODÓWKA 1601, nowy agregat - 250 zł. Wrocław, teł. 071/32746-92 
LODÓWKA samorozmrażalna, wys. 85 cm, prod. zachodniej, gwa
rancja 3 miesiące, • 340 zł. Wroctaw. teł. 071/354-20-76 
LODÓWKA sklepowa, 220 V, wym. 190 x 80 x 70 cm, stan dobry, - 
400 zł. Zdzieszowice, tel. 077/4844543 
LODÓWKA AMINA 3-szufladowa, z zamrażałnikiem, 1.5-roczna. - 
1.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91.0608/394147 
LODÓWKA BAUKNECHT automatik, - 200 zł. Ścinawa, tel. 
0601/05-59-49
LODÓWKA ELEKTROLUX turystyczna, zasianie 12V. 220 V oraz 
gaz płynny prod. zachodniej, do kempingu, stan idealny, - 550 zł. 
Głogów, teł. 076/8344644
LODÓWKA MIŃSK 11, -100 zł. Ścinawa, tel. 0601/05-5949 
LODÓWKA MIŃSK. -180 zl. Wrocław, tel. 071/322-2048 
LODÓWKA POLAR sprawna, stan dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 
328-25-29, 0607/33-7647
LODÓWKA POLAR, 1999 r. przeszklona, wys. 120 cm, szer. 60 
cm. stan b. dobry, - 950 zl. Legnica, tel. 076/721-54-13 
LODÓWKA SILESIA SC 220P prod. polskiej. 1982 r., poj. 220 I, 
sprawna. - 50 zł. Wrocław, teł. 071/357-22-28 
LODÓWKA WHIRPOOL nowa. mała, biała, nie używana, z zamra
żałnikiem. • 500 zi. Wrocław, teł. 355-30-71 
LODÓWKA ZANUSSI na gwarancji - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/35340-27 po godz. 18
O  LODÓWKI od 170 zł, nlem. lodówkozamrażarki, pral

ki aut. gd 250 zł, niem. pralkosuszarki, zmywarki, 1 
6-12 miesięcy gwarancji, transport w granicach 
miasta 40 zł, tel. 0602/89-1241, Wanda Nowicka. 
Wrocław • Karłowice, ul. Bończyka 32/17, tel. 
0602/89-1241 Dobroszyce, Sadków 42 • serwis po
gwarancyjny, renowacja z. gwarancją, zamiana (tel., 
jak na wyżej). Sadków, tel. 0602/89-12-81 80008711

stojąca i do zabudowy • 400 zł- Lwówek Śląski, teł. 075/782-29-22 
po godz. 20,075/78243-16 do godz. 17 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA płyta ceramiczna, stan b. dobry, • 600 
zł. Mrozów, tel. 071/31708-22
KUCHENKA ELEKTRYCZNA BOSCtlbrązowa. do zabudowy grill, 
termoobieg. płyta ceramiczna, na gwarancji, stan idealny, - 600 zł i 

jĄRISTON sfibrna, stan-idealny, do zabudowy, grill, termoobieg, 
“ 'płyta ceramiczna, gwarancja, - 850. zł. Oborniki Śląskie, tel. 

071/310-2442.0604/874641 ,
KUCHENKA ELEKTRYCZNA AEG i FOX. z płytą ceramiczną pie
karnik z termoobiegiem i grillem, biała i brązowa, do zabudowy, 
sten idealny - 1.200 zł lub zamienię na sprzęt RTV. Wrocław, teł. 
355-1244
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-painikowa. wielozakresowa, - 95 zł. 
Wrocław, teł. 071/322-21-13 .
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 2-palnikowa. pralka wirnikowa, ma- 
glownica elektryczna, grzejniki płytowe, • 350 zł. Wrocław, tel. 
071/34246-17
KUCHENKA ELEKTRYCZNA WROZAMET MASTERCOOK. nie 
używana, gwarancja, i  500 zł. Wrocław, teł. 071/784-3709 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-palnikowa. z piekarnikiem, termo
obieg, prod. zachodniej, gwarancja 3 miesiące. - 360 zl. Wrocław, 
tel. 071/354-20-76
KUCHENKA ELEKTRYCZNO-GAZOWA 2 palniki gaz., 2 palniki 

' elektr., z piekarnikiem elektr. -150 zl. Dzierżoniów, lei. 074/64546-70 
KUCHENKA ELEKTRYCZNO-GAZOWA AMICA stan b. dobry, -180 

_Zł. Wrocław, tel. 0608/16-5241 .
KUCHENKA GAZOWA, z piekarnikiem, nowa, prod. niemieckiej, 
50 cm, • 500 zł. JeleniaJSóra, tel. 075/742-31-95,0605/2345-37 
KUCHENKA GAZOWA PRIVILEG 4-palnikowa’, zabezpieczenia, z 
piekarnikiem gaz, stan dobry, - 500 zł. Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 
0607/3440-21 - •
KUCHENKA GAZOWA taboret, 4-pałnjkowa, nowa. Mastercookńa 
gaz z butli i ziemny, - 25D zl. świdhicaśl., teł. 074/851-37-64 
KUCHENKA MIKROFALOWA DAEWOO biała, talerz obrotowy, 
nadaje się do małej gastronomii, stan idealny, - 350 zł. Legnica, tel. 
076/85045-72

, KUCHENKA MIKROFALOWA LG nowa, talerz obrotowy. - 330 zl. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16 do 
godz. 17
KUCHENKA MIKROFALOWA PANASONIC duża. wiełofunkcyjrfe, 
stan b. dobry, • 450 zł. Wrocław, tel. 0501/65-1901 
KUCHENKA MIKROFALOWA prod. zachodniej, gwarancja 3 mie
siące, -170 zl. Wrocław, teł. 071/354-20-76 
KUCHNIA WĘGLOWA, (rzepicha), z piekarnikiem, nowa. prod. nie
mieckiej; emaliowana, szer. 72 cm, 5 kW, - 1.400 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95, 0606/2345-37 - -  
KUCHNIA WĘGLOWA GRUDZIĄDZ fabrycznie nowa, z wężowni- 
cą, - 850 zl. Wrocław, tei. 0607/40-1443 
KUPIĘ HYDROFOR w pełni sprawny, z małym zbiornikiem (3040 
litrów). Wrocław, tel. 071/3554846 
KUPIĘ KABINĘ NATRYSKOWĄ białą, nową, 80x80 - do 100 zl. oraz 
podstawę brodzika styropianową, 80x80 - do 40 zł. Wrocław, tel. 
071/3414947
KUPIĘ KASĘ PANCERNĄ lub szafka stalowa, do 120 kg. Wrocław, 
tel. 0501/28-64-95
KUPIĘ KUCHENKĘ ELEKTRYCZNĄ z płytą ceramiczną, do zabu
dowy, w cenie do 1.200 zł. Opole, tel. 077/466-76-23,0501/28-52-96
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O  LODÓWKI, zamrażarki, pralki automtyczne, pralko
suszarki, zmywarki do naczyń, maksimum 5-letnie, 
kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki auŁ małogaba
rytowe, otwierane od góry, ceny 300400 zł, polskie 
pralki auŁ * od 250 do 450 zł. Gwarancja 6 mies. 
Negocjacja cen. Skup i naprawa.-Opole, Wrocław, 
Wałbrzych, Świdnica. Dzierżoniów, Legnica, dolno
śląskie, tel. 0503/7446-11. Wrocław, ul. Kowalska 
1 ff  a, tel. 071/34548-51 01028011

LODÓWKOZAMRAŻARKA BOSCH wys. 170 cm. podwójny agre
gat, na gwarancji. - 900 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-2402 do 
godz. 14. 0604/874641
LODÓWKOZAMRAŻARKA MASTERCOOK fabrycznie nowa.-600 
zł. Wrocław, teł. 071/32546-39
LODÓWKOZAMRAŻARKA POLAR TS 246C zamrażarka 50 I, - 
200 zl. Wrocław, tel. 071/3454541 
LODÓWKOZAMRAŻARKA SIEMENS Wys'. 180 cm. 3-letnia. ku
piona w kraju, - 750 zł. Brzeg. tel. 0605/82-10-21.077/412-7963 
LODÓWKOZAMRAŻARKA WHIRLPOOL ART 328. 1997 r. kolor 
biały, energooszczędna, 3 półki w lodówce, 3 szuflady w zamrażar
ce, bezszronowa, stan b. dobry, - 700 zt. Wrocław, tel. 781-97-35 po 
godzJ6; •;/
LODÓWKOZAMRAŻARKA ZANUSSI wys. 140 cm, prod. zachod

n ie j,  gwarancja 3 miesiące; - 460 zł. Wrocław, teł. 071/354-20-76 
LUSTRA POKOJOWE cena - 40 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
ŁAWA POKOJOWA czarna, wyłożona płytkami, regulacja wysoko
ści, - 280 zł. Lubin, teł. 0607/04-71-72 
ŁAWA POKOJOWA. - 200 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
ŁAWOSTÓŁ rozsuwany, cena -fO^ł/szt. oraz meble pokojowe. 3 
segmenty. stan b. dobry - 320 zł. Strzegom, tel. 074/855-2746 po»« 
godz.20 ' '  ^ 0
ŁAWOSTÓŁ rozkładany, jasny, • 50 zł. Wrocław, tel. 071/37247-85 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE. - 95 zl. Gostyń, tel. 065/575-1442 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem oraz wózek 3-funkcyjny Perf- 
ferego. - 550 zł. Wrocław, tel. 071/35748-18 po godz. 19 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE VOX FORTE stan b. dobry, z baldachi
mem, szufladki, przewijak, możliwość powiększenia, • 350 zł. Wro
cław, tel. 071/351-84-32
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE wym. 60 x 120 cm. turystyczne, składane 
+ krzesełko ze stolikiem. - 220 zł. Wrocław, tel. 071/353-55-79, 
0605/5741-34
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kołyska, - 70 zl. Wrocław, lei. 
071/78445-78, 0601/78-76-74
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE baldachim, materac, kołdra + poduszka + 
pościel, - 300 zł. Wrocław, teł. 071/785-06-58:0605/33-1241 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kolor brązowy, drewniane boki,’150x50 cm, 
stan dobry, cena - 100 zł + huśtawka gratis. Wrocław, tel. 
071/35049-92
ŁÓŻKA DO SYPIALNI wym. 150 x 200 cm. pojemnik na pościel, •
400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/2345-37 
ŁÓŻKA DO SYPIALNI naturalne, dębowe, 2-osobowe. oraz toalet
kę i stoliki nocne, stan idealny. -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-20-15 
ŁÓŻKO DO SYPIALNI 2-osobowe. - 550 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-34-16
ŁÓŻKO DO SYPIALNI wym. 200 x 160 cm, - 200 zl. Wrocław, teł. 
071/353-27-24
ŁÓŻKO DREWNIANE sosnowe, nowe. szer. do 2 m, transport gra
tis - 400 Zł; Kłodzko, lei. 0603/52-08-15 
ŁÓŻKO DREWNIANE nowe, każda szerokość, transport gratis - 380 
zł. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30
ŁÓŻKO PIĘTROWE z drabinką, schowek na pościel, sten dobry. -
250 zł. Wrocław, teł. 0504/9904-22,0608/12-0661
ŁÓŻKO PIĘTROWE 1-osobowe, wbudowane biurko, szafka, półki.
- 400 zł. Wrocław, teł. 071/32242-94, 0608/0201-14 
ŁÓŻKO SKŁADANE z grubym materacem, na bambusach, stan 
dobry - 80 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20. 
075/78243-16 do godz. 17
MAGLOWNICA DOMOWA 80 cm. 220 V - 200 zł. Oleśnica, tel. 
071/3984141
MAGLOWNICA DOMOWA szer. 60 cm. stan b. dobry. - 200 zl. Ole
śnica. tel. 071/314-9847
MAGLOWNICA DOMOWA SIEMENS dl. walka 65 cm - 50 zl. 
nica, teł. 0607/3849-70
MAGLOWNICA DOMOWA B850M dług. wałka 85 cm, 220 V, - 300 
zł. Wrocław, teł. 071/781-7743
MARKIZA BALKONOWO-TARASOWA nowa, dl. 2 m, rozwiana do 
2.5 m, -1.300 zł. Świebodzice, teł. 074/854-2002 
MASZYNA DO PISANIA ADLER elektryczna, z niemiecką czcion
ką, stan b. dobry, - 50 zl. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
MASZYNA DO PISANIA OPTIMA 24 SP elektroniczna, walizkowa.
30 funkcji, z polską czcionką, pamięć 32 KB, • 600 zl. Wrocław, teł. 
071/7884847
MASZYNA DO PISANIA ŁUCZNIK walizkowa, przenośna, z polską 
czcionką, stan b. dobry, • 180 zl.. Wrocław, tel. 341-14-60, 
0505/4146-31
MASZYNA DO PISANIA elektryczna, walizkowa, litery polskie, -240 
zł. Wrocław* tełr07l/322-21-13 .
MASZYNA DO SZYCIA PRMLEG 1521 nowa, zapakowana. 19 
ściegów (overłókowy, kryty) - 950 zł. Prwiłeg M1208:17 ściegów 
(overlock, kryty) - 690 zł. Dzierżoniów, teł. 074/832-3508 
MASZYNA DO SZYCIA VICTORIA elektryczna, wieloczynnościo
wa, po serwisie, dużo funkcji - 200 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20.075/78243-16 do godz. 17 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK szafkowa, nożna, jednoczynno- 
ściowa. - 300 zł. Wrocław, teł. 071/783-70-19.0501/560 345 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK instrukcja obsługi. - 365 zł. Wro
cław. teł. 0608/30-3746
MATERAC. - 200 żl. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
MATERAC na sprężynach, nowy, wym. 95 x 195 cm. -190 zl. Wro
cław. teł. 071/338-2400
MATERAC 140x200. na sprężynach,.poszycie z walny wielbłądziej, 
antyalergiczny, sten idealny; - 350 zl. Wrocław, tel. 071/351-62-15 
po godz. 15,0502/50-38-29
MATERACE sprężynowe, niekompletne, nowe, wym. 2 x 1.4 m, cena 
50 zł/szt. Jawor, tel. 076/87045-50, 0606/19-10-59 
MATERACE prod. zachodniej, mało używane, szer. 80, 90, 100,
140 cm, grube, na sprężynach, gąbka, od 90 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20.075/78243-16 do godz. 17 
O  MEBLE niemieckie, używane: kuchenne z zabudo

wanym sprzętem AGD, pokojowe dębowe (witryi^. , 
kredensy, meblościanki, stoły i krzesła), komplet
ne sypialnie (szafy z drzwiami przesuwanymi, poje
dyncze łóżka z materacami), meble dębowe do 
przedpokoju i inne, w b dobrym stanie. Wrocław, 
tel. 0502/34-23-52, 071/788-87-98 02021761

. MEBLE BIUROWE nowe. eleganckie, szafy aktowe • 490 zl, duże 
biurka - 270 zl, mniejsze biurka • 210 zl. fotele obrotowe • 199 zł, 
krzesła - 90 zl. Wrocław, tel. 0603/97-1048 
MEBLE DO GASTRONOMU, cukierni, 18 pozycji, z drewna buko
wego, pięknie wykonane,-oryginalne modne wzornictwo (stoliki, 
-szafkfcAadajiewozmywak 2-komorowy, umywalka z baterią), • 4.000 
zl. Wrocław, teł. 0 5 Ł v . . -  
MEBLE DO KUCHNI szafki górne (x5), szafki dolne (x5), kolor so
sna + nowy zlewozmywak (biały), - 700 zł. Długołęka, tel. 
0/1/315-13-70
MEBLE DO KUCHNI używane, komplet, - 1.500 zl. Lubań. tel. 
075/646-2643
MEBLE DO KUCHNI górne szafki oszklone + kuchenka gazowa i 
lodówka, stan b. dobry. -1.200 zl. Piława Górna, teł. 074/837-17-58. 
0603/84-78-81 .
MEBLE DO KUCHNI szafka pod zlewozmywak 80 cm, nowa, kolor 
jasny buk - 150 zł oraz olcha brązowa - 150 zł. Wrocław. teL 
071/78942-54. 0604/51-39-66
MEBLE DO KUCHNI sosnowe, 3 szafki wiszące (80 cm). 3 szalki 
stojące (80 cm), szafka ze zlewem stalowym 2-komorowym, z ocie- 
kaczem (120 cm), blat lity. kuchenka gazowa z piekarnikiem, sten 
dobry. - 800 zl. Wrocław, tel. 368-10-13 
MEBLE DO SYPIALNI prod. niemieckiej. 2 łóżka, szafa 5-drzwio- 
wa. 2 szafki nocne, komoda, kolor jasny orzech, na wysoki połysk.
• 800 zł. Legnica, teł. 076/862-13-76 i ,
MEBLE DO SYPIALNI białe. 2 szafy + 2 szafki nocne + komo<&; • 
łóżko podwójne z materacem, -1.700 zl. Oleśnica, tel. 071/39846-11 
MEBLE MŁODZIEŻOWE. • 570 zl. Oleśnica, lei. 071/314-34-16 
MEBLE MŁODZIEŻOWE 2 1/2 segmentu + szafa, w tym biurko,
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czarne, dl. 280 cm. wys. 195 cm, - 500 zl. Wrocław, tel. 
. 071/336-39-52 ^

-MEBLE MŁODZIEŻOWE segmenł z szafą, dług, 3.30 m, wys. 190 
cm. - 270 zl. Wrodaw. tal-071/333-87-24 
MEBLE POKOJOWE używane, prod. niemieckiej, ceny od 300 zl. 
Jelenia Góra, lei. 075/644-91-04
MEBLE POKOJOWE mebiośdanka dębowa, stan dobry, • 500 zl. 
Kielczów, gm. Długołęka, teł. 071/309-p 1.-41'
MEBLE POKOJOWE szafa 2-drzwiowa z nadstawką ♦ słupek, ko
moda z drzewa, komoda czarna okleina naturalna, meble kuchenne 
(razem lub osobno), nowe lub jednoroczne, J\1.000 zl. Lubin, tel. 
076/749-01-26
MEBLE POKOJOWE 5 segmentów, czarno-szare, 2-letnie, zadba
ne. - 500 A. Skwierzyna, woj. gorzowskie, tel. 0600/89-48-92 
MEBLE POKOJOWE tapioerowane: 10 wersalek na sprężynach, 
skrzynie drewniane, w różnych kolorach, nowę, 10 tapczanów, na 
sprężynach, skrzynie drewniane, w jednym kolorze, pojemniki na 
pościel, wym. 190 x 90 cm. idealne do hoteli, pensjonatów, ośrod
ków wyppężynkowych, - 9.000 zł lub zamienię na samochód, chęt
nie diesel, Trzebnica, tel. 071/387-06-56, 071/312-63-58, 
0606/14-33-76-
MEBLE POKOJOWE JAROCIN kolor jasny, szafa. 2 regały, wys. 
240 cm, dl. 360 cm. zadbane. • 400 zł. Wrocław, tel. 351-7609 po 
godz. 19 ".
MEBLE POKOJOWE 6 segmentów. 2 szafy, dl. 4.5 m, wys. 2.2 m, 

. stan dobry. • 500 zi. Wrocław, tel 071/32848-12.0502/14-92-36 
MEBLE POKOJOWE kuchenne oraz do sypialni, szafy, komplet 

. wypoczynkowy, stół. lawy, krzesła i narożnik + ew. sprzęt AGD oraz 
RTV. w całości Idb osobno • 100-1.000 zl. Wrocław, tel. 
071/311-51-95 po godż. 18,0605/07-07-12 
MEBLE POKOJOWE szafo, witryna, barek, • 300 zl. Wrodaw, tel.
372-18-17

MEBLE • SZAFY* ZABUDOWY 
kuchnie, przedpokoje, biura, lokale, 

oryginalne rozwiązania 
tel. 071322-43-38 

0-503 905 424

MEBLE POKOJOWE segment salonowy typ .elegant*, mahoń, szkla
na witryna, halogeny, złote akcenty, stan idealny! • 900 zł. Wrodaw; 
tel. 071/357-6538
MEBLE SKLEPOWE czarne z białymi lamówkami, stan idealny, 1 
lada, 5 regałów, 1 narożny • 1.800 zl lub zamienię. Strzegom, tel. 
074/649-30-56
MEBLE SKLEPOWE 3 regały, 3 lady, duża, oszklona gablota, - 600
zl. Wrocław, tel. 071/324-2655.......... —
MEBLE SKLEPOWE do sklepu odzieżowego, robiona na zamówie
nie. - 2.600 zl. Wrodaw. tel. 071/328-79-69 
O  MEBLE STYLOWE używane, zegary, lampy, sklep 

„Mister Komfort”, ul. Grunwaldzka 42c, promocja 
wiosenna 20%, Wrocław,, tel. 0501/43-08-55 
02022321

MIKSER ZEPTER instrukcja obsługi, - 610 zł. Wrocław, tel. 
0608/30-37-66
MŁYNKI DO KAWY od 10-50 zl/szt lub zamienię na mlitaria. Grod
ków. teL 0604/71-28-60
NAROŻNIK prawy, rozkładany, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95, 0605/43-73-16
NAROŻNIK KUCHENNY jasna sosna, stan b. dobry. • 600 zl. Lubin, 
tel. 0607/04-71-72
NAROŻNIK POKOJOWY skórzany, rozkładany, nowoczesny, z fo
telem w kolorze żółtym, - 5.600 zł. Legnica teł. 076/866-1060 
NAROŻNIK POKOJOWY skórzany, ♦ fotel, z Holandii, duży. nie- 
rozkL. kolor wrzosowy, nowoczesny wygląd - 1750 zł oraz drugi 
czarny, skórzany, nierozkł., duży - 1000 zł. Leszno, tel. 
065/529-41-09, 534-11-00
NAROŻNIK POKOJOWY + fotel, pufa, mato używane, - 800 zl. Lu
bią td. 076/841-11-85 po godz. 18
NAROŻNIK POKOJOWY rozkładany, - 750 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-46-11
NAROŻNIK POKOJOWY ze skóry, rozkładany do spania, z pojem
nikiem na pościel, prod. zachodniej. - 1.600 zł. Wrodaw. tel. 
071/354-20-76
OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW 380V, stan b. dobry + frytkowni
ca 380V, - 700 zł. Sobótka, td. 071/391-04-52 po godz. 15 
ODKURZACZ KIRBY G4 pełne wyposażenie, - 5.500 zl. Oława, td. 
071/313-89-66
ODKURZACZ PAROWY z pełnym osprzętem - 500 zł. Wrodaw. Id. 
0606/12-12-56
ODKURZACZ RAINBOW piorący, wieloczynnościowy, wskazany dla 
alergików, - 3.600 zł. Radwanice. Id. 076/831-10-44.0602/65-24-48 
ODKURZACZ RAINBOW stan b. dobry - od 2.700 zl - 4.600 zl. 
Wrodaw. td. 0608/30-37-66
ODKURZACZ ZELMER WODNIK Trio Profi 5 systems, filtr wodny, 
odkurza na sucho, mokro, piorący, kpi. osprzętu, nie używany, • 500 
zł. Wrodaw. td. 071/321-96-25
OKAP GASTRONOMICZNY wymiary 230 x 90, stoliki (3 szt.), stół 
gastronomiczny, bojler elektryczny. • 900 zl. Wrodaw, tel. 
071/347-89-10. 0501/80-46-25 
OKAP KUCHENNY. - 90 zl. Wrodaw. tel. 0608/69-73-30' 
PATELNIA GASTRONOMICZNA typu .Kromer PE 025, uchylna, -
1.300 zł. Mirków, td. 071/315-10-31
PATELNIA ELEKTRYCZNA 380V. reguł, temperatury, przenośna, 
używana. - 500 zl. Paszowice, teł. 076/870-11-75 
PATELNIA ELEKTRYCZNA KROMET PE05 gastronomiczna, uchyl
na. duża, wym. wewnętrzne 88 x 68 cm, grzałki ceramiczne, 12 kW. 
termostat, -1.350 zł. Mirków, teł. 071/315-1031 
PIEC AKUMULACYJNY, 2 szt.. jeden z 3 grzałkami, drugi z 4 grzał
kami. stan b. dobry, cera 100 zi/szt-Wrocław, td. 359-56-45 
PIEC AKUMULACYJNY prod. niemieckiej, bardzo wydajny i 
oszczędny. - 350 zl. Wrodaw. td. 071/344-81-35 
PIEC AKUMULACYJNY elektryczny typ OAWp-2 KW. cena 150 zł. 
typ OAWp-3KW, cena 200 zL Wrodaw. td. 351-41-76. 782-87-71 
po 19
PIEC CO nowy. 2 m3. ruszt wodny -600 zł. Nysa. td. 077/43349-37. 
0606/82-00-00
PIEC CO, - 3.000 zł. Opatówek, td. 062/761-81-40.0605/31-89-10 
PIEC CO 0,5 kW, używany. - 250 zł. Podesie, gm Niemcza, td. 
0607/10-73-15
PIEC CO DRZEWNY ogrzewanie do 240 m2. - 5.200 zi. Wrodaw. 
td. 352-18-61
PIEC CO GAZOWY JUNKERS KS 11, kuchenny, wolno stojący. -
1.200 zi. Jelenia Góra. tei. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PIEC CO GAZOWY stan b. dobry. • 200 zi. Krzydlina Mała. teł. 
071/389-02-27
PIEC CO GAZOWY VAILLANT prod. niemieckiej. 18 kW, na gwa
rancji. wiszący, na gaz GZ-50 lub .propan" - 900 zł oraz Elektronik -
1.400 zi. regulator pokojowy -130 zl. Legnica, tel. 076/850-63-92 
PIEC CO GAZOWY wielofonkcyjny. nowy, możliwość ogrzewania 
do 200 m2. - 2.500 zi. Lubin, Id. 076/844-21-41 
PIEC CO GAZOWY wodny, niskotemperaturowy, gaz GZ-50. moc 
cieplna 65-75 kW. nr 3220, ciśnienie 02 - 500 zł. Lwówek Śląski, 
td. 075/782-58-60,0608/50-12-34
PIEC CO GAZOWY ŚWIEBODZICKI 2-fonkcyjny, mało używany, 
stan dobry -120 zl. Lwówek Śląski, td. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17
PIEC CO GAZOWY JUNKERS. BOSCH prod. niemieckiej. 15 kW. 
wiszący, mato używany, do mieszkania, sklepu, domku, - 600 zł. 
Mików, td. 075/761-01-01
PIEC CO GAZOWY VA1LLANT prod. niemieckiej, gwarancja, cena
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- 950 zi, 2-funkcyjny, cena -1.200 zi, dektronik, cena -1.600 zl oraz 
gazowy Junkers, cena - 350 zł. Nowa Sd, td. 068/387-12-43 
PIEC CO GAZOWY BUDERUS grzewczy. 2-fUnkcyjny, 22-33 kW. 
stojący. - 2.000 zl. Strzelin, td. 071/392-88-91, 0608/39-81-3?- 
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN stojący. - 2.000 zł. TrttBfiića, tel. 
0602/87-02-14
PIEC CO GAZOWY prod. niemieckiej, używany, -1.500 zl. Wołów, 
tel. 071/389-97-61
PIEC CO GAZOWY TERMET 2-funkcyjny. używany. • 500 zł. Wro
cław, td. 071/346-23-10, 0601/70-3369 
PIEC .00 GAZOWY 1-funkcyjny, używany, Świebodzice - 300 zi. 
Wrocław, td. 0501/28-98-00
PIEC CO GAZOWY DIETRICH 1-funkcyjny, 17 kW - 300 zl. Wro
cław , td. 0601/58-52-28
PIEC CO GAZOWY Buderus, Bosch, Viessman, z zasobnikami,
pompy, od 2.000 zł. Wrocław, td. 0504/90-14-59
PIEC CO GAZOWY VAILLANT 27 kW, 2-fonkcyjny. Junkers 17 kW,
zamknięta komora spalania; nie wymaga przewodu kominowego;
Elka 2000, 38 kW..Wyszki 29, gm. Bystrzyca Kłodzka, teł.
0603/40-26-76
PIEC CO GERMANE żeliwny, emaliowany, demnozidony z 1929 
r., zadbany, - 3.500 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-20-92 po 
godz. 19
PIEC CO OLEJOWY DOMOTERN z palnikiem, na drewno lub wę- 
gid, 9 kW, -2.000 zł. Popielów, td. 077/469-43-04 
PIEC CO OLEJOWY + zbiornik o poj. 20001, -1.800 zł. Sława, td. 
068/356-76-46, 068/356-76-27
PIEC CO OLEJOWY 21 kW. stan b. dobry. • 1.100 zi. Zalipie, gm. 
Platerówka, td. 0/5/722-1.1-91
PIEC CO OLEJOWY BUDERUS. 1993 r. gorące powietrze olejowe 
♦ zbiorniki 3.500 I. stan idealny, • 3.200 zl. Bolesławiec, tel. 
075/732-33-17
PIEC CO OLEJOWY VIESSMANN, 1997 r. 2-funkcyjny. sterownik 
zewnętrzny, sterowanie cyfrowe, stan idealny, - 5.500 z|. Paczków, 
tel. 0608/67-58-73 . ,  , *
PIEC CO TROCINOWY na trodny, drewno; węgid, ogrzewa 620 '  
m2 szklarni, okrągły, możliwość przywiezienia, - 3 JJ00 zi. Wałbrzych, 
td. 074/842-24-46
PIEC CO WĘGLOWY. -1.000 zł. Ścinawa, teł. 0601/05-59-49 
O  PIECE CO • PRODUCENT : stalowe, ekonomiczne, 

na węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 50-2000 m2, 
ruszt wodny. Gwarancje, faktury. Transport do 30 
km gratis. Również zbiorniki na paliwo, szambo. 
Krzeczyn Wielki 42, kolo Lubina, tel. 076/840-87-50, 
076/841-53-33, 0603/12-68-96 84012101

ENERGIA
ZA DARMO
KOLEKTORY

SŁONECZNE 
ogrzewanie wody energią słoneczną

POMPY CIEPŁA % 
ogrzewanie domów energią środowiska 2

S P R Z E D A Ż ,  Instalacja £ 
A t r a k c y j n e  K r e d y t y  

hipoteczne I gotówkowe
W rocław , u l.C zeko ladow a 64A  
TEL.(071) 333-72-57 

0-601/694-534
O  PIECE CO GAZOWE „VAILLANT" na gwarancji, wi

szące • 900 zł, elektronik CO -1.400 zł, gazowy pod
grzewacz wody (junkers) • 350 zł, elektryczny pod
grzewacz wody, 380 V - 300 zł, gazowy zasobnik 
wody VGH, 130 1- 1.400 zł. SERWIS „YAILLANT" • 
sprzedaż, montaż, naprawy. Nowa Sól, te l. 
068/387-12-43 Jelenia Góra, 075/761-01-01 Legnica, 
076/850-63-92 01024031

PIECE CO OLEJOWE : Buderus, 21 kW, + pogodówka, najnowszy 
model, oryg. zapakowany • 4.800 zł; Ulrich. 2000 r., prod. japoń
skiej, 20 kW, ze stali nierdzewnej, ekonomiczny - 4.400 zl. Wro
daw. td. 071/363-40-69. 0602/79-79-03 
O  PIECE CO GAZOWE „VAILLANT", „JUNKERS”  nie

mieckie, na gwarancji, gaz ziemny lub propan, moc 
8-27 kW, 1-funkcyjne od 800 zł, 2-funkcyjne od 1.200 
zł, z pełną elektroniką od 1.600 zł. Karta gwarancyj
na, zaświadczenie o sprawności, pierwsze urucho
mienie gratis. Fachowe doradztwo i sprawdzenie 
pracy kotła na miejscu. Możliwy dowóz. SERWIS I 
NAPRAWY PIECÓW GAZOWYCH, Brzeg, te l. 
0604/97-37-47 02021681

PŁUCZKA DO WARZYW. - 2.000 zl. Świebodzice, td. 074/854-34-44 
PŁYTA CERAMICZNA WHIRLPOOL + piekarnik, - 900 zl. Wrodaw, 
td. 0608/69-73-30
POCHŁANIACZ - OKAP WHIRLPOOL. -.100 zł. Wrodaw. td. 
0608/69-73-30
PODGRZEWACZ WODY gazowy, prod; USA stan idealny, pojemn. 
1501, - 2.000 zi. Jawor, td. 0604/50-46-67 
PODGRZEWACZ WODY elektryczny (380 V). przepływowy, wiszą
cy, firm VaiVant AEG, Stiebd, do łazienki, mieszkania, domku, skle
pu. bufetu, gastronomii, warsztatu, natrysku, - 300 zl. Legnica, td. 
076/850-63-92^0604/34-01-66
PODGRZEWACZ WODY VAILLANT gazowy (bojler), wiszący, prod. 
niemieckiej; mało używany, gwarancja, do łazienki lub kuchni, - 400 
zi. Mików 69, teł. 075/761-01-01
PODGRZEWACZ WODY SIEMENS TH18200 18 kW, nowy, nie 
używany. - 650 zl. Świdnica, td. 074/856-97-38 
PODGRZEWACZ WODY prod. niemieckiej - 25 zł. Wrodaw, teł. 
071/360-82-62, 0606/37-22-74
PODGRZEWACZ WODY ZELMECH terma elektryczna. 5 1. z bate
rią, używana, 1500 W, biała, -100 zl. Wrodaw. tel. 071/341-49-47 
PODGRZEWACZ WODY używany, tech. sprawny, -190 zi. Syców, 
teł. 0601/79-75-12, 062/785-29-14
PODGRZEWACZ WODY TERMET, 1998 r. gazowy. 8.7 kW. mało 
używany • 300 zł. Wrodaw, td. 0605/25-30-00 
PODGRZEWACZE WODY przepływowe, nowe, 220 V, 3,2 kW, do 
kuchni z baterią, 220 V, 6 kW, do łazienki z prysznicem, • 100 zi 
/szt. Łagiewniki, td. 0605/34-85-69
PODGRZEWACZE WODY przepływowe, kuchenny 3.5 kW. łazien
kowy 6 kW, nowe z wylewkami, 220 V, • 100 zl. Wrocław, td. 
0602/65-51-89
POKRYWA SZYBKOWARU - 750 zł, patelnia o poj. 1.51 - 650 zł. 
Wdów. teł. 071/389-29-24, 0603/4549-59 
POMPA DO HYDROFORU • 200 zł/szt., zbiorniki do hydroforu, poj. 
3001. nowe - 500 zllszt. Świebodzice, lei. 074/854-53-53.854-31-40 
POMPA CO VlLLO prod. niemieckiej. 4-biegowa. śrubunki -170 zł 
♦ naczynie wyrównawcze, 351 - 50 Zł. Syoów, td. 062/785-44-85 po 
godz. 17
PRALKA AUTOMATYCZNA SIEMENS stan idealny, wąska, otwie
rana z góry, na gwarancji, - 600 zł i MIELE stan idedny, wąska, 
otwierana do góry, wyświetlacz, 1400 obr /min, gwarancja, -1.500 
zł. Oborniki Śląskie, td. 071/310-24-62,0604/87-56-91 
PRALKA AUTOMATYCZNA MIELE 1200 obr/min., wąska, stan b.
dobry. - 400 zł. Wrocław.-tel: 348*4424 ---------
PRALKA AUTOMATYCZNA CANDY półtoraroczna. - 800 zł. Wre- 

-e to *  tefr-37375-91 
PRALKA AUTOMATYCZNA PS-663 BIO % dużo nowych częśd. - 
280 zł. Wrocław, td. 373*3-98
PRALKA AUTOMATYCZNA DIANA POLAR P-565E stan b. dobry, 
załadunek z góry, - 350 zł. Wrodaw, td. 071/343-84-58 wewn. 50 
(10-18), 0606/14-35-98
PRALKA AUTOMATYCZNA WIATKA ♦ druga na części. -170 zl. 
Wrodaw, td. 071/322-20-38
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR po remoncie. Wrodaw, td. 
071/328-25-29,0607/33-7647
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR BIO stan b. dobry, wszystkie 
podzespoły nowe. oryginalny francuski programator, • 200 zł. Wro
daw. td, 071/328-59-57
PRALKA AUTOMATYCZNA GORENJE. -  350 zl. Wrodaw. tel. 
0608/69-73-30' - -
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG SENOTRON1C 700, 900, 1200 
obr., stan idedny, gwarancja 3 miesiące, • 600 zł dostawczy oraz 
druga, wąska, regulowane obroty • od 450 do 1100 na min., instruk
cja obsługi, - 450 zł. Wrocław, teł. 365-92-76 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PS-663P BIO sprawna, dużo 
nowych częśd;-130zł. Wrocław, td. 071/347-8444.0607/4246-22
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D71/363-40-69 . 0602-79-79-031
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR po remoncie. -150 zl. Wro
cław. td. 071/328-25-29, 0607/23-7647 
PRALKA AUTOMATYCZNA MATURA 1300 obr /min, - 510 zł. Wro
cław, td. 071/354-26-11
PRALKA AUTOMATYCZNA prod. zachodniej, gwarancja 3 miesią
ce, • 400 zl. Wrocław, tel. 071/354-20-76 
PRALKA AUTOMATYCZNA - 300 zł, grzejniki Buderus - 70 zł, umy
walka, sedes, spłuczka kd- - 200 zł, - 300 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/810-53-62 po godz. 17, 815-76-12 do godz. 15, 
0603/46-09-74
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PS 663 PB 10, dużó nowych 
cześd, uszkodzony programator, -140 zł. Żagań, td. 068/377-16-21 
PRALKA AUTOMATYCZNA ROSA, 1995 r. mała, stan b. dobry, • 
350 zł. Wrocław, tel. 071/346-24-92 do godz. 18.071/361-92-77 po 
godz. 19
PRALKA PÓŁAUTOMATYCZNA DAEWOO DW 2500. z wirówką, 
mało używana. - 650 zl. Gostyń, td  065/575-14-32 
PRALKA WIRNIKOWA z podgrzewaczem wody, • 90 zl. Wrodaw, 
tel. 071/328-25-29, 0607/23-7647 
O  PRALKI AUTOMATYCZNE od 270 zł, niem. pralko- 

suszarki, lodówki od 170 zł, niem. lodówkozamra- 
żarki, zmywarki, gwarancja 6-12 miesięcy, transport 
w  granicach miasta 40 zł, tel. 0602/89-12-81, Wanda 
Nowicka, Wrocław • Karłowice, ul. Bończyka 32/17, 
tel. 071/325-37-88, Dobroszyce, Sadków 42, serwis 
pogwarancyjny, renowacja, zamiana. Sadków, tel. 
0602/89-12-81 80008721

O  PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarki, lodówki, 
zamrażarki, zmywarki do naczyń, maksimum 5-let- 
nie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki automatycz
ne małogabarytowe, o tw ierane od góry, ceny 
300-600 zł, polskie pralki automatyczne - od 250 do 
450 zł. Gwarancja 6 mies. Negocjacja cen. Skup I 

;  * . naprawa. Opole, Wrocław, Wałbrzych, Świdnica. 
-•-Z!>4l£(£tlofrtów, Legnica, d o ln o ś lą sk ie , t e l . . 

0505/74-$6-tTr*Wr.Qdaw, ul. Kowalska 111 a, tel. 
0 7 1 /M W iW i '  -M ft& S M * .

O  PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarki, zmywarki 
do naczyń, różnych firm, różne modele, udzielamy 
12 mies. gwarancji, transport do 70 km gratis *  od 
550 zł. Lubin, tel. 076/842-17-78 84015421

O  PRALKI I ZMYWARKI SIEMENS, BOSCH, CANDY, 
gwarancja, możliwy dowóz • od 320 zł. Lubin, tel. 
076/846-73-82,0607/04-27-01 84015461

O  PRALKI, zmywarki do naczyń, pralkosuszarki, gwa
rancja, stan idealny, możliwy transport, szer. 45 i 
60 cm, wolno stojące i  pod zabudowę • od 320 zL 
Lubin, tel. 076/846-76-02,0605/69-96-37 84015441 

PRALKOSUSZARKA OCEAN WT 2214 do malej naprawy. - 80 zł. 
Świebodzice, td. 074/854-64-47 wieczorem, 0606/89-91-86 
REGAŁ BIUROWY, używany, dl. 3,2 m, połysk. -120 zł. Wrocław, 
td. 341-06-25 w godz. 8-16
REGAŁ CHŁODNICZY stan dobry. - 800 zl. Leszno, tel. 
065/54942-73, 0603/67-30-96
REGAŁ CHŁODNICZY dł. 2.8 m, stan idedny, gwarancja, • 9.900 
zł. Oleśnica, td. 071/314-28-67, 0601/58-734)1 
REGAŁ CHŁODNICZY szer. 1.5 m, wys. 2 m, sterowanie cyfrowe, 
na gwarancji, stan idedny, - 3.900 zł. Wrodaw. td. 0501/05-21 -77" 
REGAŁ DRABINKOWY 0.9x0.55 x 1.5 m. 78 pólek. 18 drabinek. -
5.000 zl ♦ VAT. Legnica, td. 076/850-64-25 
REGAŁ MAGAZYNOWY d. 300 cm. wys. 160 ćm. szer. 70 cm. 
kompletny - 150 zl. Piława Górna,*woj! wałbrzyskie, tel. 
0602/60-1947
REGAŁ SKLEPOWY cena - 250 zl/szt. Strzegom, td. 074/855-10-22, 
0607/3042-29
REGAŁY CHŁODNICZE COSTAN 2,3, 4.5 i 6 m - 1.500 zl/m.b. 
Jawor. teł. 0503/02-0640
REGAŁY CHŁODNICZE ♦ agregaty - 500 zł/szt. Wrocław, tel. 
0501/25-94-14
REGAŁYCHŁÓDNICZE - od 1.800 zł. lady chłodnicze - od 1.500 zł. 
bonety mrożnicze • od 1.200 zl. Żagań. tel. 0601/57-25-57, 
0607/26-34-34
REGAŁY MAGAZYNOWE lub sklepowe (elementy chromowane) -
od 35 zł/szt. Wrodaw. td. 071/342-22-84
REGAŁY MAGAZYNOWE perforowane, z blachy. 10izt -120 zł/szt.
Wrocław. Id : 339-95-67,0501/36-10-72
REGAŁY MAGAZYNOWE wysokiego składowania, pod europale-
ty, prod. niemieckiej - 1.80 zł/kg. Zduny, woj. kaliskie, tel.
0602/13-94-73 :
REGAŁY MAGAZYNOWE dł. 700 cm. wys. 200 cm. szer. 80 cm. 
blaty drewniane - 650 zł. Zielona Góra. td. 068/477-74-20 
REGAŁY NARZĘDZIOWE metalowe. 5 szt . 90 x 200 - 60 zl/szL 
Wrocław, td: 0605/25-3000
REGAŁY SKLEPOWE dł. 90 cm, wys. 200 cm cm, głęb. 37 cm - 
160 zł/szt. - 350 zł. Oława, teł. 071/313-67-05 po godz. 20 
REGAŁY SKLEPOWE dl. 8.5 m, 10 słupków, 5 pólek - 900 zł + 3 
lady. Świdnica, td. 074/850-62-17
REGAŁY SKLEPOWE szer. 90 cm, z 4 koszami chromowanymi, 
stan b. dobry. 3 sztuki • 200 zł/szt. Wrodaw, teł. 071/373-8641 
REGAŁY SKLEPOWE - od, 200 zl/szt. Wrodaw. teł. 071/342-22-84 
REGAŁY SKLEPOWE szklane, lustrzane oraz lada sklepowa, szkla
na. -1.700 żł. Wrodaw. td. 071/3294346. OS03/8O47-99 
REGAŁY SKLEPOWY. -150 zl/szt. Wrodaw. td  071/343-83-5$ 
ROBOT KUCHENNY NIEWIADÓW stan dobry. • 40 zł lub zamienię 
na radiomagnetofon. Złotoryja, td. 076/87847-04 po godz. 15 
O  ROŻNY DO KURCZAKÓW, gazowe, ceramiczne, 

wsad od 6 do 66 sztuk • 1.900 z ł oraz grille, gyrosy, 
bemary, frytkownice, opiekacze, naleśnikarki, pa
telnie beztłuszczowe, linie gastronomiczne do przy
czep I lokali. Produkcja, sprzedaż, ceny od 1.300 
zł., tel. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 01027611

ROŻEN gastronomiczny na 12 kurczaków, frytkownica 2-komoro- 
wa, na stelażu kwasoodpomym; mało używane, - 4.500 zł. Pleszew, 
tel. 062/742-17-78
ROŻEN ELEKTRYCZNY na 12 kurczaków. • 2.500 zl. Legnica, td. 
076/721-54-53
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tel. (071) 37216 40 ,78186 40
e-mail: potis@potis.pl, internet: www.potis.pl

ROŻEN ELEKTRYCZNY na 18 kurczaków. 6 kW, - 600 zl Świdni
ca. tel. 074/852-66-69
ROŻEN ELEKTRYCZNY na 39 kurczaków. ■ 2500 zl: Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-34 '
ROŻEN ELEKTRYCZNY PREDOM SELFA domowy, stan idealny, - 
150 zl. Wrodaw. lei. 071/362-Ż7-09
ROŻEN ELEKTRYCZNY PREDOM 220 V  stan idealny, -220 zl luli 

- zamienię na tetefon GSM, na kartę. Złotoryja, td. 076/878-47-04 
ROŻEN GAZOWO-ELEKTRYCZNY, 2000 r., - 2.600 zł. Bystrzyca 
Kłodzka. Id. 074/644-26-05
ROŻEN GAZOWY na kurczaki, ceramiczny, od 6-66 szt. wsadu, 
zasilanie 12 V, ze znakiem B, -1.900 zł. Przylesie, td. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
SAŁACIARKA BOCHNIA. -1.600 zl. Wrodaw. td. 071/327-92-79. 
0501/48-09-08
SCHŁADZARKA DO NAPOI typ Pepsi, oszklona. 1-drzwiowa, wys.
2 m, szer. 60 cm, - 800 zł. Lubin, teł. 076/842-37-75 
SCHŁADZARKA DO PIWA POLAR wydajność 60 l/godz.. wraz z 
kolumną Piasta, 2 krany, 3 reduktory, zawór na butle, stan idedny, -
1.300 zl. Lubań. td. 075/646-27-58
SEJF o wym. 50 x 45 x 70 cm, pokrętło numeryczne, w środku 
zamknięcie na klucz, 2 półki, • 8.000 zł + VAT. Legnica, tel. 
076/850-67-88
SEJF GABINETOWY wys. 70 cm, przesuwany, szyfr + zamek, -
1.200 zl. Wałbrzych, teł. 074/842-55-88 po godz. 16 
SOFA 2-osobowa, szer. 190 cm, siwo-czama. mało używana, - 400 
zi. Mirków, td. 071/315-14-05
SOFA 3-osobowa, rozkładana + 2 fotele, kołor ciemnobrązowy, 
sztuczna skóra, stan b. dobry. - 600 zł. Wrodaw, td. 0501/65-19-01 
SOFY 2-3, tapczany, łóżka, cena od 80 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95, 0605/23-65-37
SOFY 2-osobowe, 2 sztuki, z wysokimi oparciami, brązowe - 400 
zł/szt. Wrodaw, td. 071/367-83-84
SOKOWIRÓWKA MALINA stan dobry. - 30 zl lub zamienię na ra- 
diomagnetofon. Złotoryja, td. 076/87647-04 po godz. 15 - 
SOKOWNIK nowy. -100 zl. Wrodaw. tel. 0603/68-64-59 • \
O  SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH belgijskich I holert- 

derskich, komplety wypoczynkowe ze skóry i ma
teriału, kredensy, stoły z krzesłami, sypialnie, ławy, 
sekretarzyki - od 150 zł, transport gratis. Kobierzy
ce, tel. 0607/18-50-38, 0608/84-70-83, 071/311-18-02 
, 311-17-93 82001001

STEROWNIK DO PIECA CO VAILLANT nowy. - 50 zł. Żagań. td. 
068/477-68-92
STOLIK okrągły. • 50 zł. Wrodaw. tel. 354-60-82 
STOLIK RTV 3-poziomowy, czamy, stan b. dobry, -180 zł. Wro
daw. td. 0601/53-32-65
STOLIKI do bufetu lub sklepu, 5 szt., białe, z taboretami, zamrażar
ka, regały, 2 szt., zlewozmywak metalowy z termą, szafki, kwiat 
sztuczny, duży, - 2.000 zł. Wrodaw, td. 071/788-47-99 rano i wie
czorem
STÓŁ DĘBOWY 2x1 m, stan idealny, toczone nogi, • 970 zł. Jdcz-La- 
skowice. teł. 071/318-21-65
STÓŁ. okrągły, fi 60 cm ♦ 2 krzesła czarne, stan dobry, -  80 zl. 
Jdenia Góra, teł. 075/641-39-03 po godz. 16 
STÓŁ rozkładany, na 6 osób, z krzesłami, w kolorze czarnym. Le
gnica. tel. 076/866-1060
STÓŁ koktajlowy ozdobiony rysunkiem nagiej kobiety, - 700 zl. Wro
daw, td: U603/WW0-28 . ..
STÓŁ SKŁADANY do handlu Owocami/- 200 zl. Wrocław, td.
071/793-53-00 -------
SZAFA CHŁODNICZA 1.8001.2-drzwiowa. 320 W. - 800 zł. Wdów, 
Id. 071/389-14-64
SZAFA CHŁODNICZA BOCHNIA 700 I, - 100 zi. Wrocław, td. 
071/328-23-19 po godz. 19
SZAFA CHŁODNICZA - 350 zl. Zgorzelec, td. 075/775-14-70 
SZAFA METALOWA ♦ 2 sejfy. -1.200 zł. Wrodaw. teł. 0603/47-24-98 
SZAFA PANCERNA metalowa, 1-drzwiowa, czarna, - 300 zl. Wro
daw. td. 0601/41-69-66
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa. jasne drzewo, drzwi harmonijko
we, z lustrami, szer. 110 cm, - 350 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95, 0605/23-65-37
SZAFA POKOJOWA 5-drzwio wa, z nadstawkami, jasna. wys. 2400 
mm, szer. 2300 mm. stan dobry, • 380 zł. Wrodaw, tel. 071/348-31-59 
SZAFKA POD TELEWIZOR. -160 zł. Oleśnica, td. 071/314-34-16 
TAPCZANIK DZIECIĘCY .KUBUŚ' stan b. dobry, wzór z samocho
dem. -130 zl. Wrocław, td. 328-82-66

WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW
Producent opoh8$7 

Belet Polska Sp. z o.o. 
Wrocław, ul. Sułowska 7 

tel./fax 071/346-23-16,0-603 658183

TAPCZANY HOTELOWE - od 230 zl/szt. Długołęka, tel. 
.071/315-90-50
THERMOMIX urządzenie do rozdrabniania, mieszania, gotowania, 
z opcją gotowania na parze, mało używany, na gwarancji do 022002 
r. - 2.200 zl. Kowary, teł. 075/761-50-20 
THERMOMIX wieloczynnościowy, z przystawką Waroma, • 2.000 
zi. Wrodaw. td. 071/342-93-01
TOALETKA NAROŻNA podświetlana, krysztdowe lustra, wahadło
we skrzyda, -1.900 zł. Wdbrzych. td. 074/843-92-66.0600/25-34-23 
UMYWALKA z otworem. 46x35 cm ♦ bateria Jdły -120 zł. Wro
daw. td. 0603/99-98-77
UMYWALKI nowa, biała. 55 cm, mocowana na haki, do batern ścien
nej - 35 zł, beżowa, używana, stan b. dobry, 65 cm, postument. 
Otwór na baterie, cena do uzgodnienia. Wrodaw. td. 0501/77-93-88 
URZĄDZENIE DO GOTOWANIA kolb kukurydzy, 2 pojemniki, ga
zowe, ze stali kwasoodpornej, - 600 zl. Ostrzeszów, tel. 
062/586-02-84,062/586-10-70
WAGA do 300 kg. - 300 zł: Rogów Sobócki, td. 071/316-37-28 
WAGA DZIESIĘTNA. -150 zl. Sobótka, td. 0605/82-5900 
WAGA ELEKTRONICZNA mała, z możliwością połączenia z kasą 
fiskalną. 1.5-roczna, - 1.000 zl. Strzelin, teł. 071/392-88-91, 
0608/39-81-37
WAGA ELEKTRONICZNA MEDESA do 15 kg. - 900 zł. Wrodaw. 
teł. 0604/23-01-81
WAGA ELEKTRONICZNA sklepowa, 15 kg, 250 cen w pamięci, 
sumtje utarg, programowanie- 2-sprzedawców, liczy na wagę i na 
sztuki, możliwość podłączenia do kasy fiskalnej. -1.100 zł. Wro
cław. td. 071/352-86-48.090/61-4987 -  .
WAGA ELEKTRONICZNA ANGEL na gwarancji. - 1.200 zł. Wro
cław, td. 0501/05-21-77
WAGA ELEKTRONICZNA 50 kg, z czytnikiem, waga uchylna z od
ważnikami, -1.480 zl. Wrocław, Id. 071/361-37-05 
WAGA METALOWA do 300 kg, - 250 zl. Sobótka, teł. 0605/82-5960 
WAGA SKLEPOWA 2 szt -150 zl/szt. Wrodaw. td. 071/348-06-55 
WAGA SKLEPOWA uchylna, stan b. dobry, • 200 zł. Zdzieszowice, 
teł. 077/484-4543
WAGA UCHYLNA, • 150 zł. Sobótka, td. 0605/82-59-60 
WAGA UCHYLNA do 15 kg oraz inne wagi magazynowe, od 25 do
1.000 kg - od 220 zf do 1.500 zł. Wrodaw, td. 0601/55-08-01 
WAGA ZEGAROWA do 500 kg. legdizacja. -1.000 zł. Szczawno 
Zdrój. td. 074/843-85-84
WAGA ZEGAROWA 200 kg • 600 zł. Świdnica, td. 0607/38-99-70 
WAGA ZEGAROWA do 50 kg. - 550 zł. Wińsko, td. 071/389-83-41 
WANNA BLASZANA biała. 140cm. nowa. -150 zł. Wrodaw. teł. 
071/788-83-56 po godz. 17
WANNA PLASTIKOWA nowa. d. 182 cm. szer. 112 cm, -800 zł. 
Lwówek Śląski, td. 0608/78-27-04
WERSALKA na sprężynach, nowa, na gwarancji, • 400 zl. Długołę
ka. teł. 071/315-90-50
WERSALKA używana, stan dobry oraz meble Kameleon, jasne. - 
600 zl. Wrocław, teł. 071/357-98-18 po godz. 19 
WIESZAKI SKLEPOWE na odzież, 1-rzędowy, 2-rzędowe - 500 zł. 
Strzegom, td. 074/649-30-56
WIRÓWKA DO BIELIZNY prod. zachodniej. 2800 obr/min. stan 
dobry, od 80 zł. Lwówek Śląski, td. 075/782-29-22 po godz. 20, 

.075/782-43-16 do godz. 17
WIRÓWKA DO BIELIZNY mała, -100 zł. Wrocław, td. 071/346-24-92 
do godz. 18,071/361-92-77 po godz. 19 
WIRÓWKA DO BIELIZNY prod. czeskiej, stan b. dobry. Wrocław, 
td. 071/788-15-92
WITRYNA CHŁODNICZA do lodów gdkowych. - 900 zl. Gostyń, td. 
065/572-10-51
WITRYNA CHŁODNICZA 2-stronnie oszklona, poj. 7001. stan b. 
dobry, -1.000 zl. Małomice, woj. zielonogórskie, td. 0605/66-33-52 
WITRYNA CHŁODNICZA używana 1 rok, - 2.200 zł. Nowa Kuźnia 
14, td. 076/831-1563
WITRYNA CHŁODNICZA cukiernicza, szer. 1.6 m, 4 poziomy eks
pozycji. podwójne- oświetlenie, piękne wzornictwo, na gwarancji. -
3.500 zl. Wrocław, td. 0501/05-21-77 
WITRYNY.DO LODÓW GAŁKOWANYCH 2 szt, - 1.200 zł /szt.. 
Wrocław, td. 071/327-92-79, 0501/480908

Jeśli nie stać Cię na KREDYT w banku 
przyjdt do nas ju i  dziś!

Gwarantujemy:
stałe oprocentowanie, minimum formalności, 

możliwość spłaty rat bez odsetek 
075/642-49-34, 075/773-30-30, 077/454-64-08 
062/757-52-33, 068/363-64-22, 068/322-10-64 

065/529-28-41, 061/852-76-32, 853-34-09 
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WÓZKI MAGAZYNOWE 4-kolowe -80  zl/szt. Wrodaw, lei. 
071/343-83-55
WYKŁADZINA PCV 16 m2 - 5 zł/m2 oraz wykładzina dywanowa, 
zielona. 4 m2, 2.5 i 4/1,5m, nowa - 150 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0502/43-40-75
WYPOSAŻENIE SKLEPU regd chłodniczy -1.500 zł. lada chłodni
cza - 500 zł, lady, regały, szafo chłodnicza, zamrażarka, waga zwy
kła - 200 zł, szafa blaszana, regały magazynowe, 2 szt, 2.20 x 3 m, 
kasa Sharp, 2 szt po 200 zł. Wdów, teł. 071/389-22-63 
WYPOSAŻENIE BARU kpi., 25 sztuk, w całości U ) pojedynczo - 
5000 zl. Bolesławiec, lei. 075/732-7M1 
WYPOSAŻENIE CUKIERNI piec elektryczny, ubijaczki. wik. mly- 
nek, dzieła rka, stoły, koty, wagi, zamrażarki i inne, ceny od 1.000 
zl. Iłowa. teł. 068/377-46-38
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO liimy Bnlronik, 

‘^5.500 zl. Wrodaw, UA 0503/03-4M2 
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII obmżnej:'namiot ośmiokątny, pow. 
25 m2. gyros. frytkownica, grfl, opiekacze, krzesła, stoły, wyposa
żenie eleklr. i inne, - 8.500 .zL Lubin, tel. 076/847-57-10, 
0604/08-39-98
WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI wanna 170 cm, 2 umywalki, kompakt 

.brodzik, baterie, lustra, sprowadzone z Niemiec, cena - 800 zł. 
Świerzawa, teł. 075/713-51-49
WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI muszte klozetowe podwieszane. Vie- 
ro & Boch, 2 szt., umywalka (kawa z mlekiem), wanna • 650 zl. 
Wrocław, td. 071/785-79-88, 0502/35-57-40 
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO - od 230 zl/szt Wro
cław, teł. 0607/43-23-55
WYPOSAŻENIE SKLEPU urządzenia masarskie. - 2.200 zł. Męcin
ka. Id. 076/87086-25
WYPOSAŻENIE SKLEPU 8 regałów i 4 lady. - 4.000 zł. Wdbrzych, 
Id. 074/847-87-34 >
WYPOSAŻENIE SKLEPU SPOŻYWCZEGO: lada chłodnicza, re
gały, krajalnica do wędfin, lodówki, zamrażarka, od 50 zł. Wrodaw. 
tel. 071/349-48-10, 0503/84-63-31
ZAMRAŻARKA, stojąca, wys. 170 cm - 700 zi, lada sklepowa d. 
180 cm, ciemna -100 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/811-24-00 po 
godz. 18
ZAMRAŻARKA skrzyniowa. 430 litrów, prod: niemieckiej, stan b. 
dobry, - 650 zl. Jelenia Góra, td. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
ZAMRAŻARKA prod. ufoskiej. poj. 2551, 5-szufladowa, -100 zi. 
Lubin, td. 076/842-44-00.076/841-09-77,0605/78-53-37 
ZAMRAŻARKA 220 I. otwierana z góry, - 300 zl. Lubin. td. 
0601/58-39-63;
ZAMRAŻARKA skrzyniowa, otwierana z góry. biała, poj. 2001, mało . 
używana, energooszczędna, stan ideałnyv - 370 zł. Lubin, teł. 
076/749-77-70
ZAMRAŻARKA 3-fazowa, 6001 komroowa,250 zi. Ostrzeszów, 
td. 062/586-02-84, 062/586-10-70
ZAMRAŻARKA 2-komorowa - 800 zl. kuchenka nadstawka • 250 zi. 
Wrodaw. td. 071/336-18-36. 0501/36-1902 
ZAMRAŻARKA stan idedny. - 350 ̂ Wrocław, tel. 071/344-81-35 
ZAMRAŻARKA 4 szuflady, stan dobry. - '150 zl. Wrodaw, tel. 
071/348-32-86, 0601/75-82-21
ZAMRAŻARKA do lodów i mrożonek 3001. - 450 zł. Wrodaw. teł.
341-34-32
ZAMRAŻARKA 230 dm3, - 250 zi. Wrodaw. teł. 071/327-92-79, 
0501/48-09-08
ZAMRAŻARKA przeszklona z góry 11Ó dm3, - 450 zł. Wrodaw, teł. 
071/327-92-79, 0501/48-0908
ZAMRAŻARKA H 116 TK, 1990 r. - 250 zł. Wrodaw. tel. 
071/322-22-02
ZAMRAŻARKA AR DO 6-szufladowa, stan b. dobry. • 550 zł. Woj- _ 
bórz. teł. 074/871-4207
ZAMRAŻARKA CARAVELL. 20 r , , prod. duńskiej. 3001, rozsuwa
na. przeszklona, - 450 zł. Brzeg, teł. 0609/1709-82 
ZAMRAŻARKA GS 11013-szufladowa, stan b. dobry - 200 zł. Wro
cław. td. 071/336-51-49
.ZAMRAŻARKA MORS TZ171 skrzyniowa, poj. 170 dm3, stan b.
dobry. - 500 zł. Wojbórz, td. 074/871-4207
ZAMRAŻARKA MORS 1201, oszklona, z koszami, mało używana.
- 450 zl. Wrodaw. td. 071/341-19-15
ZAMRAŻARKA MORS 222 otwierana^ góry, 2 szt.. cena 150 zł/szt 
Wrodaw. teł. 0501/44-8535
ZAMRAŻARKA PINGWIN 100 3 szuflady. • 100 zl. Wrocław, teł. 
322-73-88
ZAMRAŻARKA POLAR 140 4-szdladowa, stan dobry, sprawna. - 
200 zi. Gtogów, td. 0605/38-20-40
ZAMRAŻARKA POLAR 4-szufladowa, - 300 zi. Wrodaw. td. 
071/325-23-38
ZLEWOZMYWAK BLASZANY 2-komorowy, nowy, nie używany, nie
rdzewny, - 150 zł. Wrodaw. td. 071/788-46-48 po godz. 19, 
0605/6308-93
ZLEWOZMYWAK EMALIOWANY 1-komorowy, - 30 zł. Jawor, td. 
076/870-41-51 w godz. 8-11
ZMYWARKA DO NACZYN ARDO. 60 cm. fabrycznie nowa, na gwa
rancji, -1.200 zł. Jelenia Góra, Id. 075/742-31-95.0605/43-73-16 
ZMYWARKA DO NACZYN BOSCH wąska i szeroka, wolno stające 
ido zabudowy, na gwarancji, serwis, nowe modele, od 400 zi. Lwó
wek Śląski, td. 075/782-29-22 po godz. 20. 075/782-43-16 do 
godz. 17
ZMYWARKA DO NACZYŃ MIELE i CANDY. z blatem, gwarancja, 
możliwy transport - 600 zi. Wrodaw. td. 0602/89-12-81 
ZMYWARKA LOZAMET mała, • 1.900 zl. Wrocław, tel. 
071/327-92-79. 0501/480908
O  ZMYWARKI DO NACZYN, pralkosuszarki, lodówki, 

zamrażarki, pralki automatyczne, maksimum 5-let- 
nie, kuchenki elektr. ceramiczne. Pralki automatycz
ne m a logabarytow ą^otw ie rane  od góry, ceny
300-600 zł, polskie p ralki automatyczne - od 250 do 
450 zł. Gwarancja 6  mies. Negocjacja cen. SfUip i 
naprawa. Opole, Wrocław, Wałbrzych, Świdnica. 
D z ie rżon iów , Legnica, -d o lno ś lą sk ie , te l. 
0503/74-46-11. Wrocław, ul. Kowalska 111 a, tel. 
0717345-68-51 01028001

ŻALUZJE WEWNĘTRZNE pokojowe, szer. 106 cm. d. 166 cm, - 
200 zl. Jaszkowa Górna. gm. Kłodzko, teł. 074/868-78-02, 
0605/13-24-79
ŻELAZKO BEZPRZEWODOWE AFK1200 W. nowe. na podstawie 
obrotową, z teflonu - 50 zł/szl. Lubin, Id. 0602/69-14-79 
ŻELAZKO BEZPRZEWODOWE 2 sztuki, podstawka obrotowa, te
flonowe. 1.200 W - 50 zl/szt. Lubin, teł. 0602/69-14-79 
ŻYRANDOL z poroża jelenia, duży. • 600 zł. Kochlice, tel. 
076/857-5604

BIZNES
„ABSOLUTNIE AUTO - HANDEL „PALCARS” : sprze- 
daż-skup aut powypadkowych, uszkodzonych i ca
łych. W ofercie na placu zawsze ponad 50 aut uszko
dzonych. CENY KONKURENCYJNE!!! Kupujący nie 
płaci podatku od kupna. Zapewniamy tani transport 
na teren ie  ca łego kra ju . Prowadzim y również 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH I CAŁODOBOWĄ 
POMOC DROGOWĄ I SKUP AUT, czynne. 8-17.30, 
Wrocław, kier., Jelcz, 500 m za CPN, przy przej. ko
lejowym, ul. Swojczycka 99, tel. 071/348-34-78 (fax), 
0601/21-75-42,0601/70-17-36 non-stop 81009571 
„SUMATOR” • BIURO RACHUNKOWE (licencja MF), 
ul. Tęczowa 57, pok. 108 • pełna księgowość KPiR, 
ryczałt, rejestr VAT, PIT, CIT, porady, wyprowadza
nie zaległości, rozliczenia roczne - tanio. Telefon 
071/342-70-41 do 49 wewn. 243, po godz. 16. Tele-
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WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
O S O B O W Y C H , D O S T A W C Z Y C H  I L A W E T

. ___________C 5 P 00 61 9 0
TRANSPORT SAMOCHODÓW

I TOWARÓW

WROCŁAWl 
|teL (071) S48 05 46, 0605 93 06 691

fon dom owy 071/341-20-38. G łówny księgowy 
071/351-77-95. 01022551

O  JEŚLI POTRZEBUJESZ GOTÓWKI • zadzwoń!!! Na
tychmiastowe pożyczki pod zastaw sprzętu RTV, 
komputerów, telefonów GSM, samochodów, złota. 
Wypożyczamy również Polonezy osobowe I Trucki, 
po najniższych cenach. Lombard „Art-Car", Wro
cław, ul. W ejherowska (p rzychodn ia ), tel. 
071/362-69-13 03002791

wypożyczalnia
samochodów
dostawczych .-i

POMOC
DROGOWA

OP004285 i

|  tel. (071) 346-22-71, 0-601 301-676 |

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 ™ .

W r o c ł a w  u l .  S z c z y t n i c k a  4 - 5 /6  
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w jeden dzień. Kredyty 14-tygodnlowe do 3.000 zł 
bez poręczyc ie li. Wrocław, te l. 071/348-12-17, 
0600/82-31-45 02022761

KREDYT do 5000 zł, bez poręczycieli. Świdnica, teł. 0604/30-17*71 
O  KREDYT ODNAWIALNY - 30.000 zł w formie karty 

kredytowej + ubezpieczenie na iyc ie  kredytobior
cy., tel. 0501/76-84-42 80009061

O  ABY KREDYT GOTÓWKOWY (bez poręczycieli), 
mieszkaniowy otrzymać • zadzwoń. „WISTA” , Wro- 

. cław, ul. Ołbińska 19 (i piętro), tel. 071/329-31-58, 
0607/38-84-55 01024041

O  ATRAKCYJNE KREDYTY bez poręczycieli, do 30.000 
zł. Wszelkie usługi finansowe, tel. 0606/33-26-92 
01023101

O  ATRAKCYJNE KREDYfY bez poręczycieli, bez zgo
dy małżonka, 15% w skali roku, bez wstępnych 
opłat, już od 1.000 zł. Różne banki, leasing, kredyty 
na nowe samochody. Wrocław, ul. M. Reja 68, tel. 
0501/23-42-39, 071/322-38-70, 01028131

/Pa n e k Ra n - A  C a r !  076/146 Ot 63,0502 361981

WYPOŻYCZALNIA 
SAMOCHODÓW

OP006129
Lubin i. Paderewskiego 20/1 oraz iucj« paliw DE A  |

O  ATRAKCYJNE I PROFESJONALNE pokazy ogni 
sztucznych, całorocznie, obsługa różnego rodzaju 
imprez, bankietów, uroczystości. Gwarantuję-ntiF'”" 
'powtarzalne wrażenia. Referencje. Świdnica, tel. 
074/851-26-49, 074/852-32-77 lfax ), 0607/53-92-60 
01027151

O  ATRAKCYJNE KREDYTYGOTÓWKOWE pożyczki hi
poteczna na dowolny cel, kredyty na remont, budo
wę domów i lokali mieszkalnych, autokredyt, po
życzki pod zastaw samochodu. „MEGA” , Wrocław, 
ul. Jagiellońska 7/1a, tel. 071/322-16-61 80008001 

O  BIURO RACHUNKOWE GRAMAR : PIT-y, ZUS, reje
s try VAT, KPiR, pełna księgowość, prowadzenie 
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, emeryci • 850 
zł. Hipoteczny • do 28 lat, do 100% wartości, bez 
wyceny nieruchomości, 7,5% w EURO. Zamienia
my kredyty złotówkowe na EURO. Zapraszamy do 
współpracy developerów, spółdzielnie mieszkanio
we inwestorów budowlanych, biura obrotu nierucho- 
moś. i inne. osoby fizyczne i prawne, z terenu Dol
nego śląska i Opola. Świdnica, tel. 074/851-35-46 
(oraz fax), 0605/57-98-28 01023161

O  CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ? Kredyt odnawialny do 
30.000 zł, z ubezpieczenie^ do 59 roku życia, bez 
poręczycie li, umarzany w razie choroby. ., tel. 
0501/35-12-62 80008111

O  DAM KOSZTY (sprzedam ), te l. 0600/64-93-79 
02022021

O  DAM KOSZTY fak tu ra  VAT, so lid n ie , te l.
0604/34-79-86 01027081

DO WYNAJĘCIA TEREN pod reklamę, przy trasie na Poznań. Kry- 
niczno, woj. wrocławskie, tel. 0605/22-92-21

K R E D Y T  O D N A W IA L N Y - ^
z u P M H t

Z  U B E Z P IE C Z E N IE M  
N A  Ż Y C IE  K R E D Y T O B IO R C Y

T R A N S P O R T  1 ,5 1

F/A T DUCATO MAX!
PRZEWÓZ OSÓB 8+1 

FAKTURY 
tel. 071/310-20-98, 0-602 591 452

m m r
KREDYTY GOTÓWKOWE od 2 do 30 tys. zł, bez poręczyciela • 
szeroka oferta. Lipno k. Leszna, tel. 065/534-0544 
KREDYTY GOTÓWKOWE hipoteczne, samochodowe. Wołczyn, tel. 
077/414-51-98, 0501/74-33-38
KREDYTY GOTÓWKOWE bez poręczycieli, do 30.000 zt. z ubez
pieczeniem gratis. Wrocław, teł. 0607/29-89-79 
KUPIĘ ARTYKUŁY SPOŻYWCZE oraz inne z kończącą się datą 
przydatności. Trzebnica, tel. 0503/89-92-39 
KUPIĘ KONCESJĘ nieekologiczną na Czechy. Wrocław, tel. 
0601/79-66-78
KUPIĘ PRODUKCJĘ działalność gospodarczą. Wrocław, teł. 
071/322-82-19

tel. 0-501 768 441,0-603 953 493

O  DO WYNAJĘCIA VW LT 28 FURGON, 1995 r., 2400 
ccm, turbo D, zielony, • 200 zł/doba lub 2.000 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0600/88-47-42 80009051

O  DO WYNAJĘCIA WV LT 31 BUS, 1991 r„  2400 ccm, 
turbo D, biały, furgon -190 zł/doba lub 1.700 zł/mies. 
Wjocł«w,tel.0607/62-80-53 80009041

""DOCHODOWA DZIAŁALNOŚĆ handlowa w centrum Cieplic, -
67.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-70-59
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA w branży motoryzacyjnej. -10.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/69-23-81
FIRMA HANDLOWA sprzęt i artykuły BHP i przemysłowe, bez dłu
gów, dochodowa, z terenu Dolnego Śląska, towary wartości ok.
120.000 zi, - 200.000 zł. Wrodaw. tel. 060W70-34-91
FIRMA NIEMIECKA POSZUKUJE DOSTAWCÓW europalet i cu
kru Wałbrzych, teł. 074/841-37-09,0605/64-17-87 
O  FIRMĄ NIEMIECKA POSZUKUJE PRZEWOŹNIKÓW 

m iędzynarodow ych  (p landek i), na trasie,. 
Śląsk-Niemcy Wschodnie (różne rejony), załadunek 
24 godz. na dobę, zgłoszenia faxem pod numer 
071/373-24-71. Wrocław 01027721

O  INFORMACJA M (^pR X ^C yJN ^..N ąw lążę  współ
pracę z firmami usługowymi (warsztaty, serwisy, fir~_ 
my specjalistyczne itp.), w celu udzielania informa
cji o ich usługach użytkownikom pojazdów motory
zacyjnych (rowery, motorowery, motocykle, samo
chody). Informacje, tel. 0602/15-26-77 02022781

O  JESTEŚ ZAINTERESOWANY KREDYTEM na rozwój 
firmy, nie wiesz jak sporządzić wniosek, biznesplan, 
jak prowadzić rozmowy z bankiem? Skorzytaj z Biu
ra Usług Finansowych. Legnica, ul. Gwiezdna 8, po
kój 214, tel. 076/854-40-81 wewn. 260 01026121

JEŻELI SZUKASZ NOWYCH RYNKÓW ZBYTU nasza firma pomo
że Ci w znalezieniu nowych partnerów za granicą, działamy w wielu 
branżach. Kłodzko, teł. 074/865-52-20 
KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, z zabezpieczeniem 
w postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Jelenia Góra, lei. 
0605/85-58-35
KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, z zabezpieczeniem 
w postaci ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Legnica, tel. 
0600/87-61-72
O  KORZYSTNE KREDYTY do 5.000 zł bez poręczycie

li, dla samotnych, małżeństw, rolników • odpowiedź

Posiadam
400 M2 POWIERZCHNI 

MAGAZYNOWEJ 
we Wrocławiu

te l.  0-502 986 597

KARTA K R ED YTO W A  
Z L IM IT E M  3 0  OOO ZŁ
i zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia 

na życie kredytobiorcy opon»i3 
t e l .  0 6 0 1  9 8 9  6 7 8

PRODUCENT

FOLIA HDPE 
WORKI 

REKLAMÓW KI
PPH ERGOPAK o

ul. STARGARDZKA 3a I  
(boczna Metalowców 25) i  

54-156 W ROCŁAW
te l. 0601 330 590 

te l./fa x . (071) 35 18 937|
w w w .e rg o p a k .c o m .p l

KREDYT ODNAWIALNY
bez poręczycieli, z limitem do 30.000 zt 

i ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy 
Legnica - Lubin °P012'72 

tel. 0-607 073 323

N ftC H T M ftN

TRANSPORT
pojazdów i ładunków 

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
Wrocław, ul. Krakowska 15, 
tel/fax.782 84 69. 782 84 68

KREDYT ODNAWIALNY do 30.000 zł. bez poręczycieli, z ubezpie
czeniem. Legnica, tel. 0602/53-12-92 
KREDYT ODNAWIALNY z ubezpieczeniem na życie kredytobiorcy. 
Lubin, teł. 0606/46-92-35
KREDYTY bez poręczycieli, do 30.000 zl + ubezpieczenie. Wro
cław, tel. 0601/94-09-12

AUT0-TRANSP0RT
kraj, zagranica - KONCESJA \
ład. do 6 ton - ok. 70 m3 - {

pomoc drogowa - lad. do 3 aut jednorazowo
te l. 3 1 5 -40 -51 , 0-601 9 5  16  78

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 BEZ PORĘCZYCIELI. W rocław, te l.
071/372-11-68 01027741

KREDYTY BUDOWLANE 3% w skaluohurfla-fmWCZakup domu, 
mieszkania, bez poręczycie, na ten kredyt możesz również zaro- 

_Jłić^Wrodaw' tel. 342-73-95, 0601/72-60-33

Biuro pisania podań 
Grunwaldzka 38/1 a 

10:00 - 17:00.
O  KREDYTY GOTÓWKOWE 1 >%, bez poręczycieli, do 

7.000 zł, dla pracujących, emerytów i rencistów. 
Wrocław, hotel „Monopol” , pokój 416, od poniedział
ku do piątku w godz. 10-17., tel. 071/343-79-20, 
0601/22-95-06 01026181

dowych, doniczek, koszyków, figurek, krzewów ozdobnych, posia
dam sklep ogólnobranżowy, przyjmę używane kosiarki do trawy itp. 
Kępno, teł. 062/781-29-21
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z organizatorami imprez muzycznych, 
profesjonalny, mieszany duet muzyczny „Eddy Martin Band*. Kudo
wa Zdrój, tel. 074/866-81 -75 automat, sekretarka. Niemcy, tel. 
0049/898-50-09-31
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ przedstawicielstwo i inne propozycje, 
posiadam halę 250 m2 + biura. Legnica, tel. 076/854-27-33, 
0601/7342-70
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą lub lirmą zainteresowaną po
średnictwem dystrybucji pomnika Jan Paweł II, 800 kg, wys. 2 m, 
lity zbrojony beton, do montażu przy kościołach. Legnica, tel. 
076/870-58-57, 0502/51-49-56
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ posiadam plac, magazyn strzeżony całą 
dobę, busa maxi, oczekuję propozycji, telefon, fax. Lubin, tel. 
076/817-43-40
NAWłĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z zaopatrzeniowcem odpowiedzialnym 
za zaopatrzenie w łożyska, dam prowizję. Lubin, tel. 0607/71 -42-56 
NAWłĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ przyjmę przedstawicielstwo firm produ
kujących elementy małej architektury, ogrodzeń i wyposażenia ogro
dowego. Mirków, teł. 071/315-15-72 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą posiadającą TiR-y i koncesję 
na transport międzynarodowy, stała współpraca. Wrocław, tel. 
0608/64-13-80
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami odpowiedzialnymi za zaopa
trzenie w sprzęt biurowy, dam prowizję. Wrocław, tel. 0608/55-33-10

m  0 7 1 /3 2 5  19 49 
“  0601 73  25 77

3  - 1 7 m 3
od 110  do 2 5 0  zł/doba

wypożyczalnia samochodów

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z pralnią, posiadam magiel. Wrocław, teł. 
071/367-73-33 wieczorem
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z importerami używanych zamrażarek 5o 
lodów, mrożonek i innego sprzętu chłodniczego.' Wrocław, tel. 
0503/89-92-39
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ"? osobą (firmą) posiadającą maszyny 
drogowe, równiarka, walec i inne. do okresowego poprawiania dro- 
gMpdfnej, szrotowej), metodą gospodarczą.J/Vrocław, tel. 

"071/316-18-08
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ w zakresie sprzedaży telefonów komór
kowych i akcesoriów, posiadam lokal na Nowym Dworze, we Wro
cławiu. Wrocław, teł. 0601/91-7046
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z firmą komputerową, posiadam lokal 
40 m2, w centrum Zieloną Góry. Zielona Góra. teł. 068/325-44-34, 
0605/43-90-79
ODSPRZEDAM DŁUG. Środa Śląska, tel. 0605/9646-56 
ODSPRZEDAM DOCHODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ na terenie hiper
marketów. Teł. 0501/636-322
ODSTĄPIĘ CZĘŚĆ STOISKA HANDLOWEGO na targowisku przy 
ul. Na Niskich Łąkach. Wrocław, teł. 071/787-28-38

' ' www.micar.pl |  
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O  OKNA PCV DGG, reklamowane w TV oraz parapety, 
rolety, żaluzje, sznury do konfekcji opakowań żalu
zji. Do wynajęcia pomieszczenie o pow. 30 m2. 
„HENTOM” , Jeszkowice k. Wrocławia, ul. Jelczań- 
ska 16a, tel. 071/318-07-20 01020331

O  PAKIETY UBEZPIECZENIOWE « a  wojska, policji i 
pracowników cywilnych. OC, ZK, AC, NW, ubezpie
czenia mieszkań w PZU SA, obsługiwane przez bro-

KREDYT-,. 4%-;“
termoizolacyjny na:

OGRZEWANIE °P01151° 
OKNA I DOCIEPLENIA 

53-652 Wrocław, ul. Kruszwicka 24 
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KUPIĘ PRODUKCJĘ METALOWĄ ze zleceniami, w tym eksport b. 
szeroki zakres robót, możliwości przerobowe - 60 osób. Nysa, teł. 
077/433-76-07
KUPIĘ TOWAR z likwidacji sklepu lub hurtowni. Wałbrzych, teł. 
0503/89-92-39
O  NAWIĄŻĘ KONTAKT z właścicielami hoteli, ośrod

ków wczasowych, moteli i osobami rozpoczynają
cym i podobną d z ia ła lność . W rocław, tel. 
0607/43-23-55 02022971

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z hurtowniami, producentami mebli ogro-

kera. OC od 400 do 650 zł, AC od 3.5% do 6% warto
ści pojazdu, mieszkanie 0.8% sumy ubezpieczenia., 
teł. 0501/79-63-17, 071/373-13-04 80008041

POSIADAM HALĘ o pow. 400 m2. biura, pomieszczenia socjalne, 
utwardzony plac o pow. 20 a. w Legnicy, nawiążę współpracę, po
dejmę przedstawicielstwo albo- inne propozycje, posiadam 20-łet-

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30 OOOzł z ubezpieczeniem 

na życie bez poręczycieli 
0 602 150 435 „

nie doświadczenie w produkcji i handlu. Legnica, tel. 076/85441-23, 
0601/89-05-08
POSIADAM PLAC z obiektami pod Lubinem, z adaptacją pod elek
tromechanikę, mechanikę samochodową, naprawy samochodów 
ciężarowych. Lubin, teł. 076/749-72-99, 0604/48-08-06 
POSIADAM SAMOCHÓD FORD MONDEO, 1998 r., 1800 ccm, TDi 
oczekuję propozycji współpracy. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15 
POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grnnty pod sta
wy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabudowę mieszkialno-re- 
kreacyjną (6 ha), 20 km od Wrodawia (Czeszów), włączone do 
światowej sieci ochrony jezior .Living-Łakes’  - oczekuję propozycji 
lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
POSIADAMY DO WYDZIERŻAWIENIA w Świdnicy, przy ul. Towaro
wej, w zależności od potrzeb - powierzchnię magazynowo-biuro- 

‘ wo-produkcyjną, z pełnym zapleczem., teL 0603/97^-22 (zdjęcia

W Y P O Ż Y C Z A L N I A  
S A M O C H O D Ó W  

O S O B O W Y C H  
Wrocław, ul. Czajkowskiego 11/13 

325-45-36, 0502 34 24 91

Biuro rachunkowe - licencja 
ceny promocyjne0”005162

Krystyna Lenart, 50-572 Wrocław, 
l  ul. Wandy Rutkiewicz 1 (Czynne: 10-16)

tel. 071/782-84-58. 0-605 693 520

f  KREDYTY 
BEZ PORĘCZYCIELI

LUBIN, LEGNICA, OPOLE 
KŁODZKO, JELENIA GÓRA 

WROCŁAW I OKOLICE 
T E L . M O I  T M  7 0 6

PRODUCENT

O K N A  P C V
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CENY! C1G995061

JEŻELI PAŃSTWO DO 7 DNI 
ZNAJDZIECIE NIŻSZĄ 

CENĘ NA PODOBNE PtfNA

ZWRACAMY RÓŻNICĘ
W rocław _ ,  470  cą Aa 
Grabiszyńska 55 ®  O f f c  w*» Ł Ł

U K  ®  3 3 6  2 8 1 4

j WYPOŻYCZALNIA
* samochodów dostawczych 

Mercedes 207, 208
tel. 071/336-82-05, 0-602 77 14 37

do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0224 
www.autogielda.com.pl)
POSZUKUJĘ firm, które zasponsorują trening i samochód oraz 
umożliwią mi zrobienie licencji kierowcy rajdowego, by móc starto
wać w rajdach, 22-łetnia studentka, jeżdżę od 4 lat. Wrocław, tel. 
0601/05-5602
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SAMOCHODU ciężarowego, o ład. 
6-81, kontenera, z windą. Lubin, teł. 076/849-30-53 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA oprzyrządowania stacji napełniania 
gazem (LPG). Wrocław, teł. 0603/9607-61 
POSZUKUJĘ FIRMY lub komisu samochodowego, która udzieli ml 
kredytu 10.000-15.000 zl na zakup samochodu, bez zaświadczeń, 
VW Golf II 88/90 r. Głogów, teł. 0503/30-91-64 
POSZUKUJĘ PARTNERÓW z gotówką, min. 100.000 zł, do prowa
dzenia bardzo dochodowe} firmy. Kąty Wr„ tel. 0604/47-10-69 
POSZUKUJĘ PRODUCENTA pamiątek z drewna. Wrocław, teł. 
0603/23-10-07

r POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW i dostawców odzieży damskiej i 
młodzieżowej, sklep .Scorpio*. Świdnica, tel. 074/853-09-32, 
0606/4742-02
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA lub pożyczę na wysoki procent 20.000 
zł. Gostyń, tel. 0603/3641-76
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA z własnymi końmi do założenia klubu 
jeździeckiego, lub wynajmę kilka koni na okres letni. Legnica, teł. 
076/887-10-36. 0601/21-99-30
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA z wkładem 10.000 zł. do nowo otwiera
nej firmy handłowej. Mirków, teł. 071/315-15-72 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do prowadzenia nowej dyskoteki, w 
Sobótce. Sobótka, teł. 0605/52-15-76 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do smażalni ryb. nad morzem, mini
malny wkład 10.000 zł 10.000 zł. Wrodaw, teł. 071/78544-82 po 
godz. 19
O  POŻYCZKI GOTÓWKOWE od 1.000 do 10.000 zl, rów- 

n ie i bez poręczycieli. Wrocław. Biuro • punkt „Idei” , 
ul. Legnicka 62, tel. 071/351-08-18 80009071

PRZYJMĘ POŻYCZKĘ do 20.000 zł, na 12 łub 18 mies., bez porę
czycieli, warunki do uzgodnienia. Bolesławiec, teł. 0503/08-10-15 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ na 24 miesiące, w wysokości 40.000 zł, 
umowa notarialna, weksel. Legnica, tel. 0601/49-7346 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ gotówkową, w wys. 2.500 zł, bez poręczy
cieli i zaświadczeń. Wrocław, teł. 0609/50-5847 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 40.000 zł, na 12 mies., na 4% w 
skali mies., weksel + umowa notarialna, ewentualnie pod zastaw 
domu, nowo wybudowanego, stan surowy. Wrocław, tel. 
0608/16-25-78
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy |ub hurtowni związanej 
z materiałami budowlanymi lub inne propozycje, posiadam halę o 
pow. 600 m2, w Głogowie. Polkowice, tel. 076/831-10-16, 
0606/44-30-90
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO FIRMY. Wrocław, tel. 
071/372-59-79 po godz. 18
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy zajmującej się sprzętem 
komputerowym lub oprogramowaniem, posiadam samochód oraz 
lokal we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej, działalność gospodarcza 
od 4 lat znajomość zagadnień komputerowych i dość dobra języka 
angielskiego, e-mail: igielda@igielda.com. Wrocław, tel. 
071 /343-21 -57 (fax). 0607/4649-69 v

. PRZYJMĘ'W KOMIS do sklepu przy trasie Warszawa-Wrodaw, 
używane kosiarki do trawy, rowery i inne. Kępno, tel. 062/781-29-21 
PRZYJMĘ W KOMIS komputery, częśd komputerowe, posiadam 
komis komputerowy w bardzo dobrym punkde. Wrodaw, tel. 
0600/28-3549
O  PRZYJMĘ WSPÓLNIKA lub wynajmę warsztat sto

larski., tel. 071/311-74-38 02022661
PRZYJMĘ WSPÓLNIKA do współużytkowania placu do nauki jaz
dy. Wrodaw, lei. 354-01-31
PRZYJMĘ WSPÓLNIKA do prowadzenia restauracji w centrum Le
gnicy. Wtocław, teł. 0601/75-76-39
SPÓŁKA Z O .0.1-osobowa, bez długów, • 7.800 zł. Głogów, tel. 
0602/32-20-31
SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana w 98 r., bez działalnośd, • 15.000 
zł. Wrodaw, teł. 0602/20-01-23 
SPRZEDAM KOSZTY. Tel. 0604/557-133 
SPRZEDAM ZASOBY MAGAZYNOWE - części do samochodów 
ciężarowych i sprzętu budowlanego, z wyposażeniem, za 30% 
wartośd. Wałbrzych, tel. 0604/11-5968 
UDZIAŁY W FIRMIE HOLENDERSKIEJ (50%) - import eksport 
produkcja i układanie kostki brukową oraz usługi budowlane, teren 
Holandii, • 60.000 zł. Ostrów Wlkp.. teł. 0603/24-95-94 
UDZIELĘ KREDYTU gotówkowego, odnawialnego. Bez poręczycieli, 
w wysokośd 3.000 - 30.000 zł, umarzany w przypadku śmieralub 
poważnej choroby kredytobiorcy. Legnica, teł. 0605/85-87-27 * - 
UDZIELĘ KREDYTU GOTÓWKOWEGO lub samochodowego. Le
gnica, tel. 0603/4846-06
UDZIELĘ KREDYTU gotówkowego, bez poręczycieli, w domu klien
ta, na dogodnych warunkach, decyzja wstępna przez telefon. Wro
cław. teł._06O2/O2-53-V1
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, teł. 0602/10-30-27 
UDZIELĘ POŻYCZKI w domu klienta, bez poręczycieli, w ciągu 48 
godz., zadzwoń. Legnica, tel. 076/854-23-97,0606/15-67-21 
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Wrodaw. tel. 0501/344903 
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw, korzystny procent. Wrocław, teł. 
0501/62-82-53
O  ZAKAZ WJAZDU DO NIEMIEC? Ten i inne problemy 

RFN profesjona ln ie  rozwiązujemy. „MCL KON
TAKT” , Strzelce Krajeńskie, tel. 095/763-34-39, 
0601/92-68-57 fax 095/736-91 -09 87022131

O  ZAKŁAD SAMOCHODOWY czynny, mechanika po
jazdowa • wulkanizacja, ze sklepem, pow. 300 m2, 
na działce 900 m2, w bardzo dobrym punkcie, przy 
głównej trasie, w miejscu nieuciążliwym, możliwość 
zmiany branży na produkcyjną, handlową, • 150.000 
zł. Strzelin, tel. 071/392-21-50 81011101

ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU bez opłat wstępnych, poważnej oso
bie lub firmie, duża prowizja... tel. 0609/35-01 -57 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU. Kłodzko, tel. 0607/40-77-23

USŁUGI
UWAGAIW jej rubryce zamieszczamy wyłącznie ogłoszenia płatne. 
Cena -12 zl z VAT. Maksymalna długość ogłoszenia • 240 znaków 
maszynowych. Redakcja -Auto Giełdy*
O  BEZPŁATNY DEMONTAŻ SZKLARNI , wiat stało- 
/  wych, kotłowni, pieców co, itp. oraz skup złomu, 

w łasny tra nsp o rt i za ładunek. Oława, tel. 
071/313-68-78,0600/38-30-72 81011051

O  MEBLE DO KUCHNI na zamówienie, indywidualne 
projekty oraz zabudowy wnęk, system drzwi uchyl
nych, przesuwnych, składanych., tel. 0501/60-81-09, 
071/398-47-54 po godz. 18 01020071

(U Y N R JC M  
P O D N O Ś N IK I) ’ 
KOSZOUICGO 2 7 m \
- wycinka drzew; jS l
- czyszczenie lynienf ̂
- awaryjne napraw ili

tel./fax 071/33 03 091 tal. kom. 0601 703 547

O  PODGRZEWACZE WODY - PRZEPŁYWOWE • napra
wa, sprzedaż przepływowych podgrzewaczy wody, 
380 V, 18,21,24 kW, ceny od 250 do 400 zł, gwaran
cja 24 miesiące; dojazd do 100 km gratis. Legnica, 
tel. 076/862-39-83, 0503/63-82-10 84014431

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  

S p r z e d a ż  -  M o n t a ż  -  S e r w i s  

0 7 1 / 7 9 3 - 5 6 - 1 8  
O  6 0 5  2 7  7  3 - 4 - 8

OPO10985

O  UKŁADANIE WYKŁADZIN DYWANOWYCH PCV, gu
mowych, paneli podłogowych i parkietów, z cykli- 
nowaniem. Trzebnica, te l. 071/312-05-91 /fax, 
0608/254)6-63 82001051

  ■ OP002900

STUDNIE
tel. 071/327-71 -45,0-90 376 374

TANIE USŁUGI 
WYWOZU 

GRUZU I ŚMIECI
t e l . / f a x  ( 0 7 1 )  3 5 - 3 5 - 9 4 8  

opo 10626 ( 0 7 1 )  3 5 - 3 0 ^ 3 1 1

U S Ł U G I M O T O R Y Z A C Y J N E

O  AUTO-SPAW-PLAST. Spawanie i naprawa tworzyw 
sztucznych, naprawa wszystkich plastikowych czę
ści samochodów osobowych i ciężarowych, usu
wanie pęknięć, wgnieceń i ubytków zderzaków, 
atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, kolektorów, 
pompek, poduszek pow., osłon, lusterek i innych 
części. Wrocław, ul. Hubska 52-54, tel. 0605/69-23-81 
02022771

O  AUTONAPRAWA KRECZMER mechanika, elektro
mechanika, diagnostyka, blącharstwo,.lakierhictwo, 
bezpłatna wymiana oleju (Elf)! Bezpłatny test płynu 
hamulcowego • to bezpieczeństwo Twoje i Twojej 
rodziny! Bezpłatna analiza spalin!. Wrocław, ul. Gro
ta Roweckiego 91, tel. 071/364-88-98 01025221

O  BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO SAMOCHODO
WE, naprawy kompleksowe, możliwość negocjacji 
cen. Transport towarów samochodami Ford Transit 
i Polonez T ruck. W rocław, te l. 0502/91-54-10 
02021181

U S Ł U G I S P R Z Ę T O W O -  
T R A N S P O R T O W E

O  „ADAMS” TANI TRANSPORT trasy krajowe, od 1 do 
15 europalet, auta z windami samozaładowczymi, 
podejmę s ta łą  w spółpracę . W rocław, tel. 
071/313-12-35 (fax), 0605/24-32-98, 0607/23-97-60 
81009891

O  A TERAZ USŁUGI TRANSPORTOWE w zakresie 
przewozu osób (8 + kierowca) lub towaru (do 1.2 
tony ♦ przyczepka), również przewóz samochodów 
na lawecie. Trasy krajowe i zagraniczne, rachunki 
VAT. Mile widziana stała współpraca. Usługi wyko
nujemy profesjonalnie, szybko i bezpiecznie. Oła
wa, 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, całodobowo. 
Ceny konkurencyjne, faktury VAT, rachunki. Wro
cław, tel. 0501/41-87-94 02021631.

O  BUS • TRANSPORT 8 osób lub 1 ,51, wyjazdy oko
licznościow e. 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, win
da o udźwigu 1200 kg, przeprowadzki biur, miesz
kań lub inne propozycje, możliwość stałej współ
pracy. „ te l.  0604/66-44-17 01027061

O  FIRMA OFERUJE USŁUGI TRANSPORTOWE oraz 
wykonanie i montaż wyrobów ślusarskich: ogrodze
n ia zwykłe  i ku te , bramy, b a rie rk i itp ., tel. 
0607/14-51-30 80008611

O  PODNOŚNIK KOSZOWY wysięg  18 m - 45 
zł/godz. Wrocław, tel. 071/321-14-24, 0601/16-77-87 
01023481

O  ROBOTY ZIEMNE: wywóz śmieci, gruzu, ziemi, prze-

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 92 spis treści • patrz strona 61 (rozkładowa) 22.05.2001

http://www.ergopak.com.pl
http://www.micar.pl
http://www.autogielda.com.pl
mailto:igielda@igielda.com


ROBOTY ZIEMNE i
Wywóz śmieci, gruzu, ziemi f

dowóz kruszywa, piasku o
wynajem: ładowarka Ł-200 

koparka - ładowarka MECALAC 
Wrocław, tel. 311-40-94,0-602 68 32 49

TYNKI MASZYNOWE
gipsowe i cementowowapienne 
tel. 071/311-83-28,0-607 366 386

wóz piasku, żwiru, tłucznia, ziemi urodzajnej. Wro* 
cław, 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 
02022961

U S Ł U G I TR A N S P O R TO W E  
IVECO DAILY szt. 2, 3,21, 28 m3 plandeka 

IVECO CARGO szt. 2 3,5135 m3 kontener+winda 
5  IVECO DAILY 1,5T 22 m3 plandeka
§ Własne T-1, T-2, faktury Vat, koncesja
5  Oleśnica k/Wrocławia

tel. 071/399-40-49, 0-601 780 184

O  TRANSPORT 1.5 tony, Mercedes 207 D (podwyższo
ny) • od 70 gr/km, faktury VAT. Możliwość wyjazdu z 
przyczepą lub lawetą. Nawiążę współpracę z firma
mi, hurtowniami, uczciwie, solidnie i na czas. Wro
cław, tel. 071/313-83-99, 0601/97-48-27 02022211

O  TRANSPORT VW bus T4, 7 osób ♦ kierowca (800 
kg), hak, działalność gospodarcza, dyspozycyjny, 
jęz. niemiecki, podejmę stałą współpracę. Wrocław, 
tel. 071/787-77-77, 0606/19-37-55 02020871

O  TRANSPORT • BUS ład. 1.5 tony, towar ubezpieczo
ny, faktury VAT • 0.70 zł/km., tel. 0502/03-64-90 
01026041

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY trasy krajowe I zagranicz
ne, całodobowo, faktury VAT. Nawiążę stałą współ
pracę z firm am i. Ceny ko nku rency jne ., te l. 
0603/49-90-68,075/781-36-84 01024911

NAPRAWA SKRZYŃ 
AUTOMATYCZNYCH icg

Wałbrzych, ul. Siemiradzkiego 18 o  
tel. 0-607 23 47 62, 0-605 11 28 93 o

S K R Z Y N I E
A U T O M A T Y C Z N E  I

; <QKj) - naprawa skrzyi
MANUALNE

OPP12189

W ROCŁAW  UL. ZAGŁĘBIOW SKA 3
TEL (71) 342 76 36, 0 502 972 875

O  USŁUGI TRANSPORTOWE • PEUGEOT BOXER 
MAXI, pełna dyspozycyjność, wyjazdy pojedyncze 
lub  s ta ła  współpraca  z firm ą . Tanio!., te l. 
071/315-24-19,0600/85-19-17 01026441

O  USŁUGI TRANSPORTOWE: przewóz piasku, żwiru, 
wywóz ziemi, gruzu, śmieci, nieczystości pobudow- 
lanych, przywóz piasku tańszego oraz przywóz zie
mi ogrodowej, rozbiórki starych budynków i inne, 
wykopy pod budynki, szamba. Załadunek ręczny lub 
mechaniczny. Posiadam koparkoładowarkę Ostró
wek i Fadromę oraz samochody, skrzyniowe wy
w ro tk i, ład . od 6 do 12 ton , W rocław, tel. 
071/329-54-11,0602/39-27-94 81011171

D O M A S
SMAROWANIE AUT KAŻDEJ WIELKOŚCI, 

WYMIANA OLEJU 
u l. N o w o d w o rs k a  1 9  

te l .  0 -5 0 2  9 8 6  5 9 7

O  USŁUGI TRANSPORTOWE piasek, iw lr, Jelcz wy- 
wrotka, ład. 8 1 lub Mercedes 410 bus, blaszak, ład. 
2 .5 1, nawiążę stałą współpracę, faktura VAT, tanio i 
solidnie. Ścinawa, tel. 0604/10-28-31 84015601

O  USŁUGI TRANSPORTOWE w zakresie do 24 ton ład., 
ciągniki siodłowe o dł. 13.60 m, poduszki, sprze
dam, • 110.000 zł lub wydzierżawię. Wiązów, tel. 
071/393-11-56,0602/10-35-92 81011061

O  USŁUGI TRANSPORTOWE „CITY EXPRES" • trans
port do 1.5 tony. Tanio, szybko i solidnie!. Wrocław, 
tel. 071/342-34-88, 0502/26-45-42 01026541

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, przepro
wadzki, przewóz osób (4 + kierownica), klimatyza
cja , ceny od 60 g r/km , faktu ry . Wrocław, tel. 
071/367-92-14,0607/09-38-10 01023231

O  USŁUGI TRANSPORTOWE, przeprowadzki • VW 
Transporte r, ład. do 1 tony. W rocław, tel. 
071/353-54-13,0605/10-83-08 02022841

U S Ł U G I B U D O W L A N O -  
_________ M O N T A Ż O W E _________

O  „ALEX” wykończenia kompleksowe i remonty kapi
talne w zakresie: regipsy, glazura, panele, gładzie, 
malowanie, malarstwo, hydraulika, elektryka, sto
larka, dachy, docieplenia, solidnie, z doświadcze
niem, rabaty, raty, w dobrej cenie. Wrocław, tel. 
071/342-72-21 81010351

O  „ARBUD" OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI re-

montowo-budowlane: glazura, gładzie, malowanie, 
panele, regipsy, sufity podwieszane. Wrocław, tel. 
071/315-24-06,0602/79-77-22 81010681

O  „PROJEKTOWANIE, POZWOLENIA” na budowę, 
uzgodnienia, budowa domów pod klucz. Polkowi
ce, tel. 076/845-50-23 84013751

O  „SETEX” USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE oferuje: li
stwy gipsowe, fasety, rozety, zdobienie szkła. Pro
dukcja i usługi. Również gładzie, glazura. Wrocław, 
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 stry- 
charczyk@poczta.onet.pl. . 80008141

O  A FIRMA „WABUD”  oferuje kompleksową budowę i 
remonty dachów, więżby dachowe, krycie dachów
ką, blachą oraz inne prace budowlane, docieplenia, 
tynki strukturalne, naturalne, regipsy, gładzie, gla
zura. Wrocław, tel. 071/321-94-78, 0600/36-60-94 
02022811

O  A MOŻE WRESZCIE PROFESJONALNIE? Wykończe
nia domów, mieszkań, sklepów i biur • tanio, czysto 
i solidnie! Montaż paneli, glazury, płyt g-k, sufitów 
podwieszanych, karniszy, okien, drzwi i innych. 
Gwarancja, transport, towar ze sklepu firmowego. 
Faktury VAT., tel. 0502/96-08-68, 0501/14-72-00, 
0503/93-44-12 03002761

O  A-1 BALUSTRADY, balkony, kraty, bramy, ogrodze
nia, tanio, solidnie. Wrocław, tel. 071/322-80-95, 
071/322-61-60 02022311

Budowa domów 
jednorodzinnych, 

od A  do Z
ogrodzenia, klinkier 

tel. 071/315-27-66, po 19”

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY, osobowy + przyczepa, 
transport całodobowo, przeprowadzki całodobowe, 
kraj i zagranica, nawiążę stałą współpracę z firma
mi kurierskimi, faktury VAT • tanio!. Wrocław, tel. 
071/789-67-95,0601/89-28-71 81011141

O  TRANSPORT SAMOCHODOWY - Mercedes Sprinter 
MAXI, trasy krajowe i zagraniczne, dyspozycyjność, . 
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. 1 t  + 
przyczepa, wym. 5,0 x 2,0 x 2,2 m • 0.75 zł/km, na
wiążę współpracę z możliwością umieszczenia re
klamy na samochodzie. Wrocław, tel. 071/339-90-16, 
0503/83-75-63 81010321

O  USŁUGI DŹWIGOWE Star 660, udźwig 6.31 (telesko
powy). ., te i. 071/353-11-29, 0501/25-05-88 
81011081

O  AUTORYZOWANY WYKONAWCA tynków g ipso
wych, maszynowych, gwarantowana fachowość., 
tel. 0603/65-79-31 84015651

O  BLACODACHÓWKA • fachowo, solidnie, szybko; 
rynny, podbitki, 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 ręczne 
pod fundamenty, instalacje), szamba, oczyszczal
nie przydomowe, baseny, rozbiórki budynków, wy
wóz gruzu, transport Kamazy wywrotki (piasek, hu
mus, żwir), prace brukarskie (puzzle). Wrocław, tel. 
071/338-26-44,0604/34-79-86 01027071

IZO LA C JE 0™2’76 
FUNDAMENTÓW  

PRZED WILGOCIĄ 
tel. 0 -504789493,071/319-80-74

O  DACHY. Tartak Stoszów oferuje więżbę dachową, de
ski, łaty, murłaty, kontrłaty, impregnację. Transport, 
superceny. Stoszów, tel. 074/866-05-44 01027631 

O  DEKARSTWO - BLACHARSTWO. Wrocław, tel.
071/322-42-02,0504/92-92-18 02022691

O  DOCIEPLENIA, tynki strukturalne, akrylowe, mine
ralne, regipsy • kompleksowo, tanio, solidnie. Wro
cław, tel. 071/321-94-78, 0600/36-60-94 02022821

O  DOMY Z DREWNA o konstrukcji wieńcowej, z bal. 
Dowolny projekt, szybkie wykonanie, niskie ceny. 
Długoletnie doświadczenie. Duszniki Zdrój, tel. 
074/869-82-20,0602/77-94-97 01027641

O  ELEKTROINSTALACJE • remonty i naprawy oraz 
montaż nowych instalacji we wszelkiego rodzaju 
obiektach (domy jednorodzinne, hale Itp.). Profesjo
nalny system zamocowań do podnóży z betonu, ka
mienia itp. Faktury VAT. Wrocław, tel. 071/338-22-48, 
0501/24-50-51 01023501

O  ELEWACJE • DOCIEPLENIA 15 lat gwarancji przy 
zastosowaniu materiałów jednej firmy, posiadamy 
własne rusztowania, prowadzimy również nadzory 
budowlane. ., tel. 071/354-26-87, 0608/68-95-42 
02021081

O  FIRMA „SOLBRUK" • wykonujemy solidnie usługi 
brukarskie (chodniki, parkingi, podjazdy itp.) oraz 
budowlane (glazura, wykończenia łazienek, kuch
ni) itp. Wrocław, tel. 071/341-91-58, 0601/77-82-87 
01026591

O  FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA wykonuje usługi: bu- 
dowa domów jednorodzinnych, docieplenia, tynki 
strukturalne, krycie dachówką i blachą, gładzie, gla
zura, panele, wykończenia wnętrz. Trzebnica, tel. 
0609/49-86-20,071/312-30-23 82001031

O  INSTALACJE ELEKTRYCZNE, CO woda, gaz, kana
lizacja, klimatyzacja, ogrzewanie podłogowe. Polko
wice, tel. 076/845-50-23 84013761

O  INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, CO, GA
ZOWE udrażnianie kanalizacji, sprzedaż komplet
nych kotłowni olejowych i gazowych, kompletacja 
materiałów, projekty. Wrocław, tel. 071/321-54-74, 
0601/87-28-56 01023851

O  INSTALACJE CO, wodno-kanalizacyjne, kotłownie 
olejowe, gazowe • projektowanie, wykonawstwo, wy
ceny indywidualne., tel. 090/38-60-21,0501/38-60-21 
02022711

O  OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tynki szlachetne, głazu- 
ra, roboty ogólnobudowlane • szybko, tanio, profe
sjona ln ie . Wrocław, Dzierżoniów i okolice, tel. 
071/316-12-94 02022641 f

O  ROBOTY ZIEMNE koparkospycharka Białoruś, wy
wóz gruzu, przewóz materiałów budowlanych (Star 
skrzyniowy, wywrotka). Wrocław, tel. 071/339-25-95, 
0604/08-83-10 81010711

O  ROBOTY ZIEMNE • koparkoładowarka, ładowarka
2.2 m3, niwelacja terenu, różne wykopy, załadunek, 
szybka i tania obsługa. Wrocław, tel. 0604/57-56-09 
02022931

O  TYNKI GIPSOWE z agregatu tynkarskiego, szybko, 
tanio i dokładnie.., tel. 071/392-09-97,0600/26-51-78 
81008861

O  UKŁADANIE WYKŁADZIN DYWANOWYCH, PCV; li
noleum, paneli podłogowych I parkietów z cyklino- 
waniem., tel. 0608/25-06-63,071/312-05-91 (oraz fax) 
82001051

O  USŁUGI BUDOWLANO • MONTAŻOWE : dociepla-

nie budynków, gipsogładzie, regipsy, glazura, ma
lowanie, panele, tapetowanie, gładzie, remonty ogól
nobudow lane. W rocław, te l. 071/347-92-77, 
0607/23-14-52 02019861
USŁUGI CIESIELSKO-DEKARSKIE oraz ogólnobu
dowlane: budowa domów jednorodzinnych, remon
ty, montaż płyt G-K, glazura, pokrycia dachowe, bla
cha, dachówka, gonty. Długołęka, tel. 071/315-21-99, 
0600/82-03-95 02022061
WODA, CO, KANALIZACJA - solidnie i fachowo., tel. 
071/322-43-38,0503/90-54-24 01026571
WYKOPY ZMECHANIZOWANE I RĘCZNE fundamen
ty, przyłącza, baseny, oczyszczalnie przydomowe, 
szamba, brukarstwo, transport (Kamazy wywrotki) 
piasku, żwiru, humusu, roboty rozbiórkowe, wywóz 
gruzu, fak tu ry  VAT. „REMBUD", W rocław, tel. 
071/338-26-44 (fax), 0604/34-79-86 01024931

MASZYNY 
I U R ZĄ D ZE N IA

O  AGREGATY CHŁODNICZE COPELAND od 1.500 do
2.200 zł, agregaty Carier na kontenery samoch., pa
rowniki • chłodnice do komór chłodniczych, od 500 
do 2.600 zł, regały chłodnicze, szer. 85 cm, patelnia 
gastronom iczna  duża, 380 V - 900 zł. ., tel. 
075/732-13-96, 0605/07-70-38 01025161

AGREGAT CHŁODNICZY z parownikami MPU SAF, 3 szt. -1.500 
zł/szt. Bielawa, tel. 074/833-49-73, 0605/63-81-85 
AGREGAT CHŁODNICZY samochodowy, - 1.000 zl. Brzeg. tel. 
077/416-60-09
AGREGAT CHŁODNICZY samochodowy, kompletny. • 3.500 zł. 
Jawor. tel. 0604/50-20-75
AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND wyd. 18 m3/h, - 1.850 zł. 
Paczków, teł. 0602/83-01-20
AGREGAT CHŁODNICZY,'i 997 r. do -20 stop.C, prod. niemieckiej, 
stan idealny, - 2.800 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-26-05 
AGREGAT GAŚNICZY śniegowy, - 300 zl. Kamienna Góra, tel. 
0602/67-93-64
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 140 kW. większa moc. Bolesławiec, 
tel. 0604/87-71-62, 075/644-94-41
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. niemieckiej. 3 kW, 220 V. - 800 
zl. Kobierzyce, tel. 071/311-12-95
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PAB-1/230 na podwoziu dwukoło
wym, 220 V, wyjście 16 i 25 A  moc 4 kW. • 1.300 zi. Lasodn, teł.. 
068/388-81-14
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY stacjonarny, 60 kW. sinik 6-cyłindro- 
wy Leyland + prądnica prod. niemieckiej oraz szafa sterownicza, -
25.000 zl. Legnica, tel. 0607/2448-34
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej. 750 W. walizkowy, 
mało używany, stan b. dobry. • 1.600 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAC VT 3500 sinik 2 kW. 8.5 
A  230V, waga 31 kg, na kółkach, prod. niemieckiej, -1.000 zi. Nowo
grodziec, teł. 075/731-73-27
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY do piekarni lub sauny, - 3.000 zl. Oł- 
drzychowice, teł. 074/868-95-36
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 200 kW, mak) używany. - 27.000 zl. 
Rokietnica, tel. 061/814-50-09
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 38 kW, 2 kW. cena 1.1004.000 zł/szt. 
Śrem, woj. poznańskie, tei. 0601/08-60-21'
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY VT-2000 Generac, model 0736-1, 
1700 W, 2 x 230 V, 7,4 A  rok prod. 2000, nowy, na paliwo benzyna 
bezołowiowa, • 750 zl. Wrocław, teł. 071/362-87-33 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 3 kW, prod. niemieckiej, mało uży
wany. - 800 zł. Wrodaw, tel. 0606/30-69-19 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW. 2 x 220 V. benzyna Pb/ 4-suw. 
nowy model, fabrycznie nowy. -1.200 zl. Wrodaw, tel. 0601/71-59-58 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 650 W, fabrycznie nowy. przezna
czony na działkę, kemping, -1.600 zl. Wrodaw, teł. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAC VT-20001700 W. 220 V, 
zużycie benzyny 0.5 l/godz, nowy, nie używany, zapakowany, -1.050 
zl. Złotoryja, teł. 076/878-25-94,0602/31-28-77 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PAB 2/1/230,1975 r.. 4-suw 2 kW,
1-fazowy, 230 V, przewód o dł. 20 m, gniazdo rozdzielcze, -1.000 zł. 
Legnica, teł. 076/85449-06
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY. 1987 r. 21 kW. 26 A  sinik SW400. 
stan dobry. - 6.000 zł. Jelenia Góra. teł. 075/752-53-92,0502/34-00-94 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY. 1988 r„ diesel na podwoziu, tech
nicznie sprawny, mało eksploatowany, moc 16 kW. • 3.500 zł. Wro
daw. teł. 0603/70-80-01
AGREGAT SPRĘŻARKOWY W2P1203 80A  1904 r. prod Pomel - 
Poznań, 10 atm:, 120 m3/h. sinik 18.5 kW, 4-głowicowy, bez zbiorni
ka, *1.150 zł. Jarodn, teł. 062/747-67-97 po godz. 19 
AGREGAT TYNKARSKI MTEC, • 9.000 zł lub zamienię na samo
chód, osobowy. Żórawina, woj. wrocławskie, teł. 0608/45-06-85 
AGREGATY CHŁODNICZE z parownikami typu SAF. 3 sztuki -1.500 
zł/sżt. Bielawa, tel. 074/83349-73,0605/63-81-85 
AGREGATY CHŁODNICZE COPELAND sprężarki, parowniki, kom
presory -1.500 zł - 2.000 zl. Brzeg. teL 077/416-71-51 
ANALIZATOR MEGACOM 95NT komputerowy do diagnostyki pie
ców CO, serwisowany, - 3.900 zł. Wrodaw, teł. 071/361-52-50, 
0601/55-20-51
ANALIZATOR SPALIN AK-8300, diagnoskop KR 8005A. Świebo
dzice, tel. 074/854-6447 wieczorem. 0606/89-91-86 
AUTOGEN 2 butle tlenowe i 1 acetylenowa, komplet węży. palniki, 
reduktory + wózek, - 550 zł. Malczyce, teł. 071/317-94-84 
AUTOKLAW 80 I, stan idealny, - 15.000 zl. Oleśnica, tel. 
071/314-72-26. 0606/11-77-25
AUTOMAT DO OSTRZENIA PIŁ 3D692,1985 r„ • 7.000 zi. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/736-2545
AUTOMAT DO PRODUKCJI LODÓW gałkowych, stan dobry. - 2.500 
zł. Lubsko, tel. 068/372-03-77
AUTOMAT DO PRODUKCJI ŻALUZJI kpi., oprzyrządowanie, mate
riały. - 20.000 zl. Wrodaw. tel. 071/322-73-13 
AUTOMAT TOKARSKI, 1989 r. 6-wrzecionowy, prod. rosyjskiej, -
13.000 zl. Ostrów Wlkp , tel. 0605/30-14-57
O  AUTOMATY DO LODÓW - sprzedam maszyny do 

lodów firm Carpigianl, Taylor oraz pasteryzatory, au
tomaty do bitej śmietany i wiele innych; Gniezno, 
tel. 061/437-97-70, 0601/75-11-60, 0601/44-46-52 
01024901

AUTOTRANSFORMATORY płynna regulacja napięcia 0-250 i 0-38 
• V, różnej mocy, od 100 zł. Wrodaw. tel. 34647-80 
BELOWNICA DO MAKULATURY. - 7.000 zl. Legnica, tel. 
076/85441-23,0601/89-05-08
BONETA CHŁODNICZA CONSTANS temperatura minus 15 stopni, 
wymiary 1m X 1.5m, zasianie 220 V, - 1.000 zl. Bolesławiec, tel. 
075/732-38-98
BUTLA GAZOWA do migomatu, z legalizacją -120 zł/szL Wrodaw, 
tel. 781-99-50
BUTLA GAZOWA C02,6 kg. -100 zl. Wrodaw. tel. 0607/75-71-57 
BUTLA GAZOWA C02,20 kg, legalizowana, pełna -170 zł. C02,6 
kg, pełna, legalizowana -100 zl. Wrodaw, tel. 071/357-71-28 
BUTLA TLENOWA • 100 zl. Chełmiec, gm. Męcinka, tel. 
076/871-80-88
BUTLA TLENOWA • 100 zł, acetylenowa -150 zł. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
BUTLA TLENOWA pełna, legalizacja do 2005 r., cena -180 zł, re
duktor flenowy, nowy • 140 zl, reduktor acetylenowy, nowy • 80 zł, 
butla gazowa 11 kg, na gaz propan-butan, pełna -100 zł, palniki do 
cięcia i spawania gazowego, w skrzynce, komplet, nowe - 350 zl. 
Strzegom, tel. 074/855-2746 po godz. 20 
BUTLE TLENOWE pełne, z reduktorami, -140 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0600/31-2845
BUTLE TLENOWE i acetylenowe, reduktory, węże, kpi. palników, -
750 zł. Nadolice, teł. 071/318-98-57
CHŁODNIA poj. 8 m3. -  3.000 zl. Legnica, tel. 076/721-5047,
0605/12-79-97
CHŁODNIA KONTENEROWA typ obornicki, nie używana, stan ide- 

- alny, wym. 6.5 x 2.5 x 3 m. transport gratis, - 15.000 zl. Żary, tel. 
0607/65*57-94
CHWYTAK DO DREWNA prod. czeskiej, po remoncie kapitalnym, 
cena - 4.500 zł + VAT. Złotoryja, teł. 076/878-19-71 
CHWYTAK DO MATERIAŁÓW SYPKICH 0.25 m3, -1.000 zl. Żary. 
tel. 068/374-83-51,0606/85-7944
CYKUNIARKA 220 V, 2.2 kW. stan idealny. • 16.500 zł. Legnica, teł. 
076/854-72-28,0603/3144-54
CYKUNIARKA LAGLER HUMMEL prod. niemieckiej, stan b. dobry, 
mało używana. Trzebnica, teł. 071/312-05-91,0608/25-06-63 
CZĘŚCI DO ŁOPATY MECHANICZNEJ skrzynka elektryczna + elek- 
tromagnez nowy, -100. zl. Legnica, tel 076/856-27-62 po godz. 20

CZĘŚCI DO SPRĘŻARKI WAN 2-cylindrowej: zbiornik o poj. 4001, 
kpi. sprężarka, 2 korpusy, korbowody, wał. koła pasowe, - 1.500 zl. 
Złotoryja, tel. 0607/17-24-54
CZĘŚCI DO SPRĘŻARKI WD 52 : głowice, wał korbowy, tłoki, pier
ścienie, piasty. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
CZĘŚCI DO TOKARKI TUE 35: silnik, skrzynia biegów, po remon
cie. - 800 zł. Opole, tel. 0605/08-03-66 
CZĘŚCI DO WTRYSKARKI KUASY - od 100 zł. Środa Śląska, woj. 
wrocławskie, tel. 0601/87-29-87
CZOPIARKA OBWIEDNIOWA HELENA -11.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-8140.0605/31-89-10
DESTYLARKA DO WODY 3-fazowa, - 300 zł. Gościeszowice, gm. 
Niegosławice; teł. 068/378-14-69
DŁUTOWNICA DO METALU pozioma, kpi, • 2.500 zł. Siekierczyn, 
tel. 075/722-14-38
DOZOWNICA UNIPAK GNIEZNO automatyczna, wydajność 5000 
szt Th, do dozowania dżemu, musztardy, ketchupu w słoiki, stan ide
alny. - 27.000 zl. Wrodaw. tel. 071/372-56-34,0602/10-81-81 
DOZOWNIK DO ARTYKUŁÓW SYPKICH ze zgizewafką, - 6.000 
zl. Częstochowa, tel. 034/311-21-60 
DRUKARKA RĘCZNA BOSTON drukarska, format A-6, - 2.300 zł. 
Nysa. tei. 077/431-03-28,0600/82-25-72 
DYSTRYBUTOR PALIWA MERA-ZAP kompletny, z wężem i pisto
letem, -1.100 zl. Złotoryja, tel. 0607/17-24-72 
DZIELARKA DO BUŁEK pełny automat. Wernera, - 2.700 zt. Wro
daw. teł. 071/329-5842, 071/326-2140 
DŹWIG towarowo-osobowy. 1000 kg, - 4.000 zl. Opatówek, teł. 
062/761-81-40, 0605/31-89-10
DŹWIG BUMAR GŁOGÓW. 1984 r. teleskopowy, nośność 10 t, 
uszkodzony, • 11.000 zł ♦ VAT. Nysa, tel. 077/435-75-64, 
0602/53-92-60
DŹWIG HDS udźwig 3000 kg, • 3.000 zl. Janisławice, tel. 
062/739-11-05
DŹWIG HDS zasięg podnoszenia 5 m, udźwig 2 tony, - 5.000 zl. Le
gnica, tel. 076/86644-37
DŹWIG HDS IFA możliwość sprawdzenia, - 2.200 zł. Legnica, tel. 
0603/8340-66, 076/866-10-01
DŹWIG HDS zdemontowany z samochodu IFA - 3.000 zl. Żary, tel. 
068/374-83-51, 0606/85-7944
ECHOSONDA FISIN BUDDY II *  silnik elektryczny Minn-Kota 90 
Turbo, akumulator, - 2.000 zł. Wrodaw, tel. 071/793-59-92 
ELEKTRODY SPAWALNICZE cena • 20 zt/paczka. Wrodaw, tel.
345-24-14 rano
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY 380 V, dużej mocy. nowy, - 250 
zl oraz odwadniacz sprężonego powietrza WAN, febryczny, - 250 
zl. Wrodaw. tel. 071/34647-80
FILTR - ODWADNIACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA WAN. -150 
zl. Wrodaw. tel. 071/354-3640
FORMA DO WTRYSKARKI na nakrętki do butelek przem.-chem., 
12-gwiazdowa, • 1.500 zl oraz druga, na butelkę 1 I. ze skałą na 
wyd muchiwarkę z węża, • 500 zł. Jarodn, tel. 062/747-57-97 po 
godz. 19
FORMA DO WTRYSKARKI na nakrętki do butelek. 12-gniazdowa. •
1.500 zł. Jarodn. teł. 062/747-57-97
FORMA DO WTRYSKARKI. • 2.600 zł. Wrodaw. tei. 0602/31-80-56
FORMY DO WTRYSKARKI: pojemniki, nakrętki, zabawka terkot-
ka. przyrząd do masażu - 800 zl • 2.000 zł. Kamienna Góra. tel.
0605/08-74-51
FORMY DO WTRYSKARKI rozdmuchowe, na butelki - 700 zl/szt
Kamienna Góra, tei. 0605/08-74-51
FREZARKA prod. francuskiej, - 1.500 zi. Świebodzice, tel.
074/85449-51
FREZARKA 6P 81,1976 r. pozioma, prod. ZSRR, - 5.000 zł ♦ VAT. 
Nysa. teł. 077/433-7647
FREZARKA DO DREWNA z wiertarką boczną, żeliwna *  frezy. •
2.300 zl. Leszno, teł. 0603/07-75-95 
FREZARKA DO DREWNA, - 2.900 zł. Syców, teł. 0602/46-05-64 
FREZARKA DO METALU W 80 uniwersalna, stan b. dobry, - .4.500 
zl. Gorzów Wlkp., tel. 095/725-01-92,0602/63-66-22 
FREZARKA DO METALU prod. polskiej, duża. • 2.400 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/721-50-63
FREZARKA UNIWERSALNA prod. szwedzkiej. - 3.000 zi. ., tel. 
0602/12-00-92
FREZARKA UNIWERSALNA FUS-22 z wyposażeniem, wym. stołu 
50 x 80 cm. - 5.700 zł. Lubsko, tel. 068/372-19-17 1
FREZARKA UNIWERSALNA dołnowrzedonowa, rzemieślnicza, pro
fesjonalnie wykonana. 2 prędkości. -1.500 zł. Nowe Miasteczko, teł. 
068/388-91-37

SUSZARNIE, SILOSY
do zbóż i kukurydzy, wialnie zbożowe, 

podnośniki kubełkowe, redlery, 
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FREZARKA UNIWERSALNA FYA41,1974 r. stół 400 x 2000 mm, 
przyspieszone posuwy, szeroki zakres obrotów, stan b. dobry. • 5.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/853-8546
FREZARKA • CZOPIARKA, • 7.000 zł. Oborniki Śląskie, teł. 
0608/84-00-61, 071/310-15-87
FREZY MODUŁOWE do kół zębatych, nr 2.5,3,5.5 - 80 zi/komplel 
Wrodaw. tel. 0608/6548-62
GENERATOR PARY do piekarni lub sauny, nowy, bardzo wydajny, •
3.000 zł. Ołdrzychowice. tel. 074/868-95-36 
GIĘTARKA duża, z osprzętem, - 4.000 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20
GIĘTARKA DO RUR kalibrowanych, mechaniczna, z głowicami do 
średnic fi 25 mm, fi 22 mm, fi 18 mm, - 3.500 zł. Trzebnica, tei. 
071/312-02-25
GILOTYNA ręczna, - 300 zł. Sobótka, tel. 0605/82-59-60 
GILOTYNA elektryczna, .skakanka*, - 150 zl. Żagaó, tel. 
068/477-68-92
GILOTYNA NT11-31150/25, 1985 r:, • 30.000 zl. Brzeg, tel. 
077/411-54-63
GILOTYNA DO BLACHY ręczna - 250 zł, tulejki zaciskowe z zabie- 
rakiem, stożek 5 do frezarki - 250 zl. Wrodaw. tel. 071/339-80-30 
GILOTYNA DO PAPIERU G-67,1989 r„ - 1.200 zl. Wrodaw. tel. 
071/339-0344 w godz. 8-16
GILOTYNA INTROLIGATORSKA OPTIMA d. noża 77 cm. - 6.000
zł. Nysa, tel. 077/431-03-28, 0600/82-25-72
GŁOWICA PITTLER nr 5, chłodnice przemysłowe, 840 x 720 x 100
- 350 zl/szt Wrodaw. tel. 071/372-6245,071/318-0343 
GWINCIARKA MECHANICZNA GW100 hydrauliczna, wózek plat- 
formowy WNA, technicznie sprawny, cena 3.500 zł i 600 zł. Wro
cław, tel. 0501/60-81-50
GWINCIARKA STOŁOWA GT-01, • 1.800 zl. Brzeg Opolski, tel. 
077/404-55-60
GWINTOWNICA POZIOMA GA-52/2 średnica do 52 mm, dug. gwintu 
do 500 mm. - 3.000 zi. Wrodaw. tel. 071/328-16-11 
IMADŁO DO RUR PIONIER. -100 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-30-78 
IMADŁO MASZYNOWE .100* oborotowo-uchytne • 250 zl. Wrodaw, 
tel. 0607/36-28*39
IMADŁO STOŁOWE .150* • 120 zł. Wrodaw. tel. 0607/36-28-39 
KARCHER myjki wysokodśnieniowe, grzanie wody. pełny osprzęt
- od 2.000 do 3.000 zl. Jawor. tel. 0602/3044-26
KARCHER myjka ciśnieniowa, nowa, 100 bar, dysza rotacyjna, 
wężyk na środki chemiczne, • 330 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16 do godz. 17 
KARCHER do myda pod ciśnieniem, na gwarancji. • 12.000 zł. Ole
śnica. teł. 0503/63-86-24
KARCHER 100-170 bar, dozownik na płyny, 2 dysze, fabrycznie nowy, 
-470 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
KOCIOŁ CIŚNIENIOWY do wytwornicy pary, - 2.500 zl. Oleśnica, 
tel. 071/314-93-78 po godz. 20
KOŁO PASOWE do traka, fi 1200, grubość 300 mm. • 1.000 zl. 
Świdnica, tel. 0607/38-99-70
KOMORA CHŁODNICZA temp. do min. 25 st C, wymiary wewn. 400 
x 250 x 250 cm, nowoczesny agregat stan b. dobry, -18.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/764-89-57,0601/76-57-19 
KOMORA WĘDZARŃ ICZA ATMOS1 -wózkowa, -15.000 zł, Sulmie
rzyce. tel. 062/722-31-72
KOMORA CHŁODNICZA 2x3m + agregat. - 3.000 zł. Wrodaw, tet 
0501/25-94-14
KOPIORAMA pdigrafia Agfa DL 2000, format A1 - 3.500 zł. Bogaty
nia. tel. 075/773-27-10
KOPIORAMA DUPLOMAT format B3, - 2.500 zl. Legnica, tel. 
0601/7342-70
KORPUS PRASY MIMOŚRODOWEJ PS-60 uchylnej, - 1.500 zł. 
Legnica, teł. 076/857-0242 po godz. 20 
KOWADŁ0150 kg oraz kuźnia pdowa, • 600 zł.., tel. 0603/12-54-20 
KUPIĘ AGREGATORY własny transport. Wrodaw, td. 0608/16-52-81 
KUPIĘ AGREGATY CHŁODNICZE ok. 19-20 kW, chłodnice 17-18 
kW, blachy i rury kwasoodpome. Grodzisk, tel. 061/444-34-96 
KUPIĘ BUTLE TLENOWE przemysłowe. Wrodaw. tel. 785-55-15, 
0602/57-90-30
KUPIĘ DŹWIG HIAB zakabinowy, 3,51, z montażem. Legnica, tel. 
076/854-2045

KUPIĘ KORBOWODY DO SPRĘŻARKI WAN dwucylindrowej? Wro
daw, teC 071/34647-80
KUPIĘ KOWADŁO KOWALSKIE kuźnię pdową. narzędzia kowal
skie. Syców. tel. 0601/08-70-26
KUPIĘ ŁAŃCUSZKI DO DŁUTOWNICY STOLARSKIEJ wraz z pro
wadnicami. Rychwał, td. 063/248-12-21, do 7.30 lub po 20 
KUPIĘ MASZYNĘ DO DORABIANIA KLUCZY. Jelenia Góra. td 
075/722-65-10,0602/87-22-35
KUPIĘ MASZYNĘ DO MYCIA OGÓRKÓW. Radwanice, tel. 
071/311-77-84,071/311-75-28.0606/18-53-62 
KUPIĘ MASZYNĘ DO ŚCIAGANIA IZOLACJI Z KABLI oraz urzą
dzenie do rozwijania, rozdzielania linki AFL i CU od stali, nowe lub 
używane, z fakturą VAT lub bez. Legnica, td. 076/722-88-36 w week
endy. 0605/69-17-64
KUPIĘ MASZYNĘ DRUKARSKĄ do sitodruku. Siechnice, tel. 
071/311-1347

AUTOMATY TOKARSKIE WIEL0WRZECI0N0WE 
-WOLNE MOCE PRZEROBOWE

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE
OBRÓBKI SKRAWANIEM 2

Wrocław, ul. Krzemieniecka 90 g
tel. 071/357-08-63 -

KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE. Syców, td. 0602/4605*4 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE grubośdówka. wyrówniarka, piła 
taśmowa, piła tarczowa, frezarka dolna i górna, wyrówniarko-grubo- 
ściówka, grubościówka 3-stronna, fabryczne. Wrodaw, tel. 
071/3464043
KUPIĘ MŁOTOWIERTARKĘ. Wrodaw. teł. 071/372-95-28 
KUPIĘ NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE oraz sprzęt budowlany. Wro
cław, td. 0501/40-31-35
KUPIĘ PIŁĘ SPALINOWĄ używaną, tanio. Legnica, tel. 
076/722-06-81
KUPIĘ PODSTAWĘ DO WIERTARKI STOŁOWEJ WS-15 lub całą
wiertarkę. Wrodaw, td. 071/34647-80
KUPIĘ POMPĘ wydajność 1500-2000 l/min, 4-8 kW. Wrocław, td.
328-0849
KUPIĘ PRASĘ HYDRAULICZNĄ250 -400 ton. Słupia, gm. Perzów, 
tel. 062/786-95-10
KUPIĘ PRZEKAŹNIKI CZASOWE RTS61/24V styczniki, włączniki 
OZK6ÓOA, 1000 A 1500 A  rozłączniki RB-2. Kamieniec Ząbkowicki, 
tei. 074/817-80-89
KUPIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego na 220 V. Wrodaw, 
tel. 071/34647-80
KUPIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY kdnierzowy, 2.2 kW. Wrodaw. td. 
35247-06
KUPIĘ SILNIKI ELEKTRYCZNE 45 kW. 1.400 obr.. łapowe, 37 kW. 
1400 obr.,.sprawne lub do remontu. Świdnica, td. 074/858-85-04, 
0605/60-93-15
KUPIĘ SILNIKI ELEKTRYCZNE własny transport. Wrodaw. td. 
0608/16-52-81
KUPIĘ SPAWARKĘ gazową, najchętniej matą • do 200 zl. Wrodaw. 
tel. 0501/83-9943
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER 400 A  prostownikową • do 600 zł. 
Wrodaw. td. 0604/77-03*7
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB 315 lub SPB 400, do 700 zł. Wo- 
daw, teł. 071/34647-80
KUPIĘ SPAWARKĘ MIGOMAT powyżej 200 A  Herby, woj. często
chowskie, td. 0608/01-90-87
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ WAN, ASPA może być do remontu, niekom
pletna oraz częśd do sprężarek oraz szlifierkę narzędziową NUA 
25 z wyposażeniem oraz wyłączniki dśnieniowe, typ LCA 2 lub LCA 
3. Wrodaw. teł. 071/34647-80 
KUPIĘ SZLIFIERKĘ RĘCZNĄ. Wrodaw, td. 372-95-28 
KUPIĘ SZLIFIERKĘ TAŚMOWĄ do drewna, na dugą taśmę, chęt
nie z odpytaczem fabryczną., teł. 0603/92-82-62 
KUPIĘ TOKARKĘ DO METALU średnica toczenia do 450 mm. stan 
obojętny, .na chodzie*, do 3000 zł. Lubin, td. 076/846-25-26 po 
godz. 20. 0502/21-9808
KUPIĘ TOKARKĘ DO METALU stołową TSB 16 lub TSB 20. Wro
daw. td. 071/34647-80
KUPIĘ TOKARKĘ STOŁOWĄ. Wrodaw. teł. 071/350-15*7 
KUPIĘ TRAK TAŚMOWY. Brzeg Opolski, td. 077/412-18-74 
KUPIĘ TUNEL do obkurczania fdii termokurczliwą, wysoki. Legni
ca. teł. 076/855-36-79
KUPIĘ URZĄDZENIA DO MIELENIA LUB GRANULOWANIA two
rzyw sztucznych. Lubin, td. 0501/60*7-24 
KUPIĘ URZĄDZENIA DO SERWISU OPON. Wrodaw, td. 373-72-15 
w godz. 9-18
KUPIĘ WIERTARKĘ KOLUMNOWĄ do 2.500 zł. Herby, woj. czę
stochowskie, td. 0608/01-90*7
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ do metalu oraz poziomą do drew
na. Syców, td. 0601/08-70-26
KUPIĘ WÓZEK PODNOŚNIKOWY udźwig 2.5 - 3.5 tony. Bielany 
Wrod., lei. 071/311-06-00
KUPIĘ WYPOSAŻENIE ZAKŁADU WULKANIZACYJNEGO Wro
daw. lei. 0502/43-39-39
KUPIĘ ZACISKARKĘ NAROŻNIKÓW profili aluminiowy*. Ostów 
Wielkopolski, td. 062/593*4*8, wieczorem 
KUPIĘ ZAGINARKĘ DO BLACHY do 1.5 m oraz spawarkę Migo- 
mat OZAS 150A  kompletną, gumówkę, wiertarkę stołową, tanio. 
Wrodaw. teł. 0602/12*4*5
KUPIĘ ZGRZEWARKĘ widkiej częstotliwośd i walcarkę, szer. 120 
cm, używane, stan dobry, niedrogo. Siechnice, td. 071^11-73*8 
KUŹNIA POLOWA ♦ zestaw narzędzi • 450 zł. Żórawina, tel. 
071/316-48*2 po godz. 19
LAMPY ELEKTRONOWE EL-34 nowe i inne - 25 zl/szt Wrodaw, 
tel. 0605/31-99*8
UNIA DO GRANULACJI TWORZYW SZTUCZNYCH, 1988/99 r., •
70.000 zł. Poniatowice, td. 071/315*7*3
UNIA DO PRODUKCJI CHRUPEK KUKURYDZIANYCH wraz z 
exstruderem Metal-Chem Gliwice S*0 oraz technologię • 20.000 
zl. Oleśnica, td. 071/31449*8
MASZYNA DO PRODUKCJI CHRUPEK KUKURYDZIANYCH wy
dajność 50 kg/godz. (kulka, pałka, smak), • 7.000 zł. Góra, tel. 
065/543-34-18
O  LINIA DO WYROBU GWOŹDZI budowlanych I pak- 

towych, 2 automaty ♦ komplety noiy i szczęk, od- 
wijarki do drutu, przeciągarka, • 39.000 zł., tel. 
075/736-98-40,0604/50-83-75 01028151

ŁAMARKA DO PRĘTÓW stan dobry. • 800 zł. Wrodaw. tel. 
071/327*6*6
ŁOŻYSKA 3062 EE 2 szt - po 25 zl, 6002,60 szt. - po 5 zŁ 1207,2 
szt. • po 10 zl, 6004,30 szt. - po 5 zł. Wrodaw. teł. 071/342-3740. 
0603/164844
MAGIEL 2 termostaty (1 uszkodzony), -140 zł. Wrodaw, tel. 
071/342*949
MAGIEL ELEKTRYCZNY przemysłowy. - 1.300 zl. Oleśnica, tel. 
071/314-91*3
MAGIEL GAZOWY nowy. wal o d  . 2 m b, • 1.950 zl. Wrodaw. tel. 
373*3-98
MAGIEL PRZEMYSŁOWY d. walka 180 cm, 380 V, stan b. dobry. -
1.100 zl. Wrodaw, tel. 0603/52-76*8 
MASKA LAKIERNICZA profesjonalna. 2-fiłtrowa. nowa, nie używa
na, - 250 zł. Piława Górna! woj. wałbrzyskie, td. 0602/45-25-95 
MASOWNICA PRÓŻNIOWA nowa. 3001. pełna automatyka, - 7.000 
zł. Lubin. tel. 076/840*2*2
MASZYNA CUKIERNICZA turbo-mikser do kremu waflowego. •
10.000 zl. Brzeg. td. 077/43342*3, 0606/66-73-28 
MASZYNA DO CIĘCIA KAFELEK d. dęda 78 cm. nowa, nie uży- 
wana, suwnica na łożyskach, -190 zł. Oława, tel. 071/303*048 po 
godz. 18, 0601/49-17-38
MASZYNA DO PIASKOWANIA nowa, pojemnik 801, Z odwadnia- 
czem. węże. zawory, do piaskowania kontrakcji stalowych, wyko
nywania liter, wzor&v. ornamentów na szkle, granicie, - 1.000 zl. 
Zbąszynek, teł. 068/384-94*7 wewn. 357 
MASZYNA DO PRODUKCJI KITU idealna do zakładu szklarskiego,
- 500 zł. Wrodaw. td. 0501/10-9545 
MASZYNA DO PRODUKCJI KUBKÓW ALUMINIOWYCH 50 g. z 
wieczkami, + materiały, • 37.000 zł. Świdnica, td. 074/852-17-52. 
0601/78*4-39 (kn0191)
MASZYNA DO PRODUKCJI LANDRYNI LIZAKÓW taboret grzej
ny. termometr, techndogia. pilne, - 6.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/64-94*9
O  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO

WEJ uniwersalne, również do slatKI z plastiku, wy
dajność • 10 rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata gwaran
cji • 3.800 zł oraz urządzenia do siatek zgrzewanych 
• 4.200 zł/kpi. „METALPLAST", Wisznia Mała, tel. 
0603/88-26-10,071/312-74-92 82000981

MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI kompl. oraz maszyny do pro
dukcji zszywek tapicerskich, - 2.200 zl. Trzebnica, td. 0606/7441-51, 
0607/52*442
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ wydąność 
ok. 300 m2/8 godz, - 3.050 zł. Wrodaw. td. 0601/97-78-93
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MASZYNA DO PROSTOWANIA DRUTU śred. 3 mm. niekompletna. 
- 250 zl. Świdnica, tel. 074/852-03-70 po godz. 18 
MASZYNA DO PRZECIĄGANIA DRUTU ZREMB z oddnarką 7 
kW/380 V  ♦ podajnik i prowadnica,-3.000zl. Głogów,leL 076/83359-25 
MASZYNA DO WYROBU PIECZĄTEK nowa. z przeszkoleniem, -
1.800 zL Kietrz, gm. Opole, lei. 077/485-54-30 
MASZYNA DZIEWIARSKA BROTHER CK 35 stacja dysków, golowe 
wzory, instrukcja obsługi, over1ock, 2 szt, • 6.500 zl. Oława, lei. 
071/313-89-56
MASZYNA DZIEWIARSKA Singer 624 z komputerem, do swetrów, 
spódnic, płaszczy, ubranek itp. wiele motfwośd, wartość sklepowa
5.000 zl lub zamienię. Strzegom, lei. 074/649-30-56 
MASZYNA KRAWIECKA SINGER overiock 3-nitkowy, - 350 zł. Wro
cław. td 0606/5941-85
MASZYNA KRAWIECKA TOYOTA oyeriock, instrukcja obsługi. • 810 
zL Wrocław, tel 0608/30-37-66
MASZYNA KRAWIECKA przemysłowa stebnówka Pfaff, szyje też lek
kie skóry -450 zl/szt. Wrocław, tel. 0603/57-77-52 - 
MASZYNA KRAWIECKA stebnówka. przerobiona na 220 V. - 400 zL 
Wrocław, tel. 329-66-61
MASZYNA PIEKARNICZA znaęznik do bulek kajzerek, - 2.500 zl ♦ 
VAT. Żelazno, gm. Kłodzko, tel. 07^868-5004 do 15 0602/72-88-93 
MASZYNA POLIGRAFICZNA DOMINANT 516,1993 r. po remoncie 
kapitalnym, - 50.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0600/62-53-73 
MASZYNA POLIGRAFICZNA GROFOPRES HAIDEBERG. -.5.000 zL 
Nysa. tel. 077/431-03-28,0600/82-25-72 
MASZYNA STOLARSKA REMA DYMA-8 heblarka, grubośdówka pia 
tarczowa, frezarka, wiertarka. - 3.500 zl. Legnica, tel. 076/856-10-35 
MASZYNA STOLARSKA DYKB-6 prod. Jaroma. grubośdówka. stru
garka, czopiarka. - 5.400 zl. Polanica Zdrój. lei. 0608/18-61-34 
MASZYNA STOLARSKA wyrówniarka Źnin-40. bez sinika. -2.000 zł. 
Strzein, tel. 071/392-17-23
MASZYNA STOLARSKA z heblarką, szer. 32 cm, frezarka, stan b. 
dobry. 220 V, - 700 zl. Wrocław, tel. 071/344-74-34.0602/2840-75 
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson. zasilanie aku
mulatorowe - 2.500 zl Wetrok. zasilanie akumulatorowe - 2.500 zł, 
Gutbrod -1.500 zł. Wrocław, tel. 369-52-81 w godz. 8-14 
MASZYNY DO PRODUKCJI MAKARONU 2 szt., wyd. do 50 
kg/godz. każda oraz suszarnie. 4 szt, możliwość kupna połowy zesta
wu. - 20.000 zl. Kudowa Zdrój. lei. 074/866-22-83 
MASZYNY DO PRODUKCJI OKIEN PLASTIKOWYCH ceny do 2.500 
zł. Głogów, lei. 076/83445-90.0600/37-54-19 
MASZYNY DO PRODUKCJI OKIEN PCV kpi. cała linia produkcyjna 
hala. biuro, kontakty, dobrze prosperująca - 50.000 zl. Opole, tel. 
0502/27-56-77,0502/27-56-76
MASZYNY DO PRODUKCJI RYNIEN z tworzyw sztucznych, kpi. form
do kształtek, -12.000 zl lub zamienię na budynek na wsi. do remontu,
mała działka. Oleśnica, tel. 071/314-29-43
MASZYNY DO PRODUKCJI WAFLI kompletna hnia piec do wypieku.
smarowałnica, obłewaczka, kuter do kremu i inne, -190.000 A ., lei.
0601/91-36-60
MASZYNY DO PRODUKCJI ZNICZY 2 szt.. ręczne, metoda sucha 
wydajność ok. 250 szt/h, wkłady, wypraski, 7 rodzajów, razem U> osob
no -1200 zł/szt.,. lei. 0605/61-51-91 
MASZYNY DO PRODUKCJI ZNICZY 2 szt. kompletne, razem lub 
osobno, do produkcji wkładów, wyprasek. metoda sucha wydajność 
250-300szt/godz., udzielę informac  ̂o kupnie knotów, parafiny, kub
ków i lampionów. -1.200 zł /szt Wrocław, tel. 0605/61-51-91 
MASZYNY KRAWIECKIE slebnówki. dwuigłówki, overfocki, dziurkar
ki, guzikarski, ramieniówki i inne, firm Juki. Textima Durkopp, Singer, 
Recce.cenaod4005.000zt Długołęka lei. 071/315-20-70 pogodz. 16. 
0604/54-05-61
MASZYNY KRAWIECKIE: Juki. Jamato, Textima i inne. wyposażenie 
zakładu krawieckiego - od 200 zllszt Świdnica lei. 074/851-38-38 
MASZYNY KRAWIECKIE overtock. stebnówki, dziurkarka, guzikarka 
podszywarka. dwuigłówka, ryglówka, urządzenie prasowalnicze, nóż 
krojczy, od 200-2.500 zl. Świdnica lei 074/852-69-55.074/852-05-90. 
0601/7968-40.
MASZYNY KRAWIECKIE 2-igłówka ramieniowa Singer-1.000zt dziur
karka bieliżniana Textima -1.000 zl. guzikarka Kaev - 500 zt zestaw 
prasowałniczy - 900 zł. znacznik tkanin - 700 zl. prasa nożna do nap - 
500 zl. Wrocław, lei. 071/369-2646,0503/04-31-66 
MASZYNY KRAWIECKIE ze stolami i sinikami. Singer-650 zł. Ader, 
Durkop, Łucznik, cena od 250-360 zl. Wrocław, lei. 071/325-58-32 
MASZYNY MASARSKIE od 500 zł do 5.000 zl. Wołów. tel. 
071/389-14-64
MASZYNY MASARSKIE: kuter 120 (k.o.). wik 130l i  1601 nadzie- 
warka młynek koloidalny. Ceny od 2.500 zł, oparzarkoszczedniarka, 
piły ubojowe i do półtusz, stoły rozbiorowe, kłipsownica 2-rzędowa 
(pneumatyczna) oraz inne, ceny od 800 zl. Krotoszyn, tel. 
062/722-88-93,0603/67-30-57
MASZYNY MASARSKIE:, 1992 r. ATMOS firmy Presta elektryczny, 
mały, z mikroprocesorem, koiły warzelne (150,300 i 5001), ceny od
1.500 zt Krotoszyn, lei. 062/722-88-93.0603/67-30-57 
O  MASZYNY STOLARSKIE: strugarka 4-stronna Jaro

ma, 1995 r., z dokumentacją; piła formatowa DMMA 
40 z wózkiem Reszel i DMMA 35 Reszel; strugarka
3-stronna Koronowo, .1991 r.; szlifierka taśmowa 
Słupsk, 2.50; pila poprzeczna Reszel, 1995 r.; frezar
ka Gomad, 4 szybkości, z posuwem; wyrówniarki 50 
i 40, stół 2.50; pila taśmowa mała. tokarnia Gomad 
1.50, Cena 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-40-43 
02026631

O  MASZYNY STOLARSKIE: grubośdówka (60), piła ta
śmowa, automat do ostrzenia i rozwodzenia pił ta
śmowych, podłogówka, frezarka gómowrzecionowa 
(obroty 23.800), „Dyma” z przystawkami. Cena cało
ści 9.000 zł. Świdnica, teL 0603/92-97-25 01027891 

MASZYNY STOLARSKIE strugarka do drewna -1.000 zł. frezarka do 
drewna, dolnowrzedonowa - 1.000 zł. • 1.000 zł. Głuchołazy. teL 
077/43963-33
MASZYNY STOLARSKIE: pły tarczowe, wyrówniarka. wiertarka po
zioma. szlifierka taśmowa, nowa cena 1.500 - 5.000 zł. Oborniki Ślą
skie. lei. 071/310-17-02.0605/65-58-37 
MASZYNY STOLARSKIE fabryczna pia taśmowa stan b. doby-1300 
zl. wiertarka pozioma -1200 zł. wyrówniarka .40* -1.250 zł. Szczytna, 
teł. 0605/37-73-41
MASZYNY STOLARSKIE. pia taśmowa DRSB 63 - 2.100 zt pia po
przeczna, wahadtowa Reszel - 2.1Ó0 zt zestaw maszyn stolarskich (5 
szt) KP 321 -10.100 zł. Wińsko, tel. 071/389-82-31.065/543-52-99 
Leszno
MASZYNY STOLARSKIE: ostrzałka do pi. szlifierka taśmowa stół 3 
m eł. podnoszony + wyciąg trocin, pistolet do malowania ciśnieniowy 
JOemlin', -10.000 zł. Wrocław, lei. 071/34640-43 
MASZYNY STOLARSKIE - 8004.000 zt Wrocław, teł. 071/366-11-52 
MASZYNY STOLARSKIE: grubościówka Jaroma, szer. 80 - 7.000 zt 
szlifierka taśmowa, wyprod. w Słupsku - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
0605/43-33-85
O  MASZYNY WULKANIZACYJNE nowe i używane, de- 

montażownice opon, wyważarki, sprężarki, przyrzą
dy do geom etrii kó ł. Lubin, tel. 076/844-36-64, 
076/844-23-84 84016001

MASZYNY WULKANIZACYJNE: wyważarki, montażownice. podno
śniki. używane, gwarancja, w cenie od 4.000 zl/szt Zielona Góra. lei. 
0605/08-81-80
MIERNIK PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNEJ UNłLAP 100 po
miar pędi zwarcia różnicówek, rezystancji izolacji, rezystancji uziemie
nia w walizce, kompletne wyposażenie, - 1.200 zł) Złotoryja lei. 
0602/31-28-77
MIESZALNIKI DO LAKIERÓW 2 szt, cena - 2.000 zł/szt. Wrocław, 
teł. 0602/80-01-02
MIESZAŁKA DO CIASTA łopatkowa, 1501 nierdzewna. 2 koty samo
jezdne. prod. niemieckiej, bardzo cicho pracuje. - 2.900 zL Świebodzi
ce. teł. 074/854-26-82
MIESZARKA WODY nowa,- 300 zł. Otmuchów, lei. 077/431-55-46po 
godz. 18
MŁOT ♦ więdła - 250 zł. Wrocław, teł. 0607/36-2639
MŁOT HYDRAULICZNY KRUPP waga ok. 350 kg. dodatkowa osłona
do zamocowania na dużej koparce, dtogi grot -12.000 zł lub zamienię 
na minikoparkę. ładowarkę. Kłodzko, teł. 0601/97-10-13 
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szt. - od 600 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MŁOT PNEUMATYCZNY ARCHIMEDES używany. 10 grotów-350łt 
Wrocław, lei. 0607/36-26-39
MŁOT WYBURZENIOWY HILT1804 gwarancja 6-miesięczna kom
plet narzędzi, kufer, - 2.500 zł. Jelcz-Laskowice. tet 071/318-92-74 
MŁOT WYBURZENIOWY KONGO E 2500 220 V - 2360 zł/szt Wro
cław. tel. 071/346-23-10,0601/70-3^89 
MŁOT WYBURZENIOWY KANGO stan b. dobry. -3.000 zł. Wrocław, 
teł. 0502/12-55-67
MŁOT WYBURZENIOWY 220 V. - 2.300 zł. Wrocław, lei. 346-23-10. 
0601/70-33-89
MLOTOWIERTARKA HILTI z 3 wiertłami i 3 grotami, walizka, -1.400 
zl. Bielany Wrocławskie, teł. 071/311-2606.0607/46-37-25 
MLOTOWIERTARKA HILTł TE-15C - 750 zł. Sobótka, lei. 
071/316-20-58
MLOTOWIERTARKA HILD TE15C 710 W. -1.550 zł. Wrocław, tel. 
0602/17-67-13

MLOTOWIERTARKA HŁTL 1996 r. w pudełku, stan b. dobry. -1.300 
zł. Bolesławiec, teł. 0601/57-1349
MLOTOWIERTARKA HTTACHI DM40 MB profesjondna z walizką
reg&cja obrotów i udaru, SDS MAX, nowa, rok gwaranqt dodatkowo
szerokie dkto i szffietka Celrna fi 180. po wymianie sinka - 2.300 zt
Włodaw, tel. 071/328-6904.0503/91-37-70
MŁYNEK DO TWORZYW SZTUCZNYCH UR 250. prod Poznań, •
1.300 zL Jarocin, teł. 062/747-57-97
MŁYNEK DO TWORZYW. - 2.500 zL Wrocław, tel. 071/781-3960
MONTAŻOWNICA DO OPON SAMOCHODOWYCH stan idealny, -
2.500 zL Bielawa teL 074/64645-30 do godz 17.074/83367-31 po
godz. 17
MOTOPOMPA M800 P01 stay typ. sinik benz. 2-suw. 2 wyloty. -400 
zL Śdnawka tel. 0608/89-50-74
MOTOPOMPA P04. benzyna po remonde kapitalnym, wydajność 800 
l/min., 28 KM. rozruch bateryjny i nożny, - 1.800 zł. Wrocław, Id. 
325-82-85
MOTOPOMPA POLONIA M800 nowa. wydajność 800 l/min, rozruch 
bateryjny i nożny. - 3.500 zl. Wierzchosławice, lei. 075/741-43-32 
MOTOREDUKTOR sinik 250 W. obr. 100/min - 200 zt przekładnia 
20/1,10/1 -120 zl. Ostroszowće. gm. Dzierżoniów, lei. 074/83101-73. 
0606/12-60-73
MOTOREDUKTOR z sinikiem 1.5 kW. 100 obr/min -180 zł. z sini
kiem 0.55 kW. 20 obr/min • 100 zł. Stypułów. teł. 0607/46-77-23 
MOTOREDUKTOR sinik 5 kW. 315 obr. - 500 zt 2.2 kW. 104 obr. - 
400 zl. 1.5 kW, 20 obr. - 500 zt 1.1 kW - 350 zł i inne. Wrocław, td. 
0607/36-28-39
MOTOREDUKTOR 380 V. 0.8 kW. 24 obr/min - 350 zt Wrocław, tel. 
071/34647-80
MOTOREDUKTOR BEFARED 60 NE RMF285 Bielsko-Biała. 112 
obr/min, bez sinika - 350 zl oraz sinik hydrauliczny - 250 zl. Ziębice, 
tel. 074/819-03-90 wieczorem
MOTOREDUKTORY, różne - od 300 zl/szt. Bolesławiec, tet 
075/732-1357
MOTOREDUKTORY 63 cbiJnm.. 1.5 kW. 28.7 obr/min., 0 95 kW. 38 
obr/min., 0.37 kW. 111 obr/min., 0 37 kW. 12.5 obrimin. 0.37 kW. 7.62 
obr/min., 0.37 kW. 148 obrTmin.. 0.25 kW. 1400 obr/min., 0.37 kW. 
cena 400 zł/szt Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
MOTOREDUKTORY nowe, 7.5 kW. 250 obrVmin -1.000 zł/szt. Wło
daw. teł. 0603/54-37-38
MYJKA CIŚNIENIOWA WAP. - 900 zł. Góra oraz druga. 1997r.zpod- 
grzewaczem, przemysłowa - 3.900 zl. Góra. tel. 0603/94-13-71 
MYJKACIŚNENIOWA FRANK 150 bar/150 st. C. stan b. dobry -4.500 
zt Syców. tel. 0605/200946
MYJKA CIŚNIENIOWA KRANZLE z grzaniem wody. z pełnym osprzę
tem. pojemniki na chemię, ceny od 1.800 zł do 3.000 zt Jawor. tel. 
0602/3044-26
MYJKA CIŚNIENIOWA WAP DX 800 EURO wysokodśraenbwa z 
podgrz. wody. na dej napędowy, do 140 stopniC, sinik 4,5 kW, z d*o- 
ma dozownikami chemii, -4.500 zł. Mochy, tel. 065/54901-85 
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA. - 300 zl. Ratowice. tel. 
071/3180105
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 18.5 kW. • 1.250 zL Syców, td. 
062/785-18-30
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 18 kW. zasilacz 3 x 380, - 250 zt 
Włodaw, td. 0601/0644-59
NAGRZEWNICA GAZOWA WILMS 14-23 kW. 650 m/h. 230/50 Hz. 
ciśnienie 2.5 bar, 0.78 -1.8 kg/h, nadaje się do ogrzewania małą hafi,
- 900 zł. Chojnów, leL 0604/13-21-20
NAGRZEWNICA SPALINOWA na ropę. 5 V12 godz. - 300 zt Żagań, 
teł. 068/477-68-92
NAGRZEWNICA SPALINOWA REMKO. 1989 r. 46 kW. na dej opało
wy 1100 m3/h, 220/50 Hz. 4 kg/h, nadaje się do ogrzewania małą hali,

.  -1.400 zt Chojnów. Id. 0604/13-21-20 
NAKŁADARKA KLEJU 4-walcowa, - 6.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-61-40.0605/31-69-10
NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE BOSCH nowe. Bolesławiec, tet 
075/732-3660
NARZĘDZIA WARSZTATOWE : wiertarka 2-ręczna nowa 220 V. 
125/375 obr., 1050W. prod. niemieckią-530 zt uchwyt tokarski fi 100 
mm - 215 zt dtogi 80 mm - 280 zt szifierka 2-tarczowa 380 V. 2760 
obr/min, 037 kW-135 zt szlifierka kątowa Makita, do tarcz 230 mm. - 
450 z l. inne. Wrocław. Id. 071/322-21-13 
NIWELATOR SOKKIA prod francuskiej, stan b. dobry, nowy statyw, - 
850 zt Wrocław, td. 071/322-33-64
NIWELATOR TOP CON RS-H2S samopoziomujący. wrtjąca ę̂ owica
- 2.800 zł. Strzelin, teł. 0601/78-39-70
NIWELATOR WILD NA 2000 z komputerem, prod szwajcarskiej. -
7.000 zł. Jelenia Góra teł. 075/742-31-95.0605/43-73-16
NOŻE DO GILOTYNY rożne, cena - 200 zl/szt oraz miot Pionier, ze 
stopkądoubjania-1.700 zL „teł. 0502/36-08-65 
NOŻE DO GILOTYNY NG-5 dugość 640 mm -100 zł/szL Wrocław, 
teł. 071/354-3640
NOŻE PITTLER do (Jowic. wym. gwintów od M5 do M16. w komple
tach po 4 szt - 4 zł/kompłeL Wrocław, td. 0608/65-48-62 
NOŻYCE DO BLACHY ZIMMERMANN, 1987 r. gilotynowe, grubość 
dęcia 20 mm. d.oęda400 mm,-3.500zł. Wrocław, Id0601/08-44-59 
NOŻYCE DO BLACHY HD 3314 giotynowe, grub. blachy do 3 cm, 
dug. dęda 1 600 mm, -14.000 zL Wrocław, tel. 071/328-16-11 
NOŻYCE DO BLACHY 2.5 mm. elektryczne. • 250 zl. Wrocław, tet 
0607/36-28-39
NOŻYCE DO BLACHY skokowe. 380V, grubość ciętej blachy do 3.5 . 
mm. stan idealny. - 450 zl. Wrocław, Id. 071/34647-60 
.NOŻYCE DO BLACHY NU 13A, 1983 r. uniwersalne, zapasowe noże 
i matryca wycinanie i cięcie blachy. 3 mm, - 7.000 zL Wrocław, tel. 
355-73-73
NOŻYCE DO BLACHY ELNA na stojaku. 1 kW. gr dęcia do 3.5 mm. 
380 V. - 450 zł. Wrocław, td. 071/34645-39 
NOŻYCE DO BLACHY ZIMMERMANN VJ. 1967 r. giotynowe. gru
bość cięcia do 20 mm, dł. dęda 400 mm. - 3.500 zL Wrocław, tet 
0601/08-44-59
NOŻYCE DO PRĘTÓW stan dobry. • 800 zł. Wrocław, tel. 
071/327-66-56
NOŻYCE DO PRĘTÓW i płaskowników, mechaniczne, stan idealny - 
3500 zł. Wrocław. Id. 071/372-62-45.071/3160343 
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER -1.500 zt Wrocław, td.
369-52-81 w godz. 8-14
OGRZEWACZ WENTYLATOROWY. - 1.500 zł. Wrodaw. lei. 
0601/71-67-78
OLEJ DO AUTOMATÓW TOKARSKICH (SM), chłodziwo nie emulgu
jące. 2001 - 300 zł. Marcin. Trzebnica teł. 071/387-1608 
OLEJ HYDRAUUCZNY, przekładkowy, napędowy - 2 zKl Wrodaw. 
Id. 0503/91-6661
OPARZARKA - SZCZECMIARKA KWAS - 4.000 zl. Grodzisk, td. 
061/444-34-96,0602/356960
OSTRZAŁKA DO NOŻY STRUGARSKICH, -2500zt Opatówek, td. 
062/761-61-40.0605/31-89-10
OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH dołi 1 m. - 2.200 zł. Radom, 
td. 048/3638947.0603/67-67-42
PALNIK ACETYLENOWO - TLENOWY nowe reduktory i węże. wó
zek, palniki - 350 zl. Tarnów, gm. Ząbkowice Śląskie, teł. 074/81601-71 
PALNIK ELEKTRYCZNY 100 I. nowy. • 300 zł. Bukówek. tel. 
071/317-14-38 |  v
PIASKARKA BEZPYŁOWA PtZR-45 zbiornic o poj. 451, agregat wy
ciągowy 1100 W. 220V. regulacja ciśnienia pracy, komptet węży ♦ gło
wica ze szczotką fi 80 mm. - 2.540 zł. Brzeg, teł. 0601/91-9946 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w ntemede pod numerem-A00509 
www.autogiekta.com-pl)
PIASKARKA CIŚNIENIOWA PCGR40 zbiom* 401 wąż ♦ dysza z 
węglików spiekanych, na kokach, regulacja ciśnienia 1 - 7 atm, do
puszczone DT. -1.800 zł. Brzeg. teł. 0601/91-9946 
O  PIEC PIEKARNICZY MATADOR 8,10 m2, Winkler 12 

m2, dzielarka Fortuna, automat, ubijaczka Rego,
25-451, mieszarka spiralna Kemper, 120-180 I, prze
siewa cz, patelnia, linia do bułek 4-rzędowa, kajzerów- 
ka Kenig Regina. Legnica, te l. 076/850-21-26, 
0607/35-46-37 84014411

PIEC PIEKARNICZY DEBAG. MONSUN10 m2 i 6 m2, gaz i elektrycz
ny. mieszalka do ciasta i ubijaczka. - 30.000 zł. Wrocław, lei. 
071/7890003
PIEC PIEKARNICZY WINKLER 1985/88r. 10m2.5p0howy.dej/9az.
3 szt - 25000 zł + VAT. Żelazno, gm. Kłodzko, teł. 074/868-5004 do 
15.0602/72-8803
PIEC WAFLOWY WS6 24-płytowy. automat ogrzewany gazem, -
60.000 zł. Brzeg, teł. 077/43342-83,0606/66-73-28
PIEC WARSZTATOWY 5 kW. wszystko palny, nowy. obudowa żeliw
na, prod. niemieckią. bardzo ładny. - 800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/74231-95,0605/43-73-16
O  PIECE CENTRALNEGO OGRZEWANIA na drewno, 

węgiel I Inne, całodobowe • automatyka, ogrodzenia, 
meble, kowalstwo artystyczne - producenŁ Nowa Sól, 
teł. 068/387-22-70, 38747-56 84001221

O  PIECE PIEKARNICZE MATADOR, WINKLER 8-20 m2, 
piec piekarniczy „Matador” , obrotowy, piec konwek
cyjny (5 blach), mieszałki spiralne i łapowe „Diosna” , 
„Kemper” , wagodzielarka do chleba, dzielarkozaokrą- 
glarka do bułek „WP” , „Fortuna” , stoły z „kwasia- 
ka” , patelnia do pączków (z wywrotnicą) silos na 
mąkę, 3 x 5 1 , walcarki, ubijaczki cukiernicze. (16-30

ZAGĘSZCZARKI
MŁOTY WYBURZENIOWE
agregaty - minikoparki - przecinarki
I WYHAJEM - SERWIS - SPHZEDAŻ\

BMC Maszyny Budowlane 
54-201 Wrocław 
ul. Przedmiejska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
t a ł j b l  071/355-77-54 . 

350-04-46 
350-M-57

o I inne, Legnica, tel. 076/854-40-71, 0601/93-69-45 
84015451

PILNIKARKO-PILARKA HK3SL stoi 400x400 mm, maks. grubość 
obróbki przedm. 80 mm. Brzeg Opolski, tet 077/404-55-60. 
0600/42-63-28
PŁA RESZEL DMLB40zpoddnaczem.5leinia mało używana kompl 
-11.900 zt Wrodaw. tel. 0607/51-71-98 
PIŁA DO DREWNA duża cyrkularka. - 1.000 zł. Chojnów, tel. 
0604/13-21-20 "
PIŁA DO DREWNA tarczowa, boczny wózek typ Rema - 4.200 zł. 
Grodków, teł. 077/415-35-10.0604/1090-38 
PIŁA DO DREWNA 220 V. 2800 obr/iran. 22 kW. - 350 zł. Lubin. teł. 
076/842-74-73.0605/455600
PILA DO DREWNA średnia stoł stalowy 50 cmx1 m. tarcza do 40 on. 
sinik 380 Vx1.5 kW, cena - 700 zł łub zamienię na przyczepę towaro
wą średnią. Lubin, Id. 076/749-45-90 
PIŁA DO DREWNA cyrkularka. używana. - 900 zł. Parchów, td. 
076/817-11-44.0607/51-83-83
P IA  DO DREWNA krajzega silnik 4.5 kW. - 500 zł. Podteste, gm. 
Niemcza, td. 0607/10-73-15
PIŁA DO DREWNA REMA do dęda poprzecznego. - 2.500 zt Strze
gom. teł. 074/855-29-83 po godz. 20
PIŁA DO DREWNA DOLMAR elektryczna -150 zt wal do wyrówniar
ki, 3 noże - 200 zł. Śdnawka Średnia tel. 074/871-54-00 
PIŁA DO DREWNA taśmowa - 2.600 zł. Wabrzych. tel. 074/84336-25 
PIŁA DO KAMIENIA zautomatyzowana średnica do 3 m. - 25.800 zt 
Dzierżoniów. Id. 074/831-98-77.0603/35-96-46 
PILA DO METALU ramowa dodatkowo 2 nowe brzeszczoty, -1.000 
zt Chojnów teł. 0604/13-21-20
PŁA DO METALU tarczowa pełny automat -1.100 zt Grodków, teł. 
077/41557-47
PŁA DO METALU ramowa BKA-30, śr. dęda 300, ukł chłodzenia 
wył. automatyczne, 1.5 kW. stan b. dobry - 1.900 zl. Opole. teł. 
0608/50-96-92
PŁA DO METALU ramowa L = 600 mm. stan dobry -1.300 zL Wro
cław. teł. 071/341-68-56.071/341-6655 
PŁA DO METALU : hydrauliczna. tarczowa - 2 000 zL Wrodaw. tel. 
071/36361-56
PŁA DO PŁYT HOLZHER 1215 stan idealny, nie używana - 4.400 
zl/brutto. Wrodaw. teł. 071/346-23-10.0601/70-3369 
PŁA FORMATOWA REMA z podanduem. wózek 150 cm. - 5.500 zt 
Syców. td. 0602/4606-64
PIŁA ŁAŃCUCHOWA tartaczna 22 kW. 380 V. -400 zl. Wrodaw. tet 
071/39651-61
PŁA RAMOWA L=600 mm. do stai. stan b dobry, -1200 zt Wrodaw, 
tet 071/327-66-56
PŁA SPALINOWA HUSOUARNA SIN i Dolmar. 1 8 kW i 3.5 kW. stan 
dobry, od 250 zł. Lwówek Śląski. Id. 075/782-29-22 po godz. 20. 
075/782-43-16 do godz. 17
PŁA SPALINOWA Dolpima PS 190. stan dobry.-300zL Lwówek Ślą
ski, teł 075/647-75-22
PŁA SPALMOWA ST1łŁTSJ60AVS. do dęda asfdto. betonu. - 800 
zł łub zamienię na pię łańcuchową, w lej cenie. Sobótka, Id. 
071/3903500
PŁA SPALINOWA PARTNER - 450 zt Syców. Id. 062/785-26-38 
PŁA STOŁOWA własnej konstufe* - 200 zt Żagań, tet 068/477-6602 
PŁA TARCZOWA nowa prod. szwedzkiej. widowa nadnacze wyso- 
koobrotowe fi 35.5 szt - 70 zł. Bukowina Sycowska teł. 062/7856540 
PŁA TARCZOWA do drewna. 22  kW. sam., żefiwna podstawa b. sta
bilna, reg. góra-dd. blat 80 x 110, tarcza widńwa Z60 mm. możfwość 
założenia większą BO 350 mm, nowe łożyska i paski kinowe, stan 
idealny - 650 zt Dzierżoniów. Id. 074/832-9666 
PŁA TARCZOWA stołowa 220V. nowa. - 350 zł. Gajków, teł. 
071/318-53-29
PŁA TARCZOWA z sinikiem 8 kW. - 950 zł. Ujazd Dolny, tet 
0608/10-5068
PŁA TARCZOWA ciesielska * 300.1.5 KW. 380 V -400 zt Wrodaw. 
teł. 071/39641-61
PŁA TARCZOWA tarcza 300. stok 32 kW. dęcie proS. prętów pod 
dowolnym kąiem. -1.000 zł. Wrocław. teL 0607/36-2639 
PŁA TARCZOWA BTC-50.1979 r. dęde kształtowników, rur. automa
tyczne podawanie malenalu. - 3.500 zł. Wrodaw. td. 373-54-60 
PŁA TAŚMOWA - 650 zt wyciągarka 250 kg - 300 zł. Chojnów. Id. 
076/8180568
PŁA TAŚMOWA. - 2.700 zL Oborniki Śląskie, tet 0608/840041, 
071/310-1547
PŁĄ TARCZOWA BTC-50.1979 r. do dęda ksztakownków i rur. au
tomatyczne podawanie materiału. - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/3734440
O  PIŁY TARCZOWE z tarczami diamentowymi; zagęsz- 

czarki gruntu, koparki, ładowarki -  firmy Weber, Kra
mer, nowe i używane, sprzedaż, serwis, gwarancja, 
części zamienne, e-mail: zenkerj@polbox.com.pl. 
Lubin, teł. 076/842-8143 84011401

PISTOLET DO KOŁKÓW HILD naboje, kdki. wafezka - 500 zt HH TE 
14 - 950 z t Hiti TE 55 - 1.400 zl. Bielany Wrocławskie, teł. 
071/311-2608.0607/4637-25
PISTOLET DO KOŁKÓW nowy. - 350 zt Sfrzdn. tet 0601/7839-70 
PISTOLET DO KOŁKÓW STALOWYCH GROM. - 500 zt Lewica 
leL 076/8564300 po godz. 20
PISTOLET DO ZSZYWEK prod. niemieckią. pneumatyczny. - 30 zt 
Wrodaw. Id. 35004-75
PŁUCZKA MECZOWA 2-watowa do żwiru, nowa-130.000zł+VAT. 
Brożek, tel. 068/3754037.0602/7193-23 
PODNOŚNIK ELEKTRYCZNY BALCANCAR bułgarski szynowy, 
380V/50 Hz. 400/1320 obr.. udźwig 250 kg. -1.500 zt Chojnów, teł. 
0604/13-21-20
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY z koszem, wysięg 13 m. -15500 zL 
Jelenia Góra Id. 075/764-9544
PODNOŚNIK LMOWY z finką stalową udźwig 60 kg. nadaje się do 
małego warsztatu, • 900 zt Chojnów, tel. 0604/13-21-20 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-KOLUMNOWY STANHOJ. mecha
niczny. maks. udźwig 2 5 1- 3.000 zł. Głogów, td. 0602/8534-20 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-KOLUMNOWYslan dobry.-Z600 
zt Kamienna Górą tet 075/744-53-00
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY PŁYTOWY prod niemieckiej, do ser
wisu ogumienia, kpL. oryginalny, stan b. dobry-2.000 zŁ Lwówek Ślą- 
ski, teł. 075/782-35-11
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-KOLUMNOWY udźwig Z5 L nowy. 
gwarancja, serwis, montaż i transport gratis. - 7.000 zł+ VAT. Zielona 
Górą td. 0605/066140
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 1-KOLUMNOWY. 1998 r. jezdny. 
Euro-Life. świadectw dopuszczenia do eksploalacf. - 7.500 zL Opole, 
tet 0603/874241
PODNOŚNIK WARSZTATOWY hydauficzny 1-kolumnowy, nowy 10 
t  -1500 zL Malczyce. leL 071/317-94-84 
POONOŚNK WIDŁOWY hydraiiczny ręcznego podnoszenia-1.500 
zL Bożków, teł. 074/8714145
POMPA do cieczy spożywczych. chtomonHowa stok 5 kW. stan ide
alny. -1250 zt. leL 0602/12-0002 
POMPA spalinowa 7200 Yh -450 zL Oleśnica leL 071/3964141 
POMPA PZZ-KP-25L, -90 zł. Świebodzice. leL 074/8544447wieczo
rem. 0606/8901-86
POMPA GRUNDFOS HK1VPE 40-120 230-240 V. -1.100 zL Ząbko
wice Śląskie, tet 074/815-76-12 do godz. 15 8104342 po godz. 17. 
0603/4609-74
POMPA CIŚNIENIOWA do pieca na dej opalowy. • 150 zł. Śdnawka 
Średnia tel. 074/8714400
POMPA DO NIECZYSTOŚCI 380 V. -  450 zł. Oleśnica, tel. 
071/3965141
POMPA DO WODY PJM wydajność 1504001 cena - 800 zł/szt Bo
lesławiec. tet 075/732-7744
POMPA DO WODY wypompowywania górnicza - 700 zL Jawor. leL 
076/870-72-16
POMPA DO WODY TP nowa ssania na wys. 9 m. Moczenie 42 m. 
2800 l/godz. - 270 zł. Lwówek Śląski, tet 075/782-29-22 po godz. 20. 
075/78243-16 do godz. 17
POMPA DO WODY ręczna ogrodowa duża -180 zł. Strzein. tet 
071/796-12-77

POMPA DO W00YBB04kW. duża wydajność, po remonde kapital
nym, -1.400 zt Środa Ś^ska teł. 071/317-37-36 
POMPA DO WODY z sinikiem 7.5 kW - 800 z t Twardogórą teł. 
071/3996963
POMPA DO WODY AL-KO KOBER z pływakiem. 230 V.OO A  200 W. 
wydajność6500l/h, waga4.3 kg. fabrycznie nową-310zt Wrocław, 
tet 0502/5036-29
POMM DO WODY spafirowa sirak 3 KM wydajność 350 l/min, głę
bokość zasysania 6 m. waga ok. 20 kg, na wózku, oryginalna spraw- 
na -490 zł. Wrodaw. teł. 071/342-7041 wewn. 300.0502/04-1301 
POMRĄ DO WODY przeponowa z stoikiem desła (1-cyfindrowy, chło
dzony powietrzem). -1400 zł. Wrodaw. leL 0602/22-18-33 
POMPA GŁĘBINOWA. - 800 zt Chojnów, tel. 0604/1121-20 
POMPA GŁĘBINOWA UYN-16 prod. czeskiej, nowa. wyd 6 m3/godz., 
380 V. 22 kW, -1200 zł. Wrodaw. Id. 39301-31.0604/77-0157 
POMPA HYDRAULICZNA PTOZZ16K nowa-600 zt uchwyty tokar
skie fi 200 i 250-200 ztfszL Włodaw, fet 071/339-80-30 
POMPA PJM 50 i 150, nowe. cena 400-700 zł. Prochowice, tel. 
076/85840-26
POMPA PRÓŻNIOWA BL-165 łopatkowodejowa. do próżni wstęp
ną. stan b. dobry. - 650 zt Włodaw, leL 78446-32 
POMPA PRÓŻNIOWA 220 V -200 zt Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
POMPA SSĄCA do beczkowozu, każdego typu, po regeneracja -1200 
zl. Bolesławiec, teł. 0603/22-0160
POZIOMICA LASEROWA OUADRłGAw kpi. okulary, ładowarka sa
mochodowa i domową-5.000 zł. Godzieszowa. woj. wrocławskie. tel. 
0503/9945-16
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY Magpd 400. zakres 50400A- 2.000 
zt Magpd 200. zakres 40-200A -1.500 zL Bielawa teł. 074/83111-26 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY 250 A. - 2.500 zl. Lubin. Id. 
076/84042-02
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY ESAB400z kompletnym wyposaże
niem. cNodzony wodą - 3.100 zł. Opole. Id. 077/455-2745 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY OZAS OPOLE 630A  reduktor, węże. 
podgrzewacz, podajnik ZP2. możl. spawania ałuminiun. - 2.500 zL 
Trzebnica td. 071/312-3244.0603/4091-55 
PÓŁRĘKAWY Z FOLII PCVIermokurczfwą-4 ztfkg. Oława woj. wro
cławskie. Id. 0609/06-50-95
PRASA 6-pókowa -10.000 zl. Oborniki Śląskie, td. 0608/84-0061. 
071/310-1547
PRASA KN-5530 2-stopniowa. nacisk 1301 i 1001 prod. rosyjskiej. -
18.000 zt Ostrów fflkp.. Id. 0605/30-1447
PRASA ręczna. 50 cm - 500 zł. Wrocław, lei. 071/342-37-40.
0603/164644
PRASA DO MAKULATURY pionowa, wys. 3 m. sinik 26 kW. - 5.000 
zL Namysłów, td. 0603/63-3640
PRASA DO MAKULATURY śrubowa. -1.000 zl. Szczawno Zdój. teł. 
074/843-85-84
PRASA HYDRAULICZNA 6i)ófcowa - 20.000 z l Opatówek. Id. 
062/7614140.0605/31-89-10
PRASA HYDRAULICZNA nadsk 2001 po remonde. -4.000 zł. Opo
le. td. 077/464-7445
PRASA HYDRAULICZNA DOHB 550 6-pókowa, stan b. dobry, mało 
używana - 60.000 zł ♦ walce łdejarsJoe i piec parowy gratis. Twardo
góra. td  071/31542-33
PRASA HYDRAULICZNA pionowa do belowania makdatory. fok itp. 
- 5000 zt profesjonalna niszczarka do dokumentów, prod. niemieckiej 
firmy PAL-15.000 zł. Wrocław, td. 354-3609.0603/604649 
PRASA HYDRAULICZNA PH-2P W. 90 ton. stan dobry. -12.500 zł. 
Włodaw. leL 071/3614146
PRASA HYDRAULICZNA 1981 r. ramowa, o nacisku 1001 prod. pol
skiej. -10.000 zł. Ostrów VWq>.. tet 062/736-2545 
PRASA MUOŚRODOWA nacisk 631 prod polskiej. - 7000 zL Ostrów 
Wlkp. teL 062/592-0344
PRASA MIMOŚRODOWA nacisk 15 T. - 2.900 zł. Wrocław, td. 
071/357-7730.0501/611645
PRASA MIMOŚRODOWA 25 ton nacisku, stan dobry. -2.000 zł. Wło
daw, td. 071/33940-30
PRASA MIMOŚRODOWA z oprzyrządowaniem, do prodikcji podkła
dek pod gwoździe papowe. • 4200 zt Włodaw. leL 071/352-90-19 
PRASA MIMOŚRODOWA 63 i 1001 - od6.900 zL Zduny. woj. kafiskie. 
teł. 0602/13-94-73
PRASY HYDRAULICZNE 3 szt. od 1004001 cena od 4500 zt pom
py hydrauficzne wiełoNoczkowe PT02-C140,2 szt po 1000 zł. Wło
daw. teL 0501/31-30-13
PRASY MMOŚRODOWE 2 szt. nadsk 35 i 501 ceny3.500 zł i 5.000
zł. MRowice. td. 076/887-1544,0605/06-7800
PROFILARKA DO BLACHY 2-częśdowa bez giotyny. - 20.000 zt
Miłkowice, td. 076/887-1544.0605/06-78-90
PROSTOWNICA DO DRUTU ZREMB po kapitatoym remonde.-4 .000
zł. Sędzisław. tet 075/742-55-79
PROSTOWNIK SPAWALNICZY BESTER SPB315. -1.000 zt. Wro
daw. tet 0602/31-31-88
PRZEBUACZ DROGOWY pneumatyczny, fi 80. d. 160 cm, do otwo
rów - 2.000 DEM Iowa td. 068/37745-29 
PRZEKŁADNIA z płynną regulacją. 120400 obrJrria. 025 kW. od 
40-210 obryrdn, 0.37 kW. od23-137obrania. 0.37 kW. cena450zł/szL 
Świebodzice. Id. 074/854-32-29
PRZEKŁADNIA z stoikiem 380 V. 0.18 kW. 2 obr/min. -150 zł. Wło
daw teł. 071/34647-60
PRZEKŁADMA DO MYJKI-400 zł. Świebodzice, teł. 0608/48-3344 
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 20/1. 2/1 - 200 zł/szt Wrodaw. td. 
071/34647-80
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA zespolona z silnikiem 11 kW. 50 
obr/min. -1200zł lub zamienię na 2 aŁo 3 stoki 7,5 i 5 kW Oleśnica 
td. 071/314-2943
PRZEKŁADNIA ZĘBATA 20.5/1 -1.500 zt WD 200 35/4 i 40/1 - po 
350 zt 25/1 -150 zt 13/1 - 300 z t Włodaw, tet 0607/36-28-39 
PRZEKŁADNIE oraz reduktory z stoikami elektrycznymi i bez. różne 
stołu elektryczne. 380V, różną mocy i z różnymi obrotami, stoiki elek
tryczne stolarskie jamdkf, 380 V. w cenie od 150 zifszt Leszno, td. 
0608/2340-32
PRZETWORNICA NAPĘCIA12/220 V. zasianie z akumulatora sa
mochodowego, moc 200 W. idealna do zasiania w alanach na dział
kach i w (tomkach kempingowych.-300 zt Włodaw, tet 071/342-7041 
wewn. 300.071/341-2742.0502/04-1301 
PRZEWÓD GAZOWY elastyczny, z zaworem, d. 1 m. -100 zł. Wro
cław. tet 071/321-7346
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do stoków desłą z lampą strobo
skopową i przystawką do pomiaru k^a wtrysku oraz spadków mocy 
obrotów. - 600 zł. Opole, tet 077/464-7445 
O  PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do VW, Mercedesa, 

BMW, Fiata i innych. Służy do diagnozowania i  usu
wania wszelkich usterek w  układach silnika, ABS, po
duszek pow. itp. Cena od 300 zł, możliwość prezen
tacji i przeszkolenia. Oława, teł. 071/303-31-99 warsz
tat, 071/313-55-08, 0603/44-75-89 0502/86-14-08 
81010901

PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do konfcofi i pomiarów ustawienia 
geomdri kół samoch. GTO Ouatro Laser 2.4-czujnikowy. na szafce 
New Linę, stan idealny. -10.900 zł. Brzeg. td. 077/41147-25 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do opon od 12 -17 .  nowa na gwa- 
rancji, - 8.000 zl. Brzeg, td  0604/40-11-18 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do regulacji kąla wtrysku i kąta za
płonu stoika benzynowego i desła. lampa stroboskopowa, kąt i obroty: 
sonda .Piezo’ i indukcyjna, z gwarancją i dokumentacją nie używany- 
400 zt Czechy, tet 0042/0601360902 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do sprawdzania ciśnienia i sprawno
ść wtryskiwaczy. - 500 zt Długołęka. teL 071/315-2665 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY daęposkop z oscyloskopem, cyfro
wy analizator spafen, - 5.000 zt św. Katarzyna woj. wrocławskie, teł. 
0601/784170
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY BOGE. 1990r. do sprawdzania amor
tyzatorów. stan b. dobry. -1.500 zł. Bolesławiec. leL 075/644-01-55 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY. 1998 r. do sprawdzania hamdców. 
uniwersalny, nie używany, - 8500 zł. Leszno. leL 0502/16-00-17 
PRZYRZĄD DO OĘCIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH dofi20 mm. na krót
kie odcinki, do zamontowania na prasie, technologia dęda.-4.000 zt
Włodaw. teL 0603/1842-13
RAMA BLACHARSKA do prostowania karoserii samochodów osobo- 
wych i busów firmy Car-Robot wykonana profesjonataie. nowa - 9.000 
Zt Ostrów Wkp.. Id. 062/59247-83.0607/093175 
RAMA BLACHARSKA duga-6500A Oskzeszów. tet 062/731-08-14 
pogodz. 20
RAMA BLACHARSKA duża na sam. osobowe i busy - 5.000 zL Siech
nice. teL 071/311-54-15.0502/90-27-23 
RAMA DO NACIĄGANIA SAMOCHODÓW nowa. mocowanie do 
Mercedesa BMW oraz do japońskich. • 5.600 zL Kobierzyce, tel. 
071/311-10-78.0605/54-44-99
REDUKTORY TLENOWE oraz acetylenowe, nowe - 550 zt Wrodaw, 
Id. 071/357-71-28
REGAŁ METALOWY 3.5 x 2.0 x 0.6 m, - 250 zt Piawa Górna woj. 
watirzyskie. tet 0602/45-2505
ROLKI DO OBROTNKA podwójne. 4 sztoki, -1200 zt Wrodaw. teł 
071/3514141 x
ROLKI DO TAŚMOCIĄGÓW 87 szt. śred. 108-160 mm. nowe -10 
zVszt Świdnica teł. 074/852-0170 pogodz. 18 
ROZLEWACZKA DO SOKÓW i innych płynów, próżniowa prod wło
skiej. wydajność 4000 butełek/godz.. rok prod 1988, -16.000 zł. Wro
cław. leL 071/37^4634,0602/104141

SILNIK ELEKTRYCZNY 11 kW. 2850 ćbtJnrn, - 400 zł. .. td.
. 0502/360846

SILNIK ELEKTRYCZNY 0d0.18 kWdo 22 kW. różne obroły, z Hamul
cami. przekładnie elektryczną od120 zt Chojnów, teł. 076/8160548 
SILNIK ELEKTRYCZNY 13kW. 1400 obrTmin.-500 zt Grodków. Id. 
077/415-1344
SILNIK ELEKTRYCZNY 7 kW. 2900 dbfJrrm, - 550 zł. Grodków, tet 
077/415-1144
SŁNK ELEKTRYCZNY 04 kW. 12 kW. 14 kW. 22 kW. 220 V. 14 
kW 380 V - 80-350 zł. Jurków, td. 0503/58-20-74 
SŁNK ELEKTRYCZNY 10 kW - 500 zt 7 kW - 300 zt Kłodzko. Id. 
074/8714175
SŁNK ELEKTRYCZNY 4 kW. 970 obr/min. - 200 zl. Legnica teł. 
076/856-2742 po godz. 20
SŁNIK ELEKTRYCZNY 220 V. 2 kW. z wyłącznikiem, do cykfiniarki. 
wymaga małego remontu. • 110 zł. Legnica, tel. 076/854-72-28. 
0603/3144-54
SILNIK ELEKTRYCZNY OKC 2. 2 szt. - 50 zfezL Namysłów. leL 
077/4104606
SILNIK ELEKTRYCZNY na łapach. 13 kW. 1450 obr/min. - 400 zl. 
Namysłów. Id. 077/410-2901
SILNIK ELEKTRYCZNY 16,18 kW. 1470 obrTmin, cena - 500 zt No
wogrodziec. Id. 075/73632-26
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.0 kW. 144 obr/min. 380V. stan b. dobry. - 
400 zl. Opde. tel. 0608/500602
SILNIK ELEKTRYCZNY 18.5 kW. 975 obr/min. 380V, stan b. dobry. - 
700 zł. Opole. Id. 0608/500602
SILNIK ELEKTRYCZNY 3.0 kW. 2800 obrTłnin. nowy. • 250 zł. Ostro- 
szowice. Id. 074/83301-73.0606/1240-73 
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW. 2800 obr/min. - 350 zł. Ostroszowi- 
ce. Id. 074/83301-73.0606/1240-73
SŁNIK ELEKTRYCZNY Kazowy 3 szt. od 0.8 kW do 1.1 kW.-100 
zL Oknuchów. Id. 077/431-5546 po godz. 18 
SILNIK ELEKTRYCZNY 30 kW. 1440 obr/min. - 700 zt 5.5 kW. 1420 
obr/min, - 380 zt 1.7 kW. 2950 obr/min, - 200 zt 1.7 kW. 980 obrTmin. 

• -150 zl. Sobólka, Id. 0605/82-5940 
SŁNK ELEKTRYCZNY 1.1 kW. 4 kW. 7.5 kW- od 120zł. Sokołow
sko. leL 074/8454344
SŁNK ELEKTRYCZNY SEM kf 90.220 V. 50 Hz. 4,82 A  0.75 kW. 
2820 obr/min. nowy, -140 zł. Strzegom. Id. 0605/91-0249 
SŁNIK ELEKTRYCZNY 22 kW. 1420 obdrnm. nie używany, -150 zt 
Strzefin. td. 071/796-12-77
SŁNK ELEKTRYCZNY 15 kW. 1.400 obrimin. - 400 zt Strzeszów. 
Id. 071/31242-10
SILNIK ELEKTRYCZNY kdnierzowy. 2-biegowy. 075/090 KW. 
1400/1700 obr/min - 70 zt kdraerzowy 4 kW. 1400 obr/mń -100 zł. 
Stypułów. td. 0607/46-77-23
SILNIK ELEKTRYCZNY 10 kW. - 1.000 zł. Świebodzice, td. 
074/8544956
SŁNK ELEKTRYCZNY i pompa, moc 3 kW. 1.430 obt/min.. gwiazda 
- trójkąt. - 250 zł. Trzebnica, td. 071/312-0639 
SŁNK ELEKTRYCZNY 15 kW, 380 V, 1440 obr/min-120 żł w rozfi- 
czeniu może być motorower Simson. Twardogóra Id. 071/3994943 
SŁNK ELEKTRYCZNY 220/380 V, 4 kW. z elektromagnetycznym 
hamdcem. nadający się do windy budowlaną, nowy, - 350 zL Wojno- 
wice. teł. 071/3160641
SŁNK ELEKTRYCZNY 1455obr . na łapach, z kołem pasowym, mato 
używany. - 300 zL Wodaw, teł 0608/164548 
SŁNK ELEKTRYCZNY 380 V. 22 kW. 2 szl -450 zl/szL Wrodaw. tel. 
3464113
SILNIK ELEKTRYCZNY 380 V. 1.5 kW. - 50 zl. Wrodaw. lei. 
071/784-3647
SŁNK ELEKTRYCZNY 220/380 V, 16 W. 1350 obr/min. - 30 zł. Wro
cław. Id. 071/3434448 wewn. 50 (10-18). 0606/14-35-98 
SŁNK ELEKTRYCZNY 220/380 5 kW. 955 obr.. 380V, 4 kW. 1440 
obr. kołnierzowy - po 350 zł. Włodaw, Id. 0607/36-28-39 
SŁNK ELEKTRYCZNY 110 V. 0.8 kW. 2500 obrTmin - 350 zł lub z 
zasiaczem - 800 zł. Włodaw, Id. 34647-80 
SŁNK ELEKTRYCZNY fabrycznie nowy. 54 kW. 1435 obr/min-400 
zł oraz drugi, fabrycznie nowy. 4 kW 1430 obr/mki - 350 zt Wrocław. 
leL 7824142
SŁNK ELEKTRYCZNY 17 kW. 925 obrTmia stan b. dobry - 500 zt 
Wrocław. leL 0502/124547
SŁNK ELEKTRYCZNY 7.5 kW. 1440 obrTłdn. koto zapasowe-500 
A  Wrocław. leL 0502/124557
SŁNK ELEKTRYCZNY 720obr/min. 380 V, 22 kW. hamdecełektr. 
2 szt - 200 zfezt Złotoryja teł. 076/8784649 
SŁNK PRĄDU STAŁEGO papa hydrauficzna 22 V. - 3.000 zł. Wro
daw. Id. 0607/36-2839
SŁNK SPALINOWY, desd 75 kM. chłodzony powietrzem, po remon
cie kapitalnym, -1.100 zł. Bystrzyca Kłodzka. Id. 074/811-8007 
SŁNK SPALINOWY BR IKS, 4-suw do kosiarki. 4 kW. stan dobry. - 
100 zL Lwówek Śląski. leL 075/782-29-22 pogodz. 20.075/78243-16 
dogodź. 17
SILNIKI ELEKTRYCZNE 1-fazowe, 1.1 kW. 2.900obr.-110 zt 1.5/2900 
kW -150 zt dody prostownicze 200 Amer. 8 szL -100 zt kompresor
2-cylindrowy. niemiecki • 70 zł. Legnica, tet 076/854-94-13. 
0607/533747
SŁNKI ELEKTRYCZNE 22kW-150żL1-1kW-120 zł. 220V-60zł. 
Samy Małe. teł. 077/41249-77
SILNIKI ELEKTRYCZNE od 0.8 kW do 15 kW - 80-700 zl. Śwktoica 
Id. 074/852-2805
SILNIKI ELEKTRYCZNE 2800 obrJłrin.. 1.1 kW. 1390 obr/min., 1.1 
kW. 1385 obrynm. 0.37 kW. 1310 obrTmin, 022 kW - 300 zlfczL Świe
bodzice. teł. 074/85432-29
SLNK1 ELEKTRYCZNE 74 kW. 2800 obr. - 350 zt 4 kW. 1400 obr.- 
250 zt 3 kW, 1400 obr. - 200 zt 22 kW. 1400 obr. -170 zt 14 kW. 
1400 obr. -140 zt 0.55 kW. 1400 obr. - 80 zł. 0.8 kW. 930 obr. -100 zł 
i inne. Ostroszowice. gm. Dzierżoniów, lei. 074/833-01-73. 
0606/12-60-73
SILNIK) ELEKTRYCZNE 220 V i 380 V - 25 zł/szt Wrocław, leL 
071/349-2940
SŁNIK! ELEKTRYCZNE 17 kW. 1400 obr/min -430 zt 5.5 kW. 2900 
obr/min - 290 z t 3 kW. 940 obr/łrin -190 zł i inne. Wrocław. Id. 
0606/73-7545
SILNIKI ELEKTRYCZNE nowy 30 kW 1470 obdrwn -1400 zt 13 kW 
1460 obr/mń - 500 z t 13 kW 1460 obrJmin beziskrowy -1.000 zt 
Zagórze ŚL. leL 074/84539-26
SLNKI SPALINOWE DEUTZ 2-. 1  i 4-cyfindrowe. ceny od 2.000 A 
Głogów. leL 0601/817442
SLOS NA TROCMY z instalaąą wyciągową - 3.500 zL Legnica leL
0601/21-3641
SŁOWNIK HYDRAULICZNY CHB 2 x 80 x 50 x 1640. cena • 380 
zł/szt Krotoszyn. leL 0602/83-17-03
SŁOWNK HYDRAUUCZNY średnica 160x600 (robocza), nowy- 
500zł oraz uchwyt fi 125-250zł i 4-szczękcwy, fi400 -250 zł. Ziębice, 
tel. 074/8190190 wieczorem
SŁOWNKI HYDRAULICZNE śr. 170. skok 1000.110. nowe - 500 
zifszt Włodaw. Id. 0607/36-2839
SŁOWNKI PNEUMATYCZNE, różne, nowe i używane - od 100 zt 
Bolesławiec, teł. 075/732-1347
SMAROWNICA SPNM 350 nożna. - 400 zl. Wrocław, tel. 
071/342-3740.0603/164644
SPAWARKA 400A lub zamienię na Dyma 8.4 td. 0602/12-05-73 
SPAWARKA220V, 120 A. stanb. dobry, mato używana,-200zt Choj
nów, td. 076/818-18-29
SPAWARKA SPB315 + przystawka do spawania typu BOC, prod 
angielskiej kpL - 3.000 zt Lubin. teL 076/841-5345.0603/6207-04 
SPAWARKA 140 A  nowa zapakowana z reduktorem. - 750 zt Lwó
wek Śląski, tet 075/782:29-22 po godz. 20.075/78243-16 do godz. 17 
SPAWARKA TP elektryczna nowa 210 A  z wentylatorem 220/380 
V. maksymalna elektroda 4 mm. - 500 zl. Lwówek Śląski, td. 
075/782-29-22 po godz. 20.075/7824116 do godzi 17 
SPAWARKA R-303 prostownikowa do 300 A  z przewodami. -1.100 
Żt Wrodaw. leL 3464740
SPAWARKA DDR1985 r. dektr. 220/380/50HZ. ciężar 165 kg. V50 
300Amp. -1.400 zt Chojnów, td. 0604/13-21-20 
SPAWARKA BESTER SPD400 prostownikowa 400A  mato używa
na stan b. dobry. - 2.700 zt Oleśnica tel. 071/398-3643 
SPAWARKA BESTER 315 kompletna z przewodami. -1.000 zt Opo
le, teł. 077/455-2745
SPAWARKA BESTER 220 V. 125 A  stan b. dobry, mato używana 
dokumentacja. - 250 zt Strzegom, td. 0605/91-02-69 
SPAWARKA BESTER SP 400 mato używana dugie przewody-1250 
Zt Wrocław, td. 071/346-2047
SPAWARKA BESTER SPB-315z przewodami, stanb. dobry-1250 
zt Wrocław, tet 34647-80
SPAWARKA BESTER 400A  -1 000zt Zagórze ŚL, teł. 074/84539-26 
SPAWARKA BESTER 630 A  -400 zł. Żagań, teł. 068/4774802
SPAWARKA MłGOMAT 160 A. stan b. dobry, drut 0,8-12 mm-1200 
Zł.., td  077/461-2548
SPAWARKA MłGOMAT 315 A  DOR 220/380/50 Hz. siła, dężar 210 
kg. - 2200 zt Chojnów, teł. 0604/1121-20 
SPAWARKA MIGOMAT BESTER 150 A220 V. buda reduktor. -1.500. 
zł. Lubin. teł. 0502/36-2602
SPAWARKA MIGOMAT COMRAKTA 315."-2.500 zł. Mfcz. woj. wro
cławskie. teL 0608/2949-54
SMWARKA WGOMAT 400 A  kompłetoa - 2200 zl. Nowa Sot tet 
068/387-7144.0601/16-1346
SPAWARKA MIGOMAT 600 A  ♦ podajnft druto. reduktor z podgrze
waczem. buła przystawka do metal kolorowych, • 3.000 zt Pdkowi- 
ce. id 0502/36-26-92
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WIELKA PROMOCJA!! 1 RATY BBZ ODSETEK!!!
SPRZEDAŻ RATALNA BEZ ŻADNYCH OD SETEK !!! ILO ŚĆ TOWARU W PR O M O C JI OGRANICZONA!!! ŚPIE SZ  SIĘ !Ił

• MIGOMATY KARCHERY l
np. jednocylindrowa, 200 l/min,zbiór. 251, cena 565 zł (rata już od 95 zł) 
dwucylindrowa, 240 l/min, zbiór. 50 1, 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 aluminium+reduktor, drut, maska 
np. TURBO 220 V, 140 A, drut 0,8 mm, cena 975 zł (rataluż 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 zł) 
na gorącą wodę, 130 atm, 550 l/h. diesel, cena 2.279 zł (rata już od 169 4) 
na gorącą wodę, 150 atm, 140 st. C, cena 4.300 zł (rata już od 200 zł)

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE WYWA7ARKT MfiNTA7fiWNTPF RATY W DOMU KLIENTA!!!
WYSYSARKI OLEJU, PRZYRZĄD DO REG. REFLEKTORÓW ™  1  n n i t f l A I U |  L £ \ Ł i \ J f i l i i 1V l >  Dowóz, szkolenie gratis!!! CENY NETTO

A/*nyzędziA KŁODZKO, ul Zamiejska 18, tel 074/867-87-54,867-88-03 (wyjazd w kierunku Wrocławia)
SPAWARKA MIGOMAT150 A, reduktor, drut 0.6 - 0.8 mm, wentylator 
na kółkach, fabrycznie nowy, • 800 zl. Wrodaw, tel. 0601/71-59-58 
SPAWARKA WIROWA 400A-1.000 zl.Zagórze Śl., tel. 074/845-39-26 
SPAWARKA WIRPWA, - 300 zl. Złotoryja, teł. 0601/53-93-11 
SPRĘŻARKA SACHSER-ODR200/380/50 Hz, 1.6 kW. 13800 obr/min,
• 800 zł. Chojnów, teł. 0604/13-21-20
SPRĘŻARKA 380 V. butla 180 I, 5 atm, • 750 zł. Grodków, tel.
077/415-13-44
SPRĘŻARKA 380 V. 2.2 kW. butla 1801,5 atmosfer, • 750 zt. Grodków, 
teł. 077/415-13-44
SPRĘŻARKA 10 atm., 120 m3/h, silnik 18.5 kW, 4-głowicowa, bez zbior
nika, • 1.150 zł. Jarocin, tel. 062/747-57-97 po godz. 19 
SPRĘŻARKA WD-52 sinik Deutz, 150 KM. wydajność 5 m3/min. - 6.000 
zł. Lubin, tel. 076/841-53-65.0603/62-07-04 
SPRĘŻARKA przemysłowa, na kołach, silnik Diesla, prod. NRO, 4 
wyjścia, 6 atm, wyd. 340 m3/h, • 3.000 zł. Moda 75, teł. 076/817-22-19, 
0604/91-37-08
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa. 5 bar, 380 V. • 450 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
SPRĘŻARKA WSVK, - 3.500 zł. Opatówek, tel. 062/761-81-40, 
0605/31-89-10
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa. silnik 380 V. 2,2 kW, poj. zbiornik 1501.8 
atm., wydajność 16 m3/h, pełne oprzyrządowanie, -1.200 zł. Piława 
Górna, tel. 0602/60-19-47
SPRĘŻARKA 3JW60 wydajność 276 l/min. zbiornik 1801, - 700 zł. 
Środa Śląska, tel. 0608/26-31-12
SPRĘŻARKA, wł. konstrukcji, - 500 zl. Świebodzice, teł. 074/854-64-47 
wieczorem, 0606/89-91-86
SPRĘŻARKA 3JW60 stan b. dobry. - 820 zł. Wrodaw, tel. 
071/346-23-10.0601/70-33-89 
SPRĘŻARKA 3JW60, • 850 zł. Wrodaw. td. 355-73-73 
SPRĘŻARKA 3JW60 technicznie sprawna, - 750 zł. Wrocław, td. 
071/788-87-75
SPRĘŻARKA WAN 2-cylindrowa, zbiornik 1501,8 atm, 16 m3/godz., 
po remoncie. -1.400 zł lub zamienię na sprężarkę, do remontu. Wro
cław, tel. 346-47-80
SPRĘŻARKA 8 atm., zbiornik 251, odwadniacz, regulacja dśnienia, 
na kółkach, fabrycznie nowa. - 520 zł. Wrodaw, td. 0601/71-59-58 
SPRĘŻARKA WD-53 spalinowa, wyd. 5.5 m3/min, 8 atm, stan techn. 
b. dobry. - 9.900 zł. Wrodaw, td. 0601/78-53-92 
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa, prod. niemieckiej, zbiornik 3501, -1.450 
zł. Wrocław, td. 0607/80-16-33
SPRĘŻARKA do tłoczenia gazu propan-butan, z silnikiem 13.5 kW, 
1460 obr/min. Zagórze Śl., td. 074/845-39-26 
SPRĘŻARKA drogowo-budowlana. spalinowa, wydajność 2-3 m3, ci
śnienie 7 atm., silnik Deutz (2-cyłindrowy), na podwoziu 1-osiowym, •
2.900 zł. Złotoryja, td. 0607/17-24-54 
SPRĘŻARKA, 1997 r. przemysłowa, duża. 2 kompresory (praca .na 
zmianę"), stan idealny, prawie nowa, cena nowej 28.000 zł, sprzedam 
za. • 9.000 zł. faktura VAT. Wrodaw. td. 0602/80-01-02 
SPRĘŻARKA SPAUNOWA WD-53 stan b. dobry. - 7.500 zł. Wrodaw, 
td. 071/782-99-16
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA sinik deutz. dwa wyjścia na młot z hakiem, 
na kolach + mioty, -4.300 zł. Mlicz, td. 071/384-07-81,0605/66-88-38 
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA COMP AIR na dwa młoty, zaczep kułoWy, 
sinik Deutz, waga 800 kg, wyd. 1,8 m3/min, faktura VAT, stan b. dobry,
-10.000 zl. Wrodaw, td. 071/373-5543.0602/47-7247 
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA. 1983 r. Douth. stan b. dobry, do kompletu 
wąż i 2 młoty, z hakiem, na kołach, -4.000 zł. Miicz, td. 071/384-07-81, 
0605/66-88-38
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA. 1986 r. Douth, stan b. dobry, do kompletu 
wąż i 2 młoty, z hakiem, na kolach. -4.500 zł. Miicz, teł. 071/384-07-81,, 
0605/66-88-38 J
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA INGERSOLL175,1986 r. 2.000 mtg, wyd.
5 m3/min, -16.000 zł. Wrodaw, td. 0601/49-34-96 
SPRĘŻARKA ŚRUBOWA ATLAS COPKO XAS125,1990 r., -15.000 
Zł. Tuplice, td. 0604/85-94-28-
SPRĘŻARKA TŁOKOWA 1 -tłokowa, prod. polskiej, nowa, zbiornik 50 
I. zasianie 380 V. - 500 zł. Wrocław, td. 071/346-45-39.
SPRĘŻARKI do urządzeń chłodniczych, od 70 zi/szL Bralin, tel. 
062/781-27-54.0608/05-79-18
SPRĘŻARKI 3JW60 wydajność 16 m3/godz., po remoncie. - 900 zi. 
Oława. td. 0607/42-55-19
SPRĘŻARKI SPALINOWE WD-53 przewoźne, stan b. dobry, 3 szt., 
cena od 9.000 A do 12.000 zł. Jelenia Góra, td. 0601/56-65-70 
STANOWISKO DO METALIZACJI TOP-JET nowe, kpi, - 17.500 zł. 
Lubin. td. 076/841-53-65.0603/62-07-04 
STANOWISKO MALARSKIE KMJ 3 MX40. -1.500 zi. Wrocław, td. 
355-73-73
STOJAK do hydrauliki -100 zł. Świebodzice, td. 074/854-32-96 
STOJAK DO WIERTARKI ręczną, stan b. dobry, - 60 zł. Strzegom, td. 
0605/91-02-69

'  STÓŁ DO REGENERACJI i ustawiania pomp wtryskowych. - 3.500 zi.
Kluczbork, td. 0602/59-11-69
STÓŁ DO SITODRUKU pow. robocza 70 x 100 cm, naświetlarka do 
sit, suszarka tunelowa i inne akcesoria. - 3.500 zl. Wrodaw, tel. 
071/373-39-55,0607/07-65-62 

" —-STÓŁ OBROTOWY do frezarki, średn. 250 mm, stan b. dobry, - 550 zi. 
Wrodaw, td. 071/346-47-80
STÓŁ PROBIERCZY PW8,1987 r. do sprawdzania pomp wtrysko
wych, stan b. dobry, - 2.800 zł. Wrodaw. tel. 071/348-33-79 
STÓŁ PROBIERCZY SPP-1.1994 r. do spawania i regulacji pomp wtry
skowych SPP-1. nowy. -10.000 zi. Krzyżowa, Id. 076/817-29-29 
STÓŁ STOLARSKI drewniany, - 250 zl. Pilawa Górna, woj. wałbrzy
skie. td. 0602/45-25-95
STÓŁ WARSZTATOWY z imadłem + stolik serwisowy, • 250 zi. Mal
czyce, td. 0601/26-33-48
STÓŁ WARSZTATOWY nfełalowy, - 250 zi. Piława Górna, woj. wał- - 
brzyskie, td. 0602/45-25-95
STÓŁ WARSZTATOWY. - 700 zł. Wrocław, teł. 071/346-61-40, 
071/344-39-30 p. Honoratę
STÓŁ WARSZTATOWY szer. 200 cm + imadło. - 400 zi. Wrocław, td.

1 0603/99-98-77
STRUGARKA T-40 prod. pdskiej. stan dobry, - 2.200 zi. Gorzów Wlkp., 
td. 095/725-01-92,0602/63-66-22
STRUGARKA dektryczna. ręczna. • 200 zł. Żagań. td. 068/477-68-92 
STRUGARKA DO METALU brak sinika. -1.200 zi. Rogów Legnicki, 
td. 076/858-45-48
STRUGARKA • WYRÓWNIARKA DCM 9A-63, - 4.500 zł. Opatówek, 
td. 062/761-81-40.0605/31-89-10
SUSZARNIA. -12.000 zi. Opatówek, td. 062/761-8140.0605/31-89-10 
SUSZARNIA DO DREWNA HAJNÓWKA DQKD-2 aluminiowa. 2-ko- 
morowa. wym. 9x5x3 m, kubatura do 24 m3. tory, wózki, technicznie 
sprawna, - 20.000 zl. Byczyna, td. 077/41343-66 
SUSZARNIA DO TWORZYW SZTUCZNYCH 300 st.C. 18 kW, z sza
fą sterowniczą, - 1.500 zł. Środa Śląska, woj. wrodawskie, tel. 
0601/87-29-87
SUWMIARKA 500 mm - 200 zl. Wrocław, td. 0607/36-28-39 
SUWNICA 5 ton, • 10.000 zł. Oborniki Śląskie, td. 0608/84-00-61, 
071/310-15-87
SUWNICA ŁAŃCUCHOWA nową udźwig 3.5 T, wys. 4 m, - 650 zi. 
Paczków, td. 077/431-60-11
SUWNICA POMOSTOWA z wciągnikiem, udźwig 51,1-bdkowa. stan 
b. dobry. - 38.000 zi. Wdbrzych, td. 0605/28-58-10 
SZLIFIERKA stojąca, ciężar 230 kg. średnica wkładu 315 mm, szyb

kość 30 m/s, 1 kW, 380V/50 Hz, sinik Deutscha, • 700 zi. Chojnów, td. 
0604/13-21-20
SZLIFIERKA do szlifowania i polerowania szkła płaskiego i luster, od
3-20 mm. urioskiej firmy 3aveHoni*, stan techn. b. dobry. - 32.000 zl. 
Jdenia Góra. td. 075/713-58-55.0601/22-87-74 
SZLIFIERKA bezkłowa, -1.900 zi. Koźmin Wlkp., td. 062/721-50-63 
SZLIFIERKA duża, 2-tarczowa, ze zmiennymi obrotami, prod. pdskiej 
Kafema-Wutech, -1.800 zl. Miicz. td. 071/384-05-97 
SZLIFIERKA 2-tarczowa, 380 V - 550 zl. Sobótka, td. 071/316-20-58 
SZLIFIERKA BOSCH 600 W. gwarancja, stan b. dobry. • 140 zi. Wro
daw. td. 342-72-96.0501/41-12-55
SZLIFIERKA 2-tarczowa. SDU 300-32 - 650 zl. Żórawina, tel. 
071/316-48-82 po godz. 19
SZLIFIERKA DO DREWNA 2-tarczowa, - 1.900 zi. Wałbrzych, td. 
0503/35-63-82
SZLIFIERKA DO FREZÓW prod. radzieckiej, - 2.000 zi. Świebodzice, 
td. 074/85449-51
SZLIFIERKA DO GNIAZD ZAWOROWYCH z kamieniami i diamen
tem, • 32.000 zi. Ostrzeszów, td. 062/730-30-78 
SZLIFIERKA DO KAMIENIA zautomatyzowana, -12.500 zl. Dzierżo
niów. td. 074/831-98-77.0603/35-96-46 
SZLIFIERKA DO LASTRIKA i granitu, kolankowa, ścienna, - 3.000 zi. 
Głogów, td. 0600/3145-74
SZLIFIERKA DO METALU bezkłowa. • 2.000 zi. Radwanice, teł. 
071/311-72-54.0601/76-35-60
SZLIFIERKA DO NOŻY do strugarek. • 1.450 zl. Marcinowice 34. gm.
Krosno Odrzańskie, td. 0602/294047
SZLIFIERKA DO OTWORÓW. - 6.000 zł. Kamienna Góra. tel.
0605/08-74-51
SZLIFIERKA DO PARKIETU.-1.500 zł. Lądek Zdrój. td. 074/814-62-60 
SZLIFIERKA DO PIŁ TARCZOWYCH. • 2.000 zł. Siekierczyn, td. 
075/722-14-38
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SPC-20A z elektromagnesem 
200x500 mm. Brzeg Opolski, td. 077/404-55-60.0600/42-63-28 
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN, - 14.000 zi. Kamienna Góra. td. 
0605/08-74-51
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN 200 x 500, - 3.000 zł. Wrocław. Id. 
071/346-6343
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN. 1975 r. wym. 350/1000 mm, prod. 
rosyjskiej. - 7.000 zł. Ostrów Wlkp., td. 0605/30-14-57

SZLIFIERKA DO PODŁÓG tarczowa. 220/380 V, 1 kW- 700 zł. Ole
śnica, td. 071/398-51-61
SZLIFIERKA DO SZKLĄ cena - 550 zi/szt... td. 0502/36-0845 
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW prod. czeskiej, d. 1000 mm, średn. 32 
BTU, - 8.500 zi. Lubin, td. 076/841-53-65.0603/62-07-04 
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW 1SP długość łoża 900 mm. 2 siniki 3-fe- 
zowe, głowica robocza, szlifierska i stół - przestawne, z podz. kątowy
mi. szlifowanie w kłach lub w uchwycie samocentrującym, technicznie 
sprawna. -1.500 *. Zagrodno, td 076/87740-70,0502/36-18-16 
SZLIFIERKA KĄTOWA ATLAS-COPCO 2000W. 9,5 m, - 550 zl. Wro
daw. td. 0602/17-67-13
SZLIFIERKA KĄTOWA MAKITA 600 W. gwarancja, stan b. dobry. • 
180 zi. Wrodaw. td. 342-72-96.0501/41-12-55 
SZLIFIERKA STOŁOWA 380 V, 1 kW. 2800 obr/min. - 350 zi. Wro
cław, Id. 071/34647-80
SZLIFIERKA STOŁOWA 2-tarczowa. - 350 zł. Żórawina, tel. 
071/316-55-34
SZLIFIERKA UNIWERSALNA NUA 25 narzędziowa, z wyposażeniem, 
-4.000 zi. Konin. td. 063/244-26-36.0605/03-25-64 
SZLIFIERKI KĄTOWE duże i małe, wyrzynarki, wiertarki, klucze pneu
matyczne, -180 zł. Złotoryja, td. 0607/17-24-72 
ŚCIĄGACZ BEZWŁADNOŚCIOWY SB-2. -150 zł Wrodaw, td. 
071/342-3740,0603/16-4844
TARCZA DIAMENTOWA do cięcia granitu, fi 400 mm -1.000 zł. fi 500 
mm -1.500 zł. fi 600 mm - 2.100 zl. Polanica Zdrój, td. 074/868-16-35, 
0603/09-72-85
TARCZA DO BETONU diamentowa fi 320 - 40 zł. fi 110-15 zl. Wro
cław. td. 0502/12-55-57
TARCZE ZĘBATE do cięcia stali, fi 600 - 100 zi/szt. Świdnica, td. 
0607/38-99-70
TAŚMOCIĄG dł. 10 m, • 3.000 zł. Świebodzice, td. 074/854-63-27
TOKARKA 2-suportowa, z programowaniem - 20.000 zł oraz tokarka
uniwersalna-4.000 zl., tel. 0602/12-00-92
TOKARKA stdowa, z posuwem 1 m, • 2.000 zl. Legnica, tel.
076/856-56-81
TOKARKA TPC-40 x 1000, tokarka rewolwerowa RV-32, • 1.500 zł. 
Radwanice k. Wrocławia, td. 071/311-72-18 
TOKARKA TUB-32,1978 r. stan dobry, technicznie sprawna, -48.000 
zł. Wrocław, td. 071/355-65-93
TOKARKA DO METALU prod. francuskiej, - 4.500 zl. Kamienna Góra, 
td. 0605/08-74-51
TOKARKA DO METALU TVT prod. polskiej, dł. toczenia 1.5 m, -4.000 
zł. Miicz. td. 071/384-56-17
TOKARKA DO METALU REWOLWEROWA 1-E-365 przelot wrzecio
na śred. 90 mm. prod. rosyjskiej, - 16.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
0605/30-14-57
TOKARKA DO METALU prod. niemieckiej. TVB-32, ceny 1.800-3.700 
zl. Wałbrzych, td. 074/843-36-25
TOKARKA UNIWERSALNA TUE 35, • 2.800 zl. Konin, tel. 
063/244-26-36,0605/03-2^64
TOKARKA UNIWERSALNA 2 szt.. 500 x 100(1, stan b. dobry • 7.000 
zł i 10.000 zł. Oleśnica, td. 0603/39-55-74 :
TOKARKA UNIWERSALNA TUM 25.1978 r.fd. toczenia 800 mm, 
stan b. dobry, używana sporadycznie, wszystkip czynności, • 3.600 zł. 
Wrocław, td. 393-91-31,0604/77-03-57 ;
TRAK taśmowy, szer. cięcia 55 cm, d. 7 mb. froźłiwość wydłużenia 
cięcia, silnik 7,5 kW, stan dobry - 7.500 z i Leszno Górne, tel. 
068/376-62-15
TRAK tarczowy. • 750 zł. Marcinowice 34, gm. Krosno Odrzańskie, td. 
0602/294047 £
TRAK tarczowy, silnik 22 kW, posuw falownikiem reg. • 500 żł, siniki
d. 30 kW. 2900 obr/min, 37 kW. 1460 obr/min}22 kW, 2900 obr/min.
11 kW, 2900 obr/min. Szprotawa, td. 068/376^-48
TRAK. 2000 r. taśmowy. - 17.000 zl. Głuszyc* Id. 074/845-62-82,
060506-1948
TRAK DO DREWNA szeroka pia, 140 mm, taśmowy. -12.500 zi. Jele
nia Góra, td. 075/755-83-86
TRAK DO DREWNA FOD GKT 60 do przeciefenia drewna, komplet
ny. wojskowy, sinik elektryczny o mocy 30 kW. oie wymaga fundamen
tów. - 32.000 zł. Osiek, td. 062/784-34-77 9

TRAK DO DREWNA używany, 3 prędkośd posuwów, sinik 15 kW, -
4.000 zł. Parchów, td. 076/817-1144.0607/51-83-83
TRAK DO DREWNA 8-rdkowy, • 10.000 zl. Syców. td. 0602/46-0^64
TRANSFORMATOR. • 9.000 zł. Opatówek, tel. 062/761-8140,
0605/31-89-10
TRANSFORMATOR 250 KVA-4.500 zł. 400 IWA-9.000 zi. Świebo
dzice, td. 074/854-32-29
UBUACZKA CUKIERNICZA z pompą powietrza. 251. - 2.500 zi. Żary. 
td. 068/374-83-51.0606/85-7944
UCHWYT TOKARSKI 4-szczękowy. -180 zł oraz noże tokarskie, wierta 
i inne. Gostyń, td. 065/572-10-51
UCHWYT TOKARSKI 3-«zczękowy, prawy i lewy. 150 stopni oraz wier
tła fi 30,35.41.47, -250 zł. Oława. td. 071/313-68-78 
UCHWYT TOKARSKI 315.4-szczękowy. nowy. - 650 zi. Wrtoszów 
Dolny 120. td. 074/853-8543,0502/43-39-36 
UCHWYT TOKARSKI śr. 500,4 szczęki, nastawny, nowy. • 500 zi. 
Wrodaw. td. 0607/36-28-39
UCHWYT TOKARSKI fi 100 mm. 3-szczękowy, nowy. - 300 zl. Wro
daw. td. 071/3464740
UCHWYT TOKARSKI średn. 200 m. 4-szczękowy. samocentrujący.
nowy. - 450 zi. Wrocław, td. 3464740
UCHWYT TOKARSKI fi 400. stan dobry. - 200 zł. Wrodaw. Id.
071/354-3640
UCHWYT TOKARSK1125 mm. 3 i 4-szczękowe. nowe, cena - 200 
zi/szt. Żagań. td. 068/47748-92
UKŁAD PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ciśnienie do 10 atm. do 
urządzeń pneumatycznych, kpi. japoński, nowy, • 700 zl. Wrodaw, td. 
071/3464740
URZĄDZENIE DO METALIZACJI NATRYSKOWEJ TOP-JET prod. 
francuskiej SNMI, technicznie sprawne, kompletne, • 10.000 zi. Wro
cław, tel 0601/78-53-92
URZĄDZENIE DO NAPEŁNIANIA UKŁADÓW CHŁODZĄCYCH lo
dówek i zamrażarek, podstacja 220 V oraz agregat, -1.200 zł. Strzel
ce, td. 077/461-2548
URZĄDZENIE DO TRAKÓW pionowych, przecierające drewno pa* 
pierówkowe na palety i płoty • 5.000 zi. KJenica, Id. 068/3524542 
URZĄDZENIE WENTYLACYJNE. • 1.100 zl. Wrodaw. td. 355-73-73 
URZĄDZENIE ZRYWKOWE do zwózki drewna, z wciągarką ♦ linki 
zrywkowe, 4 szt., 2 razy używany, możliwość wystawienia faktury VAT, 
• 2.700 zł. Przemków, td. 0605/344941

WAFLARKA do wypieku rurek waflowych, wydajność -1820 szl/godz. 
- 2.000 Zł. Oława. td. 071/313-9043
WAGA DO PÓŁTUSZ BJZERBA, - 1.000 zl. Grodzisk, teł. 
061/444-3446.0602/3&6940
WAGA PRZEMYSŁOWA RADWAG do palet - 3.200 zl. Wtocław. td. 
0608/34-94-20,071/357-1344
WAGA SAMOCHODOWA. 1986 r. do żywca, stan idealny. • 5.000 zi 
lub zamienię na przyczepę. Smofice, gm. Kobyfin, td. 065/548-28-14 
WAGA SUWAKOWA do 500 kg, po legalizacji. -1.000 zL Oława. td. 
0601/430642
WAGAZEGAROWA do 500 kg. legalizacja.-1200 zł. Namysłów, td. 
0603/77-24-00
WAGAZEGAROWA do 500 kg. z legalizacją - 2.500 zi. Wrodaw. td. 
071/34148-56.071/3414845
WAŁ DO STRUGARKI szer. 35 cm, 3 noże waraz z metalowymi płyta
mi oraz 3 uchwyty tokarskie, • 550 zł. Wtocław, td. 071/3684449 
WAŁKI ALUMINIOWE HGT18 do nawęglania. fi 30 -1.50 zł/kg, wałek 
PA6, średnica fi 40 -12 zł/kg. Wrocław, Id. 071/342-71-99 
WAŁKI KLEJOWE. • 8.500 zi. Oborniki Śląskie, td. 0608/844041, 
071/310-1547
WAŁKOWARKA DO CIASTA SEVER RONDO. - 7.000 zł+VATi 3.500 
zi+VAT. Żelazno, gm. Kłodzko, Id. 074/8684004 do 15.0602/724843 
WCIĄGARKA kompletna. - 400 zł. Kłodzko, td. 074/867-72-25 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA nowa. 220V. 150-250 kg. wycug max 
12 m - 600 zł. Głogów, td. 076/834-98-33.0503/004340 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA udźwig 2 1. na 2 linki. - 700 zl. Lubo
mierz. td. 075/783-36-94.0603/874142 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 125 kg. nowa. -400 zł. Ostroszowice, 
gm. Dzierżoniów, td. 074/83301-73,0606/1240-73 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA typ Chorzów. • 1.500 zl. Zagórze Śl.. 
td. 074/845-39-26
WCIĄGARKA LINOWA samochodowa b. mocna, idealna do ciężaro
wej pomocy drogowej. - 1.100 zł. Lubsza, tel. 077/41647-61, 
0602/18-2140
WCIĄGARKA LINOWA ŻBA-150150 kg. 380 V, - 700 zł. Wrodaw. td. 
071/3464740
WCIĄGARKA LINOWA udźwig 1 t, - 970 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-10.0601/70-3349
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA WS udżwig.3 I, wys. podnoszenia 3 
m, - 400 zi. Gościeszowice, gm. Niegosławice, tel. 068/378-1449 
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA dobra, duży udźwig, - 500 zł. Polanica 
Zdrój, td. 074/868-2740 po godz. 20 
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA 1.5 5 - 350 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
WCIĄGARKA SAMOCHODOWA bez sinika ♦ silnik hydrauliczny • 750 
zł. Wrodaw. td. 0607/36-2849
WCIĄGARKONACIĄGARKA ręczna. 1.51 - 200 zl. Jelenia Góra. td. 
075/755-70-59
WENTYLATOR elektryczny, pod żyrandd, średn. 108 cm. nowy zapa
kowany - 70 zh Lwówek Śląski, td. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/78243-16 do godz. 17
WENTYLATOR, - 1.100 zł. Wrocław, Id. 071/355-73*73 
WENTYLATOR DACHOWY warsztatowy -120 zi/szt. oraz kanałowy, 
nowy, 3600 m3/go<Jz. - 320 zł. Wolsztyn, td. 0605/274149 
WENTYLATOR DACHOWY wyciągowy, 380 V. nowy. - 250 zi. Wro
cław, td. 3464740
WENTYLATOR DACHOWY typ WPD 5/7/M . wydajność 15 m3/s. -
1.200 zł. Wrocław, td. 071/3634146
WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY duży. wys. 1 m, - 500 zł. Bogusławi-
ce, td. 071/314-70*12.0607/5243-16
WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY 1400 obr/min. -125 zi. Wrocław.
teł. 0608/16-5241'
WENTYLATOR ŚCIENNY wyciągowo-nadmuchowy, 380 V, - 200 zi. 
Wrocław, td. 34647-80 t
WENTYLATOR TURBINOWY -600 zi. Wrodaw. td. 0607/36-28-39 
WENTYLATOR WYCIĄGOWO * NADMUCHOWY 380V ścienny, • 120 
zł. Wrocław, td. 0606/73-7545
WENTYLATOR WYCIĄGOWY duży. 2 szt -1.000 zl /szt. Głuszyca 
td. 074/84548-73
WENTYLATOR WYCIĄGOWY 380 V. dachowy - 260 z|. Wrodaw. td. 
0606/73-7545 :
WENTYLATORY-od 100 zł/szt.. Bolesławiec, td. 075/732-1347 
WIELOPIŁA DO DREWNA oraz trak 2-tarczowy, nowe. z regulowany
mi posuwami i zabezpieczeniem przedwodrzutowym, -15.000 zl. Lu
bin. Id. 076/8404242
WIELOPIŁA DO DREWNA 3 prędkośd posuwu, używana, możliwość 
montażu. - 4.000 zi. Parchów, td. 076/817-1144.0607/5143-83 
WIELOPIŁA DO DREWNA trak4-tarczowy. 2-wrzedonowy, • 55.000 
zł. Radom. td. 048/3634947,0603/674742 
WIERTARKA HILTl TE 14. - 900 zi. Bielany Wrodawskie. tel. 
071/311-2648.0607/46-37-25

WIERTARKA oraz heblarka, wyrzynarka. opalarka, szlifierka i inne, od 
70 zł. Lwówek Śląski, td. 075/782-29-22 po godz. 20.075/78243-16 
dogodź. 17
WIERTARKA HILTl akumulatorowa 36V, w pudełku, stan b. dobry, - 
750 zi. Sobótka, td. 071/316-20-58
WIERTARKA wiełowrzerionowa, 12 wiertd. poziomo-pionowa. -2.900 
zi. Syców. td. 0607/67-0343
WIERTARKA HILTl SR 16 łącznik z elektroniczną regulacją prędko
śd obrotowej, obroty prawe/lewe, przycisk pracy ciągłej, uchwyt szyb- 
kozadskowy, uchwyt boczny, ogranicznik glębokośd moc 600W, nowa, 
na gwarancji. Wrodaw. td. 0605/43-40-80 
WIERTARKA BOSCH PBH 2/20SE, - 270 zi. Wrocław, td. 346-23-10. 
0601/70-3349
WIERTARKA BOSCH GBH 38 + 3 więdła. - 750 zi. Wrodaw. td. 
346-23-10.0601/70-33-89
WIERTARKA DO METALU WKA 25, - 2.500 zi. Krotoszyn, tel. 
062/7214043
WIERTARKA KADŁUBOWA WKA40, - 3.500 zł. Kamienna Góra. td. 
0605/08-7441
WIERTARKA PNEUMATYCZNA ARCHIMEDES dokrętarka pneuma
tyczna PRD6, szlifierka pneumatyczna fi 150,1275 obr., cena -180 zi. 
Lubin. td. 076/74945*90
WIERTARKA PROMIENIOWA WR 50/2, - 4.500 zi *  VAT. Nysa td. 
077/433-7647
WIERTARKA SŁUPOWA SIEMENS starszy typ, 380 V, 3-biegowa, na 
pasek transmisyjny, motoreduktory, różne - 300 zi/szt, wentylatory, 
różne • od 100 zł, wyciągarki bułgarskie, łańcuchowa 250 kg - 600 zl. 
125 kg • 400 zi. Bolesławiec, td. 075/732-13-57 
WIERTARKA SŁUPOWA WS-25 prod. niemieckiej Breslau 2, spraw
na. zabytek -1.200 zl. Oleśnica, td. 071/398-3643 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan b. dobry, z imadem, na podsta
wie, gotowa do pracy. możliwość transportu. - 820 zi. Jdenia Góra td. 
075/7244146
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan idealny. • 1200 zi. Lasodn, td. 
068/388-81-14
WIERTARKA STOŁOWA. • 600 zł. Syców. td. 062/785-26*38 
WIERTARKA STOŁOWA 3-fazowa. stan b. dobry. - 600 zł. Świdnica 
td. 0600/83-18-58
WIERTARKA STOŁOWA WS 15 4 prędk. wrzeciona - 800 zi. Wro
daw. td. 071/34645-39
WIERTARKA STOŁOWA 220 V,-200 zi. Wrodaw. teł. 0606/33-16-94 
WIERTARKA STOŁOWA WS 15 technicznie sprawna - 800 zł. Wro
daw. Id. 071/78847-75
WIERTARKA STOŁOWA WSD-16 stan idealny, -1.600 zł. WS-15, •
1.000 zi. Wrodaw. td. 3464740
WIERTARKA STOŁOWA stan idealny - 900 zł, giętarka ręczna dł. 1 
m, do cienkiej blachy - 600 zi. Wrodaw, Id. 071/33940-30 
WIERTARKA STOŁOWA WS-13 - 650 zi. Wrodaw. td. 3424846 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 częśd zapasowe, stół metalowy pod 
wiertarkę stołową, -1.000 zł. Wrocław, teł. 071/354-3640 
WIERTŁA DO BETONU KANGO mocowane na stożek, nowa ceny 
od 15 zi/szt. Wrodaw. td. 0502/12-55-57 
WINDA przyścienna. -1.000 zł. Lądek Zdrój. Id. 074/8684149 
WIRNIKI DO POMP WODNYCH mosiężna nowe. średnica 130,145 
mm, cena od 20 do 25 zi/szt Strzegom. Id. 074/855-27-46 po godz. 20 
WKRĘTARKA BOSCH pneumatyczna, - 500 zł. Żelazno, tel. 
0606/2147-22
WKRĘTARKA GMBH ATLAS-COPCO profesjonalna, - 550 zi. Wro
daw. Id. 0602/1747-13
WKRĘTARKA HILTl gwarancja stan idealny, - 430 zi. Wrodaw, teł.
342-72-96,0501/41-12-55
WÓZEK do spawarki inwertorowej, na 4 kółkach obrotowych, pomalo
wany proszkowo, idealny do spawarki typu CJoos, wym. podstawy 190 
x 390 mm. • 350 zł. Lasodn, Id. 074/836-9&49 
WÓZEK HYDRAULICZNY ręczny, narzędziowy. - 750 zł. Wrodaw. td. 
0502/300047
WÓZEK HYDRAULICZNY wysokiego załadunku. 140 cm, wózek pa
letowy 2 tony. - 2.580 zi. Wrodaw. td. 071/36147-05 
WÓZEK PALETOWY J.UPA’ dug. 80 cm. - 500 zł. Dobrzykowice, teł. 
071/31842-13 po godz. 16
WÓZEK PALETOWY. - 430 zi- Jurków, lei. 076/818-9943 
WÓZEK PALETOWY podnoszenie 1.5 m, lad. 11 -1:500 zi. Jurków, 
leL 076/81849-53
WÓZEK PALETOWY 3 szt., udźwig 2 t  stan b. dobry • 550 zi/szt. 
Węgliniec, td. 0606/31-3047
WÓZEK PALETOWY elektryczny - 1 500 zł. Wrodaw, tel. 
071/3636146
WÓZKI TRANSPORTOWE szynowe, tartaczne • 300 zł/szt. Legnica 
td. 0601/21-3641
WTRYSKARKA NEGRI-BOSSIV17-110 FA. - 5.000 zi. Jarocin, td. 
062/7474747
WTRYSKARKA NEGRI BOSSI V.17-110 FA ślimakowa po zalaniu, 
stan dobry, do naprawy sterowania waga 3.7 L d. 5.7 m, - 4.000 zi. 
Jarodn,td. 062/74747-97
WTRYSKARKA BATENFELD UNILOG 4000 + częśd, serwis modli 
CDSM 10/1 - 2.300 zł. płytka CA 16/P2.5 - 600 zł. VID 500 -1.300 zl. 
zasilacz sterowania SNT 411/1 • 1.500 Zł. Środa Śląska, woj. wrocław
skie. td. 0601/87-2947
WTRYSKARKA TŁOKOWA WT-20AP wtrysk pionowy 50 g. -1.300 
zł. Jarodn, td. 062/74747-97 po godz. 19 
WYCIĄG PYŁU do szlifierek NUA-25 lub podobną. - 400 zł. Wrocław, 
td. 071/3464740
WYCIĄG TROCIN duży. 55 kW. - 5.000 zl. Opatówek, tel. 
062/7614140.0605/3149-10
WYCIĄG WIÓRÓW I PYŁU 2-workowy. • 2.900 zi. Bielawa, td. 
0604/41-20-75
WYKRYWACZ METALI MICRONTA4300 tryby pracy VLF,TR1. wskaź
nik, wbudowany głośnik, wyjście na słuchawki, mato używany, - 900 zi. 
Jawor. td. 0601/5549-32
WYKRYWACZ METALI bez dyskryminacji, dwie wymienne sondy, 
zasięg maks. 1.5 m, - 500 zl. Wrocław, teł. 071/788-7847 
WYŁĄCZNIKI APU-50 50 A. nowe. - 2.000 zl. Bolesławiec, td. 
0608/834241
WYPOSAŻENIE WARSZTATU ŚLUSARSKIEGO: tokarka TUE 35, 
frezarka średnia, piła ramowa, piła poprzeczna, półautomat spawalni
czy 400 A. cena od 900 do 4.000 zi. Ostrów Wlkp., td. 062/5924743, 
0607/0943-75
WYPOSAŻENIE WARSZTATU: skrzynka diagnostyczna (Radiotech
nika) • 500 zl. .kobyika' do pracy z podnośnikiem • 150 zl. odkurzacz 
przemysłowy (zbiera również wodę) -180 zł. Wrodaw, td. 78647-33 
wieczorem
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU WULKANIZACYJNEGO kompletne. -
21.000 zł. Jdenia Góra. td. 075/764-70-78
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU SZKLARSKIEGO stół 2.20 x 2.40 m. 
nowy. sdidny i inne. -1.500 zl lub zamienię. Wtodaw, Id. 071/350-31-99 
WYROBY ŚRUBOWE cena 90 gr/kg. Wrocław, td. 071/35541-12, 
0605/07-77-88
WYRÓWNIARKA szer. walka 25 cm. dl. stołu 75 cm, -1.000 zl. Lubin. 
Id. 076/74945-90
WYRÓWNIARKA ŚW40 d. 180 cm, - 3.500 zł Zieleniec, gm. Pokój, 
td. 077/469-31-59
WYRÓWNIARKA - GRUBOŚCIÓWKA źdiwna. d. stołu 2 m, szer. noży 
60 cm. • 3.200 zł. Leszno, td. 0603/07-75-95 
WYSYSARKA OLEJOWA mało używana - 1.000 zł. Węgliniec. Id. 
0606/31-30-37
WYTŁACZARKA fi 60 + odciąg, stan b. dobry. -10.000 zi. Syców. td. 
0604/34-0049
WYTWORNICA WODY LODOWEJ CARIER, 1996 r , -6.000 zi. Brzeg, 
td. 077/416-7141 »
WYWAŻARKA DO KÓŁ. 1992 r., i moritaźownica do opon, prod. szwaj- 
carsko-niemieckiej SFM-8REV-HOFMANN, stan dobry, - 15.000 zl. 
Rudna. td. 0606/504345
ZAGĘSZCZARKA DO FOLII, • 400 zł. Wrodaw. td. 071/781-3940 
ZAKRĘCARKA DO BUTELEK monopolowych, nakrętki metdowe. 
automatyczna, 4-głowicowa, wydajność 5000 butdek/godz, -18.000 
zl. Wrodaw, td. 071/372-56-34.0602/10414V 
ZAMIENIĘ MASZYNY WACKER pia do betonu, pompa szlamowa

spalinowa, wibrator pogrąźałny IRFV. młot spalinowy i inne - na mini- 
koparkę lub minitadowarkę. Kłodzko. Id. 0601/97-10-13 
ZAMIENIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 2.2 kW 380 V, 1400 obr/min, do 
sprężarki ASPA 3JW60 - na sinik elektryczny 34 kW 380 V 1400 
obr/min, - 200 zl. Wrodaw, td. 071/34647-80 
ZASILACZ HYDRAULICZNY silnik 220 V - 30 zł. Wrocław, td. 
0607/36-28-39
ZBIORNIK CIŚNIENIOWY 4000 I. • 5.000 zł. Opatówek, td. 
062/7614140.0605/31-89-10
ZESTAW MASZYN DO PRODUKCJI PALET. • 15.000 zi. Wójdce. td. 
071/31840-75
ZESTAW NARZĘDZI DO WYMIANY SZYB SAMOCHODOWYCH 
ręczne do wycinania • 70 zł, linka zwój - 30 zł, pistolet pneumatyczny 
do kleju - 70 zl, stolik składany -150 zi, pilot do linki (i^a) 10 zł. Bolesła
wiec. td. 075/734-36-35
ZGRZEWARKA ASPA ZPS 40 C, - 2.000 zł. Radwanice, td. 
071/311-7244,0601/76-3540
ZGRZEWARKA DO BUCH duża. stan idealny, - 5.000 zi. Wrocław, 
td. 071/3274646
ZGRZEWARKA DO FOUIPE oporowa półautomatyczna, wydajna 
szer. zgrzewu 105 cm, dł. stołu 160 cm, stojak na wałek - 3.000 zi. 
Sulechów, td. 068/385-7443
ZGRZEWARKA DO PROFIU PCV KOMBINATEKS, 1995 r. uszko
dzona, - 8.500 zl. Grodków, td. 077/415-33-34 
ZGRZEWARKA DO TAŚMY STALOWEJ krojczej. 220 V. 1600 W. • 
250 zł. Wrocław, td. 3514546
ZGRZEWARKA LINIOWA do reklamówek i worków foliowych. - 4.600 
zł. Pieńsk, td. 075/77846-89
ZGRZEWARKA PUNKTOWA 2PA4 stan b. dobry, - 5.000 zi. Kłodzko, 
td. 074/867-13-13
ZSZYWACZ DO PAPIERU 1-głowicowy, - 1-260 zt Wrodaw. lei. 
071/341-3346 do godz. 15.071/314-20-18 po godz. 18 
ZSZYWACZ STOLARSKI pneumatyczny. - 170 zL Strzelin, td. 
071/39248-98

MATERIAŁY
I SPRZĘT BUDOWLANY

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI” -PRODUCENT BLACHO DA
CHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 kolo* 
rów), mat (6 kolorów), 10 iat gwarancji. Blachy trape
zowe T6, T8, T18, T20, T35, T45, T55, T135, od lipca 
T50 i T60 • ocynkowane, alucynkowe, powlekane 
poliestrem, 25 kolorów. Kasety i panele ścienne. 
Obróbki do 6 m. Ceny producenta! Dla odbiorców 
h u rt • korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wro
cławska 48, te l. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01026251

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI”  -  PRODUCENT BLACHODA- 
CHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 kolo
rów), mat (6 kolorów), 10 lat gwarancji. Blachy trape
zowe T6, T8, T18, T20, T35, T45, T55, T135, od lipca 
T50 i T60 • ocynkowane, alucynkowe, powlekane 
poliestrem, 25 kolorów. Kasety i panele ścienne.. 
Obróbki do 6 m. Ceny producenta! Dla odbiorców 
h u rt - korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wro
c ławska 4 * ,- te ł. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01026261

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI" • PRODUCENT BLACHODA- 
CHÓWKI w  3 wzorach, powłoki: poliester (25 kolo
rów), mat (6 kolorów), 10 lat gwarancji. Blachy trape
zowe T6, T8, T18, T20, T35, T45, T55, T135, od lipca 
T50 i T60 • ocynkowane, alucynkowe, powlekane 
poliestrem, 25 kolorów. Kasety i panele ścienne. 
Obróbki do 6 m. Ceny producenta! Dla odbiorców 
hurt. - korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wro
c ławska 48, te l. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01026271

O  „BOCARIS”  CENTRUM DACHOWE : blachodachów- 
ka powlekana od 21.5 zł/m2 brutto, trapez alucynk 
od 17 zł/m2 krycia brutto. Cięta na wymiar, produkcji 
firm Rautaruukki, Quamac, Borga. Dachówki cemen
towe IBF, Braas, Euronit; ceramiczne Ruppcerami- 
ka, W iekor, P fle idere r, Creaton. Karpiówka 
380x180x14,1 gat. -1 zł/szt. brutto. 50 lat gwar.pisem- 
nej. M at ociepleniowe, łaty, 55-200 Oława, Godziko- 
w ice 132 (teren Polmozbytu), tel. 071/313-59-69 
01023801

O  „DACHY Z BLACHY” : blachy trapezowe docinanie 
na wymiar, T-6, T-8, T-14, T-16, T-18, T-20, T-35, T45, 
T-55, T-135, ocynk • 12.80 zł/m.b., powlekane -1 9  
zł/m.b., alu-cynk. • 16 zł/m.b., aluminium • 31 zł/m.b. 
oraz łaty, kontrłaty, więżby, ory nnowania PC V, ocynk, 
miedź tytan-cynk, okna dachowe, wyłazy. Marek Oli- 
chwer, Marcinkowice koło Oławy, ul. Słowiańska 6, 
tel. 071/302-84-14, 0604/25-354 4 01024771

O  „DACHY Z BLACHY” - CENTRUM DACHOWE : bla- 
chodachówka docięta na wymiar, powlekana • 20 
zł/m2 brutto, plastizol • 26 zł/m2, mat • 23 zł/m2 (3 
wzory, 20 kolorów, 3 powłoki); blachy trapezowe 
alu-cynk • 16 zł/m2 krycia (brutto); dachówki cemen
towe i ceramiczne renomowanych firm. Raty trans
port gratis. Marek Olichwer, Marcinkowice k. Oławy, 
ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14, 0604/25-35-44 
01024781

O  A MOŻE DACH Z BLACHY? Importer oferuje blachy 
dachówkowe trapezowe, akcesoria dachowe. U nas 
skompletujecie cały dach! Wycena I obmiar gratis. 
Raty! A uto ryzow an i wykonawcy. „GRAD” Im- 
port-Export, Sp. z o.o., Wrocław, ul. Mrągowska 76, 
tel. 071/354-11-89, 0603/67-20-85 80007901

AGREGAT MALARSKI proszkowy. 25 kg, sprawny, - 450 zł ♦ VAT. 
Wtodaw. td. 071/345-2946 w godz. 9-16,0604/22-6840 
AGREGAT MALARSKI ZREMB ATM 36 dektr., na 220 V. do malowa
nia farbami wodnymi, emulsyjnymi i kredowymi, prawie nowy. z wypo
sażeniem, - 3.000 zt. Zielona Góra td. 068/454-85-25,0602/1241-63' 
AGREGAT TYNKARSKI MTEC. -10.000 zl lub zamienię na samo
chód. Żórawina, td. 0608/45-0645
AGREGAT TYNKARSKI PFF G4.1994 r. ♦ 20 m węży. kpi., stan tech. 
b. dobry. • 10.500 zl. Wrodaw. Id. 0600/604146.0606/9248-73 
O  AUTOMATY DO BRAM GARAŻOWYCH uchylnych, 

podnoszonych i segmentowych - 600 zł, wjazdowych
1- i 2-skrzydłowych-1.600 zł, zdalnie sterowane, kpi., 
prod. zachodniej, na gwarancji, możliwość wysyłki 
lub dowozu z montażem (cena montażu • 150 zł). 
Gubin, tel. 0606/75-54-15 87022791

BARAK BUDOWLANY bez kół. - 600 zi. Jawor. td. 076/8704248

REMONTY SILNIKÓW DO ZAGĘSZCŹAREK 
Sprzedaż części -  rozpylacze, pompy wtryskowe, filtry, uszdzelki i inne

Hatz, Farymann, Yanmar, KHDeutz i Honda
SKLEP WARSZTAT MOTOR - DIESEL. <

IW-w, ul. Grecka 26-28 róg Szkockiej, tel/fax 071/37-37-470,0601-55-47-6'

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
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P R O M O C J A  ! ! ! 19,14 zł/m2 
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Do końca maja 
na blachodachówkę pow lekaną

TEL, (0603) 258-430, (0604} 990-180, TEWFAX (071) 359-36-46
BARAK BUDOWLANY w Kamieńcu Wrocławskim, - 600 zł. Kamie
niec Wrodawski. teł. 071/301-25-98
BARAK BUDOWLANY metalowy, 3 x 6 m. -150 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-96-34
BARAK BUDOWLANY przerobiony na kemping, 6x2,5 m, dodatkowo 
metalowe drzwi, zabezpieczone okna. wykładzina, -  2.500 zi. Lubin, 
teł. 076/844-56-35
BARAK BUDOWLANY z inst. elektryczną • 1.500 zł. Wrocław, teł. 
071/341-30-76
BARAK BUDOWLANY bez kół, - 700 zł. Wrodaw. (eł. 071/329-70-44 
BARAKOWÓZ stan dobry. -1.500 zł. Opole, teł. 0606/26-17-83 
BARAKOWÓZ cena - 3.000 2ł oraz winda budowlana • 3.500 zł. Strze
gom, teł. 074/855-10-22,0607/3042-29- '
BARWNIKI CERAMICZNE do prób na płytkach i szkliwach, pozosta
łość po produkcji, różne ilości, bogata gama kolorów, cena 50 zł/litr. 
Wrocław, teł. 0603/42-1041
BEDNARKA CHROMONIKLOWA 2x40 mm. 1000 kg. nowa - 4 zł/kg. 
Wojnowice. teł. 071/318-06-61
BEDNARKA STALOWA 2x40 mm, 1000 kg, nowa - 0.7 zł/kg. Wojno
wice. tel. 071/318-06-61
BELKI STROPOWE STRUNOBETONOWE 9 szt., L 9 m - 500 zł/szt. 
Kamienna Góra, teł. 075/744-25-37

O K A Z J A  - S P R Z E D A M
- Płyty dachowe żelbetonowe

o rozpiętości 4,Om, szer. l,5m - 65 szt.
- Płyty drogowe PD2 - 7 szt.

- Zbiorniki stalowe <|> lOOOmm, L=2m - 2 szt. 
- Regały stalowe - różne 

- Element ścienny 
żelbetonowy 2,5m x 5m - 95 szt. ,

- Słupy oświetleniowe 
żelbetonowe podwójne -1 0  szt.

OP012171
Kontakt 071/ 340 01 73,0605 66 88 30.

BETON loco B10 • 157 zł. B15 -180 zł. B20 -195 zł. Wrodaw. teł.
071/353-59-79
O  BETON KOMÓRKOWY odmiana dokładna na klej 

grubość 6, 8,12,18, 24 i 36 cm. Ceramika budowla 
na, cegła klinkierowa, POROMURY, dachówka cera 
miczna, cementowa I bitumiczna, bloczki betonowe, 
stropy TERIVA. Ceny do uzgodnienia, możliwość 
transportu. Wrocław, tel. 071/373-90-79 01022561

T A R ^ T A K  i
•  WIĘŹBY DACHOWE •  §

• DREWNO BUDOWLANE •
Siedlec Tnebnicki, tel. 071/398-76-13

BETON KOMÓRKOWY wym. 24 x 24 x 59 cm - 4.8 zl/szt. Leszno, teł. 
065/529-61-96
BETONIARKA 1501,380 V, - 850 zł. Bolesławiec, teł. 075/732-77-54 
BETONIARKA 250 I. 380 V - 400 zł. Chełmiec, gm. Męcinka, teł. 
076/871-80-88
BETONIARKA stan dobry, -1.000 zł. Chojnów, teł. 0604/13-21*20 jj 
BETONIARKA 1501, nowa. z dowozem do 50 km, -1.300 zl. Długołę
ka. teł. 071/315-70-51 po godz. 20 
BETONIARKA 1501, -1.000 zł. Dzierżoniów, teł. 074/831-37-56 
BETONIARKA 1201 - 600 zł. Gostyń.td. 065/572-10-51 
BETONIARKA 250Lstan b. dobry. • 1.100 zł. Jawor, teł. 076/870-72-16 
BETONIARKA 150 I, sprawna, • 600 zł. Jelcz-Laskówice. tel. 
071/318-26-23
BETONIARKA 701,220 V. - 540 zł. Jurków, teł. 0503/58-20-74 
BETONIARKA pojemność 150 litrów, - 1.000 zł. Kłodzko, teł. 
074/867-72-25
BETONIARKA BWE150 stan idealny, silnik 380 V. 1.1 kW, -1.100 zł. 
Lasotin, teł: 068/388-81-14
BETONIARKA 2501,1501 -1.000 zl/szt. Lądek Zdrój. teł. 074/868-91-69 
BETONIARKA poj. 3001, po remoncie. - 800 zl. Lubań Śl., woj. jelenio
górskie, teł. 0602/11-36-16

Firma '•SCHODY" OP010544 
HOLZTREPPEN BAU

producent wszelkiego rodzaju
SCHODÓW

okrągłych, zabiegowych, wpuszczanych 
podwieszanych, nasadzanych itp. 

CENY KONKURENCYJNE 
tel./fax 065/546-19-94.0-604-876-376

BETONIARKA 80L. -450 zl. Lubsza, teł. 077/412-18-74 
BETONIARKA 1501,380 V, na 4 kołach, zaczep, nowa farba • poma
rańczowa kabel 6 m, nie pogięta, technicznie sprawna, stan b. dobry,
- 890 zł. Lwówek Śląski, teł. 0608/87-87-35
BETONIARKA 2 szt., stan b. dobry - 550 zł/szt. Milicz, tel. 
071/383-01-12,0606/44-87-60
BETONIARKA 160L obroty prawo, lewo, stan b. dobry. • 800 zł. Mio- 
szyce. teł. 071/318-48-68
BETONIARKA 1001,220 V, - 550 zl. Modła 75, teł. 076/817-22-19, 
0604/91-37-08
BETONIARKA 1501,380 V. - 650 zł. Nysa. teł. 077/433-11-21 . 
BETONIARKA 400L 380 V. metalowe koła. używana, -1200 zł. Nysa. 
teł. 0605/29-58-36
BETONIARKA BWE-50,1-fazowa, po remoncie, - 700 zl. Oleśnica, 
teł. 071/398-3643
BETONIARKA 1201,220 V, prod. niemieckiej, stan b. dobry, - 850 zl. 
Oleśnica, teł. 071/314-9847
BETONIARKA 1201,220 V, - 800 zł. Oleśnica, tel:071/398-51-61 
BETONIARKA 2501. - 800 zł. Oława. tel. 071/313-68-78 
BETONIARKA nowa. 1501, -1.000 zł. Syców. teł. 062/78545-16 
BETONIARKA 801,220V, • 550 zl. Trzebnica, tel. 071/387-0747 
BETONIARKA 1501,1 kW. 380 V -1.000 zł. winda budowlana. 380 V
- 700 zł. pustaki max, 200 szt. -1 zl/szt. Wrodaw. teł. 071/363-21-65, 
0601/61-3346
BETONIARKA poj. 150 I. bez kabla, • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/346-61-32
BETONIARKA 1501, długi kabel, na 4 kółkach stalowych (oferta aktu
alna tylko w maju 2001 r.), -  350 zl. Wrodaw, teł. 0602/59-69-62 
BETONIARKA 501,220 V, polska, żeliwny wieniec, nowa zębatka nar 
pędowa, - 470 zl. Wrodaw, teł. 0606/73-7545 
BETONIARKA 2501, gruszka do mieszania zaprawy z łopatkami, nowa, 
bez wieńca, • 200 zł. Wrodaw. teł. 071/390-68-25.0609/5940-04 
BETONIARKA 2501, stan b. dobry, -1.000 zł. Zagórze Śl.. gm. Wafim, 
teł. 074/845-39-26
BETONIARKA 1501. - 450 zl. Żary, teł. 068/470-39-31 
BLACHA obustronnie ocynkowana, grubość Imm, w arkuszach, 
120m2,-2.000 zł. Brzeg, teł. 0502/29-2146 "
BLACHA odpadowe, od 15 mm wzwyż, rury, kątownik 40, dwuteownik 
80 - 70 gr/kg. Oława, tel. 071/313-&-7& 0600/38-30-72 
BLACHA na burty samochodów ciężarowych i przyczep, oryginalnie 
tłoczona -120 zł/kpi. Wojnowice. teł- 071/318-06-61 
BLACHA odpady, cena 80 giftg.’Wrodaw, teł. 345-24-14 
BLACHA ALUMINIOWA grub. 1 mm, arkusz 110x200 cm lub w zwoju, 
-10 zł /kg. Nowa Sól. teł. 068/387-6147 
BUCHA CZARNA gr. 3. wym. 3x1.5 m, cena -140 zl. gr. 2. wym. 2x1 
m. cena - 55 zł. ryflowana gr. 6. wym. 3x1.5 m. cena - 240 zł, profi 
zamknięty 120x120, cena - 30 zł/m. Lubin, tel. 0604/80-56-74

W i ę ź b a  D a c h o w a
impregnacja, montaż 

deski, łaty OPO” 649 
B ia łków  5, tel. 071/317-83-24

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
"WARSZAWSKIE"

R A M K A -4 0  zł i 35 zł+ VAT 
Kupię złom liny stalowej 0 1 4  do 20 mm 

te l. 071/354-37-97 
Wrocław, ul. Północna 5
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ROFLASTO z PCV i ALU

PRODUCENT -zadzwoń!!!
Tei. 0 7 1 /7 8 -8 6 -7 1 2TAN 10-25% rabatu!

■“POLSTYL” ul. Pretficza 4| 
I  - parapety G R A T IS !!!
V - raty - 0% wpłaty

O  BRAMY GARAŻOWE , przemysłowe, ogrodzeniowe, 
najbogatszy wybór w mieście, automatyka do bram, 
ogrodzenia, okna, rolety, kompleksowe zamówienia, 
gwarancja najkorzystniejszej ceny, bezpłatne doradz
two, montaż, serwis. FIRMA „OLAF” , Wrocław, tel. 
071/332-32-67 (fax), 0602/77-79-43 01024881

BRAMY GARAŻOWE 5 śzl - 600 zl/szt. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-18-22.0603/27-34-03
BRUSY SOSNOWE 50.32.60, dl. 180 cm, cena - 450 zł/m3. Legnica, 
tel. 076/854-7645
CEGŁA CZERWONA nowa. 0.5 zł/szt. Nowa Sól, teł. 068/387-6147' 
CEGŁA DZIURAWKA nowa. 1500 szt., 5 palet - 0.354.40 zł/szt. Bol
ków, tef. 075/741-51-51
CEGŁA DZIURAWKA nowa - 0.40 zł/szt.. przy większych iośdach 
upust. Wąsosz, teł. 0605/29-23-14
CEGŁA KLINKIEROWA kratówka - 1 zl/szt. Popielów, tel. 
077/469-22-32
CEGŁA KLINKIEROWA • 0.80 zi/szL Wrodaw. tel. 071/336-24-64 
CEGŁA PEŁNA, nowa • 0.45 zl/szt., przy większych ilościach upust. 
Wąsosz, teł. 0605/29-23-14
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona poniemiecka, duża iość-0.15 
zl/szt. Kamienna Góra, teł. 075/64545-38 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA cena - 25 gr/szt. Legnica, tel. 0601/624940 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczysczona 1000 sztuk • 0.25 zł/szt. Nado- 
liceWIk.. tel. 071/318-9969
CEGŁA ROZBIÓRKOWA i nowa wtenie 20-50 y/szt. Siechnice, tel. 
071/789-1606

AUTOMATYKA BRAM
- iPRODUKCJA I MONTAŻ

Automatyka do bram przesuwnych -1.525 zł brutto, * 
wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szt. 

Zniżki dia instalatorów 
ASTEL S.C., tel./fax 074/853 94 08

, BLACHA CZARNA grubość 5 f 3 mm - 90 gr/kg. Strzelce Opolskie; tel. 
0608/84-75-10
BLACHA FALISTA, nowa, gr. 0.6 mm • 8 zl/m2. Trzebnica, tel. 
071/312-86-55
BLACHA NA POKRYCIE DACHU dachówkopodobna. kolor ciemno- 
wiśniowy - 25 zł/m2. Prochowice, tel. 076/858-44-71.0602/82-11-26 
BLACHA OCYNKOWANA wym. 0.5x1000x2000 cm - 21 zł/arkusz. 
Marcinkowice, teł. 071/302-84-57
BUCHA OCYNKOWANA wysoki trapez, stan dobry. 400 m2 -13 
zł/m2. Trzebnica, tel. 071/312-50-16
BLACHA TRAPEZOWA TR35 nowa ocynkowana i popękana • 13-17 
zVm2. Wolsztyn, tel. 0605/27-01-59
BLACHA TRAPEZOWA prod. szwedzkiej, 2 arkusze, o wym. 650x73 
cm. cena -110 zł/szt. Wrocław, tel. 071/387-83-06,0601/72-93-00 
BLACHODACHÓWKA JOKER powlekana poliesterem - 20 Zlfin2. 
Mściszów, tel. 075/722*1 W>7
BLACHODACHÓWKA UNDAfii Macha trapezowa, tirmy Lindab i inne. 
cena od 22 zl/m2 oraz akcesoria blachowe. Dzierżoniów, tel. 
074/831-22-07
O  BLACHY TRAPEZOWE T-14, T-18, T-20, ocynk, kry

cia 0.81 m, 2 m - 25 zł/szt, 3 m • 37.50 zł/szt., 4 m - 50 
zł/szt., 6 m • 75 zł/szt., 7 m • 87 zł/szt; trapez 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 wy
miar. Ceny brutto, możliwość dowozu, raty, rabaty. 
Marek Olichwer, 55-242 Marcinkowice k. Oławy, ul. 
Słowiańska 6, tei. 071/302-84-14, 0604/25-35-44 
01024761

CEGŁA ROZBIÓRKOWA oczyszczona, ok. 5000 szt. - 0.25 zl i 0.30 
zl/szt. Wrocław, tel. 373-70-20.0504/92-37-92 
CEGŁA SILIKATOWA wym. 250 x 250 x 220 mm - 2.33 zl/szt. Wro
cław, teł. 0607/19-94-64
DACHÓWKA CEMENTOWA IBF i Braas, cena od 2.70 zł/szt. oraz 
dachówka ceramiczna Roben i Wiekor, Creaton, cena od 3 zł/szt. Dzier
żoniów, teł. 074/831-22-07
DACHÓWKA CERAMICZNA poj., rozbiórkowa ok. 750 szt. -150 zł. 
Jawor. teł. 074/850-92-28 po godz. 15 
DACHÓWKA CERAMICZNA karpiówka, miedziana. 6.000 sztuk -1.32 
zł/szl. Radwanice, teł. 071/311-71-38,
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki - 20 gr/szt. Jurcz, tel. 
076/843-56-87
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki, prod. niemieckiej - 30 gr/szL 
Piechowice, ul. Świerczewskiego 6/4, woj. jeleniogórskie 
DACHÓWKA KARPIÓWKA, 3.000 szt., nowa - 0 50 zł/szt. Włóki, gm. 
Dzierżoniów, teł. 074/830-27-18

B R A M Y
□  K N A .  D R Z W I
t©l. 337-20-83

53-110 Wrocław ul.Ślężna 163

O  BLOCZKI BETONOWE 12x24x38 -1.6 z l/szt, pustaki 
żużlobetonowe, 24x24x38 - 1.8 zł/szt, 12x24x38 • 1 
zł/szt., możliwość transportu i rozładunku, faktura 
VAT. Góra, tel. 0605/20-02-25 84014531

O  BLOCZKI BETONOWE M6 wym. 12 x 25 x 38 cm, moż
liwość transportu • 1.65 zł ♦ VAT/szt. Lubiąż, tel. 
0607/61-6945,0608/46-70-43 84015851

BLOCZKI BETONOWE M61.7 zł/szl, pustaki Alfa - 2,7 zł/szt. Gryfów 
Śl, teł. 075/781-27-01
BLOCZKI BETONOWE M-6 12x24x38 cm -1.7 zł/szt Kiedów, teł. 
065/544-83-72.0608/10-29-14
BLOCZKI BETONOWE M-6 cena • 2 zł/szt. Otmuchów, tel. 
077/43147-73
BLOCZKI BETONOWE wym. 12 x 24 x 38 cm • 1,70 zł/szt. Tomaszów 
Bolesl, teł. 075/736-95-74.0602/87-83-91 
BLOCZKI BETONOWE owym. 12x24x38 cm, cena-1.70 zl oraz blocz
ki betonowe w cenie - 1 zł/szt. Tomaszów Bolesławiecki, teh 
075/736-75-74,0602/87-83-91
BLOCZKI BETONOWE rwwe, 50 x 30 x 15 cm. 100 sztuk, oddam za 
darmo. Wrocław, teł. 071/353-75-00
BLOCZKI SZLAKOWE cena -1.6 zl/szt. Otmuchów, tel. 077/43147-73 
BOAZERIA SOSNOWA panelowa (ściany, sufity, podbitki), gr. 16 mm, 
cena 17 z!/m2. Mąkosżyce, tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
BOAZERIA SOSNOWA cena od 18 zł/m2, deska podłogowa od 36 
zł/m2. Wrodaw. teł. 336-24-59
BOAZERIA ŚWIERKOWA - 17 zl/m2. Wbjcieszyce. Id. 075/755-29-39 
BRAMA z bramką wjazdową - 850zł. Szprotawa woj. zielonogórskie, 
tel. 0606/26-81-92
BRAMA GARAŻOWA segmentowa, 250x225 cm. może być inny wy
miar. nowa, na gwarancji, • 2.100 A. Długołęka, teł. 071/315*30-91, 
0600/82-04-86

BRAMA GARAŻOWA podnoszona lub 2-skrzydowa, - 700 zł. Jaźwi
na, teł. 071/393-8047
BRAMA GARAŻOWA wym. 2 x 2.25 m. biała i brązowa, segmentowa 
nowa, - 2.100 zl. Trzebnica teł. 071/387-1647,0601/89-32-39 
BRAMA PRZEMYSŁOWA SEGMENTOWA 3 x 3 m, nowa - 3900 zł, 
brama garażowa do szerokiego garażu. 5 x 2.1 m, nowa - 4.900 zł, 
automat do bram, 3 piloty - 850 zł (możliwy montaż). Niemodlin, teł. 
077/460-60-60,0601/5560-60
BRAMA PRZEMYSŁOWA segmentowa nowa. biała. gwaranqa gr. 
40 mm, aprobata techn. ł.T.B., wym 3 x 3 m (możl. inne wymiary). -
4.100 zł. Trzebnica tel. 071/387-1847,0601/89-32-39 
BRAMA WJAZDOWA dł. 6 m. wys. 1.4 m. -1.500 zł. Ołdrzychowice, 
teł. 074/868-95-36
BRAMA WJAZDOWA ozdobna z furtką wys. 170 cm, szer. 320 cm, •
3.000 zł. Wrocław, teł. 352-9044

DACHÓWKA KARPIÓWKA czerwona - 0,30 zł/szt. Wołczyn, tel. 
0604/90-94-25
DACHÓWKA KARPIÓWKA rozbiórkowa, ok. 4.500 zł/szt., odbiór wła
snym transportem - 20 gr/szt. Wrodaw. teł. 071/354-2661 po godz.20, 
0501/74-74-15 .
DACHÓWKA KARPIÓWKA WIEKOR ceramiczna podstawowa, na
turalnie czerwona. 480 szt-500 zł. Wrodaw, teł. 363-25-88 po godz. 16 
DACHÓWKA KARPIÓWKA - 0.85 zl/szt Wrodaw. tel. 071/336-24-54 
DACHÓWKA KARPIÓWKA rozbiórkowa. Żagań, teł. 068/477-63-15 - 
DACHÓWKA MNICH-MNISZKA nowa. 4500 szt.. 110 m2. gąsiory-70 
szt, - 2.600 zl. Wrodaw. tel. 0604/38-54-85 
O  DESKA PODŁOGOWA, p łyty wiórowe, pilśniowe, 

OSB, sklejki, podbiciówka, boazeria, łaty, deski, kra- 
wędziaki, styropian, kleje, siatki, tarcica sucha. S.H. 
„DREWMAT", Wrocław, ul. Tęczowa_79/81, tel./fax 
071/342-38-86 01024461

DESKI PODŁOGOWE suszone - 34 zi/m2. Oława lei. 071/313-15-31 
DESKI DĘBOWE 3 m3, dl. 2.3 m, sezonowane. - 2.400 zł. Miików, teł. 
075/731-71-91
DESKI DĘBOWE i jesionowe, grubość 2545 mm, cena -1.000 zi/m3. 
Trzebnica lei. 071/312-91-77.0600/16-884)7 al 
DESKI SOSNOWE suche. d. 2.4 m. grubość 19,25.32 mm. obrzyna
ne, - 450 zł. Szprotawa, teł. 068/376-80-62 po godz. 17 
DO WYNAJĘCIA RUSZTOWANIA elewacyjne. szer. 70 cm. z siatka
mi ochronnymi lub bez, atesty, znak .B* - od 25 gr/m2/doba. Wrodaw, 
tel. 071/399-99-99,0602/3305-85
DO WYNAJĘCIA STEMPLE BUDOWLANE metalowe, rozsuwane 
180-280 mm. możliwość bezpłatnego transportu przy wynajmie na duż- 
sży okres czasu. cena0.30 zVszt/doba. Zawadzkie, teł. 077/4634445, 
0601/1603-54
DO WYNAJĘCIA ZAGĘSZCZARKA GRUNTU skoczek, cena - 250 
zł/3 tygodnie. Zawadzkie, tel. 077/463-3445,0601/18-03-54 
DRABINA ALUMINIOWA 3-segmenlowa. 7 m. - 700 zł. Parchów, gm. 
Chocianów, teł. 0601/87-2666
DRABINA DEKARSKA 28 m.b.. 2 kola pompowane, pojemniki na da
chówkę i zaprawę, sinik benzynowy, składana. -6.700 zi. Wrodaw, td. 
071/346-23-10.0601/704369
DRABINKA ALUMINIOWA rozkładana, malarska, szczeble po obu 
stronach (12 szczebli) -120 zl. 5-szczeblowa - 95 zł. Wrodaw. teł. 
071/322-21-13
DRABINKA WEJŚCIOWA montowana do ściany, d. 2.5 m, metalowa 
składana, 10 stopni metalowo-gumowych, -100 zl. Strzelin, tel. 
071/392-08-98
DREWNO DĘBOWE na schody, długość 110cm. grubość 7.2 cm ok. 
0.5 m3, suche. • 400 zl. Niemcza, woj. watorzyskia teł. 0502/45-18-26 
DREWNO DĘBOWE w dużycy. 4.5 m3, klasa II i III - 300 zł/m3. Susz
ka td. 074/817-35-91
DREWNO DĘBOWE tartaczne. dL 3 m, szer. 70 cm. ok. 10 m3 - 450 
zl/m3. Trzebnica td. 071/312-43-17
DRUT czamy i ocynkowany, gr. 3,4,6 mm, cena 1-2 zł/kg. Wrodaw, 
tel. 345-24-14 rano
DRZWI odeplane szer. 100 cm, nowe. • 1.200 zł. Henryków, tel. 
074/810-51-81
DRZWI ALUMINIOWE brązowe, prod. niemieckiej, wejściowe z kratą 
szyba omament-termo. -1250 zł. Gromadka, teł. 076^17-20-62 
DRZWI ALUMINIOWE z futryną w połowie oszklone, wym. 90x203 
cm, stan b. dobry, ok. 50 sztuk • 320 zl/szt. Rydzyna woj. leszczyń
skie. td. 0606/1645-71
DRZWI BALKONOWE wejściowe, plastikowe, różne wymiary, stan 
dobry, od 100 zł. Błotnica, gm. Zloty Stok, td. 074/817-56-82 
DRZWI BALKONOWE plastikowe. 200x200 cm. 250x150.230x130. 
225x175,240x98.212x112,216x92 cm oraz drzwi wejściowe, białe, 
brązowe, wym. 200-210x90-105 cm, od 460 zl/szt. Chojnów, tel. 
0604/81-79-99
DRZWI BALKONOWE szer. 97x200, używane, cena - 250 zł. Gawo
rzyce. td. 076/831-61-74
DRZWI BALKONOWE wym. 90x225 cm. • 140 zt. Legnica td. 
0608/68-50-03
DRZWI BALKONOWE drewniane, nowe, 4 szt., d. 220 cm, szer. 88 
cm, cena - 450 zl/szt. Lwówek Śląski, td. 0608/78-27-04 
DRZWI BALKONOWE wym. 251.5 x 98 cm. 250 x 90 cm. 242 x 78 
cm, 238 x 76 cm. 190 x 98 cm i inne - 350 zl/szt. Nowa Sól. td. 
068/356-16-15
DRZWI BALKONOWE oszklone. 2 szt., wym. 90 x 210 cm - 50 zl/szt. 
Strzefin. tel. 071/392-33-96
DRZWI BALKONOWE, plastikowe, fxwe, wym. 80 x 210 cm, możliwe 
inne wymiary, - 500 zł.-Włóki, gm Dzierżoniów, td. 074/830-28-33 
DRZWI BALKONOWE podwójne, z demontażu -10 zł/szt. Wrocław, 
td. 071/373-76-06
DRZWI GARAŻOWE segmentowe, białe i brązowe, owym. 2.44 x 2.13 
m, produkcji USA - 1.600 zł/szt. Dzierżoniów, td. 074/832-07-07 
DRZWI POKOJOWE prod. niemieckiej, kompletne, z zamkami klam
kami i zawiasami o szer. 80,70 i 60 cm, ceny od 50 zł. Wałbrzych, td. 
074/844-72-15
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80 cm. - 80 zł. Wrocław, td. 
0501/81-36-18
DRZWI STALOWE antywłamaniowe, 110x210 cm, prawe - 480 zł. 
Wrodaw, td. 345-65-86
DRZWI WEJŚCIOWE drewniane, sosnowe, lewe, pełne. 90 cm. bez 
ościeżnicy, 2 sztuki, potrójne zawiasy, zamek, ładny wygląd, stan bar
dzo dobry - 280 zl/szt. Oława td. 071/313-72-98 lub 0603/96-83-11 
DRZWI WEJŚCIOWE plastikowe, częściowo oszklone, wym. 100 x 
210 cm -1.300 zł/szt. Włóki, gm. Dzierżoniów, td. 074/830-28-33 
DRZWI WEJŚCIOWE z futryną szer. 90 cm, okldna w kolorze jasne
go drewna-330 zł. Wrocław, td. 7884648 po godz. 19,0605/63-68-93 
DRZWI WEJŚCIOWE brązowe, nowe, z aluminiowym progiem, wym. 
102 x 223 cm. grubość 6 cm. -1.600 zł. Wrodaw, td. 071/348-27-83 
DRZWI WEWNĘTRZNE białe, wym. 82 x 194 cm. Jewe* oraz 72 x 197 
cm. .prawe’ - 50 zVszt. Dzierżoniów, td. 074/645-31-71.0607/85-09-31 
DRZWI WEWNĘTRZNE do mieszkania nowe. - 50 zł. Wrodaw, td. 
071/333-87-24
DRZWI WEWNĘTRZNE z ościeżnicami lewe i prawe, białe, z szyba
mi, szer. 80 cm, nowe. standardowe, w cenie 125.zVszt. Wrodaw, td. 
071/788-90-68 po godz.18
DŹWIG BUDOWLANY udźwig 200 kg. wysokość 10 m, - 500 zl. Ko
ścian. td. 0602/81-20-21
DŹWIG BUDOWLANY ŻB-100 udźwig 600 kg, wys. podnoszenia 12 
m, samojezdny, -1.500 zł. Wrocław, td. 0602/31-31-88 
O  ELEMENTY OGRODZENIOWE : groty kute, motywy 

kwiatów i liści, tralki do ogrodzeń i balustrad, tra
wersy, elementy stalowe typu C, E, 8, H, 6. Remonty 
i konserwacja dachów. Wrocław, tel. 071/339-8443, 
0608/624 2 4  8 01027061

ELEMENTY PAWILONU handowego, ściany 3,5 m. częściowo oszklo
ne, typ obornicki, nie używane, - 12.000 zl. Kudowa Zdrój, tef. 
074/866-22-83
ELEMENTY DOMU KANADYJSKIEGO do złożenia z prefektem. -
12.000 zł. Polanica ZcfóJd. 074/866-1661 po godz. 21 
FARBA CHLOROKAUCZUKOWA pojemniki 12 litrów. - 80 zł: Lubiń, 
td. 076/74901-26

BETOfl HOm ĆRHOlUY
"PREFBEr MILICZ

TRMISPORTZHDS OPO,Mtl9
tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

HORMANN
Bramy garażowe i drzwi stalowe

Wrocław, ul. Karmelkowa 41 
tel. 364 38 00 w. 316,326

FARBA EPOKSYDOWA cena - 5 zł/kg. Wrodaw. td. 345-24-14 rano 
O  FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BETONOWEJ: fala, 

kość, koniczyna, cegiełka, obrzeża, płyty 35 x 35 cm, 
grubość 5 cm, tralki, formy elewacyjne - od 1.5 zł, 
barwniki do betonu, hydrozoł, fibar, wybijaki. Lubiąż, 
tel. 0608/46-7043, 0603/87-02-67 84015841

FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ różne rodzie, kra
wężniki ogrodzenia, trdki, płytki chodnikowe, 5000 szt. -1 zł/szt. Słu
pice, gm. Łagiewniki, td. 074/830-10-30 
FORMY DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ ok. 1400 sztuk, gru
bość kostki od 2 do 6 cm, i stół wibracyjny o wym. 100 x200 cm. nada
jący się do prod. kostki i płotów, - 2.500 zł. Wołów, td. 071/389-29-90 
FREZARKA DO ASFALTU WIRTGEN 500.1993 r. stan b. dobry, -
110.000 zł. Zielona Góra. id. 06.8/38540-31. 0049/17-15-22-5668 
Niemcy
GONTY FIŃSKIE pow. 100 m2 - 15 zl/m2. Jelenia Góra. tel. 
0606/38-93-79
GONTY PAPOWE izolacja matizdem na całej powierzchni, kolor bor
dowy - 22 zł/m2. Wrodaw. td. 071/373-90-79 
GRZEJNIKI BLASZANE żeberka, wys. 60 cm. 90 szt. (2 x 20 szt. i 5 x 
10 szt), w komplecie termoregulatory, odpowietrzniki, nóżki stan b. 
dobry. - 600 zl. Oława, td. 0601/57-29-23 
GRZEJNIKI BLASZANE .60*. 80 żeberek, • 200 zi. Świebodzice, td. 
074/854-6447 wieczorem. 0606/89-91-86 
GRZEJNIKI BRUGMAN nowe, staiowo-płytowe, wszystkie wymiary - 
od 80 zl/szt. Wrodaw. td 0608/27-28-37 
GRZEJNIKI FAWIRA różnej długości, używane 3 sezony, stan b. do
bry, do ogrzania pow. 250 m2 + piec gazowy, prod. polskiej. -1.200 zi. 
Oława, Id. 071/313-57-96
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE rury miedziane, fi 15. fi 18. fi 22. fi 28. 
kształtki, armatura wodno-kanalizacyjna, - 450 zl. Kobierzyce, td. 
071/311-11-27
GRZEJNIKI KONWEKTOROWE nowy, wym. 300x90 cm. podwójny - 
450 zl/szt. Wrocław, łd. 071/346-23-10.0601/70-33-89 
GRZEJNIKI PURMO nowe. różne wymiary, za 70% ceny. Wrocław, 
td. 071/347-75-88 wieczorem
GRZEJNIKI RUROWE do ogrzewania hal, 10 szt. • 100 zl/szt. Strze
gom, td. 074/855-29-83 po godz. 20

KONSTRUKCJA DACHU WIATY wykonana z ceownika 120.20 ele
mentów po 5.3 m-60 zVszt Zagrodno, woj. legnickie. Id  0606/67-07-22 
KONSTRUKCJA DOMU typ .Syberyjsk*. z grubych bali sosnowych, 
stan surowy, wym. 8 x 9 m, balkon, konstrukcja do szybkiego montażu, 
bez stolarki i podłóg. - 35.000 zl. Kłodzka Id. 074/87361-67 
KONSTRUKCJA DOMU rekreacyjnego, styl góralski, kompletny, do 
postawienia kompletna dokumentacja oraz konstrukcja domu kana
dyjskiego. kompletna pow. 112 m2. możliwość odpisu od podatku, -
142.000 zi. Złotoryja Id. 0609/2945-74 
KONSTRUKCJA HALI stalowa, wym. 15x50 m, wys. 10 m, możliwość 
rozbudowy do szer. 30 m, typ ciężki.+blacha.-69.000 zł. Krapkowice, 
td. 077/46643-66
KONSTRUKCJA HAU stalowa, wym. 48x13x11 m,-50000 zŁSbzd- 
ce Opolskie. Id. 0608/84-75-10
KONSTRUKCJA HAU z dokumentami i ścianami wym. 15 x 4.5 x 90 
m - 50 zl/m2. Wdbrzych. td. 0600/284503 
KONSTRUKCJA HAU wym. 15 x4.5x 60 m. z dokumentacją ściany. 
- 50.000 zi. Wdbrzych. Id. 0600/284503 
KONSTRUKCJA HAU typ. Mirosiawice. 3 przęsła, kpi. wys. 4,80 m. 
szer. 15 mb. - 2.000 zł. Wrodaw. td. 071/37249-56.0603/84-8445 
KONSTRUKCJA WIATY 36x12x4 m. pokryta blachą trapezową fak
tura VAT, stan b. dobry. - 30.000 zl netto.., td. 0601/73-65-99 
K o n s tru k c ja  w w ty  stalowa. 45x4.5 m, wys. 4.5 m, - 1.400 zi ♦ 
VAT. Wrodaw. td. 071/345-29-86,0604/22-68-80.071/372-15-17

łBuderus Logamax 
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Wiosną najtaniej!!!
- raty - 0% wpłaty |
- rabaty do - 25% |
- termin do 5 dni !!! “ 

“POLSTYL” ul. Szczytnicka 28
GRZEJNIKI ŻELIWNE 100 S2t  -10 zlfczt., rury żeliwne, fi 100i ISO- 
10 zl/szt., trójniki żeliwne, kolanka, rewizje - 4 zł/szt. Jawor, tel. 
076/87041-51 w godz. 8-11
GRZEJNIKI ŻELIWNE 17źftoek-200zl.Wroclaw, W. 071/78M1-65 
po godz. 15
GRZEJNIKI ŻELIWNE 10-żeberkowy, • 20 zl. Wrocław, tel. 
071/373-59-98
GRZEJNIKI ŻELIWNE z demontażu • 6.5 zl/żeberko Wrodaw. td. 
071/346-23-10.0601/70-33-89
GRZEJNIKI ŻELIWNE 60cm. nowe. 55 sztuk, skręcone (od 10 do 18 
żeberek) • 10 zł/żeberko. Włodaw, td. 071/347-8444,0607/4246-22 
GWOŹDZIE 1 5x21 i blachowkręty-1 zt/kg. Legnica teł. 076/721-74-59 
GWOŹDZIE dl. 28, 30, 35. 40. 60 mm - 2 zt/kg. Świdnica, td. 
0607/38-99-70

KOSTKA BETONOWA wfroprasowana - od 23 zl/m2. Tyniec Mały, 
tel. 071/339-7637,0607/3643-74
KOSTKA BETONOWA trylinka -12  zlfezŁ Wrodaw. td. 0602/68-3249 
KOSTKA GRANITOWA 18 x 18. rozbiórkowa stan idealny • 150 zM 
Chełm, gm. Rudna. td. 071/38941-75,0601/564048 
KOSTKA GRANITOWA 8 x 10 cm. z rozbiórki -100 zł/tona. Siechnice, 
td. 071/311-56-75
KOSTKA GRANITOWA wym. 8 X 10 cm. ruda -170 zW. 8 x 10 cm 
(biała)-190 zM. 4 x 6 xm (bida) - 200 z¥L Staegom. teł. 074/8554548. 
0601/57-24-58
KOSTKA GRANITOWA wym. 20 x 20 cm. 110 x 10 cm. cena 120 zM 
oraz krawężniki. Żagart. td. 068/36042-97,0602/834147 
KOSTKI BRUKOWE granitowe • 100 zM. drewno budowlane, suszo
ne • 500400 zł/kubk. Wrodaw. tel. 071/361-99-35 
KRATY wym. 1.8 x 1.8 m. • 70 zl. Prochowice, td. 0606/3947-31 
KRUSZYWO do utwardzania placów, z transportem - 20 złrtona kru
szywa. transport naczepą 30 tonową. Legnica, td. 076/887-19-19 po 
godz. 20.0607/22-3667,0601/05-2947 
O  KUPIĘ TAŚMOCIĄGI 3 m, 8 m, 2 x 4 m. tel.

071/317-104 2 01027531
KUPIĘ BARAK BUDOWLANY kontener lub kiosk, z przeznaczeniem 
na alankę. Środa Śląska, td. 0607/04-7040 
KUPĘ BARAK BUDOWLANY. Wrodaw. td. 071/789-35-75 
KUPIĘ BARAKOWÓZ na kołach. Wolsztyn, teł. 068/384-86-25 
KUPIĘ BETONIARKĘ 801. Brzeg Opolski, teł. 077/412-18-74 
KUPĘBETONłARKĘdo remontu. Oborniki Śląskie, td. 071/310-2741, 
0608/25-1645
KUPIĘ BETONIARKĘ do 1501. Wrocław, tel. 071/789-35-75

■ s r a r r a r

WYROBY HUTNICZE (www aner.com.pl) 
W rodaw , ul. Ligocka 1, tel. 071/372-79-59, 365-70-27 

Kudowa Z d ró j, tel. 0-608 774 061

B L A C H A D A C H O W A
RATY GWARANCJA MONTAŻ AKCESORIA

BLACHY
Powlekane 
Ocynkowane

Gr. 0 ,55  m m , MAT 

21 .00 z ł /m 2

TRAPEZY 
T6 - T160

KABEL ELEKTRYCZNY inka w podwójną izolacji gumowej, li 6 mm2 
- 4 zł/m.b. Otmuchów, td. 077/4314546 po godz. 18 
KABEL SYGNALIZACYJNY finka 17-żyłowa. 100 m. miedziany. - 500 
zi. Bolesławiec, td. 075/732-1347 
KAFLE biało-brązowe, 10 m2 - 140zt. Wrocław, Id. 0603/99-98-77 
O  KAMIEŃ BUDOWLANY (granit)., tel. 065/548-28-25 po 

godz. 20 01028091
KAMIEŃ POLNY budowlany, granitowy • 75 i 55 zł/t. Strzelin, td. 
0604/8661-97 r
KOŁKI ROZPOROWE śred. 8 mm wkręt 4.5 mm x 50. krzyżak • 3 
zł/kpi. Wrocław, td. 071/373-7606
KONSTRUKCJA DACHU WIATY stdowej. pow. 400 m2. - 6.000 zł. 
Chełmce, td. 062/761-27-11
KONSTRUKCJA DACHU WIATY wym. 50 x 12 (42 przęsła), z rury i 
kątownika, mocna, nieużywana, - 12.000 zł. Koźmin Wlkp!' tel. 
062/7214143,0605/7343-12

POTY 
FALISTE Z PCV 
Od «  Zl + WAT

IłL Robotnicza 71 Teren Archimedetu 

„PLASTICS tel.(071)7818122

KUPIĘ BLACHĘ OCYNKOWANĄ trapezową pow. 2.5 x 6.5 m. w ce
nie do 13Qzł, z okolic Wrocławia. Wrocław, td. 78745-20 
KUPIĘ BLACHĘ TRAPEZOWA z demontażu. Wrodaw. td. 357-7947 
KUPIĘ BRAMĘ GARAŻOWĄ metdową owym. 2 x Z5 m, może być z 
demontażu. Legnica, td. 076/722-34-90.0603/484848 
KUPIĘ BRAMĘ GARAŻOWĄ wymiary 270 x 215. uchylną Wrocław, 
td. 0601/7040-38
KUPIĘ DESKI SZALUNKOWE. Wrodaw. teL 351-7849 wieczorem 
O  KUPIĘ DRABINĘ ALUMINIOWĄ składana, używana, 

do 10 m, w  a trakcy jne j cenie. Wrocław, tel. 
071/373-63-89 ok. godz. 22 01027131

KUPIĘ DRABINĘ ALUMINIOWĄ 5-stophiową. Sobótka, tel. 
071/316-23-70
KUPIĘ DRZWI WEWNĘTRZNE przeszklone, z futryną 80 cm. (arba 
podkładowa, nawierzchniowa. Wrodaw. tel. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA BUDOWLANE. Wrodaw. tel. 
0501/40-3144
KUPIĘ ETERNIT kdorowy. Kalisz, td. 062/722-1145 wieczorem 
KUPIĘ GILOTYNĘ DO PUZZLI BETONOWYCH. Wrodaw. tel. 
0501/40-31-35
KUPIĘ KLEJ DO STYROPIANU 15 worków - po 25 zł/kg w cenie do 
150 zł. Wrodaw. td. 0501/74-74-15
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ DOMKU LETNISKOWEGO do sanodzid- 
nego montażu lub gotowy, bez lokalizacji, ok. 50-100 m2, tytko okazyj
nie i tanio. Wrodaw, td. 071/31841-85 
KUPIĘ KONTENER BIUROWY ocieplony stan dobry. Wrocław, tel
373-72-15 w godz. 9-18
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ PUZZLE Legnica tel. 076/8444144 
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ nowąlub używaną Oborniki Śląskie, td. 
071/310-2442.0604/0644-93
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ z dowozem na terenie Wrocławia w ce
nie do 40 zl/l Wrodaw. tel. 368-7548,0602/664948 
KUPĘ MATERIAŁY BUDOWLANE pozostałości po budowie: styro
pian. płyty gipsowo-kartonowe. papę bitumiczną. Wrodaw, td. 
0601/70-7641
KUPIĘ OKNA DACHOWE. Legnica teL 076/8504146.0604/474147 
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE 206 x 143,6 szt. drzwi wejściowe oraz 
wewn. z futryną 3 x 80 cm, wejściowe 1 x 90. drzwi balkonowe 2 x 80, 
nowe. Chojnów, td. 076/818-7001,819-17-56

Rusztowania warszawskie
wyrób, sprzedaż

^Wrocław, ul. Pełczyńska 101 
tel. 0-71 322-79-58, 0601-777-416

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 96 spis treści'-patrz strona 61 (rozkładowa) 22.0?.2001



UWAGA I
i Tylko oryginalny produkt posiadający znak BORGA ; 
: zapewnia wysoką jakość i g w aran c i do  15 lat

52-319 Wrocław, ul. Karmelkowa 4 1 ! 
tel./fax (071) 364 38 00 w. 329, 2 8 0 j  

pawilon 11, piętro I , i  
www.amerdach.com.pli

AMERDACH

*Promoqa dotyczy blachodachówki Elegant, profStrapezowych 
oraz standardowych opierzeń. Oferta ważna od 1 do 31 maja 2001r.

S k ła d  d re w n a
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbitka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118

tel. 071/325-42-69

KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE lub wystawowe, wym. 120x90cm. Wro
cław, tel, 071/325-23-34
KUPIĘ OKNO PLASTIKOWE wym. 145 x 210 cm, drzwi balkonowe, 
plastikowe, wym. 210 x 90 cm. Oborniki Śląskie, tei. 071/310-27-61 
KUPIĘ OKNO PLASTIKOWE wymiary 150x150(3 szt.). drzwi balko
nowe. Wrodaw, tel. 0601/70-60-38
KUPIĘ PODSTAWY BETONOWE do slupów drewnianych, stosowa
ne w telekomunikacji. Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41

PRODUCENT PARAPETÓW 
WEWNĘTRZNYCH

SOSNA KLEJONA 
SOSNA I DĄB - FORNIR 

„A D W E R ” - Wrocław, ul. Piękna 78 
t e l .  0 7 1 / 3 3 6 - 2 5 - 0 3  OPOH965

O  OKNA - duży wybór, nowe i używane, z PCV, drewna 
i aluminium, drzwi zewnętrzne, balkonowe, witryny, 
prod. niemieckiej, w cenie od 100 zi. Możliwy trans* 
port, sprzedaż ratalna. Komorowo, gm. Trzebnica, tel. 
0602/15-3141,071/312-30-89 82000981

OKNA powlekane plastikiem* wym. 135x105,135x165.135x210 cm 
oraz drzwi balkonowe 210x80-90 cm, okna drewniane z potrójną szy- 
bą140x90,140x180 cm. z podwójną szybą 140x75,112x120,112x185 
cm. od 80 zVszt. Chojnów, tel. 076/817-89-03,0604/81-79-99 
OKNA ALUMINIOWO-PLASTIKOWE prod. niemieckiej, używane, stan 
idealny, wym. 210x130 cm (4 sztuki) - 500 zł/szt. Złotoryja, tel. 
076/878-22-64
OKNA BALKONOWE 5 szt. oraz drzwi balkonowe, typowe z nowego 
budownictwa + 2 ramy okienne, stan b. dobry, częściowo z żaluzjami - 
300 zł/komplet. Legnica, tei. 076/8564543.0607/53-13-68 
OKNA DACHOWE 78 x 118 Thermoplus - 650 zl, 78 x 140 • 750 zl. 2 
kołnierzami. Jelenia Góra tel. 0606/38-93-79 
OKNA DACHOWE FAKRO TERMOPLUS 3 szt. • 600 zł/szt. Kamien
na Góra. tel. 0607/5042-59
O  OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, rozwler- 

no-uchylne, drzwi balkonowe, tarasowe, stan b. do
bry, różne wymiary, w cenie od 100 zł, drzwi wejścio
we PęV, aluminium, nowe, w cenie 800 zł/szt. Ząbko- 
wice Śląski*, tel. 0601/76-16-86 03001151

OKNA DREWNIANE po^ekane plastikiem, używane. 105x135-170

nice metalowa, .70’, Jewa’, 3 szt., .80’, .prawa’ , 2 szt. • 20 zi/szt. Ja
wor, tel. 076/870-41-51 w godz. 8-11
OKNO DREWNIANE 115 x 115 cm - 200 zi, 115 x 146 cm -180.21. 
Kłodzko, teł. 074/867-97-06
OKNO DREWNIANE piwniczne, uchylne, szyba zbrojona, wym. 870x55 
mm - 45 zł. Wrodaw. tei. 071/357-2845 
OKNO PLASTIKOWE szer. 78x90 cm. rozwieralno-uchyine. używa
ne, 2 sztuki, cena -150 zi/sztuka, białe. Gaworzyce, tel. 076/831-61-74 
OKNO PLASTIKOWE nowe, b. ładny kształt profila. 2-skrzydłowe, roz
wieralno-uchyine. wys. 112 cm, szer. 142 cm, • 550 zi. Polkowice, tei. 
0605/34-19-21.076/847-92-17
O  PAPA TERMOZGRZEWALNA : podkładowa - 5.59 

zł/m2, wierzchnia • 5.97 zł/m2, na włókninie poliestro
wej 250 g, grub. 5 mm • 10.75 zł/m2; gonty papowe 
Matizol, wulkanizowane na całej powierzchni • od 
18.40 zł/m2 (ceny netto). Rabaty dla hurtowników. 
Wrocław, tel. 071/373-90-79 01022571

PAPA TERMOZGRZEWALNA 120 m2, kamień ciosany. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-07-32.0606/23-86-81
PAPA TERMOZGRZEWALNA podkładowa, na szklanym welonie, 6 
rolek. 1 rolka (10 m2) - 50 zi. Wrodaw. tel. 071/361-67-63 
PARAPETY GRANITOWE schody i inne elementy budowlane, cena 
od 60 zl/m.b, różne kolory i grubości. Świdnica, tel. 074/852-27-05 
PARAPETY GRANITOWE schody z granitu strzegomskiego od 60 
zi/mb. 240 z!/m2. Strzegom, teł. 074/855-82-53 
PARKIET DĘBOWY - 35 zi/m2. Lądek Zdrój. teł. 074/814-62-60 
PIASEK kopany, płukany (121) -150 zł, (221) - 300 zl. Wrodaw. tel. 
071/364-51-26
PIASEK humus, torf. z transport - od 150 do 300 zł. Wrodaw. tel. 
0607/53-52-90.0607/30-63-71
PIASEK na podsypkę. 22 tony + transport - 350 zl. piasek do tynków,

centrum podłogowe 
QUATRO 0P012126
‘podłogi panelowe, ‘parkiety 
‘panele PCV, ‘korek podłogowy i ścienny 
‘aranżacje, ‘doradztwo techniczne 
‘ transport, ‘montaż

Przy zakupie paneli 
montaż gratis !!! 4 *
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PUSTAKI BETONOWE 24x24x38 cm - 1.75 zi/szt. Osetno. tel. 
065/54444-35
PUSTAKI CERAMICZNE Poromur z piórowpustem - od 2,35 zi/szt.
Wrodaw. tel. 071/336-24-54,0605/33-11-71
PUSTAKI SILIKATOWE ok. 60 tys. szt. -1.43 zł/szt. Wrodaw. tel.
071/341-33-66 do godz. 15,071/314-20-18 po godz. 18
PUSTAKI ŻUŻLOBETONOWE 24 x 24 x 36 cm -1.80 zi/szt. Tyniec
Mały. tel. 071/339-76-37,0607/36-63-74
PUSTAKI ŻUŻLOWE 4-komorowe, o wym. 24x24x49 cm, cena - 2.80
zl/pzl oraz pustaki .połówki’, o wym. 10.5x24x49 cm, cena -1.50 zi/szt.
Tomaszów Bolesławiecki, tei. 075/736-75-74,0602/87-83-91
ROLKI DO TAŚMOCIĄGU 60,3 x 29.46 szt. • 30 zł/szt.. 60.3 x 95,15
szt. - 50 zł/szt. Świdnica, tel. 0607/38-99-70
ROZBUAK SPALINOWY WACKER, 2000 r. stan b. dobry - 3.300 zl.
Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21
ROZPUSZCZALNIK DO FARB OLEJNYCH cena - 4 zM. Wrodaw. tel
345-24-14 rano

PRODUCENT
OKNA PCV
MONTAŻ-DEMONTAŻ-OBRÓBKA

najniższa cena 
w mieście

<- ■ sprawdź !!!
P A R A P E T Y - Z A L U Z J E - R O L O S Y

£ S £  «  344 75 86
W rocław  —  ocn nc co Białowieska 4 ® OOU UD DO

wienlach transport gratis, możliwość montażu. Pę
gów, tel. 071/310-73-02, 0609/64-36-98 81010261
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, w  cenie 3.5-5 ztfm2, słupki ogrodzeniowe 
I inny asortyment, możliwość montażu I negocjacji 
cen. Prusice, ul. Ogrodowa 19, tel. 071/312-64-33, 
0603/42-83-91 81010271
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
poliestrem, dowolna wysokość, wysoka jakość dru
tu • 4.20 zł/m2. Ponadto posiadamy drut naciągowy, 
napinacze, słupki ogrodzeniowe. Przy większych za
mówieniach dostawa gratis. „PLAST-MET” , Świdni-

Wrocław, ul. Łęczycka 19 |j|| 
(50 m od HIT-u, Tli
boczna Poznańskiej)
tel/fax 071 359 18 63

PODŁOGI PANELOWE - P00W0JNA PROMOCJA MONTAŻ
TRANSPORT

S U P E R  
C E N Y

GOLISZEK
CENTRUM PODŁOGI

KUPIĘ RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE ełewacyjne. Wolsztyn, tel. 
068/384-86-25
KUPIĘ STAL CEOWNIK 80 mm lub podobny. Gcomadka, tel. 
076/817-25-19
KUPIĘ STEMPLE BUDOWLANE metalowe. Wolsztyn, tel. 
068/384-86-25
KUPIĘ STEMPLE BUDOWLANE 100 szt - od 3 zł/szt. Wrodaw, tel. 
0607/25-18-09
KUPIĘ STEMPLE BUDOWLANE. Wrodaw, tel. 351-7849 wieczorem 
KUPIĘ STYROPIAN i wełnę mineralną do ocieplania dachu i śdan 
domu. Wrocław, teł. 343-61-91
KUPIĘ STYROPIAN na posadzki, 200 m2. grubość 5 cm. Wrodaw, 
teł. 071/783-84-94,0606/99-37-12
KUPIĘ TAŚMOCIĄG i wyciągarkę budowlaną WBT. Wolsztyn, tel. 
068/384-86-25
O  KUPIĘ WYRZYNARKĘ PROFESJONALNĄ mało uży

waną, firmową, w atrakcyjnej cenie. Wrocław, tel. 
071/373-63-89 ok. godz. 22 01027141

KUPIĘ ZAGĘSZCZARKĘ GRUNTU 50-100 kg. Wolsztyn, tel. 
068/384-86-25
LAMPY SODOWE wiszące. 250 W, do hali (hermetyczne) + żarówka 
9 szt. - 270 zł/szt., możliwa faktura. Wrodaw, tel. 0603/99-98-77 
LINA STALOWA nowa, fi 6-18 mm, cena - 3 zł/kg. Krotoszyn, tel. 
0602/83-17-03
LISTWA WIBRACYJNA DYNAPAK do betonu, roczna, stan idealny, 
dł. 3,2 mb. -4.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-5847.0606/76-1145 
LISTWY PRZYPODŁOGOWE sosnowe, dł. 2.5 m, przekrój 3 x 4 cm. 
cena 5 zł/szt Mąkoszyce. teł. 077/416-77-04 po g o i,  16

zl, 210 x 135 - 340 zł. drzwi balkonowe 210 x 70 - 200 zł. Biełany Wrod., 
tel. 071/311-2349.0603/98-21-35
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, rozwiemo-uchylne. różne 
wymiary, stan dobry, od 100 zl. Błotnica, gm. Złoty Stok, tel. 
074/817-56-82
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, z demontażu, rozwier- 
no-uchylne, wym. 140x110, 140x156 cm, ceny od 100 zł/szt. Jawor, 
tel. 0605/33-36-86
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, oszklone, nowe. 140 x 150.11 szt 

I - 500 zł/szt. Kłodzko, teł. 0601/62-91-17 
OKNA DREWNIANE z rozbiórki, 150 x 180 cm. 4 sztuki - 300 zł/szt 
Kopice, gm. Grodków, teł. 0600/21-92-59 

I OKNA DREWNIANE oblewane plastikiem, 2-szybowe, próżniowe, 
używane, białe, wym. 140x110 cm -130 zł. Legnica, tel. 0608/68-50-03 
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, oszklone, wym. 175 x 145 cm, 3 
szt., wym. 210 x 175 cm. stan b. dobry - 50 zł/szt Strzelin, tel. 
071/392-33-96
OKNA DREWNIANE 3 szt. oszklone, skrzynkowe, z żaluzjami, wym. 
110 x 180 cm, bez farby, z demontażu, stan dobry - 70 zVszt. Świdnica, 
tel. 074/851-34-07
OKNA DREWNIANE 137x87,137x81.137x50 cm. podwójne szyby, 
skręcane, używane - 35 zt/szt. Wrodaw. teł. 0602/44-79-79 
OKNA DREWNIANE STOLBUD oszklone, z demontażu, b. mało uży
wane. 58x145 cm, 5 szt. - 60 zt/szt Wrodaw. tei. 345-65-86 
OKNA DREWNIANE OBLEWANE PLASTIKIEM używane, uchyt- 
no-rozwieralne, 1 i 2-skrzydłowe, białe o wym. 140 x 90,142 x 110, 
142x185,142 x 220, możliwość dowozu-od 150 do 320 zt. Wrodaw, 
tel. 0604/37-84-73
OKNA DREWNIANE nowe. białe, 3 szt., szyba K11, wym. 148 X, 178 
cm -1.150 zł/szt. Wrocław, tel. 071/321-16-56 po godz. 18, 
0607/47-29-00
OKNA PLASTIKOWE białe, nowe, 3 szt (nie używane), rozwier- 
no-uchylne, z mikrowentyiacją, szer. 120 cm, wys. 160 cm. - 450 zl 
/szt., (możl. wyst fakt. VAT). Brzeg, tel. 077/416-67-25 
OKNA PLASTIKOWE 142x140.135x136,135x90,160x62,125x165, 
152x190,135x215.136x111,100x100.120x95,120x105 cm, od 300 
zł/szt. Chojnów, teł. 0604/81-79-99
OKNA PLASTIKOWE PCV prod. niemieckiej, różne - od 250 zł/szt 
Gromadka, teł. 076/817-20-62
OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwiemo-uchylne, o wym. 110 x 
140 cm oraz 105 x 135 cm -100.180 zł/szt. oraz drzwi balkonowe. 80 
x 210 cm - 200 zł/szt Kobierzyce, tel. 071/311-13-22 
OKNA PLASTIKOWE do hal. garaży, baraków budowlanych, rozmiar 
105 x 135 cm -170 zł. 170 x 210 cm - 340 zl. Kobierzyce, tel. 
071/311-10-78,0605/5444-99

2211 transport - 400 zl. ziemia I i II klasy. 22 tony + transport - 450 zł. 
Wrodaw. tel. 090/38-70-04
PIŁA DO ASFALTU CLIPPER, 1986 r. silnik benzynowy, stan b. dobry,
- 2.500 zł + VAT. Chojnów, tel. 076/819-62-27. 0602/66-79-96. 
0604/08-56-65
PIŁA DO ASFALTU I BETONU DOLMAR, kompletna, z wózkiem i zbior
nikiem na wodę, z tarczą stan b. dobry - 2.400 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21, Niemcy, tel. 0049/1746^67-69 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS-360 AVS stan b. dobry. -
1.200 zł. Utoń. tel. 0603/71-92-95
PILA DO ASFALTU I BETONU STIHL. - 1.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
PIŁA DO ASFALTU I BETONU PARTNER, 2000 r. fi 350, stan idealny. 
-1.350 zł. Strzelin, tel. 0601/78-39-70 
PISTOLET DO KOŁKÓW. 2000 r. w oryginalną walizce, mało używa
ny, do wstrzeliwania w stal. beton, drewno, stan b. dobry, kołki, naboje,
- 650 zł. Wrodaw. teł. 0501/40-31-54

DESKI PODŁOGOWE
niska wilgotność drewna gwarantowana! 
„ A D W E R ” - Wrocław, ul. Piękna 78 
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PŁYTA OBORNICKA odbiór okolice Wielunia. - 30 zł /m2. Opole, teł. 
077/455-2745
PŁYTA OBORNICKA rozbiórkowa, stan dobry, cena od 30 złfm2. Trzeb
nica. teł. 071/312-60-16
PŁYTKI CERAMICZNE ścienne. 10 cm x 25 cm, brązowe odcienie, 
różne wzory, zdobione - od 0.50 do 2 zł/szt., paski ozdobne, różne 
wzory i odcienie -15 zVm2. Wrodaw, teł. 071/348-39-63.0603/42-1041 
PŁYTY BETONOWE 300x150x11.5 cm - 200 zł/szt. Zagórze Śl , gm 
Walim, teł. 074/845-39-26
PŁYTY DROGOWE cena 21 zł/m2. Jelenia Góra. tel. 0606/98-44-36
PŁYTY GIPSOWE -10 zł/szt. Opole. teł. 077/442-12-13
PŁYTY GRANITOWE ze Strzegomia, grubość 6 cm. ok. 20 m2 -150
zt/m2. Strzegom, teł. 074/649-13-63.0603/42-87-05
PŁYTY KORYTKOWE 3x0 6 m. 40 szt, - 50 zł. Kościan, teł.
065/512-50-99

RURY śred. 100 mm, ok. 300 m • 8 zl/m.b. Radwanice k. Wrocławia, 
teł. 071/311-7748 -
RURY fi 42-90 mm, cena 6-9 zl/m.b. Wrodaw, teł. 345-24-14 rano 
RURY ALUMINIOWE do deszczowni. d. 6 m, fi 90 i 70 mm, cena -150 
zł/szt. Wrodaw. teł. 349-25-69
RURY KAMIONKOWE średn. 150 mm, 3 szt. - 45 zł. Wrodaw. tei. 
78141-54 wieczorem
RURY STALOWE o średnicy 1100. z kołnierzami, 2.5 m3, - 300 zl. 
Opole. tei. 0606/53-97-67
O  RUSZTOWANIA WARSZAWSKIE lekkie, jednakowe, 

nowe, do 60 szt., tanio wypożyczę także wykonuję 
ogrodzenia z siatki ocynkowanej i powlekanej PCV, 
ze słupkami, bramami, tanio, solidnie, szybko. Wro
cław, tel. 071/347-89-66 02022401

RUSZTOWANIE BAUMAN MOSTOSTAL 150 m2 - 70 zł/m2. Jelenia 
Góra. tei. 075/713-74-19,0601/78-83-32 
RUSZTOWANIE DRABINOWE SKIEFO prod. USA, - 2.500 zl. Wro
daw. teł. 0603/82-06-70
RUSZTOWANIE RAMOWE ełewacyjne, ocynkowane firmy Ptettac 
SL-70 - 69 zl/m2, firmy Huennebeck Bosta 70 - 75 zVm2, firmy Bera 
100 - 38 zł/m2, firmy RUX-65 • 60 zł/m2, stan idealny, kompletne oraz 
siatki zabezpieczające nowe 50 m2 -120 zl. Głogów, lei. 076/834-98-33, 
0503/0043-80
RUSZTOWANIE RAMOWE 200 m2. używane, z pomostami, • 6.500 
zł. Legnica, teł. 076/862-04-36
RUSZTOWANIE RAMOWE ramowe, do elewacji zewa, ok. 250 m2 - 
30 gr/m2. Wrodaw. tel. 0601/41-31-93 
RUSZTOWANIE RAMOWE, 1990 r. prod. niemieckiej, ocynkowane, 
kompletne, gotowe do sezonu, starrb. dobry, nadaje się do robienia 
dodepłeń i elewacji. 200 m2 (wystarczy na 4-piętrowy blok), -15.000 
zl. Wołczyn, teł. 077/418-84-39.0604/24-64-95 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE nie używane, 50 szt • 35 zi/szt., teł. 
0602/12-00-92
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE nowe. lekkie - 35 zł/ramkę łub wy
najmę '- 70 gr/dobę. Oborniki Śląskie, lei 071/310-24-02.0604/06-54-93 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 100 ramek, lekkie, pomalowane - 
32 zł/szt. Wrocław, teł. 0603/54-37-38 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 20 szt -'35 zi/ramkę lub. wypoży
czę większą Bość - 0,60 zł/ramkę na dobę. Wrodaw. lei. 071/347-89-66 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE cena 38 zł/szt. Żary. tel. 
068/374-83-51.0606/85-7944
RYNNA fi 150 cm • 5 zVm.b. oraz fi 120 cm • 4.50 zł/m.b. Marcinkowice, 
tel. 071/302-84-57

ca, ul. Willowa 22a, tel. 074/852-16-95,074/853-58-31, 
0602/10-44-51 01025761

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem • 4.30 zl/m2; ocynkowana • 4.50 zł/m2. 
Pełny asortyment, możliwość całkowitego montażu 
(wylewki, osadzanie słupów). Transport gratis. Trzeb
nica, tel. 0601/84-19-35, 071/387-13-32 82000991

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, dowolna wysokość, cena od 3.50 do 4.50 
zł/m2. Ponadto posiadamy w sprzedaży słupki ogro
dzeniowe, drut naciągowy, napinacze i inne akceso
ria do montażu ogrodzeń. Przy większych zamówie
nia dostawa gratis. Żm igród, ul. Lipowa 9, tel. 
0603/85-26-17,071/385-35-64 wieczorem 82000941 

SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana - 4 zł/m2 ♦ VAT. Bolesławiec, 
tei. 075/736-9840,0604/50-83-75
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana plastikiem, wys.
1.50 m, dł. 20 m, 50 rolek -130 zł/rolka oraz słupki, różne rozmiary.
Radwanice k. Wrocławia, teł. 071/311-7748
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana lub pokryta PCV. wys. 0.5-2.0
m - 4.00 zi/m2. Wrodaw, teł. 347-89-66
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana powlekana - 4.1 złfm2 oraz
ocynkowana - 4 zt/m2. Wrodaw, lei. 0606/40-29-56
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana PCV, różne kolory- 3.70zł/m2.
Wrodaw, teł. 071/32540-73
SIATKA OGRODZENIOWA stdowa, powlekana pcv. cena - 3.60 zł/m2. 
ocynkowana, powlekana pcv. cena - 4.45 zVm2, słupki drut naciągo
wy. napinacze. drut kolczasty, możliwość transportu. Zielona Góra, tel. 
068/32743-70
SIATKA PODTYNKOWA PCV. 50 m.b. - 160 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
SIATKA POSADZKOWA zgrzewana. 100 x 100 cm - 270 zl/m2. Wro
daw, teł. 071/32540-73
SIATKA ZGRZEWANA posadzkowa - 2,70 zi/m2 *  7% VAT. Bolesła
wiec, tel. 075/736-9840.0604/50^3-75 
SILNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH amerykańskiej firmy Uli Master, 
z pilotem • 600 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-07-07 
O  SIPOREX • różny asortyment, producent Milicz, Ska

wina. Bloczki betonowe, cegła pełna, dziurawka, K-1, 
K-2, pustaki, nadproża, kształtki U-36, U-24, cement, 
wapno, zaprawy I kleje. Wymienione towary posia-

Wrocław, ul. Głogowska 6
(wejście z tyłu pawilonu)
tel. 35-95-195 lub78-17-717, lax 78-17-716 SPRZEDAZ I SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
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WSZYSTKIE MARKI 
CZĘŚCI ZAMIENNE OSPRZĘT. RATY

ŁATY OGRODZENIOWE listwy montażowe, od 1.50 zł/m.b. Procho
wice. td. 076/85849-10
ŁATY ŚWIERKOWE 5x5. dl. 2.80,200 szt - 500 zl. Świątniki, gm. Trzeb
nica. tel. 071/387-0140 rano lub wieczorem 
MASZYNA DO ROBÓT ELEWACYJNYCH MPR 600 szer. rob. 8 m. 
wys. 26 m, udźwig 600 kg. -15.000 zł. Nysa, tel. 077/433-02-36 
MASZYNA DO UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ samojezdna, fir
my OP-IMtfS. diesel. - 33.000 zl. Wrodaw, tel. 071/346-23-10, 
0601/70-33-89
MASZYNY DO PRODUKCJI DACHÓWKI ZAKŁADKOWEJ nowe. -
2.500 zł. Legnica, tel. 076/856-53-00 po godz. 20 
MIKSOKRET pompa do betonu (2 szt.). ważny dozór • 3.500 zi/szt. 
Opole, tel. 0603/78-27-23
MOZAIKA PARKIETOWA .siechnicka*. dębowa i jesionowa, grubość
10.5 mm, I gat - 21 zt/m2, II gat. -15 zl/m2, bezpośrednio od producen
ta. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-5741,0503/61-22-61 
O  NOŻYCE DO PRĘTÓW elektryczne -1.000 zl; łopata 

mechaniczna • 500 zł; „pionierek” , udźwig 400 kg • 
500 zł; formy do WPS 100,130,150 - 200 zł/szt.; for
my do pustaków „Alfa” , 0.5,2 sztuki -100 zł/szt. Mili- 
ko wice, tel. 074/858-84-75 01027921

ODDAM CEGŁĘ rozbiórkową w zamian za rozbiórkę domu, Wrodaw 
ul. Postępowa., tel. 3634745
ODDAM KAMIEŃ BUDOWLANY w zamian za nawiezienie ziemi. Mię
dzylesie, tel. 0603/41-78-38
ODDAM OKNA skrzydła. 150 x 200. Wrodaw. tel. 071/364-39-53 
ODDAM ZIEMIĘ bez gruzu • bezpłatnie. Lubin. teł. 076/846-92-85, 
0605/44-65-57
ODDAM ZIEMIĘ humus, dobrą klasy, możliwość przewozu. Wrodaw. 
tel. 0502/5846-83
ODDAM ZIEMIĘ w zamian za wykopanie stawu. Żórawina, tel. 
071/316-5149
ODDAM ZIEMIĘ, GRUUZ, KAMIEŃ, asfalt z wykopu, z transportem, 
rejon Bielany Wrocławskie, Krzyki, Domaslaw i okolice. Wrocław, teł. 
0603/95-77-95.0608/02-52-73
O  OGRODZENIA KUTE bramy przesuwane, balustrady, 

tanio. Trzebnica, tel. 071/312-32-54 po godz. 19, 
0603/40-91-55 82001081

OGRODZENIE BETONOWE ozdobne • 19 zl/m2. Strzelin, tel. 
071/392-21-10,0602/24-82-22.0602/44-72-55 
O  OKNA • bogaty wybór, rolety, żaluzje, roletki mate

riałowe, w promocji • karcher gratis lub inne niespo
dzianki, bezpłatne doradztwo, montaż, serwis, FIR
MA „OLAF” , tel7fax 071/332-32-67, 0602/77-7943, 
raty! Nowość! 10 łat gwarancji na śnieżną biel okien.
. 01024871

liiJIUdlliliWiWJU
DACHOWE, STRETCH

Wrocław, ul. Mydlana 3A 
te l. 071/348-77-41

OKNA PLASTIKOWE nowe. wym. 202 x 120 cm. 8 szt. - 450 zi/szt., 
wym. 155x200 cm. 7 szt. ̂ 500 zl/szt, wym. 136x216cm-470zł/szt 
Nowa Sól, tel. 068/356-16-15
OKNA PLASTIKOWE używane, wym. 115x 100,120x 100,138 x 68. 
154 x 100.160 x 100 - od 250 do 350 zł. Szprotawa, tel. 068/376-76-36 
OKNA PLASTIKOWE, nowe. wym. 80 x 100 cm - 350 zł. 90 x 120 cm 
- 380 zł, 100 x 120 cm -400 zł. możliwe inne wymiary. Włóki. gm. Dzier
żoniów, teł. 074/830-28-33
OKNA PLASTIKOWE PCV nie używane, nowe. wys. 150 cm, szer. 
120,150,180 cm. z szybą od 460 zl. Wrodaw. tel. 0501/80-52-65 
OKNA PLASTIKOWE nowe. skrzydło 1x1 m, cena - 350 zł. 4 szt. -
1.200 zł. Wrocław, teł. 0608/64-13-80 
OKNA PLASTIKOWE. 4 szt.,, prod. niemieckiej, wraz z zabudowany
mi żaluzjami, wym. 120 x 140 cm ♦ okno wyłaz dachowy - 350 zł/szt. 
Wrocław, tel. 311-5548
O  OKNA PÓŁPLASTIKOWE duże Ilości, różne rozmla- 

ry, drzwi balkonowe półplastikowe, wym. 70 x 210 
cm, nadają się również na przeszklenia hal, budyn
ków gosp., niska cena. Jasień, tel. 0603/68-58-58 

• 84015611

OKNA ROZBIÓRKOWE skrzynkowe, 2 szt., wym. 210 x 145 cm, 145 
x 145 cm - 80 zł/szt. Baszyn, tei. 071/389-87-36 
OKNA ROZBIÓRKOWE rozwiemo-uchylne, z demontażu, 116 cm x 
110 cm, 2 szt - 60 zł/szt. Marszowice, teł. 071/303-02-86 po godz. 20 
OKNA ROZBIÓRKOWE podwójne • 10 zi/szt. Wrocław, tel. 
071/373-76-06
OKNA SKRZYNKOWE, drewniane pokostowane, z demontażu, 1 szt. 
150x267 cm. 6- 150x141,1 - 101x168,1 -87x138.1 - 87x117, cena- 
150 zł/szt. (przy sprzedaży całośd cena do uzg.), drzwi balkonowe, 
zespolone, z oknem skrzynkowym, drewnianym, 2-dzielnym, wym. 
237x267 cm, 3 szt. całość - 600 zł, 2 bramy garażowe, drewniane, 
195x235 cm. • 600 zł. Brzeg, teł. 077/404-61-61 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • A00507 www.autogieł- 
da.com.pl)
OKNA STALOWE nowe. wym. 230x200 cm, 9 sztuk - 300 zł/szt. Lu
bią tel. 076/840-82-02
O  OKNA UŻYWANE plasitkowe i półplastikowe, szer. x 

wys.: 193x140,199x140,304x154,320x135,110x158, 
110x170, 135x80, 130x173 I wiele innych. Tarasy, 
balkony, w różnych rozmiarach, możl. wyst. faktury 
VAT. Budziechów 73, tel. 0603/60-38-57 84015391

OKNO DACHOWE FAKRO 55x78 cm + kołnierz. - 600 zł. Pęgów. tel. 
071/310-73-68
OKNO DREWNIANE skrzynkowe, wym. 144 x 144 cm • 100 zl, ośdeż-

PŁYTY MEBLOWE siny dąb. typ ryś, 40 m2. cena - 8 zl/m. Lubin. td. 
076/847-20-86
PŁYTY PCV wym. 3,05 x 1,55. grubość 0,3 mm, różne kolory -10 
Zl/m2. Oława, woj. wrocławskie, tel. 0609/06-50-95 
PŁYTY STROPOWE żerańskie, wym. 4,7 x 1,2 m, 5 szt - 350 zl. Grod
ków, teł. 077/415-30-91
PŁYTY STROPOWE typu Żerań, wym. 6 x 0.90 m -110 zł/szt. Strzelce 
Opolskie, td. 0608/84-75-10
PŁYTY STROPOWE 120x600 cm oraz 90x600 cm -100 zł/szt. Świd
nica, tel. 074/852-38-93
PŁYTY STROPOWO-DACHOWE korytkowe -10 zi/szt. Wrodaw, tel. 
0605/26-12-90 '
O  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE 

„MAJKARD” s.c. oferuje produkty metalowe w na
stępującym asortymencie: siatka ogrodzeniowa 
ocynkowana i powlekana plastikiem, słupki ogrodze
niowe powlekane, asortyment ogrodzeniowy, gwoź
dzie budowlane i paletowe, maty zgrzewane posadz
kowe - ceny producenta. 59-700 Bolesławiec, Kra
śnik Dolny 41 a, tel., 075/736-9840, 0604/50-83-75 
01014911

PRZĘSŁA OGRODZENIOWE wym. 1,5 x 3 m. używane - 25 zł/szt. 
Siechnice, teł. 071/311-56-75
PRZYJMĘ ASFALT na budowę dróg, duże ilości. Wrocław, tel. 
071/318-18-08
PRZYJMĘ GRUZ nieodpłatnie. Grodków, tel. 077/431-31-30 
PRZYJMĘ GRUZ ziemię, szlakę, każdą ilość. Małomice, tel. 
068/376-99-38
PRZYJMĘ GRUZ duże ilośd. Zębice, tel. 071/342-15-22 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ w ilości od 10 do 50 ciężarówek. Międzylesie, td. 
0603/41-78-38 %
PRZYJMĘ ZIEMIĘ czarnoziem, bez zanieczyszczeń, do podniesienia 
terenu, 10000 m3, nieodpłatnie. Wrodaw, tel. 071/33.9-1642, 
0601/89-24-89
PRZYJMĘ ZIEMIĘ z wykopów, bezpłatnie, 15 km od centrum Wrocła
wia. Wrocław, tel. 0601/67-04-71 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ każdą ilość. Wrocław, td. 387-8041 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ za darmo, 10 km od centrom Wrocławia. Wrodaw. 
tel. 0607/38-54-24
PUSTAKI połówka, wym. 10,5 x 24 x 49 cm -1,50 zł/szt. Tomaszów 
Bolesł., tel. 075/736-95-74,0602/87-83-91

OKNA PCV
PARAPETY GRATIS

S Z K Ł O  K = 1 .1 
M IK R O W E N T Y L A C J A

R A T Y  OPOH785

te l. 3 1 7 -6 3 -8 8

RYNNA 150 x 1.000 mm, cena 7 zł/szt. Wrodaw, tel. 071/351-75-12 
O  SIATKA powlekana, cena • 3.80 zł/m2, siatka ocyn

kowana, powlekana, cena • 4.10 zł/m2, siatka ocyn
kowana, cena • 4.50 zł/m2, dru t naciągowy 0.30 
zł/m.b., napinacze, drut montażowy. Krzyków, ul. Za
grodowa 4, tel. 071/318-98-56 81011131

'ceŜOKNl
K O P L A S T O  z P C V I  A L U ?

PRODUCENT -zadzwoń!)I 
f Tei. 071/780-32-441
Wiosną najtan ie j!!!

O  SIATKA ocynk, powlekana PCV • 4.20 zł/m2; siatka 
„goły ocynk”  • 4.50 zł/m2; siatka ocynkowana i po
wlekana PCV, z grubego drutu • 4.50 zł/m2; siatka 
zgrzewana do betonu • 2.70 zł/m2; słupki ogrodze
niowe • 13 zł/szt.; bramy standardowe z furtką • 680 
zł/kpi.; bramy kute • 200 zł/m2. „METALPLAST", Wisz
nia Mała, tel. 0603/88-26-10,071/312-74-92 82000951 

SIATKA OCIEPLENIOWA • 1.50 zl/m2. Wrodaw. tel. 342-38-86 
O  SIATKA OGRODZENIOWA powlekana, zabezpieczo

na ocynkiem i plastikiem, z wysokiej jakości drutu • 
4 zł/m2; słupki ogrodzeniowe, powlekane - od 18 
zł/szt. oraz drut naciągowy, napinacze, pręty napina
jące i inne akcesoria. Możliwość transportu. „GRA* 
NIMET” , Jaworzyna Ś l., te l. 074/858-78-54, 
074/640-57-21 80006201

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana • 
4.10 zł/m2, siatka ocynkowana • 4.50 zł/m2, drut na
ciągowy • 0.3 zł/m.b., napinacze. Krzyków, tel. 
071/318-98-56 81009871

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, w cenie 3.5-5 zł, przy większych zamó-

dają atesty i certyfikaty. Transport gratis. Wszystkie 
wyroby w cenach promocyjnych. Góra, ul. Poznań
ska 21, tel. 065/543-36-40 (fax), 0601/57-14-04 
84014641

O  SIPOREX 24 x 24 x 59 - 4.90 zł/szt., 12 x 24 x 59 • 2.65 
zł/szt., znak jakości, certyfikat, transport gratis. Góra,, 
tel. 0601/56-95-61 01024001

SIPOREX 24x24x69 cm - 4.9 zł/szt, 12x24x59 cm - 2.65 zł/szt Kie
dów, tel. 065/544-83-72,0608/10-29-14 
SIPOREX 400 szt., biały, z Milicza - 5.5 zł/szt, krawędziaki, wym. 10 x 
10 cm, różne długości - 400 zl/m3. Lubin, teł. 076/846-92-85, 
0605/44-65-57
SIPOREX 30x24x59 cm. 7,5 zł/szt. Nowa Sól, td. 068/387-6147 
SKLEJKA przeciwpoślizgowa, gr. 17 mm, 125 x 250 - 241 zi/szt Wro
daw, tel. 342-38-86
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA 6 gniazd 32 A- 300 zł, bezpieczniki (esy) 
- 8-80 zl. Wrodaw. teL 071/372-04-25 
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA kompletna, zasłająca płac budowy. - 250 
zł. Wrocław, tel. 0501/59-18-65
SŁUPKI OGRODZENIOWE z rury o średnicy 45 i 51 mm, dł. 2.1 i 2.6 
m. także ocynkowane, ceny 10-12 zł/szt. Nowe Miasteczko, td. 
076/835-09-34
SŁUPKI OGRODZENIOWE śred. 38 mm. dl. 220 cm, z daszkiem, po
malowane, 200 szt. -13 zł/słupek oraz słupki bramowe i narożne, z 
podpórkami. Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-7748 
SŁUPY BETONOWE (stronobet żerdzie), energetyczne: BSW-12m. 
ZN-12m, BSW-14m. ZN-10m -10-15 zł/szt, słupki betonowe, wym. 
20x20x450 cm. 20x20x380 cm, 20x20x350 cm, 20x20x240 on, z de
montażu • 10-15 zl/szL, płyty betonowe o wym. 5x30x190 cm - 2-3 
zl/szt., odbiór własnym transportem z Ostrowa Wlkp.. Legnica, tel. 
076/722-68-36 w weekendy. 0605/69-17-64 
SŁUPY STALOWE do konstrukcji, z dwuteownika 200, wys. 3,30 m, 7 
szt. -150 zl/szt. Świdnica, td. 0607/38-99-70 
STAL CEOWNIK gruba blacha, walki o różną średnicy - 0.70 zł/kg. 
Bystrzyca Kłodzka, td. 074/811-80-97 
O  STAL DWUTEOWNIK „180”  5 sztuk po 5.5 m, tanio 

sprzedam. Wrocław, tel. 071/361-26-85 01025281
STAL DWUTEOWNIK 280x6.5 m. cena - 0.70 zl/kg. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-53-00
STAL DWUTEOWNIK 20Ó mm x 5.5 m. cena 25 zi/mb. Pilawa Górna, 
woj. wałbrzyskie, td. 0602/45-25-95
STAL DWUTEOWNIK ceownik, teownik, różne rozmiary - 70 gr/kg
Strzelce Opolskie, td. 0608/84-75-10
STAL DWUTEOWNIK budowlany, 10 x 5 cm, dł. 5.65 m. 2 szt, -100 zł.
Wrodaw, td. 071/783-65-67.0601/15-39-62
STAL DWUTEOWNIK 120 mm, 12 m dl.. 19 szt. cena 15 zi/mb. Ze-
brzydów, td. 074/858-54-08

TARTAK CHOJNO
skład fabryczny 
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BLACHA DACHOWA

P R O D U C E N T
DŁUGOŁĘKA K. WROCŁAWIA 
uL Wrocławska 42 tel. 071 / 3151611

A M  A - B  A L E X i

W^£LEX
WROCŁAW ul.Kurkowa 25, tel.071/328 7317, 
ul.Karmelkowa 29-41 tel.071/ 364 38 00 w.314,315 
LEGNICA ul.Rataja 26 tel.076/862 37 31 
LESZNO ul.Estkowskiego 30 tel.065/ 526 80 27 

PYTAJ O  N A JB L IŻS ZE G O  DOSTAW CĘ

STAL KĄTOWNIK 120 mm, slupy 120x110 mm - 90 gr/szt Prochowi
ce. lei 076/858-44-71,0602/82-11-26 
STAL KĄTOWNIK 40 x 40 x 4 mm. dl. 1-2 mi)., cena - 0.40 zł/kg. 
Strzegom, lei. 074/855-27-46 po godz. 20 
STAL KĄTOWNIK teowniki, ceowniki. płaskowniki -1 zł/kg. Wrocław, 
lei. 345-24-14 rano
STAL TEOWNIK100 x 100, dl. 12 m x 2 szt., razem 24 mb., nowa, 
razem lub osobno, - 600 zi. Piotrów, tel. 0608/15-03-35 
STEMPLE BUDOWLANE -1.50 zł/m. Jenkowice, woj. wrocławskie, 
teł. 0603/34-87-21
STEMPLE BUDOWLANE metalowe i ocynkowane, różne wymiary (300 
szL) - 30 zl/szt. Kamienna Góra. Id. 0601/66-9543 
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe - od 1 zł/m.b„ laty dachowe, im
pregnowane - od 12  zł/m.b. Oława, lei 071/30349-20.0604/26-78-97 
STEMPLE BUDOWLANE dług. 3 m - 1 zł/m. Prochowice, tel. 
076/858-55-05
STEMPLE BUDOWLANE3m-3zVśzl Prochowice, td  076/8564010 
STEMPLE BUDOWLANE rozkręcane, ocynkowane, dug. 3 m - 75 
zl/szt. Wrodaw. lei. 071/3634049.0602/79-7903 
STEMPLE BUDOWLANE di. 2.6 m - 2.5 zł/szt. Wrodaw. tel. 
071/34641-32
STEMPLE BUDOWLANE metalowe, rozkręcane, normalne-60 ztfszt, 
ocynk • 85 zi/szt lub wynajmę -1 8  gr/szt./doba. Wrodaw. tel. 
071/399-9949.0602/334545
STEMPLE BUDOWLANE metalowe, rozsuwane, ocynkowane, prod. 
niemieckiej, 27 szL * 45 zi. Złotoryja, td. 0607/17-24-72 
STOPNIE dębowe, klejone warstwowo - 60 zl/szt. Krotoszyn, td. 
062/725-73-84
STOPNIE dębowe. 95 x 30 cm. 13 szt. - 75 zł/szt. Świdnica, td. 
0607/3849-70
STÓŁ WIBRACYJNY oraz sini ki wibracyjne, przyczepne - 600 zi. 
Wrodaw. td. 0605/114544
STROPY DREWNIANE, ŻELBETOWE lekkie, waga do 150 kg/m2. 
tanio, rabat 10%. Jelenia Góra. td. 075/755-12-24. 075/755-26-24. 
0604/474343
STYROPIAN FS15 cena 90 zlm3 oraz FS 20 cena 130 zVm3. Wro
cław. td. 0603/10-24-41
SZALUNKI ACRR01.2 m x 0,4 m - 30 i  1.5 x 0.40 m - 40 zL 1.50 x
0,60 m - 50 zi. Wrodaw, td. 0605/114544
SZALUNKI AKRO 35 sztuk. wym. 120x60 i 120x50 cm oraz narożniki
zewnętrzne i wewnętrzne. + kliny i zworniki - 80 zi/szt. Wrodaw. td.
071/36864-39
SZAMBO METALOWE 4.000-28.0001 konserwowane, stan b. dobry, 
transport Lubin. td. 076/84441-25.0606/934243 
SZTACHETY OGRODZENIOWE impregnowane, frezowane • 2 2 ztfszt 
Kamienna Góra, td. 0602/67-93-64
SZTACHETY OGRODZENIOWE sosnowe, świerkowe, heblowane, 
cena od 2 zfezL Lubin. td. 0602/7447-02 
SZTACHETY OGRODZENIOWE sosnowe, wym. 125 x 9 x 2.3 cm, 
heblowane, zaokrąr^one • 2.40 zł/szl Mąkoszyce, Id. 077/416-77-04 
pogodz. 16
SZTACHETY OGRODZENIOWE frezowane, heblowane, d  od 110 cm, 
wyrzynane -od 1.50 zł/szt. Piotrów, Id  0608/1543-35 
SZTACHETY OGRODZENIOWE - 2  zl/szt. Prochowice, tel. 
0606/394741
SZTACHETY OGRODZENIOWE i balkonowe, wym. 8 x 120 cm - 2 
zi/szt. Prochowice, td. 076/858-49-10
SZTACHETY OGRODZENIOWE sosnowe, wym. 80 x 10 x 2 cm, 600 
szL -1.50 ztfszt Świeradów Zdr.. td. 075/781-7441,0606/16-39-18 
SZTACHETY OGRODZENIOWE różne -  2.60 zł/szt. Wołów. td. 
071/389-4449
SZTACHETY OGRODZENIOWE różne wzory • 2.7 zi/szt. oraz inne 
wyroby (altanki, studnie Bp.). Wrodaw. td. 071/341-44-16W godz. 8-12, 
0600/6662-55
SZYBY hartowane, wagonowe. 86x47 x5.71 x 39x 5.52x42 x 5 cm, 
łącznie 400 szt . żaroodporne, nadają się do kominków, cena 3 zi/szt. 
Wrodaw. td. 071/339-7241
O  TARCICA sucha: dąb • 1.750 zVm3, buk • 1.350 zVm3, 

- jesion - 1.350 zł/m3, olcha • 800 zł/m3. Oława, tel. 
071/303-89-69 w godz. 8-15,0602/59-14-30 01021291 

TARCICA w ciągłej sprzedaży, sucha i mokra, więżba dachowa, domki 
drewniane, sosna - od 550 ń, jesion -1.000 zi, dąb -1.250 zl. różne 
cpubość i dugośd. Ciechów, gm. Środa Śląska, td. 0605/07-44-43 
TARCICA BUKOWA sucha. grub. 50 mm. -1.500 zi. Bystrzyca Ol., td. 
071/3034907.0605/74-1646
TARCICA BUKOWA grub. 50 mm. sucha, • 1.450 zi. Bystrzyca Oław
ska. td. 071/30349-36.0606/964046 
TARCICA BUKOWA jesionowa. 5 m3, - 760 zł /m3. Głuszyca, td. 
074/84548-73
TARCICA BUKOWA gr. 55 mm i 25 mm, cena 1.250 zi/m2, faktura 
VAT, 18% wigotnośd. Nysa, Id. 077/43349-37.0606/82-00-00 
TARCICA DĘBOWA grub. 50 mm. sucha. -1.800 zi. Bystrzyca Oław
ska. td. 071/30349-36.0606/964066 
TARCICA DĘBOWA sucha • 1.500 zi/m3. Lipiny, Id. 0501/70-3843 
TARCICA DĘBOWA sucha, gr. 25,32 i 50 cm. d. 3.5 cm oraz klejonka 
dębowa, -1.100 zł. Lubin. td. 076/844-60-48.0502/32-76-20 
TARCICA DĘBOWA sezonowana. 12 m3. gr. 5 cm. dl. 2.5 - 3.5 m, 
tylko całość. -15.000 zi. Nowogrodziec, Id  075/731-7343 po 20 
TARCICA DĘBOWA gr. 55 mm, świeża, klasa I i II. cena 900 zVm3. 
Opole. td. 0605/52-99-47
TARCICA DĘBOWA 5040 mm - 1.000 z!/m3. Strzelin, tel. 
071/392-21-10
TARCICA DĘBOWA KLONOWA czereśniowa, możliwość suszenia • 
od 800 zVm3. Wdbrzych, td. 074/845-33-47,0605/64-4148 
TARCICA JAWOROWA BRZOZOWA bukowa, mokra, cena od
370-1.300 zVm3 ♦ VAT. Głuszyca. Id. 074/84542-82,0605/36-1948 
TARCICA JESIONOWA 5040 mm - 800 zł/m3. Strzelin, td. 
071/392-21-10
TARCICA JESIONOWA grubość 55 mm, 8 m3 - 650 zt/m2. Wrodaw.
td. 071/324-22-16,0501/7641-28
TARCICA OLCHOWA - 550 zi/m3. Psary. Id. 065/544-73-80
TARCICA ŚWIERKOWA gr. 5 cm, d. 6 m - 530 zt/m3. Jawor, td.
0604/20-44-66
O  TARTAK w Oławie sprzeda tarcicę, więżbę dachową, 

krawędziaki, podłogę, boazerię, podbitkę. Impregna
cja ciśnieniowa i zanurzana. Sztachety, przecieranie 
materiałów powierzonych. Dziś zamiawiasz -  ju tro 
odb ie rasz!. Oława, u l. S iko rsk iego  10, tel. 
071/313-24-05, 071/313-88-83, 0606/12-42-14 
01026721

TAŚMOCIĄG BUDOWLANY sprawny technicznie, cena 1400 zl. Misz
kowice. td  075/7424648

TAŚMOCIĄG BUDOWLANY dł. 10.5 m. podnoszenie hydrauliczne.
sprawny, -1.700 zł. Wrzeszów, gm. Wińsko, td. 071/38944-90
URZĄDZENIE DO MONTAŻU PŁYT gipsowych, stan idedny, • 650 zi.
Wrodaw. td. 071/36340-69.0602/79-7943
WALKI STALOWE fi 17 cm. d. 130 cm - 0.5 zt/kg. Zebrzydowa. td.
075/73632-46
WCIĄGARKA BUDOWLANA do zakładania dachówki, z 'Masnym si
nikiem spalinowym, napęd hydrosilnikami, stan b. dobry, • 7.000 zi. 
Sieradz, td. 043/829-33-21,0603/68-20-20 
WCIĄGARKA BUDOWLANA PIONIER 2B150. - 800 zl. Wrodaw, td. 
071/346-23-10.0601/70-3349
WCIĄGARKA BUDOWLANA 380 V. 300 kg. stan b. dobry, plot - 650 
zl. Wrodaw. td. 071/3634049.0602/79-7943 
WCIĄGARKA BUDOWLANA DEMAG. - 1.000 zł. Wrodaw. tel. 
0603/82-06-70
WCIĄGARKA BUDOWLANA technicznie sprawna, d. słupa z wysię
gnikiem 10 m - 600 zl. Zielona Góra, td. 068/32048-95 po godz.16 
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA duży udźwig. - 500 zł. Kłodzko, td. 
074/868-27-50 po godz . 20
WCIĄGARKI BUDOWLANE 2 szt., sprawne. Wrodaw, td. 357-9842 
WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm. 150 m2. w cenie - 9 zł/m2. Wrodaw, 
Id  071/373-9079
WEŁNA MINERALNA ROCKWOOL gr. 10 cm - 6.6 zi/m. gr. 15 cm -
9.4 zł/m. Wrodaw. td. 0607/19-94-64 
WĘZEŁ BETONIARSKIRP 2 AB. 1981 r. poj. 5001. - 5.000 zł. Borów. 
Id. 0604/607344
WIBROPRASA HK4 BIS. 1998 r. krocząca, do produkqi bloczków 
betonowych, tryłinki, pustaków, krawężników, • 29.000 zi. Osieczna, 
td. 065/5354647
WIĘŹBA DACHOWA łaty. deski, cena 620 zł/m3. Opole. tel. 
0605/52-99-47
WIĘŹBA DACHOWA, deski, sezonowane - 600 zl/m2. Brzezia Łąka. 
td. 071/31442-36.0608/7049-25 po godz. 16 
WINDA BUDOWLANA udźwig 600 kg. urządzenie do produkcji ogro
dzeń betonowych, podkłady, wibratory, betoniarki. - 2.000 zł. Chełmce, 
Id. 062/761-27-11
WINDA BUDOWLANA slup składany, odchylany podest wys. 7 m, -
2.500 zl. Wrodaw. td. 071/341-3076
WKŁAD KOMINOWY do pieców gazowych, olejowych i kominków, •
540 zl. Wrodaw. td. 336-1076 lub 0605/78-22-40
WKŁADY KOMINOWE kwasoodpome (atesty), - 34 zł /m.b. Legnica
td. 076/8574145.0608/49-55-34
WŁAZ DO SZAMBA ciężki, • 100 zł. Bolesławiec, td. 075/732-1347 
WODOMIERZ nowy. -40 zl. Brzeg. Id. 0605/82-1021.077/412-7943 
WPS 250 szt -11 zi/szt. Wrodaw. td. 348-7741 
O  ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER piły do betonu, 

tarcze diamentowe, wibratory do betonu, walce gład
kie i okołkowane, części do śilników Hatz, Robin, 
Lambordini, e-mail: zenker@sisko.pl. 84015961 

ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER .skoczek’ . 1998 r.. 70 kg. stan 
b. dobry. - 2.300 zl. Bdeslawiec, tel. 0601/57-13-39 lub Niemcy. 
0049/17-46664749
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER SRX50 mało używana. • 2.400 
zł. Wdbrzych. td. 0602/83-7544
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER,.- 3.000 zl. Wrodaw, tel. 
071/325-1848.0502/61-1043
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU płyta Weber, sinik Hondy, waga 100 kg 
gotowa do pracy. Żarów, td. 0604/95-49-26 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1982 r. płytowa 4,51 sinik 1-cyl. 
Henschd, nowe poduszki, 2 biegi do przodu, stan b. dobry,-6.200 zł+ 
VAT. Wrodaw. td. 071/345-5047.0606/76-11-45 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG. 1987 r. płyta wfcracyjna. sinik 
Feiermann (po remoncie), waga 850 kg. - 7.000 zl+VAT. Chojnów, td. 
076/81962-27.0602/66-79-96.0604/08-5645 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1995 r. 200 kg, sinic Hatz (de- 
seł). rewers, stan b. dobry - 4.200 zł. Bolesławiec, td. 0603/10-25-21, 
Niemcy, td. 0049/17-46406749
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1996 r. 180 kg. sinik diesel 
Hatz. stan b. dobry - 4.100 zł. Bolesławiec, td. 0601/57-1349 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG. 1996 r., benzyna .skoczek’, stan 
b. dobry, - 2.100 zł. Bdeslawiec, tel. 0603/1025-21 lub Niemcy, 
0049/17-47-71-21-78
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMANN 4020,1996 r. płytowa 400 kg 
rewers, diesel. Hatz-Supra. stan b. dobry, - 7.300 zl lub zamienię. Strze
lin, td. 0604/164540
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER. 1998 r. 105 kg. desd. stan b. 
dobry, - 3.700 zł. Bolesławiec, td. 0601/57-1349 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER. 1998 r.. diesel 300 kg, mak) 
używana, technicznie sprawna. - 2.500 zł. Wrocław, td. 0603/704041 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG. 1999 r. 235 kg, sinik diesd Hatz. 
• 5.700 zl. Bolesławiec, td. 0601/57-13-39 
ZAMIENIĘ STYROPIAN FS 15 gr. 6 cm, na gr. 10 cm. Wrocław, tel. 
32541-31
ZAWIASY MOSIĘŻNE wahadowe. 150 mm -15 zl/szt. Wrocław, td. 
071/34143-55
ZBIORNIK NA SZAMB015.0001. Bolesławiec, teł. 075/73443-30
ZBIORNIK NA SZAMBO poj. 13001.20001.40001.70001 - od 200 do
800 zł. Osecznica, td. 075/731-22-77 po godz. 17
ZBIORNIK NA SZAMBO stalowy, poj. 300001. - 4.000 zl. Wrodaw. td.
071/349-3342,0502/59-51-80
ZBIORNIK NA SZAMBO 26 tys. I - 2.800 zł. 13 tys. I -1.700 zł. Wro
cław. td. 345-71-06.0603/301342
ZBIORNIK NA SZAMBO grub. 4 cm. zaizolowany, stalowy, poj. 26 m3, 
- 3.500 zł. Wrodaw. td. 0601/7243-23.
ZBIORNIKI NA SZAMBO stalowe. 5.000 I. - 1.000 zi. Żagań. td. 
068/477-74-20
ŻURAW OKIENNY. • 700 zł. Wrodaw. td. 325-1542 
ŻWIR pospółka. 27 (on. • 700 zl. Leszno, td. 065/52941-96

SPRZĘT SPORTOWO- 
TURYSTYCZNY

BASEN wym. 9 x 4.5 m, cena nowego 14.000 zl, - 6.800 zł. Legnica, 
td. 0601/57-4087
BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER Mauser M-96. kd. 7 x 64. luneta Ta- 
sco, lufo poligonalna, stan b. dobry, - 3.800 zl. Lubań. td. 075/721-4074 
BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER FN BROWNING automat kdiber 
30-06, luneta 6x42, zeiss, montaż hakowy, 2 magazynki, futerał, amu
nicja. - 3.500 zl. Praszka, td. 034/35027-97

BRON SPORTOWA do gry w Paintball, półautomat. Sheridan XTS, 
prod. USA - 800 zl. Wrocław, td. 322-19-51 
BROŃ SPORTOWA WIATRÓWKA IŻ38 duga. 4,6 mm, - 250 zl lub 
zamienię na kosiarkę spalinową. Chojnów, td. 0603/43-36-98 
BUTY DO GRY W GOLFA nowe. biało-czarne, rozm. 38. -150 zł. Wro
cław, td. 071/787-4028
BUTY DO JAZDY KONNEJ oficerki, rozmiar 41, stan b. dobry, z pra
widłami, - 200 zł. Wrocław, tel. 0606/33-84-94 
DESKA SNOWBOARDOWA nowa. - 350 zł. Wrocław, tei. 
0608/72-76-40
DESKA WINDSURFINGOWA MISTRAL Take Off, 314 cm, szeroki tył, 
dwa stateczniki, stopki, żagid Fanatic 6,2 m2, żagiel 4,4 m2, maszt 
składany, dwa bomy, -1.100 zł i FANATIC Fun Speed, 320 cm. mie
czowa. stopki, wyporność 1601, żagiel 6.5 m2 dwa rotatory, żagiel 5.5 
m2, maszt dzielony, bom klamrowy, regulowany, • 1.200 zł. Jelenia Góra. 
td. 075/71342-42,0604/89-53-79
DESKA WINDSURFINGOWA HI-FLY 333. - 650 zl. Jelenia Góra. Id. 
075/644-91-04
DESKA WINDSURFINGOWA Kieper 320m. 1601 + maszt i bom. klam
ra, dwa żagle, - 9.000 zł. Legnica, td. 076/727-77-13.0608/0642-72 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC RAT 1051. 295 m + inne. • 
400 zl. Legnica, td. 076/727-77-13,0608/0642-72 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BAT 325 cm, 1601. żagid. bom 
na klamrę, maszt dzidony. 96 r., stan b. dobry, cena -1.700 zl, Mistral 
Shreder -1000 zł. Legnica, td. 076/72147-19.0602/82-1344 
DESKA WINDSURFINGOWA ALPHA 200 FF Austria, cały kpi. + pian
ka męska, szczupła 180 cm Martin Titanium + buty 42 rozm. + ręka
wiczki, z 2000 r. • 820 zł. Strzdce Opolskie, tel. 077/46142-21, 
0604/1042-34
DESKA WINDSURFINGOWA Seatrend Race 271.1021 + Fin -1.450 
zl, F2 Bucit 295,1141 + Fin - 900 zł. Neic Prype Ultralight. 7.9 -1.200 zł. 
Gybe - 630 zł. Wrocław, td. 0603/009147 
DESKA WINDSURFINGOWA COBRA, d. 2.75 m. 901, maszt dzido
nyi 4.65 m2 żagla. - 2.000 zł i FANATIC d. 3.6 m, żagid 5.9 m2. mie
czowa - 700 zł. Wrodaw, td. 0606/9643-34 
DESKA WINDSURFINGOWA .BIG-TECHNO". - 2.400 zł. Wrodaw. tel. 
0502/2747-47
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BEE 285,1241. stopa masz
tu. statecznik, 1999 r., stan idedny -1.500 zł, pędnik, żagid GUN, 6.5 
m2. monofilm, bom Vario, maszt 4,90 m, stan idedny - 900 zł, żagid
9.5 m2. monofilm -150 zł. żagid. 4,3 m2,-monofilm -180 zl. żagid. 7 
m2, monofilm. -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/36144-39,0603/5015-37 
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC LITE-BAT 320 cm. 160 litrów, 
pędnik, 6 m2, bom z klamrą, maszt 2-częściowy, -1.600 zł. Wrodaw, 
tel. 071/361-64-39,0603/501547
DESKA WINDSURFINGOWA KLEPPER 295 cm. - 850 zł i W1NDGLI- 
DER dla początkujących, - 500 zł. Wrodaw, tel. 0602/324344 
DESKA WINDSURFINGOWA F2COMET 315 cm. 1491,10.4 kg. stan 
b. dobry. -1.900 zł. Wrodaw. td. 36144-39.0603/5015-37 
DESKA WINDSURFINGOWA F2 XANTOS 310 cm. 1491. pokrowiec. 
-1.700 zł i F2 SPUTNIK 285 cm. 1151. -1.400 zl. Wrodaw. td. 36144-39. 
0603/501547
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BEE 1641.294 cm. stan ide
alny. - 2.200 zł. Wrocław, td. 361-64-39.0603/5015-37 
DO WYNAJĘCIA STÓŁ BILARDOWY Ostopowy. prod. zachodniej, 
zarobkowy -150 zl/nvc. Lubań. td. 075/64032-21.0604/5142-70 
DRABINY GIMNASTYCZNE rehabilitacyjne, wys. 235 cm. transport. - 
160 zł. Polanica, td. 074/681-1018
DUBELTÓWKA MERKEL kaliber 12. - 600 zl. Kamienna Góra. td. 
075/7444240.0602/8041-36
ECHOSONDA WD 128 nowa, prod. USA. • 1 200 zl. Nysa. td. 
0605/2058-36
HANTLE BRAMSE. Legnica td. 076/862-1547 
HULAJNOGI nowe. z pokrowcem, aluminiowe, ze świecącym kółkiem, 
różne kolory. - 80 zl. Wrodaw. td. 3207077 
KAJAK jednoosobowy. prod.vrioskiej. z żywicy poliestrowej, b. lekki, 
żółto-ziełony metalic. z siedziskiem, nadaje się do przewożenia na ba
gażniku samochodowym • 650 zł. Nysa. tel. 077/435-54-13, 
0603/107142
KAJAK 2-osobowy, pneumatyczny, wiosła. - 300 zł. Oleśnica, td. 
071/3984141
KAJAK dmuchany. 2-osobowy, 5-komorowy. nowy. zapakowany, - 250 
zl. Psary. td. 071/3874026
KAJAK gumowy, produkcji francuskiej. 2 osobowy + dziecko z kapo
kiem, pompkąi z wiosłem, cena 280 zł, dzwonić od pon. do pt. Wro
cław. td. 333-75-75
KUE DO GRY W GOLFA komplet torba i wózek. • 1.200 zi. Mochy, td. 
065/54941-85
KUE DO GOLFA oraz torba, wózek i piłki - 250 zl. Wrodaw. td. 
071/3474146
KOŁOWROTEK OKUMA. - 20 zł. Namysłów, td. 0503/63-9644 
KRĄŻEK DO SZTANG115 kg (3 szt) i 20 kg (4 szt.) wraz ze stojaka
mi. -1.000 zł. Wrodaw. td. 0601/7147-78 
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ pneumatyczną. Wrocław, tel. 
0502/504013
KUPIĘ BUTLĘ DO NURKOWANIA pojemność 15-18 Strów, nie star
szą niż 4 lata. Wrocław, td. 782-22-99 
KUPIĘ KAPOK. Wałbrzych, Id. 0603/09-1021 
KUPIĘ ŁYŻWOROLKI rozmiar 39/40, kauczukowe kółka, w bardzo 
dobrym stanie. Wrocław, td. 0607/4442-00 - 
KUPIĘ MASZT duminiowy i żagle dakronowe, stan dobry, do'Omegi. 
Legnica td. 0603*604246
KUPIĘ MASZT WINDSURFINGOWY d. 4.6 m. 25IMCS. do 400 złr 
Opde. td. 0602/27-12-43.077/454-1448 
KUPIĘ PISTOLET kd. 9 mm. Para CZ75 lub podobny, lub minimum 4* 
lub rewolwer 6*. kd. 0.38. oferty tylko od osób posiadających zezwole
nie na broń. Wrocław, td. 0603/64-1641 
KUPIĘ PONTON (nie z ceraty), na wczasy nad morze, na 2 łub 3 oso
by, w cenie do 150 zł. Wrocław, td. 071/34341-91.0601/5030-54 
KUPIĘ PONTON WĘDKARSKI z podłogą, stan b. dobry, w cenie do 
250 zł. Brzeg. td. 077/41643-97
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY 012-osobowy. z twardym dnem. Wro
cław. td. 0602/57-9030
KUPIĘ PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ławeczka z reg. kąta. ze stojakiem, 
hantle. sztanga z obciążeniem, sztanga łamana. Wrodaw, tel. 
0503/92-7060
KUPIĘ ROWER TRENINGOWY REHABILITACYJNY w stanie b. do
brym, z komputerem i czytnikiem kalorii, funkcją pomiaru pulsu, pręd- 
kośd, itp. Oleśnica, td. 0503/7072-35 
KUPIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY DO ŁODZI łódź 4m. Zielona Góra, td. 
0607/74-4441
KUPIĘ SPRZĘT DO SIŁOWNI: hantle. ławkę, sztangę. ciężary i inne 
przyrządy do ćwiczeń. Namysłów, td. 077/4102348 prosić Daniela 
KUPIĘ STÓŁ DO TENISA stan b. dobry. Legnica, td. 0605/42-15-56 
KUPIĘ ZAMRAŻARKI DO LODÓW, MROŻONEK używane, z rozsu
waną szybą (z góry), 250-600 litrów. Oleśnica td. 0503/8092-39 
LODÓWKA SAMOCHODOWA ,Elektrobox Techno Ice’ . 221. nie uży
wana. - 350 zł. Wrodaw, tel. 343-84-58 w. 50, w godz. 10-18, 
0606/14-3098
LODŹ MOTOROWA biało-czerwona, kabinowa, miejsce do spada + 
przyczepa łamana, sinik Chrysler, 115 KM. - 24.000 ń  lub zamienię na 
samochód, najchętniej diesla. Radwanice, td. 071/311-7015 
LODŹ MOTOROWA MVA, 1995 r. sinik Mercury. 30 KM. pełne wypo
sażenie + laweta, przystawka do sportów wodnych, zarejestrowana, 
opłacona, - 6.000 zł. Wrocław, td. 0501/62-4039 
ŁÓDŹ MOTOROWA do remontu, sinik 40 KM. elektron, rozruch. - 3.800 
zł. Bolesławiec, td. 0606/9442-90
ŁÓDŹ NORTON niezatapidna, zarejestrowana, -1.300 zł. Lubań, td. 
075/721-3049 ,
ŁÓDŹ MOTOROWA. 1000 ccm piękna łódź z mahoniu, da konesera 
dno z polistyrenu, 4 osobowa + zapasowy silnik 1.8 OHC. napęd śru
bowy. stan idealny. - 9.900 zł lub zamienię na samochód. Dzierżoniów, 
td. 074/8324747
ŁÓDŹ MOTOROWA z sinikiem Wicher i Johnson, stan b. dobry, silniki 
sprawne. -4.500 zl. Legnica, td. 076/854-4026.0600/214347 
ŁÓDŹ MOTOROWA kabinowa, biała, bez sinika d. 7 m. • 8.500 zł. 
Nysa, td. 0602/8348-12
ŁÓDŹ MOTOROWA prod. niemieckiej, siniki 203040 KM. z przycze
pą - 4.000 zl. Opole. tel. 0501/8344-39 
ŁÓDŹ MOTOROWA d. 550 cm, Oosobowa silnik stacjonarny, kie
rownica, manetka gazu. 60 KM, wózek, - 5.800 zł. Świdnica, td. 
0601/796742
ŁÓDŹ WĘDKARSKA + przyczepa, • 1.500 zl. Skoroszów, tel. 
062/7814246
ŁÓDŹ WĘDKARSKA 3-osobowa, długie wiosła, możliwość montażu 
sinika, stan bardzo dobry. -1.300 zi. Wałbrzych, td. 074/841-06-35, 
0600/309146
ŁÓDŹ WĘDKARSKA d. 2.6 m. szer. 1.2 m, płaskie dno, żywiczna 
stan surowy. - 550 zł. Wschowa, td. 0606/64-5045 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA DREWNIANA nowa. 350x120x40 cm. kratki. + 
wiosła, - 500 zł. Przemków, td. 076/831-9077.0604/66-04-86 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA STYNKA11 składana. - 300 zł. Wałbrzych, td. 
074/8414448
ŁÓDŹ ŻAGLOWA plastikowa, żagiel 12 m2. maszt dzidony, plandeka 
wózek, - 3.500 zł. Wrodaw, td. 0606/9003-34 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA BEZ-2d. 4.3 m. szer. 1.8 m. wys. 1.05 m,-2.000 zł. 
Kotlin, td. 071/367-9242
ŁÓDŹ ŻAGLOWA OPTYMIST bez żagla, przystosowana do wędko
wania + przyczepka. -1.000 zł. Borów, td. 071/393-3046 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA TIKI wys. masztu 5 m, pow. żagla 9.5 m2, fok, wy
posażenie. • 2.000 zł. Świeradów Zdrój. teł. 075/78443-88 
ŁYŻWOROLKI nowe, rozmiar 39, kółka kauczukowe - 90 zł. Wrocław, 
td. 0609/4944-35

ŁYŻWOROLKI K 2 FATTY z ochraniaczami i kaskiem, - 450 zl. Wro
cław, tel. 071/341-21-14.065/5201032 prosić Jacka 
ŁYŻWOROLKI ROCER MADRID rożni. 45. - 100 Zł. Wrocław, td. 
0604/803028 '
MASZYNA DO PODAWANIA PIŁEK TENISOWYCH, - 950 zl. Wro
cław. tel. 071/33841-12
MOTOLOTNIA 1-osobowa, skrzydło Lotus III, silnik Trabant technicz
nie sprawna, idealna do nauki, pokrowiec na skrzydło, • 3.200 zł. Po
lkowice, td. 0502/394088
MOTOLTNIA1-osobowa. + skrzydło, sinik Trabanta, - 5.000 zł. Legni
ca. td. 076/86031-28,076/8603441 
NAMIOT REDA-LUX 4-osobowy, tropie, 2 sypialnie, część gospodar
cza. pokrycie bawełniane, wym. 2.60 x 4.20 x 2 m, - 450 zl. Dzierżo
niów, td. 074/831̂ 21-92 po godz. 16
NAMIOT, typu .domek’, 4-osobowy, z dodatkową przystawką kuchen
ną przedsionkiem, mało używany, stan b. dobry, - 700 zł. Wrodaw, tel. 
071/32147-21
NAMIOT typu domek, 2 sypialnie, - 600 zl. Wrodaw. tel. 071/37072-52 
NAMIOT IGLOO nowy. z tropikiem, - 240 zł. Bolesławiec, tel. 
075/7344016
NAMIOT IGLOO ONTARIO III 3-osobowy. firmowy, high-peak, wodo- 
odpomość 1000 mm. nowy. - 220 zł. Oleśnica tel. 071/398-86-88 po 
godz. 15
NAMIOT IGLOO 2-osobowy, prod. niemieckiej, nowy. 5 szt. -120 zł/szt. 
Wrocław, td. 0605/9542-06
NAMIOT IGLOO 3 nowy. 240 x 210 cm. wys. 130 crń. -195 zl. Wro
cław. td. 37344-81,0604/074949
NAMIOT WOJSKOWY duży. Ookienny. stan b. dobry. -1.800 zł. Wro
cław. td. 071/3734348
PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80110 kg, stan b. dobry, - 2.400 
zł. Wrodaw, td. 071/361-52-50,0601/502045 
PARALOTNIA VOYAGER PL-12,1995 r. masa startowa 90100 kg 
stan dobry. -1.900 2ł. Wrodaw. tel. 071/3724349 
PLANY TRENINGOWE z najlepszych siowni .House of musełe*. opi
sy ćwiczeń, tabela idednych proporcji, opisy wszystkich sterydów, 
ćwiczenia da kobiet. - 201. Leszno, td. 0606/104071 
PLECAK WOJSKOWY torba, chlebak, itp.. w cenie 10-85 zł/szt. Wro
daw, td. 071/3624093,0605/7057-97 
PONTON 3-osobowy. Okomorowy. wiosła. - 300 zl. Oleśnica, td. 
071/3905141
PONTON 2-osobowy, z mocowaniem na sinik + wiosła oryginalne. • 
490 zł. Psary. td. 071/3874026
PONTON 2-osobowy -190 zł. 0.4-osobowy - 250 zl. Wrocław, td. 
0603/404094.
PONTON. 1998 r. d. 3,5 m, twarda podoga z szybą, sinik 4 KM Jon- 
son,- 4.500 zl. Wrodaw. td. 3601042 - 
PONTON WĘDKARSKI 2-, 3-osobowy, 4-komorowy. z grubego two
rzywa, cena 150230 zl. Psary. td. 071/387-8026 
PONTON WĘDKARSKI stan b. dobry. - 130 zł. Wrodaw. tel. 
071/787-34-06
PONTON WOJSKOWY kompletny + sinik Jonson 3.5 KM. -1.500 zł. 
Opde. td. 077/4509025 w godz. 10-17,0600/52-7149 
PONTON ZODIAC gumowy, z deską do mocowania sinika, wypor
ność 250 kg, 1-osobowy + sinik,-750 zł. Wrodaw, td. 071/33085-60, 
0605/51-94-24

PONTONY -KAJAKI DMUCHANE
• Namioty turystyczne, nicmicckic, firmowe: igloo 

od 130 zł, tunelowe, domki, w illowe, z bawełny lub 
z nylonu, 2-,6-osob., 1-,3-sypialnianc, namioty do 
busów, vanów

* Materace welurowe (grube): l-osob. - 38 zl,
2-osob. - 70 zl, 3 osob. - i 50 zł i inne gumowe, sofy
2-osob. składane + 2 poduszki -  .100 zł

s Baseny rozporowe pompowane: owal, kolo, pro
stokąt, np. 260x 163x53 - 99 zł 

>• Sprzedaż Wrocław, ul. Karkonoska 45 (teren Po- 
Imozbytu obok stacji ESSO, 2 km od autostrady), 
tel./fax 071/366-22-12, kom. 0-601 469 184 

► Sprzedaż Wrocław, ul. Kosmonautów przy trasie na

SLubin przed Wrocław-Lcśnicą. tel. 071/351-56-03, 
kom. 0-603 502 453 V

OP012087 f

O  PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ : Atlas Kettler ■ 900 zl, 
Alex - 600 zł, stepper - 200 zł, wioślarz • 200 zł, ławka 
- 200 zł, bieżnia mech. • 350 zł, sztanga -100 zł, rower 
„Mars”  • 250 zł, rower „Kettler”  Ex -1.700 zł, bieżnia 
el. „Kettler Marathon" • 3.600 zł, kije do golfa • 100 
zł/szt. i inne wyposażenie s iłowni. Legnica, tel. 
076/866-34-07 84014551

PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ WIOSŁA z licznikiem. • 280 A  ŁAWECZ
KA cena -120 zł.. BIEŻNIA, - 280 zł. Legnica, td. 076/862-1547 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ atlas i stepper BH Fitnes, mało używany, 
stan bardzo dobry, -1.200 zł. Sosnówka, td. 075/761-04-24 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ROMET-WIOŚLARZ regulacja oporo wio
słowania. mało używany, - 200 zl. Świdnica, td. 074/85340-59 
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ : stół pionizacyjoy Kettler - 280 zł, wio
ślarz z licznikiem • 300 zł. hantle 7.8 i 8.5 kg -130 zł. ławeczka Kettler 
-130 zł. bieżnia z twisterem - 280 zł, stepper z twisterem • 280 zł. 
Legnica td. 076/862-1547
ROWER TRENINGOWY KETTLER kompletny, nowy. - 340 zl. Gło
gów. td. 076/8344034
ROWER TRENINGOWY. • 250 zł. Legnica, td. 076/862-1047 
ROWER TRENINGOWY komputer, stan b. dobry, -  300 zł. Sobótka, 
td. 0606/2047-10
ROWER WODNY 1-osobowy, - 500 zl. Oleśnica, td. 071/3905141 
SEJF NA BROŃ MYŚLIWSKĄ. - 300 zł. Wrodaw. td. 0605/254016, 
071/3603643
SILNIK do motorówki Fischer Man, Evervude, 6.5 KM, z osprzętem, 
nie używany w kraju, cena -1.550 zł. Złotoryja, td. 076/878-34-34 po 
gódz. 18
SILNIK CHRAYSLER do lodzi, moc 70 PS. - 5.200 zł. Milicz, td. 
071/384-91-27
SILNIK DO ŁODZI 45 kW. stan dobry. - 2.500 zl. Legnica, tel. 
076/8544042.0603/974070

SKLEP WINDSURFINGOWY

MALI BU
SZKOLĄ, SERWIS ŻAGLI, ul. Dokerska 30 (pawilon) 
TEL. 071/353-53-54,0-603 677 747

OPOH281

SILNIK DO ŁODZI ELEKTRYCZNY 2 biegi, śruba w tunelu, strumie
niowy + akumulator 120 Ah. - 900 zł. Lubin. tel. 076/844-7340 
SILNIK DO ŁODZI ENVIRUDE 9 KM, - 850 zl Wrocław, td. 
071/35141-96
SILNIK DO ŁODZI EVINKOM .60*. -1.500 zł. Jdcz-Laskowice. td. 
071/3184073
SILNIK DO ŁODZI EVINRUDE 9 KM, zaburtowy. - 900 zi. Leszno, td. 
065/5344743
SILNIK DO ŁODZI EYINRUDE 40 KM. - 1.600 zl. Wrodaw, td. 
0601/705053
SILNIK DO ŁODZI EVINRUDE, 1990 r. 60 KM. manetka ciągła-3400 
zł, Yamaha 9.9 KM. 2000 r.?4-suw, d . rozruch - 5.5Ó0 zł.Mariner 25 
KM -5.500 zł. Yamaha 4 KM -1400 zł. Legnica, tel 0600/324010 
SILNIK DO ŁODZI MERCURY .60’, - .1.500 zł. Jdcz-Laskowice, td  
071/3184073 :
SILNIK DO ŁODZI MERCURY w całośd lub na częśd, -1.500 zł. Wro
daw. td. 0501/624049
SILNIK DO ŁODZI SALUT M. - 400 zl. Wałbrzych, teł. 074/841 -84-38 
SILNIK DO ŁODZI Z1YNDAD stan b. dobry. - 550. zł. Wrodaw. td. 
071/3624541
SIODŁO DO JAZDY KONNEJ LORD EXPERT prod. niemieckiej, czar
ne, stan idedny, - 600 zł. Wrodaw, td. 0608/805745 
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry, cena do uzgodnienia 
-1.500 zł. Wrodaw. td. 0602/57-9030 .
SKUTER WODNY produkcji polskiej, bez sinika. -1.000 zi lub zamie
nię na łódź z dopłatą. Brzeg. td. 0604/37-71 -22 
SKUTER WODNY KAWASAKI, 1997 r. 100 KM, z wózkiem ♦ narty 
wodne, - 20.000 zł. Wrodaw. td. 0605/1057-33 
SKUTER WODNY YAMAHA 750,1997 r. stan b. dobry, 3-osobowy. 
możliwość pociągnięcia narciarza, oryg. przyczepka mało używany. -
16.000 zł. Wrocław, td. 0604/444070 
SPRZĘT DO NURKOWANIA, - 4.000 zł. Bielawa, td. 0602/74-34-71 
STÓŁ BILARDOWY zachodni, stan idedny. 2-stopowy, - 2.300 zl. 
Wrocław, td. 071/3634013

STÓŁ DO PING-PONGA KETTLER modd Nordkap, stan idedny.
możliwy dowóz. - 700 zł.., td. 0502/907028
STÓŁ DO PING-PONGA. - 300 zł. Góra. td. 065/54348*01.
0605/0942-12
STÓŁ DO PING-PONGA KETTLER stan b. dobry, - 500 zł. Miicz. td. 
0609/407941,0608/5746-95
STÓŁ PIONIZACY JNY KETTLER do ćwiaczeń kręgosłupa, cena - 280 
zł. Legnica, td. 076/862-1547
TOALETA TURYSTYCZNA KOBRA chemiczna, idedna do.kempin- 
gu. namiotu, stan idedny. -180 zl. Głogów, td. 076/83446-34 
UBRANIA SPORTOWE oryginalne, renomowanych firm. cena 50300 
zl/szt. Zielona Góra. td. 0600/203241 .
WĘDKA OKUMA d. 4 m. - 20 zł. Namysłów, td. 0503/609064 
WIOSŁO 2-stronne, do kajaka lub lodzi, - 20 zl.., td. 071/39347-74 
WÓZEK DO MOTOLOTN11 -osobowy, stań dobry, - 3.000 zł. Legnica 
td. 076/8524075,0603/507240
WYPOSAŻENIE KORTU TENISOWEGO od 1.500 zł. Głogów, td. 
076/83342-35
WYPOSAŻENIE KRĘGIELNI EURO-BOVLING + montaż, projekt •
22.000 zl. Karpacz, tel. 075/761-31-98.0605/2041,73 
ZAMIENIĘ PISTOLET COMPAKT CZ-75.1994 r. ostry, kd. 9 mm pa
rabellum, mało używany, na szczeniaka sznaucera średniego lub ol
brzyma, z rodowodem, czamy albo na telefon komórkowy Nokia 7110.
8210,8850, Siemens SL45, oferty tylko od osób z uprawnieniami. Bo
lesławiec, td. 0503/307544
ŻAGIEL dla dziecka. 2.6 m2. bom, maszt aluminiowy, • 450 zł oraz 8.5, 
9.2, 44  m2, ceny 150-200 zł. Wrocław, tel. 071/36144-39. 
0603/501547
ŻAGIEL DO DESKI SURFINGOWEJ z pokrowcem, nowy. -150 zł 
Kłodzko, td. 074/867-8070
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY NEIL PRYDE DIABLO pow. 7.7 m2. 
modd 2000 r.. stan b. dobry -1350 zl oraz Rauschwind .Vertigo dud 
cam’, pow. 5.1 m2, stan dobry - 400 zl. Leszno, tel. 065/52021-83 
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY PACIFIC 9.1 m2. - 800 zł. Wrodaw, td. 
071/3301059
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY VAMP FAN 7.0,1999 r. nowy. - 600 zl. 
Głogów, td. 0607/14-1092

TURYSTYKA
•  .TROJANOWSKI'nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 osobowe z 

łazienkami, telefonami, TV sd, barek, restauracja, bilard, sauna, 
solarium, siłownia, parking, NISKIE CENY, www.trojanowski.ta.pl. 
., td. 059/814-8945 i 8144944' 99000000

•  ALE OKAZJA! weekendowy wyjazd do Pragi w promocyjnej ce
nie 139 zł (z VAT), w cenie nodeg ze śniadaniem, przejazd lux 
autokarem, opieka pilota. 2-dniowe zwiedzanie miasta, ubezpie
czenie. „WRATISLAVIA TRAVEL’ , Wrocław, d. Gwarna 21, td. 
071/7809049 99000001

O  ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE ■ Świnoujście ■ kwa- 
tery prywatne, komfortowe warunki, blisko morza • 
od 15 zł/doba. http://www.republika.pl/bogzab. Rezer
wacja, Wrocław, e-mail: bogza@poczta.onet.pl, tel. 
071/341-33-54,0607/13-544 6 01023051

O  AC/OC PZU, WARTA, SAMOPOMOC pakiety, zielona 
karta gratis, przy zniżce 30% dodatkowo upust przy 
AC 30%, możliwość dojazdu do domu klienta, rów
nież ubezpieczenia mieszkań, życia • NW, II/III filar. 
Wrocław, tel. 071/332-38-70, 0501/2342-39 

O  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieżyniu 
(blisko Krzywina • woj. wielkopolskie) zaprasza na 
weekendy i wczasy • w ofercie jazda konna, kuchnia 
domowa, w oko licy  lasy i jeziora . Bieżyń, tel. 
065/517-75-46 25000191

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Stobrawski Park Krajobra
zowy, kąpielisko 1 km. możliwość wędkowania, grilowanie, możliwość 
wyżywienia. - 20 zł /osobę na dobę. Dąbrówka Ddna, gm. Pokój, td. 
077/46062-51 ; ' ' r -
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pensjonat w Drohiczynie 
n. Bugiem, lasy. plaża, rzeka • zaprasza na wczasy, kolonie, zieloną 
szkołę - 35 zł/osoba (z wyżywieniem). Drohiczyn, teł. 085/6507042, 
0602/700843
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO stadnina, w Gliniku k. 
Skwierzyny (woj. lubuskie), zakwaterowanie w pokojach kameralnych 
+ całodzienne, domowe jedzenie - 2030 zVosoba/doba. przejażdżka 
konna - 10 zł/godz. Glinik k. Skwierzyny, tel. 095/720-11-39, 
0604/41-11-11
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Wałbrzyskich, 
bardzo dobre warunki, malownicze tereny, zalew, las. stawy rybne, 
zabytki, cena - 20 zł/osobę/dobę. Grzędy Górne, gm Czamy Bór, tel. 
074/84541-83
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Jamołtowie, na Mazu
rach. cisza, las, pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami, pełne domowe 
wyżywienie (własne warzywa i wyroby wędliniarskie), duży taras z gril
lem, sala TV z kominkiem, boisko do siatkówki i minikoszykówki, uni
kalny szlak wodny -40 zł/os. Jamołtowo, td. 089/75011-14 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w górach, w okd. Szklar
skiej Poręby, komfortowe warunki, możliwe wyżywienie, parking, łasy, 
łąki. trasy rowerowe i turystyczne - 30 zł/osoba, e-mail: farma69@po- 
land.pl. Kopaniec69, td. 075/754-14-33 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO do wynajęcia pokoje. 
2,4-osobowe, łazienka kuchnia -1020 zł/osobę. Ligota Widka. td. 
0601/16-7029
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO z pięknymi krajobrazami, 
u podnórza Gór Świętokrzyskich, nodeg+wyżywienie- 45 zł/osobę/do
bę. Łagów. td. 041/30448-35,0605/92-1090 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTW01 km od Karpacza (Śdę- 
gny), 2 pokoje 3,4-osobowe, grill, boisko, blisko trasy turystyczne, kor
ty tenisowe. .Western City*, baseny, cena - 20 zł zt/osobę/dobę. Mi
ków, gm. Podgórzyn, td. 075/7614340 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO • Niegoszcz k. Mielna nad 
morzem, do wynajęcia pokoje 2-, O i 4-osobowe. kuchnia, w.c., łazien
ka parking, od zaraz do listopada w sezonie - 22 zł, poza sezonem - 
18 zt/osoba/doba. Niegoszcz 10, gm. Mielno, td. 094/31091-95 
AGROTURYSTYCZNE GOS POD ARSTWO .Beatus* zaprasza w góry. 
na jazdę konną rowery, dom wdno stojący, przy lesie, pokoje 2-oso- 
bowe, kuchnia, łazienka, stawy, parking, cena 2025 zł/os. Ołszyniec, 

'  tel. 074/8403347 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Osiecznej k. Leszna 
zaprasza na wczasy i weekendy, w ofercie nauka i jazda konna, węd
karstwo, biesiady przy ognisku, przy własnym zespole muzycznym, 
cena -15 zl/osobę/dobę. Osieczna teł. 065/53541-70 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO wypoczynek nad jeziorem 
Pdcz w Woj. gorzowskim, oferujemy pokoje 2 i 3-osobowe. pełne do
mowe wyżywienie lub bez, plac zabaw da dzied, piękna okolica - 25 
zł/dobę. Pełczyce, td. 095/76054-77 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w okd. lasów i zalewu, 
na uboczu, cisza duży ogród, leżaki, grill, ognisko, huśtawka piaskow
nica, wędkowanie, kuchnia z wyposażeniem, łazienka, możliwość do
mowego wyżywienia -15 zł/doba, wyżywienie • 20 zł. Piotrówka k. 
Kępna. tel. 062/781-54-34
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w barokowym pałacyku 
w Górach Stołowych, w Sutetach, komnaty z łazienkami, salon 120 m2 
z plafonem, kominki, park. psy myśliwskie, parking, 4 km od przejścia 
granicznego w Tłumaczowie, ceny 3035 zi/doba od osoby. Ścinawka 
Średnia gm. Radków, td. 074/871-17-11.0602/31-91-94 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO wiejska zagroda. 3 km od 
morza, pokoje 2,3,4-osobowe, kuchnia do dyspozycji, miejsce na sa
mochód i grilla, mleko gratis • 15 zł/osoba, poza sezonem. Świerzno, 
gm Gostyń, td. 0606/494046
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pokoje 2.3 i 4-osobowe. 
z łazienkami, w Górach Sowich, trasy turystyczne, łasy, woda. spokój, 
nocleg • 20 zl/doba od osoby, wyżywienie domowe - 25 zł/doba od 
osoby. Wdim, td. 074/8407057
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO domek wdno stpjący. w 
pdni wyposażony, kuchnia WC, TV SAT, atrakcyjna łokdizacja w Gó
rach Sowich, do wynajęcia na weekendy i urlopy, do dyspozycji kucyk 
nieodpłatnie, cena dorośli • 25 zi/osoba/doba. dzied do 10 Id -10 zl. 
Wdibórz, td. 0607/405748
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO do wynajęcia samodziel
ny pokój Z kuchnią na wsi, dla 2 osób, na okres 4 mies.. lasy. rzeka. 1 
km od jeziora 30 km od Leszna - 2.000 zł (płatne j .  gór/). Wrodaw, 
td. 0608/144045
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE nad stawa

mi, zaprasza na weekendy i wczasy oraz bezpłatne wędkowa
nie. w malowniczo położonym obiekcie otoczonym stawami, la
sem i dszą do dyspozycji sala taneczna, kominkowa, rekreacyj
na. taras widokowy, sprzęt pływający, serwujemy posiłki domo
we, cena 2545 zl/doba. Gryfów śląski, teł. 075/781-2641. 
075/7814841 (fex), 0606/5034-28 99000001

•  AGROTURYSTYKA - atrakcyjne miejsce na wypoczynek w gó
rach. na wsi. wśrod ciszy i zieleni, w parku krajobrazowym, nie
daleko Jaskinia Niedźwiedzia, wyciąg widokowy, kryty basen, 
pstrągi, trasy wycieczkowe piesze i rowerowe, do dyspozycji bi
lard, TV, kominek w altanie kuchnia parking -15 zł. Stronie Ślą
skie, td. 074/814-274 8 99000001

AGROTURYSTYKA w pdni wyposażone mieszkanie na piętrze w drew
nianej chacie, Góry Bystrzyckie, w pobliżu Spalonej (Sudety), na ubo
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czu. cisza, źródlana woda, 2 pokoje, 'kuchnia, łazienka, RTV, parking 
na posesji, zadaszony grll, swoboda, pstrągi w stawie, pobyt w cenie • 
25 zLos.. (dzieci zniżka). Wrocław, tel. 071/341-90-91,0503/52-33-60 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AC014C www.autogielda.com.pl)
AGROTURYSTYKA do wynajęcia pokoje w gospodarstwie agrotury- 
srycznym, w Górach Opawskich, nad jez. Nyskim, blisko przejście gra
niczne w Głuchołazach -15 zt/osoba. Stary Las, teł. 077/439-70-97
•  BAŁTYK • CHŁOPY K. MIELNA kameralny pensjonacik „Ml- 

STRAL* położony 50 m od plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobo- 
we z łazienkami i TV, piękny zielony teren, grill, cisza i spokój, 
rowery, www.ta.pl/mistral, rezerwacja. .. tel. 095/316-55-88. 
0602/71-42-85 99000001

•  BAŁTYK-DĄBKI K DARŁOWA0.W. Dukat poleca pokoje idomki 
kempingowe, murowane (ok. 300 miejsc), wiele atrakcji, wyży
wienie, kawiarnia, parking strzeżony, sauna, boiska sportowe, 
plac zabaw, www.ta.pl/dukat, rezerwacje... tel. 094/314-80-51 
do 53 99000001.

•  BAŁTYK - ŁAZY K. MIELNA pensjonadk „Gema* poleca pokoje
2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, położony 30 m od plaży, blisko 
lasu, zamknięty parking dla wszystkich gości, www.gema.ta.pi, 
rezerwacje...tel.094/346-52-71.0604/88-36-96 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 2 pensjonaty „Rełax* i „Relaksik", pokoje 2-,
3-, 4-osobowe o różnym standardzie, wyżywienie, kawiarnia, 
parking na miejscu, do wypożyczenia skuter wodny, www.fa.pl/re- 
laksik, rezerwacja... teł. 094/318-97-65,094/318-90-74 wieczo
rem 99000001

•  BAŁTYK-MIELNO pensjonadk „Dajana*, połażony w cichej dziel
nicy, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, parking, duży 
ogród, zaplecze kuchenne, obok wypożyczalnia sprzętu sporto
wego, 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 parkowa
nia. wyżywienie, drink bar, pobyty świąteczne, weekendowe i 
wczasy, tanio, zadzwoń to się przekonasz, www.ta.pl/laguna. ., 
tel. 094/316-62-54 99000001

•  BAŁTYK -MIELNO 30 m od płaży, pokoje gościnne, 2-, 3-. 4-oso
bowe. 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 zl/osoba z peł
nym wyżywieniem, jadalnia i drink bar na miejscu, cicha kame
ralna atmosfera, pełna wizja, www.krzys.ta.pl. ., tei. 094/351-60r36 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO FWP proponuje ponad 1000 miejsc w do
mach wczasowych w Mielnie, Sarbinowie i Chłopach. Pokoje o 
zróżnicowanym standardzie w różnych cenach. Nasze hasło to 
„wczasy na każdą kieszeń*. Zobacz w internecie www.fwp.ta.pl, 
zadzwoń, zarezerwuj.., tel. 094/318-93-97 99000001

•  BAŁTYK - POBlEROWO pensjonat „Helena’ , poleca pokoje 2*.
3-, 4-osobowe z łazienkami, TV. niektóre z balkonami, położony 
bardzo blisko plaży w strefie wydmowego lasu sosnowego, ci
cha okolica, pełna wizja www.helena.ta.pl, rezerwacje.tel. 
091/386-42-25 99000001

•  BAŁTYK - POBlEROWO K. REWALA pensjonat „Roda* położo
ny w zacisznym miejscu, blisko płaży. poleca pokoje 2-, 3-, 4-oso
bowe z łazienkami i TV, sala bilardowa, parking, wyżywienie na

' własnej stołówce (tanio), pełna wizja www.roda.ta.pl, rezerwa- 
. cje. Pobierowo. tel. 091/386-42-63 99000001

•  BAŁTYK - REWAL dwa pensjonaty „Toda’  i „Sedina’, położone w 
niewielkiej odległości od morza, polecamy pokoje 2-, 3-. 4-osob.

a  z łaz. i TV, wyżywienie na miejscu, wszystkim zmotoryzowanym 
zapewniamy parking, pełna wizja www.toda.ta.pl, 091/386-27-12, 
www.sedina.ta.pl 091/386-25-72.. 99000001

•  BAŁTYK - BASENY niskie ceny. Dąbki koło Darłowa, O.W. „Ho
ryzont*, wspaniały obiekt z kompleksem basenów, kortami teni
sowymi, sauną, siłownią bilardem, kawiarnią i 'Masnym wyży
wieniem, pokoje, apartamenty i domki kempingowe, pełna wizja 
www.ta.pl/horyzont rezerwacje.., teł. 094/314-80-07 99000001

•  BAŁTYK-CHŁOPY K. MIELNA „DOM NAD MORZEM* położony 
na szczycie wydmy, 30 m od brzegu morskiego, pokoje 2-, 3- i
4-osobowe, z łazienkami, TV i widokiem na morze, wyżywienie i 
parking na miejscu, 200 zł (pokoje 2- i 3-osobowe) -220 zł (po
koje 4-osobowe), www.ta.pl/grunt, rezerwacje. ., teł. 
094/316-58-41 99000001

•  BAŁTYK - DARŁÓWKO ośrodek Róża Wiatrów, położony przy 
samą wydmie, pokoje, apartamenty i domki kempingowe, ka
wiarnia, 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 w cichą 
dzielnicy niedaleko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z ła
zienkami, TV i zapleczem kuchennym (każdy), www.nafali.ta.pl, 
rezerwacje...tel.094/340-80-23 99000001

•  BAŁTYK • DZIWNÓWEK O.W. Portamare, położony przy samą 
plaży, kilkaset miejsc wczasowych w pokojach z łazienkami i TV, 
wyżywienie, tereny rekreacyjne, parking, pełna wizja www.porta- 
mare.ta.pl, rezerwacje.., tel. 091/381-11-62 99000001

•  BAŁTYK-DZIWNÓWEK O.W. Relax, położony blisko plaży, po
leca pokoje z łazienkami i TV, domki kempingowe z pełnym wy
posażeniem, parking i wyżywienie na miejscu, pełna wizja www.re- 
zydenqa.ta.pl, rezerwacje.., tel. 091/381-10-52 99000001

•  BAŁTYK - DZIWNÓWEK OW „ZEFIR* wspaniale położony przy 
płaży w pasie lasu sosnowego, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami, boiska, korty tenisowe, solarium, fryzjer, plac za
baw. www.ta.pl/zefir.rezerwacja.., tel. 091/381 -12-00 99000001

•  BAŁTYK - JASTRZĘBIA GÓRA ośrodek „Gwarek* (194 miejsca), 
przepięknie położony przy samej plaży, poleca pokoje 2-,. 3-,
4-osobowe z łazienkami, wyżywienie na miejscu, parking, bo
iska, plac zabaw, rezerwacje telefoniczne.., tel. 094/341-18-67, 
094/342-65-97 99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG „Atrium*, polecamy pokoje 2-, 3-, 4-oso
bowe z łazienkami i TV, ogólnie dostępne zaplecze kuchenne, 
parking zamknięty, rozległy, ogrodzony teren zielony, wspaniała 
kameralna atmosfera, www.ta.pl/atrium, rezerwacje. ., tel.

. 094/352-83-65 99000001
•  BAŁTYK - ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik, blisko plaży, 

z dużym terenem zielonym i parkingiem, polecamy pokoje 2-, 3-,
4-osobowe. niektóre z tarasami, do dyspozycji czajniki i lodów
ka. do wynajęcia również domek letniskowy, www.ta.pl/orka. ., 
teł. 094/318-29-77 99000001

•  BAŁTYK-ŁAZY k. Mielna, kameralny pensjonacik „Alga*, poło
żony w dzielnicy willowej (blisko plaży), pokoje 2-, 3-, 4-osobowe 
z łazienkami, tarasami, TV i lodówkami, parking zamknięty - ta
nio! Również weekendy, www.ta.pl/alga, rezerwacje. ., tel. 
094/318-29-79 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA DWKOWELIN pokoje 2-, 3-i 4-osobowe, TV 
sat, parking dozorowany, bilard, odległość do morza 400 m, or
ganizujemy: wczasy, wypoczynek weekendowy, szkolenia, obo
zy, www.kowelin.ta.pl. .. tel. 059/866-14-40 99000001

•  BAŁTYK-ŁEBA ZWR „MAZOWSZE* pokoje 1-.2-. ̂ osobowez 
łazienkami, świetlica, parking, stołówka, drink-bar, możliwość 
zabiegów rehabilitacyjnych, jazda konna, www.mazowsze.ta.pl, 
rezerwacje... teł. 059/866-18-70,059/866-18-98 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.W. Irena, pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobowe z 
łazienkami, kawiarnia, bilard, ping-pong, boiska sportowe, par
king samochodowy, b. blisko morza, NISKIE CENY. www.ta.pMre- 
na... teł. 094/318-95-78 99000000

•  BAŁTYK-MIELNO Interszyk, ogólnie dostępny basen kryty, wy
pożyczalnią sprzętu pływającego, piękny, duży, ogrodzony teren 
z parkingiem, pomost da wędkarzy, pokoje z łazienkami i TV, 
pełna wizja www.ta.pl/interszyk. rezerwacje.., teł. 094/316-61 -05 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.S.W..Unitrar. poleca pokoje 2-, 3-, 4-oso-

BIURO PODRÓŻY 
WRATISLAVIA TRAVEL

poleca atrakcyjne wczasy 
w Chorwacji nad przejrzy
stymi wodami Adriatyku.
W ofercie również obozy 

młodzieżowe. 
W ra tis la v ia  Travel 

W rocław , ul. G w arna  21 
tel. 789-90-09

OPOH943

bowe z łazienkami i TV, zapewniamy parking, saunę, solarium, 
atrakcje dla dzieci, kawiarnia i pełne wyżywienie na miejscu, re
zerwacje telefoniczne.., teł. 094/318-92-31 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO D.W. .Duet’ , położony w cichej okolicy nie
daleko morza, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, 
TV, czajniki i szklanki, wyżywienie na miejscu, 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 łazienką telefonem i TV, obiekt 
czynny cały rok, pełna wizja www.ta.pl/faraon, rezerwacje.., tel. 
094/318-95-13,0608/62-99-20 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO i Łazy, dwa domy wczasowe położone przy 
samej plaży, ok. 800 miejsc w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych z 
pełnym wyposażeniem, stołówka na miejscu, zamknięty parking,

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 ra tis la v ia  Travel 

W rocław , ul. G w arna 21 
tel. 789-90-09

OPOH944

boiska, plac zabaw, rowery, sprzęt plażowy, www.ta.pl/puf. .. teł. 
094/341-18-67,094/342-65-97 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO D.W. Admirał poleca pokoje 1-, 2-, 3-, 4-oso
bowe z łazienkami i TV, wyżywienie, drink bar. kawiarnia na miej
scu, zapewniamy wszystkim parking. TANIO I www.ta.pl/admiral, 
rezerwacje... tel. 094/318-99-32 99000001

•  BAŁTYK-MIELNO lub Ustronie Morskie, pokoje z łazienkami i TV, 
w pensjonacie lub domu wczasowym, domki lub kempingi w ośrod
ku kempingowym, www.furmanek.ta.pl, rezerwacje. tel. 
094/318-96-08 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat Lazur położony przy głównym wej
ściu na plażę, polecamy pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami 
i TV oraz apartamenty, na miejscu wyżywienie, bilard, drink bar, 
plac zabaw i parking zamknięty, pełna wiąa www.lazur.ta.pl, rezer
wacje. „tel.094/318-93-34 99000001

•  BAŁTYK-MIELNO pensjonat „Bartek* i ośrodek kempingowy „Złota 
Plaża* przy samą plaży, polecamy pokoje, domki i przyczepy kem-

> pingowe z pełnym wyposażeniem, wyżywienie, www.ta.pł/plaza, 
rezerwacje... tei. 094/342-41-84, 094/341-42-87 po godz. 16 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat Jonatan" z base
nem, poleca pokoje 2- i 3-osobcwe z łazienkami i IV, jadalnia, par- 

Hdng, solarium, duży teren zielony z placem zabaw, griem, boiskiem, 
stawy hodowlane da wędkarzy, ceny promocyjne, www.ta.pl/jona- 
tan, rezerwacje. ., tel. 094/316-62-97,0606/3542-53 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO „U JACKA* pensjonacik z bezpośrednim wyj
ściem na plażę, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, wyposażone w TV sal 
sprzęt plażowy, czajniki bezp. i szklanki, ogród z grillem na terenie 
ogrodzonym, wyżywienie w stołówce (10 m obok), www.fa.pł^a- 
cek,rezerwacje..,teł.094/318-92-96,0501/50-96-43 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO DOW GOŚCINNY ,U FILIPA" położony bardzo

blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i TV, w 
niskiej cenie. Wokół bardzo wiele atrakcji, teren zielony, ogrodzo
ny, parking. Zobacz w internecie www.ta.pl/flip, rezerwacje.., tel. 
094/318-9669 99000001

•  BAŁTYK-MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie położo'na Wie
sie sosnowym, przy samym morzu, poleca pokoje, 2-, 3- i 4-oso
bowe, z łazienkami i TV, zaplecze kuchenne, parkingi i duży ogro
dzony teren zielony, pełna wizja www.fortuna.ta.pi, rezerwacje.., 
teł. 094/318-92-42,0608/13-1062 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE O.W. Międzycechowy, pięknie poło
żony przy samej plażu, w otoczeniu leśnym (1.5 ha), pokoje z ła
zienkami i balkonami, sprzęt plażowy, jadalnia, solarium, siłownia, 
kawiarnia, parking, www.ta.pl/miedzyrochowy.., tel. 091/381-38-11 
99000001

•  BAŁTYK -MIĘDZYWODZIE koło Międzyzdrojów, O.W. Karelma, 
bezpośrednio przy plaży, pokoje z łazienkami, parking, wyżywie
nie, wieczorki, kawiarnia, sauna, solaria, plac zabaw, www.kareł- 
ma.ta.pl, rezerwacje.., teł. 091/381-38-93 99000001

•  BAŁTYK-MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, piękna, spokoj
na okolica nad morzem, las, plac zabaw dia dzieci, gril, parking, od 
maja do września, także weekendy, rezerwacja, cena 18-35 zt/oso- 
bę. Międzywodzie, tel. 091/381-48-35,0604/14-26-12 99000001

•  BAŁTYK • MIĘDZYZDROJE O.W. Grodno, ośrodek położony na 
samej wydmie, pokoje z łazienkami, parterowe domki fińskie, par

king. wyżywienie, na terenie również jezioro, www.owgrodno.pl, re
zerwacje. .. tel. 091/32807-55 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYZDROJE pensjonat „Perta*, położony przy Pro
menadzie Gwiazd, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami, TV, 
lodówką i telefonem, na parterze restauracja z drink barem, 100 m 
od morza, www.perta.fa.pl, rezerwacje. ., tel. 091/328-25-13, 
328-13-03 99000001

•  BAŁTYK-MRZEŻYNO DOM WCZASOWY JUBILATKA* poleca 
kilkaset miejsc w pokojach 2-, 3-. 4-osobowych, z łazienkami i TV. 
Przepięknie położony, blisko morza, kawiarnia, drink bar. Mard i 
inne atrakcje, parking strzeżony, zobacz w internecie www.ta.ptyu- 
bilatka, rezerwacje Mielno, tel. 091/386-62-59 99000001

•  BAŁTYK - POBlEROWO pensjonat Jsrek i Mariola, poleca 2-, 3-,
4-osobcwe pokoje z łazienkami i TV, możfewość wyżywienia, b. duży 
zielony, ogrodzony teren rekreacyjny, płac zabaw, cisza, kameral

na atmosfera, pełna wizjawww.mariola.fa.pl, rezerwacja, tanio!!!.., 
tel. 091/386-43-66 (fax), 386-44-28 99000001 

O  BAŁTYK - POBlEROWO komfortowe pokoje do wyna
jęcia, łazienki, TV, 200 m od plaży, parking, ceny 2540 
zł. Pobierowo, tel. 091/386-44-12 02022451

•  BAŁTYK-POGORZELICA O.W. Stoczniowiec, baseny z podgrze
waną wodą, pokoje i domki kempingowe z łazienkami i TV, kawiar
nia, korty tenisowe, sauna, solarium, wypożyczalnia sprzętu tury
stycznego, www.stoczniowlec.ta.pl. tel. 091/386-31-25 
99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO k. Mielna, pensjonat BRYŚ, położony na 
szczycie wydmy (30 m od brzegu morza), poleca pokoje z łazien
kami i TV, wyżywienie na miejscu, pełna wizja www.ta.pl/brys, re
zerwacje. ., teł. 094/316-5547 99000001

•  BAŁTYK-SARBINOWO koło Mielna, kameralny pensjonat „Nata
lia’  poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, wyżywienie 
i parking na miejscu, wyprawy wędkarskie na lodzi, pełen komfort 
za niską cenę, pełna wizja www.fa.pl/natalia, rezerwacje.., tel. 
094/316-56-92 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO DOM WCZASOWY „ADHARA’  otwarty 
w 2000 r., poleca 150 miejsc, w ładnie urządzonych pokojach i 
apartamentach. Bardzo wiele atrakcji, duży ogrodzony teren zielo
ny, jadalnia, drink bar, parking, przy plaży. Zobacz w internecie 
www.adhara.fa.pl, niskie promocyjne ceny.., tel. 094/316-55-69, 
094/347-03-03 99000001

•  BAŁTYK-USTKA biuro turystyczne J)oma’i|)oleca wczasy w pen
sjonatach, mieszkaniach samodzielnych, apartamentach i kwate
rach 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-osobowe, aparta
menty, domki kempingowe, sauna, plac zabaw, rowery górskie, 
sala konferencyjna (A-V), parking dozorowany, odegłość od mo
rza 250 m, www.janfar.ta.pl. „ teł. 059/81440-93 99000001

•  BOLESŁAWIEC • MOTEL ELfTE www.hotelelite.ta.pl. pokoje 1-,'
2-osobowe z łazienkami, telefon, TV-sat, lodówka, restauracja, 
pokój .business' (30 miejsc, w pełni wyposażony), parking, kuch
nia staropolska i chińska, organizujemy przyjęcia coctaił-party, 
bankiety. MOTEL „ELITE", 59-704 Bolesławiec, ul. II Armii Wojska 
Polskiego 26, teł. 075/734-74-01.075/734-74-03 (fax) 99000001

CZEK HOTELOWY da 2 osób. na 14 dni, katalog, 140 miejsc. Pdska. 
Czechy, Słowacja, Austria, ważny do 12.2001 r, - 500 zł. Jutrosin tel. 
0600/41-49-82
CZEK HOTELOWY da 2 osób. na 14 nodegów, na terenie Polski, Czech. 
Słowacji, Danii, Austrii, ważny do 1.022002 r. - 500 zł. Legnica, tel. 
076/855-2542
CZEK HOTELOWY dla 2 osób, 1-tygodniowy, Polska i zagranica waż
ny do końca 2001 r, -120 zł. Wrodaw, teł. 353-30-61 
CZEK HOTELOWY 1-tygodnbwy, - 300 zł. Wtodaw. teł. 372-18-17 
DO WYNAJĘCIA APARTAMENT 6osobowy, nad morzem w Świnouj
ściu, parking, 7 minut od morza - 200 zł/doba. Świnoujście, teł. 
091/322-23-12
DO WYNAJĘCIA DOM w Sławie, w pełni wyposażony + żaglówka, de
ski. biard, da 8-9 osób, cena 130 zł/dobę. Wrodaw, tel. 0606/96-03-34 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY da 5 - 7 osób. komfortowy, 
kuchnia, łazienka TV. grill, ^asny parking, lasy, jeziora, mikroklimat, - 
120 zł /dobę. Brenno kolo Leszna teł. 0608/25-91-58 
DO WYNAJĘCIA DOMEK letniskowy. 10-osobowy, komfortowo wypo
sażony. salon z kominkiem, kuchnia 2 łazienki. 3 sypialnie, Lasówka k. 
Zieleńca -200 zł/doba. Lasówka. tel. 0605/27-3843.0607/5843-13 
DO WYNAJĘCIA DOMEK DREWNIANY pod lasem. 2 km od zsfcwu 
Kobyla Góra - 50 zł/doba za domek. Ligota teł. 062/731-65-38 
DO WYNAJĘCIA DOMEK WOLNO STOJĄCY 2 kuchnie. 2 łazienki, w 
Górach Sowich, las. grzyby, trasy rowerowe i piesze - 20 zł/osobę. Luba- 
chów, teł. 074/850-99-62
DO WYNAJĘCIA DOMEK komfortowy, w górach Stołowych, w Radko
wie. 50 m od zalewu wodnego, łazienka aneks kuchenny, parking, ryby. 
grzyby, w pobliżu Wambierzyce. Polanica Zdrój. Lądek Zdrój, itp. oraz 
przejścia graniczne z Czechami, cena od 30-35 zi/osobę/dobę. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-3344,0600/69-21-19 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 60 m2. wolno stojący. 2 po
koje. aneks kuchenny, WC, natrysk, telewizor, pehe wyposażenie, 50 m 
od Jeziora Otmuchowskiego • 150 zł/dobę. Otmuchów, teł. 077/43542-58 
DO WYNAJĘCIA DOMEK oraz pokoje w Samowicach, nad Jeziorem 
Otmuchowskim, spokój, miejsce na przyczepy, prąd. woda wc, lodów
ka, itp., cena - 20 zł/osobę/dobę. Samowice, gm. Otmuchów, teł. 
077/4314248
DO WYNAJĘCIA DOMEK nad jeziorem w Sławie, na urlopy i weekendy, 
w pełni wyposażony, parking, teren ogrodzony, możliwość przyjazdu z 
psem -20 zł/osobodobę. Sława, teł. 068/356-69-86 
DO WYNAJĘCIA DOMEK przy granicy czeskiej, 2 pokoje 3-osobowe. 
tv, łazienka, kuchnia z wyposażeniem, ogród, gril, rowery - 20 zi/osoba. 
Świeradów-Czemiawa, tel. 075/784-53-88 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY typu „Brda’, w Sławie (OSiR).
6-osobowy, 2 sypialnie, salon, TV, kuchnia, wc, natrysk, 2 tarasy z wido
kiem na jezioro, wyposażony, maj-czerwiec • 100 zi/doba lipiec-sierpień 
150 zVdoba min. 7 dni. W^brzych. tel. 074/845-16-74 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY komfortowy, nad jeziorem w 
Boszkowie, działka 500 m2, ogrodzona da 66 osób. pełne wyposaże
nie sanitarne i kuchenne, cena w sezonie -180 zł/dobę. Wrocław, teł. 
071/355-12-65,0601/17-87-08
DO WYNAJĘCIA DOMEK w lesie, nad jeziorem, wszystkie wygody, 
sprzęt pływający, sierpień - 75 zi/doba. wrzesień - 50 zi/doba. Wrodaw, 
teł. 071/355-34-84 po godz. 18,0603/56-95-35 
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Czechach, dla 6 osób. 50 km od Kudowy 
Zdroju, doskonale warunki, basen gril, TV SAT, kuchnia wyposażona • 
10 DEM/osobodoba. Wrocław, teł. 33965-96

DO WYNAJĘCIA DOMEK letniskowy, we Wieleniu nad jeziorem, w mies. 
czeiwiec, lipiec, sierpień -100 zł/dobę. Wschowa, tel. 0607/21-29-91 
DO WYNAJĘCIA DOMEK w miejscowośd Brenno, gm. Wfewo, na wy
spie, 4 jeziora, 5-osobowy, wolno stojący, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
pełne wyposażenie -100 zł/doba. Wschowa, teł. 065/540-17-82, 
0600/87-5046
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w Boszkowie. 4-osobowy, 
20 m od jeziora WC, aneks kuchenny, teren ogrodzony, czerwiec -15 
zi/osoba, lipiec, sierpień -18 zl/osoba. Włoszakowice, tel. 065/537-02-62 
wieczorem 0601/54-26-92
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY woj. lubuskie, blisko lasy i 
jeziora, pokoje 2,3-, 4-osobowe -14 zt/osobodoba.., gm. Dobiegniew, 
tel. 095/761-20-64
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w Boszkowie. 20 m od je
ziora, aneks kuchenny, 3-, 4-osobowe -15 lub 18 zł /os. (w sezonie).., 
tel. 0601/54-26-92
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY ̂ osobowy, 3 pokoje, łazien
ka. kuchnia aneks, kominek, duży taras, ogród, od czerwca do września 
-100 zi/doba. Brenno, teł. 065/54947-84 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY nad zalewem wodnym, na 
terenie parku krajobrazowego, atrakcyjny, cena • 15 zi/osobę/dobę. Głu
chołazy. teł. 077/439-75-62.439-7504 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY nad J. Dominickim k. Bosz- 
kowa, 20m do jeziora - 30 zł/doba. Góra, tel. 065/543-21-74, 
0603/49-88-25
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY woj. lubuskie, j. Głębokie (w 
od. 50 m), 2 pokoje, kuchnia, łazienka, weranda -100 zi/doba. Wrodaw, 
tel. 071/363-86-35
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY Sianożęty. - Ustronie Mor
skie, 100 m do morza, umywalka (ciepła i zimna woda), zaplecze ku
chenne. 3 lub 4-osobowe, 1 lub 2 pokojowe, parking, sanitariat teren 
ogrodzony, cena 380-460 zł. Wrodaw. tel. 071/352-7555,0602/57-6962 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad Jez. Mamry, w Giżycku. 
Giżycko, tel. 087/428-4805
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY wszelkie wygody, ogrodzo
ny. Brenno£strów. nad jeziorami, pies mile widziany, cena • 100 zi/doba. 
Lubin, teł. 076/844-7603,0603/980808 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Górach Świętokrzyskich, 
za Kielcami, Rembów, koło jez. Chańcza, murowany, da 6 osób. pokój, 
kuchnia prąd. gaz, lodówka, pralka, okolica turystyczna, woda źródfana 
mikroklimat, lasy, dsza spokój - 48 zi/doba, we wrześniu - 35 zi/doba. 
Lubin, teł. 076/74906-11,0605/460506 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 70 osób, ceny 160-240 zWo- 
bę. Pobierowo. teł. 091/3864102
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY k. Giżycka jezioro, las - 27 
zi/osoba. Wrodaw. tel. 071/347-77-80,0606/55-79-99 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA DOMKI nad morzem, 3-, 4-. 5-osobowe, teren ogro
dzony, z parkingiem, plac zabaw, -100 zł. Kalisz, teł. 062/50101-24 
DO WYNAJĘCIA DOMKI w Mikorzynie k. Kępna, z aneksem kuchen
nym. z łazienką, las, kąpielisko, staw rybny, mikroklimat cena 60 zi/do
ba. Wrodaw, teł. 360-14-28

DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE 3 szt.. nad jeziorami Pojezie
rza Drawskiego, w Głęboczku - 500 zl/domek na 2 tygodnie. Głęboczek, 
teł. 094/367-2009 *
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE nad Jeziorem Otmuchowskim,
4-osobowe • 15 zi/Joba od osoby, pełne wyposażenie, parking, łódź 

«wędkarska. Ligota Wielka, tel. 077/4354208 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE nad Jeziorem Otmuchowskim, 
blisko plac zabaw, spokojna okolica, komfortowe warunki sanitarne • 12 
zi/osoba/doba. Otmuchów, teł. 0604/15-22-91 
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE murowane. 2-pokojowe, bli
sko jeziora, w ośrodku wypoczynkowym w Brennie (nad jeziorem), wcza
sy, weekendy, do 15.06 ceny promoc. • 45 zl/domek. Brenno, tel. 
0603/23-7704
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE nad zalewem w Radkowie.
7-8-osobowe, pełne zaplecze kuchenne i sanitarne, TV, parking • 130 
zi/domek. Radków, tel. 0603/91-2805 
O  DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach, 18 

m2 żagla, 4 koje, WC, silnik, pełne wyposażenie.., tel. 
0503/80*73*98 02022471

DO WYNAJĘCIA KWATERY w Ustce, blisko morza - 27 zi/osoba. Ust
ka. teł: 059/814-9109
DO WYNAJĘCIA KWATERY PRYWATNE w miejscowośd nadmorskiej, 
cena 20 zl/osobodoba. Darłowo, teł. 094/3144045 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE oraz pokoje w Mrzeżynie: w maju i 
czerwcu - 18zi/os., Itpcu i sierpniu • 23 zMos. Mrzeżyno, tel. 0603/51-5403, 
091/3860200 wewn. 896
DO WYNAJĘCIA PAWILON w centrum Pobierowa, 3 pokoje z niezależ
nym wyjściem na placyk zabaw, z łazienkami, każdy może pomieścić
6-7 osób. obok świetlica (TV sat), stołówka, 100 rariti plaży, da rodzin 
lub grup osób -150 zVdoba/pokój (w pełni wyposażony), minimum 10-14 
dni. Pobierowo, tel. 0603/10-3007
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, nowy dom jednorodzin

ny, cena 12-20 zł/osoba/doba. Darłowo, tel. 094/314-29-35 
99000001

•  DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, nad morzem. Darłowo, 
teł. 094/3140004,0607/29-7105 99000001

DO WYNAJĘCIA POKOJE z TVC, łazienka, kuchnia w miejscowośd 
pogórskiej koło Świdnicy, 60 km od Wrocławia, wspaniale miejsce wypa
dowe w Góry Sowie, Lochy Wałimskie, do zamku Książ i Grodno, do 
Czech 30 km, teren ogrodzony, parking, ogród, gril. Oferujemy domowe 
wyżywienie. masaż leczniczy i relaksujący, od 12 zł za osobę na dobę. 
Bystrzyca Górna tel. 074/850-9909 (zdjęda do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - A00518 www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie • 20 zi/os. Darłowo, teł. 
094/314-2704
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-. 3-. 4-, 6-osobowe, czerwiec -15 zł. li
piec-sierpień - 20 zł. Darłowo, tel. 094/314-44-11 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w miejscowości nadmorskiej • 20 zi/osobo- 
dobę Darłowo, teł. 094/3144045
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem. 2 km od plaży, Darłowo, cena 
20 zi/osoba, od czerwca rejsy z Darłowa na Bomhołm, na promie sklep 
wolnocłowy, cena bletu 100 k  Darłowo, teł. 094/31442-06 
DO WYNAJĘCIA POKOJE od 1.05 do 30.082001 r.-25 zi/osoba/doba. 
Darłowo, teł. 094/314-2705
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie, łazienki, możfwość wyżywie
nia. TV. wysoki standard • 25 zl/doba od osoby. Darłowo, tel. 
094/314-1046
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłówku, 250 m od morza czeiwiec-22 
zi/osoba. lipiec-sierpień, od 25-30 zi/osoba. Darłówek, teł. 094/314-30-09, 
0606/80-68-38
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Dźwirzynie. 11 km od Kołobrzegu, 1-, 2-,
3-, 4-pokojowe, pełny komfort - 35 zi/os. Dźwirzyno, tel. 094/35805-16. 
0604/75-7806
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem w Jastarni - 30 zi/osoba. Ja
starnia tel. 0607/23-77-76 '
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Jastarni, bez pośredników. 2,3,4-osobo
we, wszystkie media - 35,40 zl/osoba i domek, 4,5-osobowy -150 zVdo- 
ba. Jastarnia tel. 058/675-2300
DO WYNAJĘCIA POKOJE w leśniczówce Ostoja, bilard, konie, komi
nek - 20 zi/osobę/dobę. Jodłów, gm. Międzylesie, teł. 074/81309-55, 
0607/5709-28
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-. 3-. 4-osobowe, ogółem 10-12 miejsc, 3 
łazienki, kameralnie i komfortowo, do dyspozycji salon (SAT TV), kuch
nia teren ogrodzony, grfl, dogodny dojazd, cena 30 zi/osoba/doba. Kar
pacz, tei. 075/761-0906
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, z dostępem do kuchni. • 22 
zi/osobę/dobę. Kołobrzeg, tei. 094/35203-75 
DO WYNAJĘCIA POKOJE wKolobrzegu, przy ui.Zygmuntowskią41/5, 
500 m od portu jachtowego, niekrępujące, rezerwacja - 20-30 zł/osoba. 
Kołobrzeg, lei. 094/352-5004
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, w trminie 1.06-15.09.2001 r„ 
TV, radio, możliwość korzystania z kuchni • 25 zi/doba od osoby. Koło
brzeg, tel. 094/35242-03
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kudowie Zdroju, aneks kuchenny. IV. ła
zienka. gril i parking w ogrodzie, stawy. ryby. źródo .Maria’, ciekawe 
sztdaki turystyczne, po stronie polskiej i czeskiej, do przejścia graniczne
go 1 km - 20 zi/osobę/dobę. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-3443 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-osobowe, w Lubiążu, aneks ku
chenny, wc, natryski. TV SAT, parking zamykany, dużo zabytków, możl.

rachunki, cena od 18 zi/osobę/dobę. Lubiąż, tel. 071/389-72-57 po 
godz. 20,0609/460308
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem. Łeba, 2,3,4-osobowe, z ła
zienkami i bez. na wakacje i weekendy, cena 18-25 zi/osoba/doba. Łeba 
tel. 059/866-2209
DO WYNAJĘCIA POKOJE w górach Sudetach, w nową wii, 2,3,4-oso
bowe, z łazienkami, TV SAT łub bez. możtoiość wyżywienia, do dyspo
zycji sala balowa do 25 osób, taras widokowy, parking, liczne atrakcje 
turystyczne, cena od 15 zi/osobę/dobę. Michałkowa, gm. Walim, tel. 
074/845-3343
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Międzywodziu, od 05 do 09 
oraz weekendy, blisko las, spokojna okolica, cena 20-35 zi/doba. Mię
dzywodzie, teł. 091/38148-35,0604/14-26-12 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-5-osobowe, nad morzem, w Pogorzelicy 
oraz w Niechorzu • od 20 zi/osoba. Niechorze, tel. 091/386-32-24, 
0501/224700
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM 2.3.4-osobowe, od zaraz 
do listopada, 18 zł/osobę na dobę poza sezonem, w sezonie 22 zl/osobę 
na dobę, kuchnia łazienka parking, w Niegoszczy koło Mieha. Niegoszcz, 
tel. 094/318-91-95
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3- i 4-osobowe, z pełnym dągiem sani
tarnym nad jeziorem, możliwość wyżywienia cena 28-130 zi/dobę. Ocy- 
peł, gm. Bory Tucholskie, tel. 058/582-1307 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ostrzycach na Kaszubach, 4 km od Wie
życy. jeziora .Kaszubski Park Krajobrazowy, kuchnia do dyspozycji, gril. 
ognisko • lipiec, sierpień - 20 zi/osoba, poza sezonem -15 zi/osoba. 
Ostrzyce, teł. 058/684-18-21
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie „Aga", w Pobierowie, 200 m 
do morza, las sosnowy, pokoje 2-, 3-, 4- i 5-osobowe, kuchnia świetlica, 
cena od 15 zi do 35 zi/osobę/dobę. Pobierowo, teł. 091/386-48*12, 
071/354-28-39 Wrodaw
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, w Pobierowie - od 25 zi/oso
ba Pobierowo. tel. 091/386-4041,0605/92-1204 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-. 4-osobowe, 200 m od palźy, w Pobie
rowie oraz domek 7-. 8-osobowy • 20-30 zł/osobę, 150-230 zi/dobę. Po
bierowo, teł. 091/3864102
DO WYNAJĘCIA POKOJE gościnne 2-. 3*. 4-osobowe. nad Bałtykiem, 
kolo Pobierowa i  łazienkami, do dyspozycji kuchnia płac zabaw, par
king, gril, cena 15-16 zl/osobodoba. Pobierowo, tel. 091/383-22-28, 
0603/26-60-35 ■
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie w Polanicy Zdroju. 2 i 3-oso
bowe. z łazienkami i TV sat, idealne warunki, w centrum, osobne wej
ście, piękna okolica • 25-30 k  Polanica Zdrój, tel. 074/868-17-91 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Polanicy Zdrój, z łazienkami i TV, do dys
pozycji kuchnia z pełnym wyposażeniem, rowery, parking zamykany, 
ogród oświetlony, gril, dsza spokój, miła atmosfera, - 20 zł. Polanica 
Zdrój. tel. 074/868-2243
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Polanicy Zdroju z aneksem kuchennym, 
kuchenka mikrofalowa lodówka, RTV, oddzielne wejście, oświetlony 
ogród z kominkiem i pasażem rekreacyjnym, parking, dsza, spokój, cena
20-25 zi/osoba. Polanica Zdrój, teł. 074/868-18-74,0604/66-8541 ,

DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie Martina nad Jez Otmucbow- 
skim 47 a, 2-osobowe. łazienka z WC, TV - 50 zł/pokój, apartament 40 
osobowy, aneksy kuchenne, WC, łazienka, TV - od 80 zl -120 zi/dobę. 
pełny komfort, parking, pi. zabaw, gril, spokojnie. Samowioe. gm Otmu
chów. tel. 077/4310102
DO WYNAJĘCIA POKOJE b. dobre warunki, tarasy, gr*. oczko wodne, 
hodowla bażantów -15 zł/nodeg i 25 zł/wyżywienie. Stronie śląskie, teł. 
074/814-1500
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1.23 i 4 - osobowe w Pobierowie. 300 m od 
morza, dostęp do kuchni, parking na posesji -28-30 zi/osobę/dobę. Strze
gom, teł. 074/8550300
DO WYNAJĘCIA POKOJE na wsi. blisko morze, rzeka jezioro, okdca 
czysta ekologicznie, możliwość korzystania z kuchni, bezpłatny parking 
-20 zi/osobę/dobę. SUimice. teł. 094/315-5501 
DO WYNAJĘCIA POKOJE TV, parking, czyste pow., mia atmosfera, 
blisko Polanicy Zdrój, blisko granicy Z Czechami • 20 zl/osobę. Szczytna 
tel. 074/868-34-75.0603/53-9000
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, w Szklarskiej Porębie - 25-30 
zi/os. Szklarska Poręba tel. 075/717-37-38,0607/19-1005 
DO WYNAJĘCIA POKOJE luksusowe w Szklarskiej Porębie, z wyży
wieniem. cena 70 zi/os. Szklarska Poręba, tel. 075/7174503, 
0601/5603-76
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3,4 osobowe, w Szklarskiej Porębie, bar
dzo ładna okofca, wyjścia na szlaki, grll, ognisko, cena 30 zi/os. Szklar
ska Poręba tel. 0601/714409
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3- i 4-osobowe. w Szklarskiej Porębie, 
kuchnia do dyspozycji, piękne okfice, blisko wydą# na Szrenicę, możli
wość palenia ogniska. gritowania, huśtawki da dzied, cena od 23 ztfoso- 
ba. Szklarska Poręba tel. 075/717-33-12 
DO WYNAJĘCIA POKOJE gośdrme, 1.2. ̂ osobowe, zTV, radio, tele
fon kuchnia, grfl, ognisko, parking zamykany, w pobliżu basen kryty, 
wyciąg na Szrenicę, szlaki turystyczne, wyjazdy do Czech - 25 zl zi/oso
bę/dobę. Szklarska Poręba tel. 075/717-23-31 
DO WYNAJĘCIA POKOJE Góry Stołowe - Kotlina Kłodzka, aneks ku
chenny, ogród, rzeka, las, przejście graniczne do Czech - 20 zł. Śdnaw- 
ka Średnia tel. 074/8710206
DO WYNAJĘCIA POKOJE Ustronie Morskie -15-20 zl/osoba. Ustronie 
Morskie, tel. 094/35108-23
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Wadysławowie, od 20 zl/osobę w zależ
ności od standardu pokoju, dostęp do wszystkiego, dzied zniżka 50%, 
małe dzied gratis. Władysławowo, teł. 058/674-2107 
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Władysławowie- 25 zl/osobę (lipiec-sier
pień). Władysławowo, lei. 058/674-1701 
DO WYNAJĘCIA POKOJE wokoficy Sławy, las, jezioro, pokoje 2-6-oso- 
bowe, kuchnia ogólnodostępna WC, natrysk - od 30 d/dobę. Wrodaw, 
teł. 071/369-33-77,0501/340907
DO WYNAJĘCIA POKOJE z kuchnią i łazienką blisko dworca PKP, 
przy ul. Hubskią, umeblowane, telefon, da pracowników lub studentów, 
noclegi - 20 zi/doba/osoba lub - 250 zi/mies/osoba bez pośredników. 
Wrodaw. tel. 78007-00
DO WYNAJĘCIA POKOJE Mielno - Unieście. 2,3,4-osobowe. z umy
walkami, 100 m od morza - 27 zł/osoba. Wrodaw, tei. 071/343-2603 
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM ośrodek wypoczynkowy 
„Złota Kiełnia* - Darłówko Zachodnie, 30 m od morza pokoje z łazienka
mi i bez oraz domki kempingowe, pełne wyżywienie, w cenie - 50-75 
zi/osoba/doba bezpłatny parking. Darłówko. tel. 094/314-2405 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Darłowie, cena - 30 zi/osobę/dobę. Darło
wo, teł. 094/3144804
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z kuchnią i łazienką osobne wejście, nad 
Jeziorem Otmuchowskim • 20 zi/doba od osoby. Ligota Wielka, tel. 
077/4354208
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA typu Niewiadów, da 24 
osób. z przedsionkiem i wyposażeniem, w Pobierowie, na terenie ogro
dzonym (przy pensjonacie), blisko płaży, możfiwość korzystania z łazienki, 
TV. placu zabaw, możliwość wyżywienia - 50 zi/doba (minimum 14 dni), 
przed wakacjami - 40 zł/doba. Pobierowo, tel. 0603/10-3007 
DO WYN AJĘCIAPRZYCZEPA kempingowa, cena 30 zi/dobę. Wtodaw, 
teł. 071/786-77-91,0609/35-2602
O  DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPY KEMPINGOWE zareje

strowane, 4-, 5-osobowe, 2 sypialnie, kuchnia, lodów
ka, łazienka, WC, ogrzewanie, przedsionek.., tel. 
0503/80*73*98 02022481

•  GRECJA • OBÓZ MŁODZIEŻOWY wyżywienie (3x). hotel, auto
kar, cena od 1299 zi. B.T. .INTUR*, Wrodaw, ul. PowsŁ Śląskich 
118c, tel. 071/373-2407,071/336-3549 99000001

•  GRECJA, CHORWACJA - WCZASY hotele, dojazd własny. B.T. 
JNTUR*. Wrodaw. ui. PowsŁ Śląskich 118c, teł. 071/373-2407, 
071/336-3549 99000001

HISZPANIA - ATRAKCYJNE WCZASY NA COSTA BRAVA, 500 m do 
morza w cenie 40-50 zl/doba/osoba. Wrodaw, teł. 0501/34-15-15 (zię
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem -AC0222 
www.autogielda.com pi)
•  HOTEL ORWAZOTY-SP Z 0.0. w Ustce. 100 m od morza, poko

je 2- i 4-osobowe, apartamenty, pełny węzeł sanitarny, sauna si
łownia, bilard, kort, TV sat sale konferencyjne na 100 osób, wypo
sażone w AV. parking monitorowany, www.azoty.fa.pl. ., tel. 
059/8144004,81408-95 99000001

•  JESIONKA K. SŁAWY NAD JEZIOREM www.owiesionka.fa.pl. 
domki kempingowe (4- i 5-osobowe) z pełnym węzłem sanitarnym.

pole namiotowe, wtesne strzeżone kąpielisko, pomost kąpielowy, 
pomost wędkarski, plac zabaw da dzied, wypożyczalnie sprzętu 
wodnego i sportowego, drink bar, bilard, gry zręcznościowe, TV, 
sklepik wędkarski, boiska. OW JESIONKA*, 66-135 Kolsko, Je
sionka. tel. 068/3524100 (fax) w godz. 10-18 99000001

•  KARPACZ-WILLA ̂ ŚKA* www.ta.pl/aska. pokoje 1-, 2-, Sosob., 
apartament z łazienkami, radia TV-sat jadalnia gril, parking za
mykany, urocza domowa atmosfera, wyśmienita kuchnia 2 km od 
centrom Karpacza, zadszne miejsce, w pobliżu 3 wyciągi narciar
skie, kort tenisowy, miasteczko Western City, kryty basen. Wiła 
„AŚKA*. Karpacz, ul. Kośduszki 17, tel. 075/761-91-28 (fax) 
99000001

•  KARPACZ - DOM WCZASOWO - REKREACYJNY „ZGODA* 
www.fa.pl/zgoda pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, jadalnia 
sala biardowa, sala konferencyjna, wyp. sprzętu sport, bfctoteka, 
parking samochodowy (zamykany), dom położony w atrakcyjnym 
miejscu Karpacza w pobliżu szlaków turystycznych i wyciągów 
narciarskich. 58-540 Karpacz, ul. Pusta 2, tei. 075/761-97-60 (fax). 
075/671-970 7 99000001

•  KOLONIE - Pogorzelica Władysławowo, ceny od 853 zt 14 dni 
19 dni. B.T. „INTUR*. Wrocław, ul. Powst. Śląskich 118c, tel. 
071/373-2407,071/3360549 99000001

KOLONIE I OBOZY Ustka Jastrzębia Góra, Bieszczady. Włochy, Chor
wacja - ceny już od 590 zi, raty. Kąty Wrocławskie, teL 071/316-77-72. 
0601/710908
KOŁOBRZEG wczasy, kwatery prywatne, obiady domowe, cena wraz z 
obiadem 39 zł/osobodzień, dla dzieci zniżka. Kołobrzeg, tel. 
094/3540303
KOŁOBRZEG 50 m od morza rezerwacja całego 10-osobowego na
mioty - 60 zi/doba całodzienne wyżywienie (3 posiłki)-21 zł, przyczepa 
kempingowa-15 zł, sale 40 osób-42 zł, w internacie-45 k  w hotelu - 
75 zi. Kołobrzeg, teł. 0601/58-23-11,0601/534501
•  KOWARY - ZAJAZD MOTEL „VICTORIA* www.victoria.fa.pl. po

koje 1-, 2-, 3-. 4-, 5-, 6-osobowe z łazienkami, umywalkami, wspól
ne łazienki, kawiarnia, jadalnia, duża świetlica, parking, organizu
jemy zielone szkoły, obozy, kolonie, uroczystości okolicznościowe 
i inne imprezy. 58030 Kcwary. ul. Rejtana 10. teL 075/718-2303 
99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI-OW .LEŚNIK" www la.pl/lesnik, pokoje 2-, 3-,
4-osobowe, apartamenty z łazienkami, cadio. TV. świetlica parking, 
jadalnia przy jeziorze, sala konferencyjna gril, wczasy, konferen
cje, szkolenia. OW .LEŚNIK*, L a g u l .  Chrobrego 10,. tel. 
068/341-2100.068/341-2509 99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW „PROMYK* www.ta.pl/promyk. pokoje 2-,
3-, 4-osobowe. domki kempingowe, pole kempingowe, parking, 
jadalnia, własna plaża i kąpieliska płac zabaw dla dzied, boiska 
gri, gry zręcznościowe, sklep spożywczy, wczasy, imprezy zakła
dowe, biwaki, kolonie. Łagów, ul. 1 Lutego 1, teł. 068/341-20-30 
(fex) 99000001

O  ŁAGÓW LUBUSKI-WCZASY-WEEKENDY-BIWAKI 
-. Łagów Lubuski, tel 0602/484)6-85 87020131

Biuro@happytravel.com.pl bilety autobusowe, promowe, lotnicze ul. Zaporoska 27a tel: 3326991

Biuro Podróży - wczasy, apartamenty; wycieczKi, turystyka grupowa, incentive, rezerwacja hoteli za granicą

K o C o h i a  n a d  M o r z e m  -  P o G i e r o w o

dom ki kem pingow e 0(10102
tel. 0-601 766 070, 071/367-39-50
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OBOZY, KOLONIE w Kołobrzegu i Unieśdu kok) Mielna, wszystkie świad
czenia, całodzienne wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek), opieka, noc
leg w wojskowym namiocie - 40 zł. nodeg w salach 6-8 osób • 42 zł, w 
internacie 2-4 osoby - 45 zł/doba. Kołobrzeg, teł. 0601/58-23-11, 
0601/53-45-01
OBÓZ JĘZYKOWY na Węgrzech, wiek 9-15 lat, baseny z podgrzewaną 
leczniczą wodą konie. - 750 zł. Wrodaw. teł. 071/789-11-46 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA 20 miejsc noclegowych oraz pomiesz
czenia do prowadzenia warsztatów muzycznych od 29.072001 r. do
5.08.2001 r. Dobrzeń Wielki, woj. opolskie, tel. 0605/6948-44 
POSZUKUJĘ WOLNYCH MIEJSC W SAMOCHODZIE do Chamonbc, 
w obie strony, I dekada sierpnia Świdnica, teł. 0608/7963-05
•  PRZEŁAZY (NAD JEZIOREM) - OW .AGAWA' www.agawa.ta.pl. 

pokoje 1-, 2-, 3-. 4-osobowe z łazienkami pole namiotowe, radio, 
TV, jadalnia, parking samochodowy, kąpieliska, kawiarenka, wę
dzarnia ryb, ogniska, wypożyczania sprzętu wodnego, sportowe
go i iwietlioowego. 66-232 Przełazy, gm Mostkr, teł. 068/381-12-22, 
068/383-51-77 (fax) 99000001

•  SŁAWA - TARNAWA - OŚRODKI WCZASOWE NAD JEZIOREM 
www.ta.pl/koliberek.www.ta.pl/tamawa, domki kempingowe, 2-, 3-,
4-, 5-osobowe, pokoje 2-. 3-, 4-, 5-, 6-osobowe, z łazienkami, aneksy 
kuchenne. TV-sat lodówki, wyposażenie kuchni, płac zabaw, bo
iska, poła namiotowe, parkingi, jadalnia, nad jeziorem domowa 
kuchnia. OW .KOLIBEREK*, Sława, ul. Odrodź. Wojska Polskiego

-17, tel. 068/356-62-19.068/356-68-29,068/356-64-09 99000001
•  SZKLARSKA PORĘBA HOTEL KRYSZTAŁ www.hoteł-krysz- 

taLcom.pl, oddajemy do dyspozycji Państwa 76 miejsc noclego
wych w pokojach 1-, 2-, 3-osobcwych o wysokim standardzie, re
stauracja z dancingiem, drink bar. nowocześnie wyposażona sala 
konferencyjna, strzeżony parking, organizujemy konferencje, ban
kiety, szkolenia itp. 58-580 Szklarska Poręba, ul. 1 Maja 19. (el. 
075/717-44-30.075/717-49-30 990000Q1 .

•  SZKLARSKA PORĘBA - WEEKENDY.od 25 d/dzień, pojcoje z ła
zienkami, możliwość wyżywienia, pomyśl o wakacjach... tel. 
075/717-27-00 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE-DW .PORĄBKA- m*w pielich.com pi. pokoje 2-.
3-, 4-osobowe, apartamenty, z łazienkami., radio, TV, świetlica, ja
dalnia, parking zamknięty, sala TV-sat, bilard, drink bar. 200 m od 
morza. DW .PORĄBKA'. Świnoujście, uł. Słowackiego 9/11, teł. 
091/321-42-91,091/321-42-92 (fax) 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - SANATORIUM UZDROWISKOWE .ENERGE- 
TYK’ www.ta.pl/su_energetyk, pokoje 1-, 2-, 3-. 4-osobowe, apar
tamenty złazienkami, TV sat balkony; jadalnia, kawiarnia, bogato 
wyposażona baza reh.-zabiegowa, organizujemy wieczorki tanecz
ne, wycieczki kraj. i zagr. oraz ogniska i inne imprezy, ośrodek czyn
ny cały rok. 72-600 Świnoujście, ul. Żeromskiego 4, tel. 
091/321-24-83 (fax), 091/322-37-00 99000001

0  TWÓJ PRYWATNY AGENT TURYSTYCZNY ponad 350 
ofert turystycznych na całym świecie. Ponad 100 tras 
do 500 miast na MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY 
AUTOKAROWE. Zadzwoń, w twoim imieniu załatwimy 
wszystko, e-mail.tom  2m ediatour.ig.pl. tel. 
071/785-96-56 (fax), 0504/93-92-11 81010931

URLOP "U RYBAKA’  do wynajęcia pokoje gośdnne 5, 4-osobowe z 
łazienką 7V, aneksem kuchennym, pełne wyposażenie, wspaniałe miej
sce w parku krajobrazowym, wśród lasów i jezior, możliwość grilowania. 
suszenia grzybów i jazdy rowerami, • 25 zl /osobodobę. Trzciel, tel. 
095/743-13-94
UWAGA WYCHOWAWCY za zorganizowanie grupy (maks. 20 osób) i 
wychowawstwo - 600 zł netto. Kołobrzeg, tel. 0601/58-23-11, 
0601/53-45-01
WCZASY w Grzybowie k. Kołobrzegu, 200 m od morza dobry standard, 
nowy dom, pokoje, aneks kuchenny • 25-40 zł/doba. Grzybowo, tet 
094/358-11-04
WCZASY w Kudowie Zdroju, w.pensjonacie, rehabilitacja, wszyśtkle 
świadczenia - od 840 zł/2 tyg. Kudowa Zdrój. teł. 0602/28-35-87 
WCZASY w gospodarstwie agroturystycznym, w Górach Sowich, poko
je 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, telewizja satelitarna, na miejscu sklep
1 bar grill, cena 18-25 zi/osoba. Lubachów, lei. 074/850-99-85 
WCZASY na Podkarpaciu, góry, lasy, rzeka Raba, blisko Zakopanego i 
okolic, Kraków, Wieliczka, kuchnia do dyspozycji, z pełnym wyposaże- 
niem, pokoje 4-osobowe -10 zlfosobę/dobę. Oleśnica, teł. 071/314-28-56 
WCZASY Jezioro Otmućhowskie. pokoje 2-, 3-osobowe. możliwość 
wędkowania, kawiarnia, parking, jadłodalnia, smażalnia ryb -15 zł/oso
bę. Otmuchów, tel. 077/431-55-81
WCZASY w Szklarskiej Porębie, w obiektach wojskowych, całodzienne, 
b. dobre wyżywienie + zakwaterowanie - od 45 ztfosoba/doba (w załeż- 
nośd od standardu zakwaterowania), zabiegi rehabilitacyjne - 4-15 zł. 
Szklarska Poręba, teł, 075/717-20-21.0605/08-39-24 
WCZASY w barokowym pałacyku w Górach Stołowych, komnaty z ła
zienkami, salon 120 m2. z plafonem, kominki, park, parking, psy myśliw
skie, 4 km od przejścia granicznego, cena 30-35zi/dobę. Śdnawka Śred
nia, teł. 074/871-17-11,0602/31-81-94 
WCZASY w Unieśdu k. Mielna, 200 mod morza, na wojskowym polu 
namiotowym, rezerwacja całego namiotu wojskowego (10-osobowego), 
z pełnym wyposażeniem - 60 zł/doba, .całodzienne wyżywienie, kuchnia 
wojskowa, 3 posiłki - 26 zł/doba. Unieście k. Mielna, teł. 094/348-19-50, 
0604/18-75-71
WCZASY na Mazurach, okolice Giżycka, 100mdo jeziora, pokoje 2-oso
bowe, cena - 25 zł/osoba. Wałbrzych, td, 0503/01-69-65 
WCZASY w Kudowie Zdroju, rehabilitacja, wszystkie świadczenia • 840 
zł/2 tyg. Wrodaw. teł. 071/361-6540
WCZASY NAD MORZEM w okołiczch Jastrzębiej Góry. blisko lasu i rze
ki. zielona okdica, dom wolno stojący, kuchnia do dyspozycji gośd • 18 
zł/osobodoba. Czamy Młyn, teł. 058/673-83-67 
WCZASY NAD MORZEM na wyspie Wdin, pokoje 2 i 3-osobowe • 15 
zł/osobę, pole namiotowe 8 zł/dobę. Imbramowice. lei.074/850*72-86, 
0607/25-77-00
WCZASY NAD MORZEM Jarosławiec k. Orłowa i Ustki, domki kempin
gowe, drewniane, 300 m do plaży -15 zł/os. (czerwiec), 23 zł/os. (lipiec, 
sierpień). Legnica, teł. 076/862-96-73,0602/21-1 
WCZASY NAD MORZEM w Ładzinie na wyspie Wdin -15 ztfosobę, 
połe namiotowe - 8 zł. Ładzin, td. 074/850-72-86 
WCZASY NAD MORZEM kwatery prywatne. 300 m od morza, czerwiec 
tanią, 18-22 zi/osobę. Władysławowo', td. 058/674-35-46 
WCZASY RODZINNE w domku wolno stojącym w miejscowości nad
morskiej, Darłowo • 15 zł - 20 zł/dobę. 59-800 Dartowo.-tel 094/314-25-23 
WCZASY W KOŁOBRZEGU blisko morza. maj. czerwiec, wrzesień -20 
zl/osobę/dobę, lipiec, sierpień.-25-28zl/osobę/dobę, sedecznie zapra
szamy na weekendy. Kołobrzeg, td. 094/351 -74-46 
O  WCZASY W SKORZĘCINIE, atrakcyjne domki kempin

gowe, położone bezpośrednio przy plaży • do wynaję
cia na okres wakacji. Zadzwoń teraz!, tel. 062/736-56-62* 
01027731

•  WCZASY NAD JEZIOREM www.intemauka.wczasy.ta.pl, w dom- 
kach murowanych z pdnym węzłem sanitarnym i bez, pełnym 
wyposażeniem łub w pawionie, pokoje 3-i 4-osobowe (wspólna 
łazienka i WC), pole kempingowe, tanie i smaczne poslki. własna 
plaża, wyp. sprzętu sportowego i wodnego, bofeko! płac zabaw da 
dziea, kawiarenka. Ośrodek JAW, INTER NAUKA", Tarnów Jezier- 
ny k. Sławy. tel. 071/342-21-57 (fax). 071/343-91-68. 99000001

WOLNE MIEJSCA W BUSIE okolice Frankfurtu, 25-27 maj. Wrodaw, 
td. 071/339-84-54,0601/79-08-13
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE do Niemiec, 23125 mą. Jelenia 
Góra. td. 075/755-83-14,0502/3008-56 
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE da 3 osób. do Karsruhe i okdi- 
cy. 27.05.2001 r. - 50 DEM. Lewin Brzeski, td. 0603/56-34-67 
WOLNE MIEJSCA W SAMOCHODZIE OSOBOWYM na wyjazd do 
Bazylei (Szwajcaria), wyjazd 06.06.2001 r., powrót 17.06.2001 r. Wro
daw. td. 0603/65-05-26
•  WRATISLAVIA TRAN/EL poł6a wczasy nad polskim morzem, kem

pingi, pensjonaty, pomocyjne ceny i atrakcyjne miejscowośd, za
praszamy do biura, wratislaviatravel@poczta.onet.pl. „WRATISLA- 
VIA TRAN/EL’ , Wrodaw, ul. Gwarna 21, tel. 071/789-90-09

•99000001
WYPOCZYNEK kolonie i obozy letnie, turnusy 10-dniowe. wspinaczka 
alpinistyczna, zjazdy na linach z mostu, jazda konna, strzdanie.z luku, 
cena 470-570 zł. Srebrna Góra, teł. 074/81602-77 
WYPOCZYNEK w gospodarstwie agroturystycznym .Bartoszówka", w 
Kotlinie Kłodzkiej, jazda konna, pokoje 3-, 4-osobowe, kuchnia, łazienka, 
możliwość wyżywienia - 20 zł/doba. Szklarka, td. 074/811-1467 
WYPOCZYNEK W OBIEKTACH WOJSKOWYCH Unieście k. Mielna. 
200 m od morza, oboży, kolonie, namioty, pełne świadczenia, 40 zł/oso- 
ba/dzień, częściowe świadczenia w tym całodzienne wyżywienie. 3 po
siłki, kuchnia wojskowa, zakwaterowanie, 36 zl/osoba/dzień, wypoczy
nek indywidualny od 60 zł/osoba. Mielno, teł. 094/348-19-50, 
0604/18-75-71
ZESPÓL MUZYCZNY POSZUKUJE 20 miejsc nódegowych oraz po
mieszczenia do prowadzenia warsztatów muzycznych w dn. od 29 lipca 
do 5 sierpnia w zamian za gościnę zespól wystąpi na klku koncertach.., 
td. 0605/6948-44

NAUKA 
I PRACA

O  „ARTISTIC AGENTUR LUX” ogłasza nabór dziewcząt

do zdjęć I filmów video o tematyce erotycznej, na urno* 
wę-zlecenie, w kraju i za granicą. Wynagrodzenie ♦ 
zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów podróży. 
Wrocław, tel. 0607/70-77-34 80009101

O  „CALME STUDIO” zaprasza kandydatki i kandydatów 
na modeli, fotomodeli, statystów, wiek 15-35 la l Wro
cław, tel. 071/783-33-73,0603/47-15-12 02021231

O  ATRAKCYJNA PRACA PRZY ZBIORACH WINOGRON 
we Francji I w Niemczech, dobrze płatna, również ca
łoroczna w rolnictwie. Zarezerwuj miejsce wcześniej. 
Gwarantujemy uczciwą i rzetelną informację. Prosimy 
dołączyć znaczek na przesyłkę poleconą ciężką za 5.95 
zł. „IKAR”, 50-950 Wrocław 2, box 288 02022751

O  AUTORYZOWANY DEALER GSM poszukuje przedsta
wicieli handlowych prowadzących działalność gospo
darczą, do sprzedaży aktywacji I produktów TAK TAK. 
Gwarantujemy szkolenie. Oferty prosimy przesyłać 
faksem. Wrocław, tel./fax 071/788-80-80 90000231

O  DAM PRACĘ., Praca w Niemczech dla młodych, pań, w 
wieku od 18 do 35 lat, w ekskluzywnym lokalu,- zarob
ki - 8000 DEM/mies. Niemcy, tel. 0049/17-59-01-87-32 
84015531

DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW i środków czystości renomowanych 
firm zagranicznych .Larider'. „Maton-UoycT, .Codina' SA  i innych, niskie 
ceny, wysoka jakość, duże zarobki. Bolesławiec, teł. 075/732-1465 dom, 
0502/59-15-47
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW da doradcy kosmetycznego, w fir
mie Oriflame, dochody do 3.000 zł. Oleśnica, td. 071/398-69-37 - 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW homeopatycznych alw. na terenie 
Złotoryi i okolic, Świerzawy. Świerzawa, td. 0607/56-37-46 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW 55 rodzajów perfum. Wrodaw. td. 
0503/37-60-77
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW prod. polskiej, network. Wrocław, teł. 
071/342-04-64
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME zarobki do3.000 zł/mies., 
td. 0605/67-68-00,0606/24-34-47
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME możliwość budowania 
zespołu sprzedawców, wysokie dochody. Kobierzyce, td. 071/311-1303 
wewn. ̂ 48,0605/67-68-00
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME prezenty przez 4 nie- 
siące, kosmetyki 30% tanią da siebie, płatność do 21 dni, nie przegap 
okazji. Lubin, td. 0605/67-97-33
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME 30% taniej da siebie, 
płatność do 21 dni. Wrodaw. teł. 368-75-05,368-13-49 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wysokie zarobki, poka
zy makyażu, szkolenia. Wrocław, tel. 0605/09-56-68 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME premie od 3% do 21%. 
kosmetyki tańsze o 30%. szkolenia, wysokie zarobki. Wrocław, teł. 
071/372-85-62,0502/07-51-87
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME pracujesz wtedy, kiedy 
chcesz i le chcesz, nie tylko sprzedajesz, na terenie Dolnego Śląska. 
Wrodaw. tel. 0608/11-77-93
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME zarządzanie zespołem 
sprzedawców. Wrodaw. td. 071/352-43-92 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME oprócz sprzedaży/moż
liwość budowania zespołu sprzedawców, wysokie dochody. Wrodaw, 
td. 071/311-1303 wewn. 248,0605/67-68-00 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME zostań doradcą kosme
tycznym, motywacyjny system wynagrodzeń, upominki I prezenty przez 
4 mies. Wrodaw. td. 071/784-84-95,0605/67-68-00,0606/24-34-47 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME prowizja przy namówie
niu innych do współpracy. Wrodaw, td. 071/784-84-95,0601/0842-73, 
0605/67-6800
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME pracujesz wtedy, kiedy 
chcesz i le chcesz, nie tylko sprzedajesz, na terenie Zieloną Góry. Zielo
na Góra. td. 068/382-59-76
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME zarządzanie zespołem 
sprzedawców. Zielona Góra, td. 068/360-42-81,0601/49-55-49 
DYSTRYBUCJA PERFUM 55 rodzajów. - 41 zl. Wrodaw. tel. 
0503/37-60-77
O  FIRMA płaci do 3.000 zł za umieszczenie reklamy na 

samochodzie, domu, działce. Zgłoszenia nVEIN-łNT”, 
Wrocław, tel. 071/355-58-21 01023991

0  FOTO I VIDEO PRODUCENT „FOTO MAX" ogłasza 
nabór na przegląd dziewczyn, chcących pozować do 
zdjęć o tematyce erotycznej. Zgłoszenia telefoniczne., 
tel. 0604/98-28-07 01026211

KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO indywidualna i w małych grupach, 
dziea, młodzież i dorośli, cena 10-20 zł/godz. Wrocław, td. 071/789-11-46 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO zagraniczny nauczyciel, w domu 
we Wrocławiu, na Popowicach, da początkujących i średnio zaawanso
wanych, da dziea i dorosłych, konwersacja i gramatyka -20 zł/60 min. 
Wrodaw. teł. 071/781-8609,0607/7560-08.
KOREPETYCJE Z ANGELSKIEGO dla dzieci i młodzieży, 6 mies. w 
Londynie, rok pracy w szkole podstawowej, możliwość dojazdu - 25 zWi. 
Wrodaw. td. 071/782-22-87.0604/97-46-58 
KOREPETYCJE Z CHEMII udziela studentka, • 18 zł/godz, Wrodaw. 
td. 071/328-31-59 wew. 263,0608/02-31-20 prosić Jolkę. 
KOREPETYCJE Z CHEMII - 25 zt/godz. Wiodaw, td. 348-.17-32 
KOREPETYCJEZ CHEMII zakres szkoły średniej i gimnazjum, cena 20 
zt/godz. Wrodaw, td. 071/341-21-14
KOREPETYCJE Z FIZYKI - 25 zł/godz. Wrodaw. tel. 0503/5949-55 
KOREPETYCJE Z FIZYKI udziela zdolny student również rozwiązywa
nie list z zadaniami - 25 zł/godz. Wrocław, td. 071/363-13-14 
KOREPETYCJE Z FIZYKI udziela student fizyki - 40 zł/godz. lekc. Wło
daw, td. 0605/65-95-94
KOREPETYCJE Z FIZYKI matematyki, także przed południem, cena 25 
zł/godz. Wrodaw, td. 071/373-10-36.0501/86-8505 
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO od podstaw - 20 zVgodz. Wrodaw, 
td. 0503/77-57-36
KOREPETYCJE Z FRANCUSKIEGO • 25 zł/godz. Wrodaw; teł 
35905-53
KOREPETYCJE Z GRY W TENISA -25 zł. Wrodaw, td. 0601/70-68-83 
KOREPETYCJE Z HISZPAŃSKIEGO absolwentka iberystyki, tłumacz
ka;- doświadczenie. - 35 zł/godz. Wrodaw. tel. 0602/73-92-99 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI dojazd do ucznia - 20 zł/h. Wrodaw. 
td. 372-16-07
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 15 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/345-6507
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI • 20 Zł/godz. Wrocław, tel. 
071/373-3607
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawową, średniej
1 gimnazjum, cena 15 zYgodz. Wrocław, td. 071/351-75-12 
KOREPETYCJE Z-MATEMATYKI pomoc uczniom zagrożo- 
nym-poprawki, doświadczony nauczyciel matematyki,- 25zł/godz. Wro
daw. td, 071/789-11-46
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI na poziomie wyższym, średnim i pod
stawowym. statystyka, udzida nauczycid szkoły wyższą i średnią, w 
cenie 25-40 zl/godz. Wrocław, tel. 071/373-86-31 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI fizyki, student Politechniki i Uniwer
sytetu Wrocławskiego, cena 20 zł. Wrodaw, td. 321-55-24 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI. Wrodaw, td. 071/361-67-99 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI - 15 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/341-02-99
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI zakres szkoły podstawowej • 15
zł/godz., zakres szkoły średnią - 20 zł/godz., z dojazdem do ucznia.
Wrodaw. td. 071/328-95-77.0503/86-72-66
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO indywidudnie iw małych grupach.
dzieci, młodzież i dorośli, w cenie 10-20 zl/godz. Wrocław, tel.
071/789-11-46
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO dojazd do ucznia - 20 zl/h. Wro
daw, td. 372-16-07
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO od podstaw • 20 zł/godz. Wrodaw. 
td. 0503/65-88-90
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO możliwy dojazd do ucznia -15 
zł/godz. Wrodaw, td. 071/348-14-04
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO - 20 zł/60 min. Wrodaw, tel. 
071/339-16-59
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO przygotowania do matury, tłuma
czenia, wypracowania, udziela nauczycid szkoły podstawowej. Wrodaw, 
td. 071/785-64-92
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO indywidualnie i grupowo • 20. 
zl/godz. Wrodaw. td. 071/372-38-86
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO wypracowania • 15 zl/godz. Wrodaw. 
td. 071/78548-30
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO zakres szkoły średniej, cena - 20 
ztfgodz. Wrodaw. td. 0606/66-94-23
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO skuteczne przygotowanie do wszyst
kich egzaminów, prace pisemne-25 zl/godz. Wrocław, td. 071/373-21-98 
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI 30 zł/godz. Wrodaw. teł. 
071/781-28-65
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI - 30 zł/h. Wrodaw, tel. 
0602/8579-30
LEKCJE GRY NA GITARZE elektryczną i akustycznej, improwizacja, 
zasady harmonii • 80 zł/mies. Wrodaw, td. 071/35307-85,0501/94-7527 
O  MILIONER pomóż swemu szczęściu, zostań milione

rem, rewelacyjna książka, 120 systemów DUŻEGO 
LOTKA, każdy system to gwarancja wygranej, syste
my od 7 do 40 liczb (zastosowanie MULTI-LOTEK) • 40 
z ł + koszt wysyłki. Wrocław, tel. 071/372-64-49 
02019461

PODEJMĘ PRACĘ na przyjęciach, zabawach, muzycy, 5 osób z do
świadczeniem. Legnica, td. 076/866-85-63 do godz. 15,076/856-41-94 
pogodz. 15
POSZUKUJĄ PRACY 3 panie ze Lwowa, w wieku 2545 lał. jako pomo
ce domowe, do opieki nad dziećmi, starszymi osobami, sprzątanie, w 
ogrodnictwie, prace ogólogospodarcze. Wrocław, tel. 0607/83-22-20 
POSZUKUJE PRACY brygada z Tarnopola, gipsy, regipsy. tynki zwykle 
i strukturalne, wytewki. więżba dachowa, prace ogólnobudowlane, mu- 
rarstwo. Wrocław, tel. 0603/44-02-02, 341-58-09 po godz. 21 
O  POSZUKUJEMY PRACY W NIEMCZECH - 2 panie, 38 i 

25 lat, każda praca., tel. 0601/17-33-78 02022731
POSZUKUJĘ KOREPETYTORA z rachunku prawdopodobieństwa i sta
tystyki matematyczną. Lubin, td. 0608/26-31-14 
POSZUKUJĘ PRACY na Dolnym Śląsku w branży metalowej, upraw
nienia spawalnicze, serwis i obsługa obróbki metdi i tworzyw, metalopla
styka kowalska, projektowanie, staż 15-tetni, wyposażenie, pojazd, kom
puter. „td . 0606/30-99-35 .
POSZUKUJĘ PRACY intdigentna blondynka, 29 lat. ukończone studium 
administracyjno-gospodarcze, handd, kasa. komputer; posiadam tełe- 
fon i samochód... td 0504/81-38-25
POSZUKUJĘ PRACY informatyk, znajomość bazy danych SRL-Orad, 
Sybase, tel. 0602/12-0573
POSZUKUJĘ PRACY studentka, 2 lala nauki w Anglii, znajomość ob- 
sługi komputera, prawo jazdy kat. B, poważne oferty.., td. 056/659-18-28 
Monika
POSZUKUJĘ PRACY jako gospodarz ośrodka wczasowego, sporto
wego, pensjonatu, hotdu itp., 56 lat, wykszt. średnie handowe. muzyk, 
sympatyczny, samotny, samochód, abstynent Leśniowski, 59-703 Bole
sławiec 5. skr. poczt 220
POSZUKUJĘ PRACY w branży ogólnobudowlaną, ekipa 4-osobowa, 
znajomość starych i nowych technologii, kompleksowe wykonanie. By
strzyca a .  td. 0606/61-27-08
POSZUKUJĘ PRACY ratownik wodny, 22 lata. Głogów, tel. 
0502/68-1594
POSZUKUJĘ PRACY w Szwecji łub Niemczech, przy zbiorze truska
wek, da 2 mężczyzn, posiadam samochód osobcńwy. Głuchołazy, td. 
0601/6964-02
POSZUKUJĘ PRACY posiadam dużego busa o ład. 2 tony. Głuszyca, 
td. 0603/6525-97
POSZUKUJĘ PRACY 30-letnia kobieta, dmuchacz ozdób choinkowych, 
po kursie Nordhstar, jako pomoc domowa, z zakwaterowaniem. Gostyń, 
td. 065/57514-32
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, uprawnienia na wózki widtowe, pra
wo jazdy kat. B, operator suwnicy, pracowd jako palacz i strażnik prze
mysłowy, tylko poważne oferty z okolic Częstochowy i Lublińca. Herby, 
td. 034/357-48-18
POSZUKUJĘ PRACY operator koparko-Jadowarki, wszystkie typy L-34. 
L-35, z rozszerzeniem, prawo jazdy kat. BC, pełna dyspozycyjność, 
możliwość zmiany miejsca zamieszkania, wiek 30 lal praktyka. Jawor, 
td. 076/87Q-04-77
POSZUKUJĘ PRACY 19 laL pełna dyspozycyjność, prawo jazdy, tele
fon. Jelcz-Laskowice, Id. 0601/17-31-46 
POSZUKUJĘ PRACY pełna dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. posia
dam samochód kombi. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-12-76. 
0606/82-78-98
POSZUKUJĘ PRACY jako murarz, tynkarz, płytkarz, duże doświadcze
nie. chętnie za granicą. Jordanów Śl.. td. 071/316-10-96 
POSZUKUJĘ PRACY młody, prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji. Kar
pacz. td. 0607/66-29-12
POSZUKUJĘ PRACY stałej łub dodatkowej w branży ogólnobudowla
nej (regipsy. glazura, dociepienia. montaż okien, drzwi, malowanie, pra
ca na wysokości i inne), młody, bez nałogów, prawo jazdy kat.B. Kłodz
ko, Id. 074/868-9573,0503/81-56-20

—*  m ,  OPOH623Pracowałeś w 
RFN lub Holandii
Odbierz swój podatek!!!
Wszystkie formalności załatwiamy 

również korespondencyjnie 
Agent-Tour Wrocław, tel. 071/339-23-80

POSZUKUJĘ PRACY kierowca, kat. A  B, C, E. wrfasny sam., paszport 
Legnica td. 076/85502-48
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. średnie, prawo jazdy, wiek 21 lat. dyspo
zycyjny, komunikatywny, uczciwy, bez nałogów, chętnie w zawodzie (la
kiernik samochodowy). Lubin, td. 0607/38-57-58,076/74908-77 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 42 lata, nowy samochód, pełna dyspo
zycyjność. wszdkie propozycje oprócz akwizycji. Lubin, td. 0607/42-25-84 
POSZUKUJĘ PRACY w sklepie komputerowym, w serwisie, uczdwy, 
bez nałogów, dyspozycyjny, komunkatywny, znajomość branży. Mirków 
k. Wrocławia, teł. 071/31510-55 pr. Piotra, 0503/73̂ 18-47 
POSZUKUJĘ PRACY w rejonie Jelenią Góry. kawaler, prawo jazdy kat 
B. praca w pełnym wymiarze czasu. Mirsk. teł. 075/647-01-60 
POSZUKUJĘ PRACY stałą lub dorywczą. 30 lat. prawo jazdy, pasz
port samochód, uczćwy. lojalny, nie karany, bez nałogów i zobowiązań, 
zdrowy, dyspozycyjny, na terenie Polski lub za granicą. Oborniki Śłąśkie, 
td. 071/310-3576,0503/32-24-46
POSZUKUJĘ PRACY zrobię ogrzewanie CO. posiadam umiejętnośęj,. 
w zamian za komputer (jestem studentem i ukradziono mi komputer). 
Oleśnica, tel. 071/314-82-29-
POSZUKUJĘ PRACY w charakterze dietetyczki, zbiorowe żywienie, 
kucharka, w zakl. gastronomii, wykształcenie jIw, praktyką 20 lat. Oleśni
ca, td. 0503/38-37-17
POSZUKUJĘ PRACY zajmę się administrowaniem ośrodka wypoczyo 
kowego. Oleśnica, td. 0601/05-43-957.
POSZUKUJĘ PRACY biurową lub podobnej. 30 lat! wykszt. średnie! 
ambitny, kreatywny, bez nałogów, z Masnym samochodem, dobra zna
jomość komputera, lojdny, zaangażowany.-Oława. td. 0604/69-43-11 
POSZUKUJĘ PRACY 23-tetni kawaler, bez nałogów, po wojsku, jako 
przedstwidd w rejonie Ostrów. Ostrzeszów, Kępno. Syców! prawo jazdy 
kat. BCE. podst. j. angidski, niemiecki, obsługa komputera i intemetu. 
Ostrzeszów, td. 062/730-23-59
POSZUKUJĘ PRACY w sklepie sportowym lub chemicznym, na terenie 
Lubina lub Legnicy. Prochowice, td. 0606/31-71-34.
POSZUKUJĘ PRACY w księgowośd. hurtowni, młoda, ambitna, na te
renie Lubina lub Legnicy. Prochowice, td. 0606/31-71-34 
POSZUKUJĘ PRACY wiek 22 lat, odpowiedzialna, wykształcenie za
wodowe. jako ekspedientka, kucharz, kdner, tylko poważne oferty. Prze
mków. teł. 076/831-02-76, pr. Monikę 
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, z zakwaterowaniem, 25-łetni męż
czyzna, znajomość j. angielskiego, uczciwy, pracowity. Sława. td. 
0603/57-92-47
POSZUKUJĘ PRACY technik ekonomista, chętnie poprowadzę zakład 
kamienierski. Strzegom, td. 074/649-13-63,0603/42-87-05 
POSZUKUJĘ PRACY, posiadam samochód o lad. do 1.51 doświad
czenie w przewozach na trasach krajowychrStrzełin. td. 0603/32-59-56, 
071/796-16-07
POSZUKUJĘ PRACY ekipa budowlana, na zachodzie, od lipca, najle
piej w Berlinie. Syców, td. 062/78518-30 wieczorem, do 23.00 
POSZUKUJĘ PRACY studentka pedagogiki. Świdnica, tel. 
074/640-74-39
POSZUKUJĘ PRACY podejmę każdą ryzykowną, w kraju i za granicą, 
były żołnierz Legii Cudzoziemskiej, od zaraz, nie akwizycja. Świdnica, 
td. 0603/555597
POSZUKUJĘ PRACY miody, dyspozycyjny, łatwo nawiązuje kontakty, 
posiadam prawo jazdy kat. B. wykształcenie średnie, obsługa kompute
ra, zainteresowania motoryzacyjne, doświadczenie w ogłoszeniach i re
klamie, oprócz akwizycji. Andrzej, Trzebnica, tel. 071/387-08-90, 
0607/10-95-50
POSZUKUJĘ PRACY młoda, 20 lat wykształcenie średnie, zawód tech
nik handlowiec, znajomość obsługi komputera, praktyka w biurze han- 
dowym (chłodnictwo i klimatyzacja), w urzędzie skarbowym, przy faktu
rowaniu, podstawy księgowości. Trzebnica, teł. 071/387-08-90 po 
godz. 17 -Ania, 0504/93-93-24
POSZUKUJĘ fRACY pinie, posiadam uprawnienia na wózki spalino
we i elektryczne, prawo jazdy kaL B. doświadczenie w hydraulice, wido 
letni staż pracy jako konserwator i prace budowlane. Trzebnica, td. 
071/387-08-90
POSZUKUJĘ PRACY kawaler 21-łetni, wykszt średnie, z maturą, rok 
pracy w handlu jako sprzedawca, 9 mies. jako kelner i barman, po woj
sku, znajomość obsługi kasy fiskalną. Wałbrzych, td.' 074/666-27-29 
POSZUKUJĘ PRACY absolwent Sceum zawodowego. 19 lal prawo jazdy 
kat. B. dużo przejechanych kilometrów samochodem osobowym i bu- 
sem, praca na terenie byłego woj. wałbrzyskiego. Wałbrzych, td. 
0605/92-8574
POSZUKUJĘ PRACY więżby dachowe, pokrycie, papy termozgrzewal
ne. sdidnie, tanio. Wdów, td. 071/389-83-85 
POSZUKUJĘ PRACY - 31 lat, wykszt. wyższe, komputer, j. niemiecki, 
dyspozycyjna, solidna. Tylko poważne oferty. Wrocław, td. 071/785-96-69

POSZUKUJĘ PRACY kobieta, ogrodnik, 24 lata, opieka, sprzątanie, 
mycie okien, inne propozycje, oprócz agencji, Wrocław, td. 350-99-87 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 24 lata, doświadczenie w pracy w sola
rium i w handu, książeczka zdrowia. Wrodaw, tei. 071/357-81-09 
POSZUKUJĘ PRACY prowadzenie biura lub sekretariatu, jęz. hiszpań
ski, podstawy księgowośd, biegła obsługa komputera; tytko poważne 
oferty. Wrodaw, tel. 0602/73-92-99
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, przyjmę każdą pracę. Wrodaw, td. 
071/341-30-36
POSZUKUJĘ PRACY na okres letni, w charakterze kdnerki, pomocy 
przy dzieciach, w sklepie, hurtowni. Wrocław, tel ,372-1507 
POSZUKUJĘ PRACY jako pomoc stomatologiczna lub higienistka, zna
jomość j. niemieckiego. Wrodaw, td. 34500-36 
POSZUKUJĘ PRACY dyspozycyjna, energiczna emerytka. Wrodaw, 
td. 071/3456507
POSZUKUJĘ PRACY mgr analityki. Wrodaw. tel. 071/322-78-28 w 
godz. 8-10
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód osobowy, paszport dyspo
zycyjność. Wrodaw. td. 071/353-40-46 
POSZUKUJĘ PRACY tancer erotyczny, w dyskotece. Wrodaw. td. 
0607/056608
POSZUKUJĘ PRACY pani w wieku 37 lat, wykszt średnie, dobra Znajo
mość komputera, urządzeń biurowych, doświadczenie w handu, odpo
wiedzialność, uczciwość, tylko poważne oferty. Wrocław, teł. 
071/329-12-75 po godz. 16
POSZUKUJĘ PRACY .po wojsku*, prawo jazdy kat: B, C. uprawnienia 
dźwigowe, niemiecki paszport. Wrodaw, td. 0606/14-29-51 
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec, administrator z 
samochodem. Wrodaw, td. 071/348-50-06,0601/7537-32 
POSZUKUJĘ PRACY panna, wiek 21 lat wykszt. średnie, pracownik 
administracyjno-biurowy, znajomość obsługi komputera i urządzeń biu
rowych, podstawy j. niemieckiego. Wrodaw, tel. 071/342-09-81 
POSZUKUJĘ PRACY kierowca, kat. CDE, świadectwo kwalifikacji, peł
na dyspozycyjność. Wrodaw, teł. 071/328-07-08 
POSZUKUJĘ PRACY może być sprzątanie. Wrodaw, td. 321-6961 
POSZUKUJĘ PRACY jako kierownik budowy, nadzór, z uprawnieniami, 
emeryt Wrocław, td. 363-14-23
POSZUKUJĘ PRACY kierowca z samochodem Star wywrotka (8 ton). 
Wrocław, tel. 32514-48.0502/91-53-09 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta. 23 lata, ukończone Liceum Zawodcwe: 
pracownik administracyjno-biurowy. 2 letnia praktyka w zawodzie, ob
sługa urządzeń biurowych, komputer. Wrodaw, teł. 0608/52-78-92 
POSZUKUJĘ PRACY jako pracownik administracyjno-biurowy, młoda 
kobieta, 22 lata, wykszt średnie ekonomiczne, obsługa komputera i urzą
dzeń biurowych, komunikatywna, miła aparycja. Wrocław, tel. 
071/321-2545 po godz. 19.0600/1563-79 .
POSZUKUJĘ PRACY na okres wakacji, najchętniej w klubie muzycz
nym lub nad morzem. Wrodaw, tel. 0503/72-53-05 
POSZUKUJĘ PRACY wiek 26 lat wykszt. średnie, posiadam samochód, 
telefon, prawo jazdy kat. ABC, 5łetni staż w pracy przy komputerze, w 
autokomisie. Wrodaw, td. 0601/87-71-82 
POSZUKUJĘ PRACY komputeropisanie. Wrodaw, td. 071/342-04-64 
POSZUKUJĘ PRACY elektronik. 53-letni. Wrodaw. td. 071/32542-63 
POSZUKUJĘ PRACY w ogrodnictwie, przyananie drzew, zakładanie 
trawników. Wrodaw, teł. 0601/57-47-49 
POSZUKUJĘ PRACY prawo jazdy kat. BCE. świadectwo kwalifikacji, 
dyspozycyjny, lat 26. paszport, od zaraz. Wrocław, td. 0608/09-23-03 
POSZUKUJĘ PRACY 25-letnia kobieta, wykszt wyższe, znąomość 
obsługi komputera i urządzeń biurowych, prawo jazdy. Wrodaw. td. 
071/320*71-66,0601/55-34-26
POSZUKUJĘ PRACY 29 lat prawo jazdy kat. B. świadectwo kwalifika
cji, nie karany, pracowity, uprawnienia na wózki, własne auto kombi. Wro
daw. Id. 0502/83-64-03
POSZUKUJĘ PRACY 21. lat, prawo jazdy kat B, uregulowany stosunek 
do służby wojskową, samochód, paszport bez nałogów, podstawy ob
sługi komputera. Włodaw, td. 071/348-36-14,0603/52-24-34 Paweł 
POSZUKUJĘ PRACY młody. 23 lata. niepalący. Wrodaw. tel. 
071/321-16-74
POSZUKUJĘ PRACY w zakresie zmywania naczyń, sprzątania jako 
pomoc kuchenna. 41 lat Wrodaw, teł. 071/341-45-51 
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana, budowa domów, klinkier, 
kominki, prace wykończeniowe, w kraju lub za granicą. Wrodaw. td: 
0503/84-1576
POSZUKUJĘ PRACY w serwisie komputerowym lub podobnej, dyspo 
zycyjność, praktyka, b. dobra znajomość tech. sprzętu. Wrocław, tel. 
0503/73-1547
POSZUKUJĘ PRACY kobieta 29 lat wykszt średnie, obsługa kompu
tera i urządzeń biurowych, staż w biurze i handu. kasa fiskalna, ksią
żeczka zdrowia, prawo jazdy, samochód. Wrocław, teł. 35550-90, 
0501/80-52-95
POSZUKUJĘ PRACY pan, 40 lat wykszt. wyższe, dobra znajomość 
obsługi komputera, znajomość języka arabskiego, rumuńskiego, angiel
skiego i polskiego, ̂ asny komputer, samochód, odpowiedzialność uczci
wość. dyspozycyjność. Wrodaw. td. 0607/70-60-08 
POSZUKUJĘ PRACY pani, 37 lat wykszt. średnie, dobra znąomość 
obsługi kompatera i urządzeń biurowych, kasyfistanej, doświadczenie w 
handu. odpowiedzialna, uczciwa, tylko poważne oferty. Wrodaw, teł. 
071/329-12-75 po godz. 16
POSZUKUJĘ PRACY najchętnią w biurze lub hurtowni, młoda, technik' 
ekonomista, pełna dyspozycyjność. Wrodaw. td. 780-88-00 prosić Ka
się
POSZUKUJĘ PRACY po godz. 14, przy malowaniu, montażu drzwi i 
zamków, paneli i inne prace remontowe, posiadam narzędzia i samo
chód Wrodaw, tel, 071/346-5142,0601/55-76-51 
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana, budowa domów, klinkier, 
prace wykończeniowe. Wrodaw, td. 0503/84-15-76 
POSZUKUJĘ PRACY jako pomocnik na budowie lub innej, obywatel 
Ukrainy. Wródaw. tel, 0608/27-76-02
POSZUKUJĘ PRACY posiadarn uprawnienia do piotażu pojazdówwie- 
logabarytowych, profesjonalnie. Wrocław, tel. .0502/31-65-51 - 
POSZUKUJĘ PRACY młoda, ambitna, lat 22. jako pomoc domowa lub 
sprzątanie w.biurach, sklepach (4 godz.dziennie), w okdicach Psiego 
Pola. Kowale. d.Jednośa Narodowej. Wrodaw. teł. 0600/2505-37. !, 
POSZUKUJĘ PRACY młoda. 22 lata, praca w biurze, sekretariacie, 
wykształcenie średnie administracyjno-biurowe, 2 lata praktyki + 2 lata 
pracy, telefon komórkowy, dobra znajomość komputera Word, Excd. Wro
cław. tei. 071/324-11-79Agnieszka, 0502/9343-35 
POSZUKUJĘ PRACY lakiernik, staż ogólny 10 lat pracy, uprawnienia 
na wózkj akumulatorowe i suwnice 3 poziomu. Wrocław, teł. 322-1541 
1520
POSZUKUJĘ PRACY rencista, uprawnienia budowlane, nadzory, kosz
torysy. klimatyzacje, posiadam samochód, pełna dyspozycyjność, nie
koniecznie w budownictwie. Wrodaw, teł. 071/784-37-22 
POSZUKUJĘ PRACY dziewczyna 22 lata. w sklepie, w kiosku na placu 
targowym, w solarium, znajomość kas fiskalnych, uczciwa, dyspozycyj
na, książeczka zdrowia. Wrodaw, td. 071/342-24-13 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, lat 26. matura, prawo jazdy, kompu
ter, najchętnią jako magazynier. Wrocław, td. 071/322-97-47 
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, wykończenia, glazura, regipsy, 
panele, itd. Wrocław, td. 071/341-83-92,0604/61-7565 
POSZUKUJĘ PRACY przy remontach mieszkań • glazura, regipsy, gła
dzie, sufity podwieszane, da dwóch osób, w kraju lub na zachodzie. 
Wrodaw, td. 071/322-2527.071/78567-55 
POSZUKUJĘ PRACY studentka marketingu.-22 tata. 3-letnie doświad
czenie na stanowisku specjalisty do spraw sprzedaży telefonii komórko 
wej. chętnie w branży GSM, motoryzacji lub praca biurowa. Wrodaw, teł. 
0601/055502
POSZUKUJĘ PRACY atrakcyjna studentka studium kosmetycznego 
(zaocznie), 3-łetnie doświadczenie w handu i promocji, chętnie w bran
ży kosmetycznej, handlu, bez sprzedaży bezpośredniej i akwizycji, tylko 
poważne oferty. Wrocław, tel. 0601/1579-11 
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, dla brygady remonto 
wobudowłanej. Wrodaw. td. 071/357-06-70 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta i 30-łetni mężczyzna, staż pracy w spół
dzielni mieszkaniowej, administracji, zanajomość kierowania robotami 
budowlanymi, technik budowalny. uprawnienia, znajomość kosztoryso
wania Wrodaw. td. 071/32905-84
POSZUKUJĘ PRACY rencistka wiek 45 lat każdej, oprócz szycia po 
śddi i garniturów, może być roznoszenie ulotek, sprzątanie, mycki okien, 
itp. Wrocław, td. 071/333-73-99
POSZUKUJĘ PRACY posiadam samochód Fiat Cinquecento, wdny 
czas, 8 lat pracy w handiu. Wrodaw. teł. 0503/98-59-95 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 40 lat prawo jazdy kat. B, świadectwo 
kwalifikacji, paszport książeczka zdrowia, mechanik samochodowy, spa
wacz d. + gazowy lub jako konserwator, tzw „złota rączka*. Wrodaw. td. 
3352572,0503/74-20-68 po południu 
POSZUKUJĘ PRACY uczciwa i pracowita z Ukrainy, praca gosposi lub 
pomocy domową, z zamieszkaniem. Wroctaw, td. 321-92-15 
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, spawacz elektryczno-gazowy. Wroctaw. 
td. 071/33539-52
POSZUKUJĘ PRACY malarz, szpachlarz, monter płyt g-k, znajomość 
wykonywania gładzi gipsowych, ścianek i sufitów podwieszanych z płyt 
g-k, montażu pandi ściennych i podłogowych, boazerii oraz innych prac 
remontowych i wykończeniowych. Wrocław, tel. 071/781-94-74, 
0501/93-2525
POSZUKUJĘ PRACY pani z Ukrainy, 28 lat może być sprzątanie, po 
moc domowa, z zawodu kucharka. Wrocław, teł. 0604/34-42-50 
POSZUKUJĘ PRACY stolarz, praktyka. Wroctaw. tel. 071/330-10-58 
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, specjalista do spraw celnych, bar
dzo dobra znajomość procedury uproszczoną i obskigi komputera. Wlro 
cław, td. 0602/62-25-33
POSZUKUJĘ PRACY deśia. murarz, tynkarz lub przy wycinaniu i obci
naniu drzew. Wroctaw, tel. 0607/43-23-27

POSZUKUJĘ PRACY nadzór budowalny. Wlroctaw. tel. 0607/43-23-27 
POSZUKUJĘ PRACY inżynier budownictwa, w zakresie nadzoru budo 
wy domu jednorodzinnego, sporządzania planów zagospodarowania, 
kosztorysowania, adaptacji. Wródaw, td. 071/78564-92,0501/055583 
POSZUKUJĘ PRACY blacharz, lakiernik, mechanik, prawo jazdy kaL 
BCE. samochód, dyspozycyjny, z doświadczeniem. Wrocław, tel. 
372-6534,0604/77-0539
POSZUKUJĘ PRACY wykonam następujące rodzaje prac: malowanie, 
tapetowanie, gipsowanie, posiadam kwalifikacje. Wrodaw. tel. 327-42-79 
POSZUKUJĘ PRACY robotnik budowlany, z doświadczeniem i znajo 
mościąj. hiszpańskiego. Wroctaw, teł. 373-80-79 '
POSZUKUJĘ PRACY jako kierowca, operator sprzętu ciężkiego, upraw
nienia do obsługi .żurawia’ samochodowego, koparki, ładowarki, prawo 
jazdy kat. ABC. świadectwo kwalifikacji, rencista. Wrocław, teł. 350-05-94 
POSZUKUJĘ PRACY jako kierowca, zaopatrzenie, kurier, posiadam 
doświadczenie, jestem sdidny, uczciwy, 43 lata, świadectwo kwalifikacji, 
kat. ABC. Wroctaw. Id. 0502/12-5557 
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony informatyk, wyższe wykształce
nie, znakomita znajomość sprzętu (płyty główne, procesory, monitory i 
inne komputery) programowanie C++, internet. Wrodaw, td. 345-73-90 
wew. 35, omal: m5c@go2.pl
POSZUKUJĘ PRACY posiadam działdność gosp„ doświadczenie w 
handu daninami dekoracyjnymi. Wrocław, tel. 349-11-13 po godz. 16 
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie mieszkań lub domów, 1-2 razy w ty
godniu. dzielnica Krzyki, Nowy Dwór. Wroctaw. lei. 0604/47-8535 
POSZUKUJĘ PRACY operator ładowarki. Wroctaw. tel. 071/3259900 
POSZUKUJĘ PRACY w serwisie komputerowym lub podobnej, dyspo 
zycyjność, praktyka, b. dobra znajomość techniczna sprzętu. Wroctaw, 
teł. 0503/751547
POSZUKUJĘ PRACY plastyczka, dekoratorka, kreślarka, po szkole.
doświadczenie. Wroctaw, tel. 071/32599-28
POSZUKUJĘ PRACY znajomość programu Auto Cad. Wroctaw, tel.
3558568
POSZUKUJĘ PRACY kierowca, prawo jazdy kat BC, praktyka chętnie' 
na busa może być pól etatu, inne propozycje. Wrodaw, teł. 071/34506-59 
POSZUKUJĘ PRACY germanistka, 43 lata, doświadczenie w tłumacze
niach, marketingu, logistyce i turystyce, tylko poważne oferty. Wroctaw. 
teł. 071/367-04-20.0607/0508-75
POSZUKUJĘ PRACY jako operator koparkotadowarki, klasa III, wszyst
kie typy, uprawnienia, kierowca kat. B. 33 lata. pełna dyspozycyjność, 
samochód osobowy, możliwość zmiany miejsca zamieszkania. Wrocław, 
td. 0503/71-93-95
POSZUKUJĘ PRACY solidny, bez nałogów, prawo jazdy kat BCE, świa
dectwo kwalifikacji, grupa inwalidzka. Wroctaw, td. 071/354-02-30 
POSZUKUJĘ PRACY 27 lat wykształcenie średnie techniczne, doświad
czenie wbranży motoryzacyjną, prawo jazdy kat. B. znajomość kompu
tera. pdna dyspozycyjność. Wroctaw, teł. 071/361-79-51 
POSZUKUJĘ PRACY roboty ogólnobudowlane i instalacje hydradicz- 
ne. Wrocław, tel. 071/34551-33
POSZUKUJĘ PRACY rencista 40 lat. prawo jazdy kat. BC. świadectwo 
kwalifikacji. 20 lat praktyki, bez nałogów. Wroctaw, td. 071/344-12-48 
POSZUKUJĘ PRACY jako dekarz, blacharz, doświadczenie, własne 
narzędzia, chętnie na umowę-ztecenie. Wroctaw. tel. 0502/57-68-93 
POSZUKUJĘ PRACY lub zleceń na samochód dostawczy, izoterma, 
wym. 3.3 x 2 x 2. najchętniej na stałe. Złotoryja, td. 076/87537-54, 
0604/5518-57
POSZUKUJĘ PRACY 22-łetni mężczyzna rencista, prawo jazdy kat. B, 
kurs komputerowy (Word. Excel). uregulowany stosunek do służby woj
skową. Żmigród, tel. 071/38531-88 w godz. 7.30-9.30 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ kobieta 23 lala. wykszt. wyższe, 
obsługa komputera PC i sprzętu biurowego, tylko poważne oferty. Do 
bromierz. td. 074/850-92-96
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ sekretarki lub fakturzystki, średnie 
wykształcenie, 21 lat bez nałogów. Lubin, td. 076/84530-27 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ wykszt. średnie, bie^e maszynopi
sanie, komputeropisanie, fakturowanie, obsługa urządzeń biurowych. 
Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-79-27’. 
0606/3502-85
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda, dyspozycyjna roczne do 
świadczenei w pracy biurowej, znajomość obsługi komputera.wykszt 
średnie ekonomiczne (licencjat). Wroctaw, teł. 071/33593-96. 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ nieskomplikowane szycie, po 
siadam maszynę do szycia, bez pośredników. Byczyna, tel. 
0605/29-7551
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ również przyjmę zlecenia na 
telefon, pdna dyspozycyjność, matka z dwójką dzied. proszę o poważ
ne oferty. Kluczowa. Id. 074/81558-48 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ tylko poważne i konkretne pro
pozycje. dam prowizję. Kłodzko, td. 0603/52-08-15 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ bezpośrednio od producenta 
bez pośredników, montaż dugopisów, itp. Międzylesie, td. 0501/61-02-29 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ bez pobrcri i przesyłania znacz
ków. Nowa Ruda, teł. 0605/1511-05
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ tylko poważne oferty. Procho 
wice, tel 0606/31-71-34
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ z odbiorem i dostawą, konkret
ne oferty, zdecydowanie, na dłuższy okres. Wrodaw. tel. 071/316-82-05 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ emeryt, posiadam własny park 
maszynowy, tokarka, frezarka i inne urządzenia znajomość budowy 
maszyn, urządzeń, narzędzi różnych branż. Jawor. td. 076/870-24-65 
po godz. 20
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ w ogrodnictwie i w domu. kobie
ta i mężczyzna, 35 i 41 lat pełna dyspozycyjność. Wroctaw i okofice. 
Obomiki Śłąskie, teł. 071/310-30-74 po godz. 20 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ akwizycja wykluczona, jęz. an
gielski. Wroctaw. teł. 34500-36
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ studentka, ekonomistka. Wro 
ctaw.td.071/780-8500
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ dektroinstalacje. Wroctaw. td. 
071/341-59-09
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako instalator sanitarny! spa
wacz. Chętnie umowa-zlecenie lub-inna forma. Wrocław, teł. 
071/35511-62,0607/23-4575
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ kobieta! wiek 48€t wykszt. śred
nie. najchętnią pracę chałupniczą. Wroctaw, tel. 071/34520-43 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ 34 lata, miśfrz śiea wodnoka
nalizacyjnej. własny samochód. Wroctaw. teł. 359-37-77 pó godz. 16 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ dektryk z uprawnieniami SEPj 
pomiary (ełektroinśtalacje). Wrodaw, td. Ó71/302-7t-34.0607/61-68-60 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiadający podstawo, 
we wiadomośa w zakresie budownictwa, solidny, pełna dyspozycyjność, 
prawo jazdy kat. B. Wroctaw. tef. 071/325-94-24 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO CIEŚLA dekarz-blacharz. monter stolarki 
okienną i drzwiową. Wrodaw; td. 0601/75-4963 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO DEKARZ blacharz, posiadam własne 
maszyny, samochód. Kąty.Wrodawskie. td. 071/789-12-86 ' 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRONIK młody. 21 lat praktyka przy 
montażu i serwisie, zanjomość obsługi komputera, dyspozycyjność. Wro
cław, td. 0609/50-58-47.
POSZUKUJĘ PRACY JAKO FAKTURZYSTKA. Wrocław, td. 3259466 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GŁÓWNA KSIĘGOWA w malej firmie, na 
część etatu lub umowę o dzieło, komputer, książka przychodów i roz
chodów. program DGOS, Rachmistrz 3, Kadry, ZUS. Wrocław, id. 
071/36582-04,0607/4522-98
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GOSPODARZ domu prywatnego, ośrod
ka wczasowego, pensjonatu, hotelu, restauracji, inne, 57 jat, wykształce
nie średnie handlowe, sympatyczny muzyk, abstynent auto, samotny. 
Leśniowski. 59-703 Bolesławiec skr. poczt. 220 .
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INFORMATYK na cały lub pd etatu! admi
nistracja serwerami Windows NT i Unix. siecią tan, podłączenie do inter- 
netu. Pdkowice, tel. 0603/4599-35
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KASJER zlotówkowowalutowy. obsługa 
komputera odpowiedzidność, wiek 25. Wrocław, td. 0502/97-32-99 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA LIMUZYNY 5 lal pracowa
łem jako prywatny kierowca.., tel. 0608/67-46-53 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat ABCE, świa
dectwo kwdifikacji, bez koniecznośd rejestrowania, doświadczenie, mło
dy, po technikum samochodowym, nie akwizycja. Bielawa, tel. 
074/83501-33
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 26-tetni. prawo jazdy kat 
ABCE, świadectwo kwalifikacji, 5 lat praktyki na TIR-ach (na terenie Pol
ski). Bolesławiec, teł. 075/73514-31
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kalB lub inną. 
dodatkową w kraju lub za granicą w branży ogólnobudowlanej, może 
być sezonowa miody, bez nałogów. Kłodzko, teł. 074/868-9573, 
0503/81-56-20
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. ABCET. 
świadectwo kwalifikacji, paszport wiek 27 lat. Lubin, td. 0604/70-61-03 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA z. własnym samochodem. 
Ford Transit do przewozu osób lub towaru. Lubin, tel. 0503/6527-55 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA na przewozach międzynaro
dowych, prawo jazdy kat. BCE + świadectwo kwdifikacji. Świebodzice, 
td. 074/854-72-41
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat ABC, ze stażem, doryw
czo lub na stale. Wroctaw. tel. 350-99-87 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. BC. świadectwo kwdifi
kacji. 35 lat Wroctaw, td. 0607/3554-01 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA operator sprzętu ciężkiego, 
rencista, posiadam uprawnienia do obsługi żurawia, kopailu. ładowarki 
prawo jazdy kat ABC, świadectwo kwalifikacji. Wroctaw, teł. 350-0594 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA praw jazdy kat B, paszport 
Wroctaw. teł. 0603/47-24-98
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA mężczyza 29 lat prawo jaz
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dy kat.C ♦ E. pas?aort znajomość odpraw celnych, praktyka i.kwalifika- 
cje na TIR-a Wrocław, lei. 071/341-44-86 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lub innej, 28 lat. prawo jazdy 
kat. BC. niepalący, pełna dyspozycyjność, świadectwo kwalifikacji. 10 lat 
praktyki. Wrodaw, lei. 0503/94-89-74,071/325-55-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. ABCDT. ren
cista, 51 lat. świadectwo kwalifikacji, paszport Wrodaw, tel. 071/311-21-37, 
0600/52-77-42
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. ABCE. świadectwo kwa
lifikacji. operator wózków widowych, operator koparki do 0.8 m3, maga
zynier. Wrodaw, tel. 071/788-81-65 po godz. 15 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA wiek 41 lat prawo jazdy kat. 
ABCDE, świadectwo kwalifikacji, paszport. Wrodaw, tel. 071/341-45-61 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 28 lat. prawo jazdy kat. BC. 
niepalący, dyspozycyjny, świadectwo kwalifikacji. 10 lat praktyki. Wro
daw. tel. 071/325-55-95.0503/94-89-74 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lub pracownik myjni samo
chodową, wykszt. średnie, uregulowany stosunek do służby wojskowej, 
dyspozycyjny, uczciwy. Wrodaw, tel. 071/342-99-76 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA zaopatrzeniowiec, kurier, 
posiadam samochód (bus dostawczy) lub inne propozycje. Wrodaw, teł. 
071/312-6842
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat BC. wiek 29 
lat świadectwo kwalifikacji, wykształcenie średnie. 11 lat praktyki, pasz
port. Włodaw, lei. 783-26-29,0607/07-25-36 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA - rencista, prawo jazdy kat
B. C. E, paszport Włodaw, teł. 071/317-0945 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 44-tetni, prawo jazdy kat BCE, 
świadectwo kwalifikacji, 26 lat praktyki na ciągnikach siodiowych, dyspo
zycyjny, sumienny. Wrodaw, teł. 071/339-9049 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B, świadec
two kwalifikacji, praktyka, 24 lata. Wrodaw. teł. 071/326-20-90 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA rencista, prawo jazdy kat 
ABCE, paszport. Wrodaw, teł. 354-30-64 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA-MECHANIK prawo jażdy kat 
BC, świadectwo kwalifikacji. 26 lat po szkole samochodowej, praktyka, 
telefon komórkowy, możliwe długie trasy - kraj. Wrocław, teł. 
0603/48-3042
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KOSZTORYSANT BUDOWLANY. Wło
daw. teł. 786-85-67,0603/95-17-00
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARŻ w programie AutoCAD. Świe
bodzice. teł. 074/854-06-60 Wrodaw, 071/355-86-68 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KREŚLARZ w programie AutoCad. Wro
daw. teł. 355-86-68,074/854-0060 Świebodzice 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA uprawnienia ministra finan
sów, małe firmy, książka przychodów i rozchodów, ryczałt ZUS. Wro
daw. teł. 0608/33-67-16
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MASAŻYSTKA masaż klasyczny, leczni
czy. kinezyterapia, ćwiczenia lecznicze. Wrodaw, teł. 373-15-26 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK kombajnów, ciągników, ma
szyn rolniczych i samochodów dostawczych. Wrodaw, lei. 0601/48-74-37 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ również zlecenia prywatne. 
Wrodaw. teł. 071/37344-06
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OCHRONIARZ osób i mienia, posiadam 
licencję III stopnia. Lubsko, tel. 068/372-14-11,0605/64-89-84 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI 
kierowca na samochody dostawcze i osobowe łub innej, 29 lat upraw
nienia świadectwo kwalifikacji, od zaraz. Lubin, teł. 0608/04-03-76 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR ŁADOWARKI. Wrodaw. teł. 
071/325-99-90
POSZUKUJĘ PRACY JAKO POMOC DOMOWA wiek 22 lata Ukrain
ka. Wrodaw, teł. 0608/11-95-86
POSZUKUJĘ PRACY JAKO POSADZKARZ betoniarz. Wrodaw, tei. 
344-87-36
POSZUKUJĘ PRACY JAKO SPRZEDAWCA matura, bez nałogów, 
dyspozycyjny, książeczka zdrowia obsługa kas fiskalnych, uregulowa
na służba wojskowa. Wałbrzych, teł. 074/666-27-29,0603/62-22-37 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drobne roboty sto
larskie. Wrodaw. tel. 0502/98-65-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ŚLUSARZ spawacz, dyspozycyjność, 21 
lat po wojsku, pilne. Lubią teł. 076/842-51-87 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ŚLUSARZ-SPAWACZ .złota npzka". ka
felki. regipsy, miedziane instal. c.o., kanalizacje, inst. elektr. mieszkanio
wa, pandę, boazeria, murarka, posiadam samochód, z możliwością za
kwaterowania. Brzeg, teł. 077/412-99-04 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO TŁUMACZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO. 
Wrodaw. teł. 348-00-36
POSZUKUJĘ PRACY JAKO TOKARZ-ŚLUSARZ znam nast rodzaje 
prac: spawanie mag., prace warsztatowe, prawo jazdy kat B, może być 
za granicą. Wrodaw. teł. 071/341-52-14,0605/91-0948 
POSZUKUJĘ PRACY NA BUDOWIE w rolnictwie lub inną. 27 łat. Do- 
brzykowice, teł. 071/318-50-62
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE przy zborze truskawek łub in
nej. solidny, uczciwy. prowi2ja zapewniona po mies. pracy. Głuchołazy, 
teł. 0602/49-51-24
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE da 1 lub 2 osób. sprzątanie, 
ogrodnictwo, pomoc domowa, rolnictwo, sezonowa, zrywanie owoców, 
uczdwy. pracowity, bez nałogów, j. niemiecki. Jelenia Góra, teł. 
0608/75-04-44
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE miody, 23-łetni, od zaraz. Mio- 
radzice, gm. Lubin, td. 0501/57-39-61
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE jako murarz ♦ pomocnik. Nowa 
Sól. td. 0605/39-74-11
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE 25 lat język angielski, dam pro
wizję. Sława, teł. 0603/57-9247
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE każdej, od zaraz. Świdnica, teł. 
0603/55-55-97.0607/65-9862
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE da 2 osób w budownictwie (prak
tyka), posiadam samochód, dam prowizję. Wrodaw, teł, 071/3534046 
POSZUKUJĘ PRACY W BUDOWNICTWIE w zakresie inweslorstwa 
zastępczego, projektowanie, nadzór, wykonawstwo. Lubin., teł. 
076/841-2241
POSZUKUJĘ PRACY W BUDOWNICTWIE docieplenia. tynk struktu
ralny, płytki, regipsy, malowania monłaż okien i inne, może być za grani
cą. Oborniki Śląskie, teł. 071/310-34-38 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH małżeństwo, razem łub osobno. 
Legnica, td. 076/856-13-14
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH w rdnictwie łub ogrodnictwie, 
może być sezonowa, dam prowizję po miesiącu pracy. Mirsk, teł. 
075647-01-60
POSZUKUJĘ PRACY WNEMCZECH prawo jazdy kat B. uprawnienia 
na wózek widłowy, bez nałogów, w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie. 
Nowe Czaple, tel. 068/375-39-79
POSZUKUJĘ PRACY W NEMCZECH mechanik samochodowy, bla
charz. lakiernik, znajomość języka niemieckiego, mężczyzna 27 lal prak
tyka w zawodzie 7-łetnia, również w Niemczech. Twardogóra, tel. 
071/315-92-59
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH legalna młoda kobieta pasz
port niemiecki, podstawy języka. Włodaw, teł. 344-52-27 
POSZUKUJĘ PRACY W OGRODNICTWIE przycinanie drzew, zakła
danie trawników. Wrodaw. tel. 0601/574749 
POSZUKUJĘ PRACY W SZWECJI przy zbiorze truskawek U> innej. 
Głuchołazy, td. 0602/49-51-24
POSZUKUJĘ PRACY W ZESPOLE MUZYCZNYM wokalista, gram na 
gitarze basową i rytmicznej. Wrodaw. teł. 0/1/783-2569 
POSZUKUJĘ PRACYZAGRANłCĄw charakterze drwala lub inne oferty. 
Jawor. lei. 0606/93-59-22
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ w branży ogólnobudowlanej lub 
sezonowej, iieradwo, rolnictwo, młody, bez nałogów. Kłodzko, teł. 
074/868-95-73,0503/81-56-20
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ znam nast. rodzaje prac: montaż 
płyt g-k., szpachlowanie, malowanie i inne prace budowane lub w rolnic
twie, prawo jazdy kat. B. Wrodaw. teł. 071/341-52-14,0605/91-0948 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ kobieta. 48 lat. jęz. niemiecki, pra
wo jazdy. Wrodaw, tel. 32943-71
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ blacharz samochodowy, praktyka 
w Polsce i Niemczech. Wrodaw, teł. 783-67-57 wieczorem 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w średnim wieku, w. 
zamian za pomoc w znalezieniu pracy oferuję bezpłatne wynajęcie miesz
kania (najchętniej studentce). Wrocław, teł. 071/325-94-24 po godz. 20 
PRACA w II i III filarze ubezpieczeń., teł. 0601/7549-67 
PRACA da 5 osób. na zasadzie niezależności finansowej, dodatkowa 
lub stała, nie akwizycja. Bolesławiec, teł. 0601/25-69-36 
PRACA chcesz być szefem Masnego biznesu zadzwoń. Bolesławiec, 
teł. 0501/624045
PRACA da każdego, nowy ciekawy program zarobkowy z powodze
niem praw. w USA oraz praca chałupnicza, adresowanie kopert, rozsyła
nie mat. inf. umowa i zbyt gwarantowany, zarobki 500 zł - 2.000 zl, inf. 
bezpł., koperta zwrotna ♦ znaczek. Jerzy Margoszczyn, 49-200 Grod
ków 84, gm. Tarnów Grodkowski
PRACA da producentów wyrobów z drewna. Kłodzko, tel. 074/865-62-20 
PRACA w Kołobrzegu, da wychowawców, zorganizowane grupy (maks. 
20 osób), zarobki - 600 zl netto ♦ świadczenia uczestnik obozu lub kolo
nii za wszystkie świadczenia (min. 3 poslii. nocleg w salach 4-6 osobo
wych) płaci 630 zt. Kołobrzeg, teł. 094/352-95-22,0601/58-23-22 
PRACA da kolporterów, na umowę, z okolic Leszna i Legnicy, Zielonej 
Góry. Jd. Góry, Poznania Kłodzka Wałbrzycha, Bolesławca, również 
młodzież 16 i 17-lełnią, dobre zarobki. Wormacje gratis, koperta i 3 znaczki 
po 1 zł. Tadeusz Luźny. 55-332 Księginice, ul Gąsiorów 11/4 
PRACA w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, licencja Punu, dobra pro
wizja. z okolic Lubina, śdnawy, Wołowa, Polkowic. Lubin, tel. 
076/841-51-57
PRACA atrakcyjna, da bezrobotnych i dodatkowa da pracującydvprzy ' 
zbieraniu zteceó i zamówień, b. wysokie zarobki. Informacja gratis, dopi
sek • INTER, załącz kopertę i 3 znaczki. G. Kogut 55-202 Oława 4, skr. 
pocztowa 6

PRACA • znakomita oferta, bardzo łatwa niezwykle dochodowa, na 
umowę, może ją wykonywać każdy zainteresowany zbieraniem zleceń 
na produkty lecznicze. Bardzo wysokie zarobki 3.000 $  i więcej. Infor
macja gratis. dopisek INTER, załącz kopertę i 3 źnaczki. G. Kogut 55-202 
Oława 4, skr. pocztowa 6
PRACA da agencji Edmis polegająca na pozyskiwaniu nowych współ
pracowników, dająca ciągły i stały dochód. Umowa i stała współpraca 
oraz inne oferty. Informacja gratis, załącz kopertę i 3 znaczki. G. Kogut
55-202 Oława 4. skr. pocztowa 6
PRACA szwajcarska firma zatrudni 2 przedstawicieli. Opde. tel. 
0606/39-83-09
PRACA amerykańska firma zajmująca się ochroną zdrowia i urody, nie
ograniczone zarobki. Polkowice, tel. 076/847-97-64 
PRACA składanie długopisów itp., dostawa i odbiór gwarantowany, teł. 
0609/43-90-16, od 20-23.1. Kędzia, 67-300 Szprotawa, skr. poczt. 5 
PRACA w sektorze ubezp., na stanowisku agenta kierownika zespołu, 
dyrektora oddziałów, na terenie Dolnego Śląska. Wrocław, tel. 
0501/40-33-62
PRACA w firmie zdrowotnej, da 2 osób z nadwagą i problemami zdro
wotnymi. Wrocław, tel. 343-8447 w g. 10-18 (pn.-pl.)
PRACA na giełdach samochodowych, teren Wrocławia, Kłodzka, Lubi
na. Wrodaw, tel. 0502/82-84-97,0501/8442-98 
PRACA w Holandii, na paszport europejski, kobiety i mężczyźni, mini
mum 3 mies., ogrodnictwo. Wrodaw, teł. 071/324-29-96 
PRACA zlecę roboty mularskie, tynkowanie i inne, ważne 2 tygodnie. 
Wrocław, teł. 071/318-96-35 po godz. 18,0607/43-23-27,0600/35-12-94 
PRACA ciekawa, dobre zarobki, szybki awans. Wrodaw. teł. 
071/35365-11
PRACA przy konserwacji budynków, stolarz, dekarz, hydraulik, szklarz, 
wymagana własna działalność gospodarcza. Włodaw, tel. 071/347-75-88. 
0502/6062-40
PRAC A dystrybucja kosmetyków Oriflame, zapewnione szkolenia. Wro
cław, td. 0502/99-50-54
PRACA zostań doradcą kosmetycznym Oriflame, motywacyjny system 
wynagradzania upominki przez 4 miesiące. Włodaw, td. 071/784-84-95, 
0605/6768-00,0606/24-3447
PRACA da przedstawiciel handtowych, branża ait. przeciwpożarowych, 
zapewnione szkolenie, wymagane prawo jazdy. Wrodaw, tel. 
0607/75-71-57
PRACA da webmastera. Wrocław, td. 0501/34-31-72 
PRACA w Kołobrzegu, da wychowawców, zorganizowane grupy (maks. 
20 osób), zarobki - 600 zł netto+świadczenie, uczestnik obozu lub kolo
nii za wszystkie świadczenia (nodeg w salach 46 osobowych) płaci 630 
zl. Wrocław, teł. 0501/534561
PRACA da byłych i obecnych akwizytorów OFE, na umowę zlecenie, b. 
wysokie prowizje. Wrodaw, tel. 071/316-63-04 w godz. 8-12, 
0609/516765
PRACA wznanej, renomowanej, amerykańskiej firmie kosmetycznej, nie
akwizycja. Wrodaw, teł. 071/3224366 po godz. 20
PRACA w przemyśle naftowym, w krajach Unii Europejskiej, wymagany
wiek 1845 lat. adresy przedsiębiorstw na rok 2001. Wrocław, tel.
0603/57-0442
PRACA zakwaterowanie, da osoby posiadającą zdolności plastyczne, 
malowanie obrazów o różną tematyce. Zielona Góra, tel. 068/388-3364 
PRACA CHAŁUPNICZA da każdego, adresowanie, klejenie, składa
nie, regeneracja kaset barwiących, zarobki 500-3.000 zt dostawa od
biór, umowa, informacja bezpłatna po przesianiu koperty + 2 znaczków 
za 1 zł. Dariusz Kończyk, 59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 
5b/2, td. 0605/68-73-48
PRACA CHAŁUPNICZA zarobki tygodniowe 1.500 zl. adresowanie ko
pert, badanie opinii publiczną, ankietowanie, montaż długopisów, przy- 
ślij kopertę i 2 znaczki. Tomasz Pudowski, 59-230 Gdanka Dolna 5Ź 
gm. Prochowice
PRACA CHAŁUPNICZA poszukujemy chętnych z całego kraju, zaopa
trzenie i zbyt gwarantowany umową, zgłoszenia koperta+znaczek. Piotr 
Kraszewski, 58-500 Jelenia Góra, d. P. Skargi 12 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie, produkcja opakowań, szycie, 
regeneracja, dierstwo, zlecenia bezpośrednio od firm, bezpłatna infor
macja Kłodzko, td. 074/647-1842
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, umowa w ciągu kilku dni, 
uczciwa gwarantowana stała współpraca, zarobki 15004000 zł/mies. + 
2 rodzaje wynagrodzenia informacja po przesłaniu koperty i znaczka. K. 
Szwalek, 63-720 Koźmin, Nowa Obra 64 
PRACA CHAŁUPNICZA zatrudnimy z całej Polski, dystrybucja, ręko
dzieło artystyczne, zbyt dostawa, gwarantowane, oferta ograniczona li
mitem: inf. koperta + 2 znaczki. A. Mazur. 59-220 Legnica, d. Drukarska 
6/6

. PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert informacja po przesłaniu 
koperty i znaczka. Pawd Micał, 59-220 Legnica, d. Stryjska 6/4 
PRACA CHAŁUPNICZA montaż dugopisów, adresowanie kopert, dys
trybucja materiałów, umowa, zbyt wyśij kopertę + 2 znaczki x 1 zł lub 
zadzwoń. Iwona Kosterska, 59-220 Legnica ul. Młynarska 3/17, td. 
076/721-94-57,0608/534042
PRACA CHAŁUPNICZA informacja bezpłatna po przesłaniu koperty i 3 
znaczków, tylko listownie. Anna Tomaszewska 56-300 Mikz d. Kroto
szyńska 45a/1
PRACA CHAŁUPNICZA umowa i zbyt $varantcwany, zarobki 500-3.000 
-zl/mies.. montaż dugopisów 0.106.20 ztfszt., produkcja woreczków, za
bawek. biżuterii, kopert ramek do zdjęć, adresowanie kopert oraz legal
ne wyjazdy do Niemiec, info gratis po przesłaniu koperty i 2 znaczków po 
1 zt Grzegorz Krawczyk, 48621 Niwnica, Lipowa 113, gm. Nysa 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert i rozsyłanie informatorów, 
wynagrodzenia 1.400 zł/100 szt., minimalny wkład finansowy, legalna 
Wormacje po przesianiu koperty zwrotną i znaczka zal zl Robert Szwa- 
łek, 63-720 Obra Nowa 64. gm. Koźmin - 
PRACA CHAŁUPNICZA od zaraz, proste prace we własnym domu. 
umowa, zbyt dostawa, iość miejsc ograniczona. Zadzwoń teraz lub na
pisz. A  Mazur. 59-200 Legnica, d. Drukarska 6/8. teł. 076/722-1865. 
0608/5342-05
PRACA CHAŁUPNICZA ciekawe oferty pracy w domu. składanie du
gopisów. naszyjników, produkcja kopert worec2ków, maskotek, ozdób 
do włosów i wiele innych, umowa, dostawa i odbiór, informacja tylko li
stowna gratis, załącz kopertę i 3 znaczki. Grażyna Kogut 55-200 Oła
wa d. Brzozowa 21
PRACA CHAŁUPNICZA do wykonywania w domowych warunkach, 
adresowanie kopert i obsługa korespondenci, za 100 wysianych listów 
zarobisz 2.500 zł. Umowa o współpracę z firmą. Informacja gratis, załącz 
kopertę i 3 znaczki G. Kogut, 55-202 Oława 4, skr. pocztowa 6 
PRACA CHAŁUPNICZA da każdego, legalna produkcja i adresowanie 
kopert rozsyłanie mat. informacyjnych, składanie dugopisów, zabawek, 
biżuteri ozdób, ramek do zdjęć, woreczki foliowych, rękawic gospod., 
gier planszowych, informacja po przesłaniu koperty ze znaczkiem. Z. 
Cholewiński, 48-385 Otmuchów, d. Grunwaldzka 10 
PRACA CHAŁUPNICZA da ambitnych, bez kaucji, na umowę, dochód
1.000 zł/tydz., informacje po przesłaniu koperty zwrotnej. Krzysztof Bo- 
gajewski, 48-200 Prudnik, d.'Klasztorna 3/1, td. 077/43642-95 
PRACA CHAŁUPNICZA wyrób gier, kopert, woreczków foliowych, biżu
terii, zakładek, ramek do zdjęć, szycie, wycinanie wizytówek, kalenda
rzyków, inf. 2 znaczki z 1 zl. R. Jarmużek. 63-900 Rawicz, d. Sobieskie
go 2b/3
PRACA CHAŁUPNICZA atrakcyjne oferty, ziołolecznictwo, informacja 
gratis, koperta zwrotna ♦ 2 znaczki po 1 zł. Sylwester Matysiak, 59-975 
Sulików, d. Zgorzelecka 13
PRACA CHAŁUPNICZA regeneracja kaset barwiących, zbyt zapewnio
ny. wysokie zarobki, informacje bezpłatne. Włodaw, teł. 071/789-16-25 
PRACA CHAŁUPNICZA. Wrocław, teł. 071/351-3060 
PRACA CHAŁUPNICZA informacja bezpłatna. Wrocław, tel. 
0607/71-8964,0605/33-7449
PRACA CHAŁUPNICZA na terenie całego kraju, montaż bransolet na- 
szyjników, spinek do włosów, dugopisów, maskotek. Koperta zwrotna 
oraz 2 znaczki oraz wycięta rubryka z tym ogłoszeniem. Władysław Słoń
ski. 50448 Wrocław, d. Worcella 12/12 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, zarobek 3.000 zl. Wro
cław. td. 0503/90-55-14
PRACA CHAŁUPNICZA zbyt gwarantowany. Krystyna Bazanowska
54-207 Wrocław, d. Na Ostatnim Groszu 46/25, td. 0605/82-5961 
PRACA CHAŁUPNICZA koperta+znaczek. Wddemar Kamiński, 50659 
Włodaw, d. Reja 8/37
PRACA CHAŁUPNICZA bez pośredników, kaucji i pobrań, składanie 
dugopisów i toreb, adresowanie kopert i inne. zarobki od 800 zł. informa
cje po przesłaniu koperty zwrotną ze znaczkiem. Waldemar Binczarow- 
ski, 53611 Wrocław, d. Drukarska 15/3 
PRACA CHAŁUPNICZA dochodowa, stała współpraca informacja bez
płatna. Wrocław, tel. 321-17-10 
PRACA CHAŁUPNICZA. Wrocław, teł. 3456063 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert cały kraj. prowizja + wy
nagrodzenie 1.200 zl/mies., informacja wyłącznie listowna koperta + 
znaczek 2 zł, zbyt c^araniowany umową, okres realizacji 2 tygodnia 
Oferta 1.59-900 Zgorzelec, d. Warszawska 61/2 
PRACA DODATKOWA chcesz zarobić lub dorobić 200-2000zł. zadzwoń 
po bezpłatną informację. Legnica teł. 0607/08-35-86 
PRACA DODATKOWA da nauczycieli, wysokie wynagrodzenie. Lubin, 
tei. 076/846-2464
PRACA DODATKOWA da osób prowadzących działalność gosp. Wał
brzych, td. 074/846-19-90 po godz. 20 
PRACA DODATKOWA wwolnymczasie. Wabrzych, teł. 074/846-54-24 
po godz. 20,0605/686568
PRACA DODATKOWA w wolnym czasie, bez ryzyka utraty pracy. Wał
brzych, Id. 0608/11-2569
PRACA DODATKOWA da mężczyzn, wiek powyżej 28 lat z samocho
dem. Wrodaw. Id. 071/7876766
PRACA DODATKOWA da dterów osmozy, najwyższe prowizje. Wło
daw, td. 0602/4643-17
PRACA DODATKOWA. Włodaw, teł. 0602/21-30-93,0503/504364 
PRACA DODATKOWA w domu, adresowanie kopert, nasycanie kaset 
barwiących, regeneracja kartrydżów, zbieranie zamówień na herbaty zio

łowe, srebrne monety okolicznościowe i inne oferty, informację wyślemy 
poczty bezpłatnie. Zadzwoń I podaj swój adres. Wrocław, tel. 
0604/84-0146
PRACA DODATKOWA poświęcasz 2 popołudnia w tygodniu oraz sobo
tę lub niedzielę, nie akwizycja. Wrodaw. teł. 07.1/343-22-70 po godz. 21 
PRACA DODATKOWA dla pań, codziennie, Włodaw i okolice. Wrocław, 
td. 32148-12,0502/30-11-93
PRACA DODATKOWA dla ambitnych i odpowiedzialnych, stała współ
praca, zbyt gwarantowany umową, dwa rodzaje wynagrodzeń, dochód 
2.0004000 zł/miesiąc, informacja bezpłatna, koperta zwrotna+znaczek 
za 1 zł. Wrocław, teł. 071/359-2766 po godz. 18 
PRACA DODATKOWA na umowę zlecenie, w OFE, wysokie wynagro
dzenie. w cenie do 450 zł/umowę. Wrocław, tel. 071/316-63-04 w 
godz. 8-12,0609/516765
PRACA NA PLATFORMACH WERTNICZYCH wszelkie informacje -
45 zl. Wdów, teł. 071/389-2263 po godz. 22
PRACA NA ZACHODZIE na platformach wiertniczych; Legnica, td.
076/7226864
PRACA NA ZACHODZIE w przemyśle naftowym, w krajach U.E., aktu
alne adresy przedsiębiorstw zatrudniających obcokrajowców na rok 2001. 
podania o pracę, warunki pracy, place, kursy, wiek od 1845lat. Legnica, 
td. 076/85641-26
PRACA SEZONOWA przy zbiorach, we Francji, Belgi, Holandii i Skan
dynawii, ok. 200 zł dniówka. Informacja gratis, dopisek OF-2. załącz ko
pertę i 3 znaczki. G. Kogut 55-202 Oława 4, skr. pocztowa 6 
PRACA SEZONOWA: Francja, Belgia Holandia Skandynawia Szwe
cja. przy zbiorach, winobranie, szparagi, truskawki, jabłka, runo leśne. 
Informacje: koperta zwrotna oraz wydęta rubryka z tym ogłoszeniem. 
Władysław Słoński, 50-448 Wrodaw, d. Worcela 12/12 
PRACA W ANGLII na polu, w fabrykach przetwórstwa warzyw i owo
ców, zakwaterowanie, pomoc na granicy. Wałbrzych, td. 0609/42-37-47 
po godz. 17
PRACA W ANGLII legalna, z pozwoleniem i wizą, wszystkie formalności 
załatwiane w Polsce, www.euro-am.pl, można nas sprawdzić w konsula
cie brytyjskim. Wrodaw. teł. 071/344-31-70,0601/50-2163 
PRACA WANGLII informacje od godz. 19do22, tylko poważne oferty. 
Wschowa, td. 0603/54-85-14
PRACA W BELGII dobrze płatna. Żmigród, td. 0608/03-91-19 
PRACA W FINLANDII da studentów, młodzieży szkolną, na wakacje, 
mie widziana znajość j. angielskiego.., td. 0607/0565-96 
PRACA W GRECJI da kobid, mężczyzn i par. od zaraz. Dłużyna Dolna 
gm. Pieńsk. Id. 075/771-8868
PRACA W GRECJI da kobid i mężczyzn w różnym wieku, od zaraz. 
Wrocław, td. 341-77-79
PRACA W GRECJI da kobid (studentki), w różnym wieku okres waka
cji, dobre zarobki. Ziębice, teł. 0602/5961-88 
PRACA W GRECJI dobrze płatna. Żmigród, td. 0608/03-91-19 
PRACA W HISZPANII dla pań. w ekskluzywnym klubie nocnym, legal
na. zakwaterowanie na wybrzeżu Costa Dd Sd. gwarancja wysokich 
zarobków. Wrocław, td. 0608/41-94-24 
PRACA W HOLANDII potrzebna gospodyni domowa (młoda, dokładna 
zwinna osoba). Holandia teł. 0031/61549-2969 
PRAC A W HOLANDII od zaraz, w różnych zawodach, wymagany pasz
port Uni Europejskiej, kwaterunek. Holandia tel. 0031/653-60-88-26 
PRACA W HOLANDII tyko z podwójnym obywatelstwem, lekka fizycz
nie, zwrot kosztów podróży, 13.5 NLD/godzinę. Wałbrzych, tel. 
074/666-77-77
PRACA W HOLANDII da mężczyzn z paszportem niemieckim, na min. 
6 tygodni, w zawodach: ślusarz, spawacz, tokarz, cieśla oraz pomocni
cy. transport i zakwaterowanie gratis. Wrocław, tel. 0605/6563-20 po 
godz. 17
PRACA W HOLANDII poszukuję dwóch osób z paszportem niemiec
kim w miesiącu czerwiec-lipiec, bez prowizji. 6 tygodni, zakwaterowanie

Zatrudnię oromn

MECHANIKA SAMOCHODOWEGO
do samodzielnego prowadzenia 

warsztatu.
te l.  0-502 986 597

bezpłatne, praca przy cebulach kwiatów, legalna. Wrocław, tel.
071/78160-74 Renata, 0607/404269
PRACA W NIEMCZECH w myjni samochodowej. Niemcy, tel.
0049/1666-2566-34
PRACA W NIEMCZECH wszechstronne, zadbane kobiety do towarzy
stwa w domu i hotelu, z paszportem niemieckim bardzo dobry zarobek, 
zakwaterowanie. Niemcy, td. 0049/160/40563-75 
PRACA W NEMCZECH dla pielęgniarki lub opiekunki, do starszą pani. 
konieczna znajomość j. niemieckiego. Niemcy, teł. 0049/17-086067-95 
PRACA W NIEMCZECH wyłącznie da studenta lub studenki z podsta
wową znajomością jęz. niemieckiego. Włodaw, td. 0601/78-6260 
PRACA W NEMCZECH w leśnictwie, przemyśle drzewnym, gastrono
mi, hotelarstwie, górnictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, w lunaparkach oraz 
da informatyków, średniego personelu medycznego, pomocy domowych, 
kontrakty stale od 4 miesięcy. Informacje: koperta zwrotna oraz wydęta 
rubryka z tym oroszeniem. Władysław Słoński. 50-448 Włodaw, d. 
Worcela 12/12
PRACA W NEMCZECH wyłącznie da posiadaczy niemieckiego pasz
portu w charakterze kierowcy TIR-a zapewnione mieszkanie. Wrocław, 
teł. 071/3226040.0605/5160-35
PRACA W NIEMCZECH i we Włoszech, w zawodach budowlanych, 
wymagane podwójne obywatelstwo • 10 DEM/godz. Wrocław, fet. 
0501/534561
PRACA W NORWEGII da mężczyzn, w trudnych warunkach, wynagro
dzenie 410 DEM/dzienne. Żary, td. 0604/8566-36 
PRACA W SZWECJI sezonowa, zbiór jagód, malin i czerwonej borów
ki, lipiec - sierpień, zarobki 150 - 200 ztfdziennie. informacja tyko listow
na, dopisek OF-2, załącz kopertę i 3 znaczki Grażyna Kogut 55-200 
Oława d. Brzozowa 21
PRACA W SZWECJI sezonowa od Kpca do paździemka. zbiory jagód, 
czerwonej borówki i maliny maroszki. dniówka ok. 200 zł. osoby z samo
chodem, koszty wyjazdu sponsorowane w 60%. Edmund Mistarz, 76*100 
Sławno, d. Matejki 5a/3, Id. 0609/27-29-34 
PRACA W USA profil przemysłowo • remontowo - budowlany, murarze, 
malarze, hydraulicy, dolarze, cieśle, kierowcy, mechanicy, wiek do 50 
lat Koperta zwrotna oraz wycięta rubryka z tym oroszeniem. Włady
sław Słoński. 50448 Wrocław, d. Worcela 12/12 
PRACA W USA I NEMCZECH dla kobiet kucharki, kelnerki, pomoce 
socjalne, pracownice do przyuczenia w zawodach lekkich (sortowanie, 
pakowanie, testowanie, kontrola). Koperta zwrotna oraz wydęta rubryka 
z tym ogłoszeniem. Władysław Słoński, 50448 Wrocław, d. Worcela 
12/12.
PRACA WE WŁOSZECH opieka nad starszymi osobami. Legnica teł. 
0608/24-91-29
PRACA WE WŁOSZECH da 2 mężczyzn, wiek do 30 lat w lunaparku, 
do listopada, zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione, zarobki 1.800 
zł/mies.. mie widziane prawo jazdy. Świdnica td. 0604/709263 
PRACA WE WŁOSZECH dla kobiet i mężczyzn. Włochy, tel. 
0039/333-2468658
PRACA WE WŁOSZECH dla kobid w wieku do 30 lat w pizzerii i barze, 
mile widziana średnia znajomość języka włoskiego. Wrocław, tel. 
0608/7844-09
PRACA WE WŁOSZECH od zaraz, kobiety, opieka nad starszymi oso
bami. Ziębice, tel. 0601/19-2161
O  PRACA ZA GRANICĄ ogrodnictwo, rolnictwo, winni* 

ce, budownictwo, platformy wiertnicze. Lubin, tel. 
0607/04*26*34 84015491

PRACA ZA GRANICĄ lista ponad 70 firm polskich, zajmujących się za
łatwianiem pracy legalnej za granicąu pracodawców zagranicznych, róż
ne zawody, różne kraje, informacja - koperta zwrotna+znaczek 1.20 zł + 
10 zł przekaz pocztowy. Brzeg. td. 077/416-95-24. 0503/95-13-88. 
0608/88-9365
PRACA ZA GRANICĄ legalna. Niemcy. Włochy oraz autoreklama i emi
gracja USA, Kanada'. Wałbrzych, td. 0503/314369 
PRACA ZA GRANICĄ legalna. Wrocław, td. 0608/7460-26 
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW PRAWA JAZDY poprowadź; 
lekcje dodatkowe, posiadam doświadczenie. Wrocław, td. 071/35047-24 
w godz. 9-17,0501/18-7564
PRZYJMĘ ZLECENIA na komputeropisanie. fakturowanie i inne chałup
nicze. Jelenia Góra td. 0607/82-8967 
PRZYJMĘ ZLECENIA NA REMONT MIESZKANIA tapetowanie, pazu
ra, cyklinowanie, praktyka na Zachodzie. Ścinawa, td. 076/843-73-90. 
0600/87-0065
PRZYJMĘ ZLECENIA NA SZYCIE posiadam maszyny krawieckie, mie 
widziana współpraca lub inne propozycje. Wschowa, teł. 065/54027-17 
PRZYJMĘ ZLECENE na wykonanie prac remontowo-budo^anych oraz 
dociepleń budynków. Bystrzyca Kłodzka, td. 074/644-25-73 
WŁASNA DZIAŁANOŚĆ w branży marketingowej. Szczytna, td. 
074/868-3161 po godz. 21
O  ZAKAZ WJAZDU DO NIEMIEC? Ten i inne problemy 

RFN profesjonalnie rozwiązujemy. „MCL KONTAKT” , 
Strzelce Krajeńskie, tel. 095/763*34*39, 0601/92*68*57 
fax 095/736*91*09 87022121

ZAOPEKU JĘ SĘ DZECKIEM u siebie w domu b. dobre warunki. Bie
lany Wrocławskie. tel. 071/311-2448 
ZAOPEKUJĘ SĘ DZIECKIEM. Wrocław, td. 071/357-2866 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, tel. 
071/781-0262

ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM Jub dziećmi, u siebie w domu. 8-9 
godz. dziennie', póra dnia obojętna, pełne wyżywienie, dom jednorodzin
ny, plac zabaw • 300 zl/mles. Wroc&w, tel. 0502/836062' 1 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. dobre warunki, do
świadczenie, referencje, wyżywienie, pokoik dziecięcy, okolice Różanki. 
Wrocław, teł. 3274164
ZAOPEKUJĘ SIĘ DZECKEM u siebie w domu. doświadczona mama
2-łetniej dziewczynki, spokojna okolica (Wrocław-Zgorzdisko), dom z 
dużym ogrodem, znajomość języków obcych. Wrocław, td. 071/78167-35 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM pomogę odrobić lekcje, studentka 2-go 
roku polonistyki. Wrocław, td. 0602/4549-73 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ OSOBĄ STARSZĄ w zamian za mieszkanie, pomo
gę w opłacaniu czynszu, spłacę zadłużenie. Opde, td. 077/466-76-23, 
0501/286266
ZATRUDNIĘ hurtownia wielobranżowa. 5 osób, do działu sprzedaży, 
wymagany samochód, od zaraz. Lubin, td. 076/847-8469 
ZATRUDNIĘ doświadczonych kierowców, mie widziana grupa inwalidz
ka. Lubin, tel. 076/749-72-99, 0604/48-0866 
ZATRUDNIĘ w firmie kosmetyczno-chemicznej dystrybutorów. Oława, 
td. 0600/266349
ZATRUDNIĘ zakład krawiecki przyjmie do pracy szwaczki i krojczynię. 
Włodaw, teł. 071/367-0061
ZATRUDNIĘ do współpracy z międzynarodową firmą, pośrednictwo w 
kredytowaniu samochodów. Wrocław, tel. 3436447w g. 10-18 (pn.-pl.) 
ZATRUDNIĘ do różnych prac przy remoncie domu. stawka 3.50zVgodz., 
tyflco z Wrocławia. Wrocław, teł. 071/355-3866 
ZATRUDNIĘ na giełdach rolnych, we Wrocławiu i Zielonej Górze, wa
rnikiem zastaw za towar. Włodaw, td. 0602/4865-39 
ZATRUDNIĘ osobę z praktyką w zawodzie introligatora galanteryjnego 
(oprawy skórzane, pudelka). Wrocław, td. 3224662,0601/5967-71 
ZATRUDNIĘ do montażu aquaparków, osoby do 30 lat z busem. Wro
daw. Id. 3286849
ZATRUDNIĘ sprzedawców filtrów z odwróconą osmozą b. atrakcyjne 
warunki, we Wrocławiu. Wrocłaŵ  teł. 787-3766 
ZATRUDNIĘ AGENTÓW na etat. Wrodaw, tel. 0602/19-9742. 
0502/40-38-13
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORA do przyjmowania zamówień z całej Polski, 
na narzuty, kilimy, bieżniki, obrusy i inne art wyposażenia mieszkań, 
wynagrodzenie prowizyjne. Zielona Góra, td. 068/388-3364 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW sprzedaż drzwi, z praktyką w branży 
wysoka prowizja. Oleśnica, Id. 0603/1346-12 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW. Wrocław, td. 0601/056063 
ZATRUDNIĘ ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZNĄ od godz. 18do21. 
Wrocław, tei. 071/337-1865
ZATRUDNIĘ BEZROBOTNYCH z samochodem. Wrodaw. tel. 
071/3736043 w godz. 9-17
O  ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO. Wro

cław, tel. 071/373-03-96 01027861
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO. Wrodaw. td. 
071/354-27-39.0502/8563-75
ZATRUDNIĘ BRUKARZY z kwalifikacjami i min. &łetnim doświadcze
niem. Wrocław, td. 359-1740
ZATRUDNIĘ CHIŃSKIEGO KUCHARZA. Prudnik, Id. 0502/64-0661. 
077/436-2665
ZATRUDNIĘ DIAGNOSTĘ z uprawnieniami ASO. Wrocław, td. 
3526563,35264-70
ZATRUDNIĘ DWIE PANIE z Ukrainy, we Wrocławiu, zakwaterowanie, 
wyżywienie. Wrocław. Id. 0607/48-04-24 
ZATRUDNIĘ DYSTRYBUTORÓW do zbierania zamówień na atrakcyj- 
ny asortyment herabły świata (w tym lecznicze na wiele schorzeń), bio- 
energełyzery magnetyczne (pomocne przy widu dde îwościach). atrak
cyjne warunki pracy i b. wysokie prowizje. Sławno. Id. 0609/27-29-34 
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKA SAMOCHODOWEGO na 1/2 etatu (napra
wa rozruszników, prądnic, alternatorów), we Wrocławiu. Wrocław, td. 
071/314-1762
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ. Trzebnica. Id. 071/387-1867
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsk^męską. Wrocław, tel. 7886560
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ. Wrocław, Id. 071/36142-32,0601/726465
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską, do salonu fryzjerskiego.
Wrocław. Id. 071/340-06-10 po godz. 20
ZATRUDNIĘ FRYZJERKI damsko - męskie. Wrodaw, Id. 071/3426467,
0501/226165
ZATRUDNIĘ FRYZJERKI DAMSKIE studio fłyzjerstwa dobre warunki. 
Wrocław, teł. 0602/63-72-95
ZATRUDNIĘ KAFELKARZA posadzkarza. Twardogóra, tel. 
071/31560-77
ZATRUDNIĘ KALETNICZKĘ do montażu i szycia galanterii biurową. 
Włodaw, td. 3224662.0601/5967-71 
ZATRUDNIĘ KELNERKĘ w pizzerii, wiek 20-25 lat Wrodaw. td. 
071/3736564 w godz. 12-22
ZATRUDNIĘ KELNERKĘ LUB KELNERA do lodziarni włoskiej na tere
nie Niemiec, w wieku do 30 lat wymagana znajomość jęz. niemieckiego 
lub włoskiego, zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie. Stuttgart, td. 
0038/59-1562-24-25
ZATRUDNIĘ KEROWCĘ kategoria D, na autobus, z Lubina ze Środy 
Śląskiej. Lubin, tel. 076184447-20
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z własnym samochodem do rozwożenia piz
zy. Wrocław, teł. 071/361-1867
ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW do działu handowego, mile widziany sa- 
mochód. Zielona Góra teł. 068/3244966 w godz. 9 -17 
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA APTEKI. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-1549 po południu
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓWiagenlów ubezpieczeniowych, ubezpie
czenie II i III to .  Wrocław, lei. 0601/71-39-68 
ZATRUDNIĘ KOLPORTERÓW do roznoszenia ulotek - 30 zt/1000 szt. 
soboty i niedziele, stale zlecenie, zespoły rodzinne mie widziane. Wro
cław. td. 32666-25
ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ dyplomowaną do 30 lat jęz. niemiecki. 
Niemcy, teł. 0049/17-75-246566
ZATRUDNIĘ KUCHARZA ze znajomością j. niemieckiego, do pracy w 
restauracji w Niemczech. Niemcy, tel 0049/632-298-98-24, wieczorem 
ZATRUDNIĘ MAGISTRA FARMACJI lub technika do pracy w Zielonej 
Górze, mieszkanie obok apteki. Zielona Góra, lei 0601/72-97-04 
ZATRUDNIĘ MECHANIKA samochodowego, znającego samochód 
marki Dacia 1300, do wykonania naprawy w domu klienta. Wrocław, td. 
071/34346-20
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO, dobre warunki. Wro
cław Piczyce. Wrocław, tel. 0501/574960 
ZATRUDNIĘ MĘŻCZYZNĘ z praktyką do laminowania z wriókna szkla
nego oraz budowy form. Jelenia Góra, td. 0603/78-3669 
ZATRUDNIĘ MONTAŻYSTĘ rusztowań systemowych i ramowo-szere- 
gowych. Wrocław, tei. 071/36261-32,0501/10-14-80 
ZATRUDNĘ MURARZA dekarza. 2.3 osoby na okres 2-3 mies. Biela
wa td. 075/77168-13,0608/18-7361 
ZATRUDNIĘ MURARZA do wykonania ogrodzenia z cegły klinkierowej. 
Włocław, td. 071/32668-74
ZATRUDNIĘ MUZYKA Jdawiszowca*. do zespołu muzycznego. Godńz- 
cze, gm. Świdnica, Id. 074/850-12-11
ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ do 2 dzied, z okolic Krzyków. Włodaw, tel. 
0608/514161
O  ZATRUDNIĘ OSOBĘ ze znajomością branżyjelefonii 

komórkowej, do pracy w salonie telefonów komórko
wych. Wrocław, tel. 0605/26-60-00 81011011

ZATRUDNIĘ OSOBĘ bez nałogów, jako pomocnika przy produkcji i 
montażu mebli, na 1/2 etatu. Mirków, teł. 0608/706165 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do telefonicznego umawiania spotkań, szwajcar
ska firma finansowo-ubezpieczeniowa. praca w biurze we Wrocławiu. 
Wrocław, td. 0502/903066
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do pracy przy kodach. Włodaw, td. 071/372-33-16 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do opieki nad starszą osobą, samotną panią wiek 
do 45 lat wzamian za mieszkanie, wyżywienie, małą pensję. Wrocław, 
td  0609/63-25-28
ZATRUDNIĘ OSOBY z ii grupą inwalidzką. Lubin, tel. 076/749-72-99, 
0604/486866
ZATRUDNIĘ OSOBY operatywne do pracy w firmie. Leszno, tel. 
0600/524461
ZATRUDNIĘ OSOBY sdidne, do roznoszenia ulotek. Wrocław, td. 
071/341-3565
ZATRUDNIĘ OSOBY do przeprowadzki Włodaw, td. 071/3396549, 
0604/276569
ZATRUDNIĘ PANIĄ do pracy w mieszkaniu prywatnym., tel. 
0600/19-32-12
ZATRUDNIĘ PANIĄ do pizzerii boskiej na terenie Niemiec, w wieku do 
45 lat wymagana znajomość jęz. włoskiego lub niemieckiego, zapew
nione zakwaterowanie i wyżywienie. Chorwacja, teł. 0038/59-15-32-24-25 
ZATRUDNIĘ PANIĄ jako fotomodelkę, uczciwą bez nałogów, wiek od 
18 do 24 lat Kamienna Góra. tet 0607/36-85-33 
ZATRUDNIĘ PANIĄ w kwiaciarni, z Legnicy, Lubina. Chojnowa i Środy 
Śl„ wymagana praktyka w kwiaciarni. Legnica td. 076/855-36-79 
ZATRUDNIĘ PANIĄ do pomocy w sprzątaniu i opiece nad dzieckiem, 
34 razy w tygodniu, popołudnia lub wieczory. Wrodaw, td. 322-90-75 
pogodz. 17 .
ZATRUDNIĘ PANIĄ do 45 lat samotną bez zobowiązań, do prac do
mowych u starszą osoby, oferuję zamieszkanie, wyżywienie i niewielką 
pensję. Wrocław, td. 0609/63-25-28
ZATRUDNIĘ PANIE do towarzystwa, wiek 18-30 lat od zaraz, wysokie 
zarobki, pełna dyskrecja. Polkowice, teł. 0602/3366-88 
ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ sprzątanie, prasowanie, opieka nad 
dzieckiem, da młodej kobiety 18-25 lat w Kamiennej Górze. Kamienna 
Góra, td. 0607/366563 po godz. 15
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA na stanowisku sprzedawca-serwisant

sprzętu komputerowego, wymagana b. dobra znajomość budowy i ob
sługi komputerów i oprogramowania samodzidność w podejmowaniu 
decyzji) dyspozycyjność i zaangażowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. 
Legnica, td. 076/854-8246
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA w biurze nieruchomośti, wymagany sa
mochód. Wrodaw. td. 0601/706060
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA do serwisu opon samochodów ciężaro
wych, wymagane duże doświadczenie. Wrocław, tel. 373-72-15 w 
godz. 8-14
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW do myjni samochodowej w Niemczech. 
Berlin. Id. 0049/1666-2566:34
ZATRUDNIĘ PROJEKTANTA mebli kuchennych. Wrodaw. tel. 
071/311.-29-74.311-29-75
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO w firmie denjącej 
urządzenia do pozyskiwania energii odnawidnej. Oborniki śl.. td. 
071/31018-14,0603/07-7768
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO do firmy w branży 
ogumienia samochodowego, wymagane doświadczenie, mie widziany 
własny samochód. Wrocław, teł. 373-72-15 w godz. 8-14 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH umowa o pracę ♦ 
wysoka prowizja. Lubin, tet 076/846-24-52 do godz. 17 
ZATRUDNIĘ PRZEWOŹNIKÓWzsanochodemchłodnią Włodaw, teł 
071/329-3340 w godz. 8-15
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ do buliku, w centrum handowym 2 do
świadczeniem, oferty faxem, we Wrocławiu. Kłodzko, td. 074/86560-38 
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ kobietę, w sklepie spożywczym, teren Bi
skupina, Sępolna, uczciwą. Wrocław, Id. 3476066 w godz. 18-20 
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ do pracy na zagraniczną stacji pałiw, wy
magania: wykształcenie średnie, dyspozycyjność, uregulowany stosu
nek do służby wojskowej, list motywacyjny i CV na adres:, .stacja benzy
nowa*, 50686 Wrodaw. d. Sucha 15c 
ZATRUDNIĘ STOLARZY i pomocników stolarzy. Wrodaw, tel. 
071/327-61-23,0607/4649-22
ZATRUDNIĘ STUDENTKĘ (studia zaoczne), do pracy w barze. w Lubi
nie. Lubin. td. 076/85460-27,0604/9064-22 
ZATRUDNIĘ DOŚWIADCZONEGO PRZEDSTAWICIELA HANDLOWE- 
GO w wieku min. 30 lat do pracy biurowej w hurtowni wielobranżowej. 
Wrocław, d. Kwiska 26. td. 071/353-4063 w g. 11-16 (k00076) 
ZATRUDNIMY AGENTÓW CELNYCH zlcencją państwową, w Strzeli- 
nie' Wałbrzychu i Wrocławiu; w dużej agencji celną. Wrocław, td. 
341-79-19
O  ZATRUDNIMY MŁODĄ DZIEWCZYNĘ jako pomoc do

mową i opiekunkę do dziecka, w zamian za pełne utrzy
manie, zakwaterowanie i kieszonkowe. Wrocław, tel. 
071/32543-03 01026221

ZLECĘ wymianę tapicerki kanapy i fotela (antyki), w moim garażu, praca 
dla doświadczonego emeryta. Wrodaw, tel. 071/361-79-93, 
0501/946062
ZLECĘ DROBNE PRACE murarskie, układanie pazury - 10 zt/m2. Wło
daw. td. 071/33064-93 po godz. 18
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej, ok. 1500 m. 
szer. 5.5 m, grubość 66 cm, mie widziana metoda gospodarcza. Wro
cław. td. 071/316-94-32
ZLECĘ WYKONANE PROJEKTU oraz jego redizację. na ogród wokół 
domu (ogrodzenie, podjazd, ścieżki, trawniki). Wrocław, tel.0600/766567 
O  ZLECĘ WYKONANIE instalacji elektrycznej w nowym 

budynku (dom jednorodzinny)., tel. 0601/77*35*14 
02022801

ZLECĘ UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ tzw. puzzfi na posesji, około 
40 m2, warunek: posiadanie własnej zagęszczarki, stawka 10 zl/m2. 
Wrocław, Id. 071/355-3866
ZLECĘ UŁOŻENIE PŁYTEK -10 zVm2. fachowcowi z narzędziami. 
Włodaw. Id. 071/345-1361
O  ZLECĘ WYKONANIE FUNDAMENTÓW - tanio i solid- 

nie! Możliwoić wykonanie całego budynku w trądy* 
cyjnej technologii, kubatura ok. 800 m3, pustak MAX, 
dachówka. Wrocław, tel. 071/363-11*13,0501/74-06*54 
02022431 
\

ZNACZKI, 
MONETY

BANKNOTY 50 Az 1929 r„ 20 zl z 1931 r.,50 zł z 1941 r„ 20 zł z 1948 r„ 
5rubfiz 1909r„ 1 bdivianoz 1928r. iinne, cena-50 zł oraz monety. 90 szt, 
klaser. cena - 40 zl. Nowogrodziec, tet 075/731-60-27 (prosić Krzyśka) 
BANKNOTY 1.000 DEM z 1910 r, 3 rubtez 1905 r„ 4 szt, 1 rubd z 1898 
r.,1 szt., 10 rubli z 1909 r , 1 szt., 250 rubli z 1918 r„ 2 szt., 20 zł z 1940 r„ 
1 szt, 100zlz1946r„5złz1930r.,2szL,obłigaqeowartośd500złz 
1946 r. i stare monety. Strzegom, teł. 0603/926167 
KARTY TELEFONICZNE V Pielgrzymka Jana Pawła II. 1997 r. - 25 zt 
Nagano 1998 - 15 zł i inne • 0.20 zł/szt. Bystrzyca Kłodzka, td. 
074/811-24-72
KARTY TELEFONICZNE zużyte. VII Finał WOŚP - 230 z to l (1 szt.). 
80 Rocznica Urodzin Pawła II -100 zl/szt. (2 szt.). Kłodzko, tel. 
074/867-2860
KARTY TELEFONICZNE .80 Rocznica Odzyskania Niepode^ośd* - 
130 zł/szt. .20-łecte Pontyfikatu Jana Panda II' • 150 zł/szt. Krotoszyce, 
td. 076/887-8566
KARTY TELEFONKZNE 450 szt -130 zł. Usiędce, gm. Głubczyce, td. 
077/485-74-74
KARTY TELEFONIC29(E okolicznościowe, z wizerunkiem Jana Pawła 
II, Nagano '98, WOŚP i inne, pilne • 50-150 A. Namysłów, teł. 
077/41064-26
KARTY TELEFONICZNE zużyte. 500 szt * 1 zł/szt Wrodaw. td. 
0600/63-3062
KARTY TELEFONICZNE 70 szt polskich * 11 amerykańskich. -150 zt 
Wrocław, teł. 071/7836567,0601/156962 
KARTY TELEFONICZNE 80 rocznicza irodzin Jana Pawła II. Pidyzym- 
ka Jana Pawfo II, Finały WOŚP. Znało zodiaku. Tdewalentynki, - 50 zł. 
Wrodaw. tei. 071/372-07-35,0805/5568-39 
O  KARTY TELEFONICZNE, MONETY, widokówki, „kinder- 

ki” , biroftiia-skup, sprzedaż, wymiana. Najlepsze ceny 
w  skupie i sprzedaży, darmowa wycena. Stoisko ko* 
lekcjonerskie w D.H. Feniks, Wrocław-Rynek, zapra
szamy na IV piętro, w godz. 10*18.30. Przekonaj się, 
czy masz coś wartościowego!. Wrocław, wwwjkwa- 
rela.pl, tel. 0601/51-68-90,0603/40*50*20 02022941

KLASERY 2 szt, z Id 1964-1995, serie stemplowane i czyste, • 200 zt 
Bystrzyca łOodzka. teł. 074/811-24-72
0  KOLEKCJONER KUPI DOBRE MONETY, po ciekawe 

pozycje przyjadę! Zawsze aktualne., tei. 0601/82-21-71 
02022951

MONETA SREBRNA z 1773 r., z napisem: Frid August D, G, Dux Sax, 
Elector X. Eine Marek F. stan dobry •2.000 zł oraz inne monety i bankno
ty. Gozdnica, woj. zielonogórskie, td. 0600/87-4064 -
MONETA Srebrna z wizerunkiem Papieża, • 300 zl. Kamienna Góra, 
td. 075/744-3260,0602/806166
MONETAZŁOTA z 1897 r., o nominale 20 USD. - 2.500 zt Wrocław, tel. 
0601/7866-78
MONETA ZŁOTA z wizerunkiem szacha próba 986, -180 zŁ Wrocław, 
td. 0601/74-77-12
MONETY srebrna Jan Pawd II, 1982 r. - 650 zł. 40 lat PRL. 1984 r. - 30 
zl, XXX tet PRL-30zl. Królowie Pdscy-40 zł/szt. 1 gr.z1949r.-50zt 
5 zł z 1932 r. - 60 zł i inne. Bystrzyca Kłodzka, td. 074/811-24-72 
MONETY PRL, różne nominały od 48 r. KrzyJina Mała, tel. 071/38062-27 
MONETY polskie, od 1949 r.. 1.2.5,10 i 50 groszy. 1,2.5,10,20,50, 
100 złotych, cena 1 zł/szt. Lubin, tel. 076/7496666 
MONE1Y pdskie, z miedzioniklu, z td 1962 -1992,5 kg. -150 zł. Wro
cław. td. 071/7856762
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE XXX Id PRL oraz XXI Igrzyska Olim
pijskie • 200 zl/szt Dobromierz, tel. 074/850-92-96 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE srebrne, pdskie.zlat 1972-1999, ok. 30 
rodzajów, każda w specjalnym etui. nawd pojedynczeegzemplarzewdrak- 
cyjnych cenach, 50% cery katalogowej. Sławno, tel. 0609̂ 27-29-34 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE czeskie, niemieckie, banknoty polskie
1 zagraniczne, bony towarowe wyedane z obiegu, -1.500 zł lub zamienię 
na komputer. Sylwester Matysiak, 59675 Sdików. d. Zgorzelecka 13 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE srebrne, 3 x 200 zl. XXX Ld PRL -100 
zł/szt, 1000ztzwizer. Papieża-300 zł, 100.000 zt z.Sdidamością''- 

-500 zł. Wrocław, td. 0501/96-1261
MONETY SREBRNE z wizerunkiem papieża z 1982 r., XXX Id PRL 4 
szt., srebrne ruble. 6 szt, całość, - 450 A. Strzegom, Id. 0603/926167 
MONETY SREBRNE z wizer. Papieża - 400zł. z wizer. J, Piłsudskiego - 
350zł, XXX Lal PRL- 30zł, lub zamienię na tuner SAT, td. bezprzewodo
wy i RMS. Zielona Góra. td. 068/32043-15 
ZBIERAM ZDJĘCIA obiektów zabytkowych, dwory, pałace, zamki, mły
ny wodne, wiatraki i inne. stan obecny, proszę z opisem. Leszno, td. 
0603/7562-02
ZNACZKI stemplowane i czyste, serie z Id 1960-2000 r„ wartość 5000
zł. - 2.500 zł. Jelenia Góra. Id. 075/641-8666
ZNACZKI POCZTOWE kolekcja pdska, 1960-1991 r„ nieslemplowane,
• 6.000 zł. Zielona Góra, td. 068/32062-10
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O  „ALE TELEWIZJA!!!”  Dekodery cyfrowe, skup, 
sprzedaż, porady, również montaż sprzętu, karty 
testowe, „zielone wafelk i" itp . Wrocław, tel. 0601/
46-80-68 02022421

AKCESORIA DO KAMER SONY kable do komputera, aku
mulatory, piloty, Memory Stick, instrukcje po polsku, oprogra
mowanie. „  tel. 0503/71 -79-88 
AMUTUNER TECHNICS SA-DX 940 SA-DX 940 - 1.180 zł, 
SA-AX 540 - 800 zł, nowe. Legnica, tel. 0605/32-10-80 
AMPLITUNER HCM Digital, + CD, po serwisie, stan idealny1,
- 230 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/ 
782-43-16 do godz. 17
AMPLITUNER KENWOOD KR-A 5020 z pilotem, czamy, • 
520 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-26-08, 0607/
46-37-25
AMPLITUNER ONKYO TX-DS menu ekranowe, dekoder do- 
Iby digital, dts wzmacniacz wrat 5x115 W, rds-rt, uniwersalny 
piolot Onkyo, kolor czamy, nowy, w kartonie, gwarancja na 
24 miesiące do podbicia w dniu zakupu, • 3.150 zł. Głogów, 
tel. 0602/48-50-72
AMPLITUNER ONKYO TX-DX 595, • 2.160 zł. Lubin, tel. 076/ 
842-24-06, 0603/12-30-26
AMPLITUNER PASCAL 505 fabrycznie nowy, gwarancja, in
strukcja, -1.400 zł. Wrocław, teł. 786-77-91,0609/35-26-62 
AMPLITUNER PHILIPS surround, pilot, stan b. dobry, syste
mowy, - 800 zł. Lewin Brzeski, lei. 077/412-78-73 
AMPLITUNER PIONEER VSX 409 DSP, Dołby Prb-Logic, 5 x 
80 W, pilot, stan b. dobry, pudełko, - 720 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-05-84
AMPLITUNER PIONEER VSX 709, - 1.250 zł. Wrocław, lei. 
0503/78-99-07
AMPLiTUŃER PIONEER bez pilota, wyświetlacz cyfrowy, -
400 zł. Wrocław, tel. 355-27-73
AMPLITUNER RADMOR 5102, -100 zł. Wrocław, tel. 0604/
85-35-28
AMPLITUNER SONY STR-940 - 1.950 zł, STR-840 -1.550 
zł, Pioneer VSX-710 - 1.550 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50, 
0603/06-49-97
AMPLITUNER SONY STR 445, -1000 zł. Wrocław, tel. 0503/
78-99-07
AMPLITUNER SONY STR 940 cena 1900 zł, STR 840 -1550 
zł, STR 445-1000 zł. DVP 735 - 2150 zł, DVP 535 -1450 zł. 
DVP 335 -1150 zł, Pascal 705 - 2450 zł. Pascal 505 -1450 zł. 
Vega KV 32 FX 65 - 5.200 zł, nowe, gwarancja. Wrocław, tel. 
0609/50-33-00
AMJH.ITUŃER SONY STR-DB 840 QS czamy, instrukcja, 
gwarancja, - 1.570 zł, STR-DB 940 QS srebrny, instrukcja, 
gwarancja, - 1.900 z, DVP-535 fabrycznie nowy, gwarancja, 
instrukcja, -1.450 zł. Wrocław, tel. 786-77-91,0609/35-26-62 
AMPLITUNER SONY 545, - 1.200 zł. Wschowa, tel. 065/ 
540-11-93,0603/87-46-40
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX6 stan idealny, - 1.200 zł. 
Góra. tel. 0503/02-18-09
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX7 - 1.45Ó zł. SA-DX940 -
1.100 zł. Legnica, teL 0603/28-25-99 
AMPLITUNER TECHNICS SA-EX310 Dolby Surround. RDS. 
6 wyjść, pilot, - 550 zł. Lubań, tel. 0607/21-11-38 
AMPLITUNER TECHNICS uszkodzone końcówki mocy, 2 szt.
- 50 zł/szt. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20. 
075/782-43-16 do godz. 17
AMPLITUNER TECHNICS SA-DA’8 cena 1550 zł, SA-DX 840 
-1120 zł. SA-AX 540 - 820 zł. SS-MD150 - 920 zł,.SL-PG 590
- 520 zł, SL-P5 7 - 820 zł. DVD Panasonic RV 60 - 1950 zł, 
RV 40 - 1450 zł/RV 20 -1100 zł, RV 31 - 1200 zł (nowość), 
gwarancja. Wrocław, tel. 0609/50-33-00 
AMPLITUNER TECHNICS SA-EX 120 na gwarancji do
14.07.2002 r, - 600 zł. Wrocław, tel. 0501/56-95-11 
AMPLITUNER TECHNICS SA DX 940 instrukcja w j. polskim,
- 1.200 zł. Wrocław, tel. 0501/43-90-21 
AMPLITUNER TECHNICS, - 630 Zł. Wrocław, tel. 0607/
53-54-84
AMPLITUNER TECHNICS SADA8, czamy, -1.600 zl. Zielo
na Góra, tel. 0604/51-78-47
AMPLITUNER WEGA, 2 x 40W, luner analogowy, ładnie pod
świetlany, -140 zł. Wrocław, tel. 0503/33r04-89 
AMPLITUNER YAMAHA rxv-520-1.420 zł, RXV-620 -1.680 
zł, RXV-800 - 2.250 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50, 0603/
06-49-97 r '
O  AMPLITUNER DVD : Denon, Yamaha, Sony, Pio

neer, Harman-Kardon, Sherwood, Technics, ko
lumny: B&W, Tannoy, Ouadral, Technics, Yama
ha, Sony, kamery cyfrowe: Sony, Panasonic, te
lewizory Sony, 29", 32", nowe, na gwarancji, in
s trukcja w  j .  polskim , możliwy dowóz oraz mon
taż. Lub in , te l. 0605/53-03-93, 0605/44-74-03 
84015871 *

AMPLITUNERY AVR-1801 - 1.640 zł, RXV-620 - 1.750 zł, 
VSX-710 -1.580 zł, Lubin, tel. 076/842-24-06,0603/12-30-26 
O  AMPLITUNERY: Nakamichi, Nad, Sherwood, De

non, Yamaha, Rotel i  inne. WZMACNIACZE: Cam
bridge, Densen, Copland, Musical F idelity, Struś, 
Sphinx, Creek i inne. KOLUMNY: Cabasse, Dy- 
naudio, Dali, Avance, Eltax, Ęsa, Sonus Faber,

. Castle, Koda, Goky, Kef, M ission. Sprzęt nowy I 
używany, gwarancja, atrakcyjne ceny, raty. Moż- 
liw. zostawienia własnego, sprzętu w  rozliczeniu, 
tel. 074/846-18-38 w godz. 19-22 01022121

ANTENA SAT cyfrowa, z konwerterem, - 75 zł. Legnica, tel. 
0601/49-99-25
ANTENA SAT zasilanie 12/24/220 V, tuner stereo, pilot, cza
sza 60 cm, konwerter, okablowanie, idealna do przyczepy 
kempingowej, stan b. dobry, - 299 zł. Wrocław, tel. 316:51-67 
ANTENA SAT turystyczna, kompletna, tuner z pilotem. cza- 
sza z konwerterem, zasilanie 12/24/220 V, okablowanie - 299 
zł. Wrocław, tel. 0608/32-86-89 
ANTENA SAT „CYFRA+” czasza z konwerterem, - 80 zł. 
Leszno, tel. 065/534-06-79; 0502/56-73-63 
ANTENA SAT AMSTRAD 4 zestawy, osobno lub razem - od 
60 do 790 zł. Wrocław, tel. 0603/21 -24-72 .
ANTENA SAT AMSTRAD SRX 300 stereo, 48 kanałów, cza
sza 90 cm, pilot, -150 zł. Wrocław, tel. 071/346-45-28,0502/
04-22-86 .
ANTENA SAT EUROPA prod. niemieckiej, zapakowany, na 
gwarancji, średnica czaszy 95 cm, stereo, 250 kanałów, dwa 
wejścia, fuli band - 320 zł, konwenter - 80 zł/ś zt. Strzegom, 
tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
ANTENA SAT QRUNDIG STR 632, czasza 90 cm + obrotni
ca na pilota, - 650 zł. Kłodzko, tel, 074/867-86-62 % % 5j ’*
ANTENA SAT HUMM RSS 802 kołnpletnjrzestaw, pród. pol
skiej, eurozłącze x2, LNB x2, 500 kanałów, stan b. dobry,.- 
220 zł. Leszno, tel, 065/534-06-79,0502/56-73-63 \ • . / ;  
ANTENA SAT KATHREIN 2 głowice, 2 konwertery, euro, ste
reo, kpi, - 260 zł. Jawor, tel. 076/870-70-46,0601/88*01-24 
ANTENA SAT MORGAN’S 500.kanałów, 2 x EURO, czincze, 
szeroka głowica, czasza 85 cm, konwerter ftitł band Samsung, 
możliwość podłączenia 2 konwerterów, nowa, nie używana, - 
290 zł. Wrocław, tel. 0502/50-38-29 
ANTENA SAT SKY MASTER 7000,2000 r. MPEG-2, do od- 
bio/u cyfrowych programów TV i radiowych, 1000 kanałów, 
przejściówka, 2 x EURO, pilot, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/ 
339-85-60,0605/51-94-24
ANTENA SAT THOMSON kpl.,tkonwektor, tuner, pilot, cZa- 
sza 90 cm, możliwość sprawdzenia - 200 zł. Strzegom, tel. 
074/855-40-57
ANTENA SAT THOMSON stereo, kpi, -180 zł. Wrocław, tel.
781-98-72 ‘
O  ANTENY, DEKODERY PIONEER, PACE, KENWO

OD, PHILIPS nowe, kom pletne zestawy, karty 
chipowe do tunerów sat. (bajki,.mocna erotyka, 
sport, film y), serwis, wymiana, dowóz lub w ysył
ka. Z adzw oń . L e g n ica , te l. 0604/39-72-95 
01027581

CB-RADIO Hf antena teleskopowa 7 m, kompletna + kabel 20 
m, z końcówkami, stan dobry, • 70 zł. Wilków, gm. Złotoryja, 
tel. 076/878-10-41
CB-RADIO ALAN 78+ 400 kanałów, dziury, piątki, mikrofon, 
kable, stan b. dobry, - 200 zł. Gostyń, tel. 0503/02-08-91 
CB-RADIO ALAN MIDLAND 48+ antena samochodowa, an
tena stacjonarna, 20 m.b. kabla, zasilacz, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0601/44-99-18
CB-RADIO CARAT, antena, zasilacz, -100 zl. Raciborowice, 
tel. 0600/14-28-97
CB-RADIO DNT przestrojone, AM, FM, - 150 zł. Lubin, tel. 
0601/58-39-63'
CB-RADIO MIDLAND 4001 stan dobry, • 220 zł. Wrocław, 
tel. 0600/38-73-72
CB-RADIO ONWA, -180 zł. Lubin, tel. 0601/58-39-63' 
CB-RADIO PRESIDENT JACKSON AM/FM/SSB, oryg. mi- * 
krofon, stan b. dobry, - 420 żł. Jawor, tel. 0606/34-95-83 
CB-RADIO RADIOTEK AM-FM-4W, LSB USB - 12W. wbu
dowane 5 i 0. lewo, prawo. RF Gain, squełćh, clarifear, roger, 
stan dobry, • 130 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/60-45-57 
CB-RADIO STABO stan dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 0600/
38-73-72
O  CHIP CARD PROGRAMATOR. Programatorem 

tym jesteśm y w  stanie czytać, programować i re
aktywować wszystkie karty: identyfikacyjne, pra
cownicze, dostępu do komputera, GSM (np. edy
cja ks iążk i te le fon iczne j), TV sat. Urządzenie 
współpracuje z komputerem poprzez złącze RS. 
Szczegółowy opis. i oprogramowanie, Cena 350 
zł, tel. 0604/42-36-55 01027881

DEKODER „CYFRA+” nowy, kpi, - 720 zł. Legnica, tel. 0608/
27-94-21

- DEKODER „CYFRA+" KENWOOD używany.-- 400 zł. Wro- - 
cław, tel. 0605/64-31-72
DEKODER „CYFRA+” , „WIZJA TV" nowy, kompl. + karta, 
również używane, cena od 430 zł. Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
DEKODER „WIZJA TVn nowy, kpi, - 550 zł. Legnica, tel. 0608/
27-94-21
DEKODER „WIZJA TV" antena, konwerter, karta, - 550 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-54-68
DEKODER „WIZJA TV" kompletny zestaw, - 500 zł. Świdni
ca, tel. 0606/98-20-70
O  DEKODER CYFROWY PIONEER, PHILIPS 6010, 

czasza z konwerterem oraz karta Seca, samo- 
ucząca się (filmy, bajki, sport, muzyka, erotyka). 
Nowość - ero tyk i na „W iz ji” ! Masz problemy z 
tunerem lub  kartą • zadzwoń!. Wrocław, tel. 0501/ 
47-70-47 80009031

O  DEKODER D2 MAC CTV 900 stan idealny -150  
zł, karty chipowe, najnowsze oprogramowanie • 
od 80 zł. Lubin, tel. 0608/03-74-19 84015381

O  DEKODERY CYFROWE PIONEER fab ryczn ie  
nowe, „W izja TVn. Karty samouczące się! Filmy, 
erotyka, muzyka, karty do Wizji TV, programowa
nie na pełny pakiet. Kupię dekodery! Karty! „W i
zję TV” I. Wrocław, tel. 0608/82-57-06 02022181 

O  DEKODERY PHILIPS 6010 przerabiamy!!! Możli
wość odb io ru  kanału „P rivate  G old" (erotyki), 
odb ió r innych programów bez problemów tech
n ic z n y c h . D z w o ń !!!. ., te l.  0502/24-53-55 
02022371

O  DEKODERY I TUNERY firm : Pioneer, Kenwood, 
Philips, do odbioru telew izji cyfrowej, ponad 500 
programów: sport, muzyka, filmy, B ig Brother, 
e ro tyka .., tel. 0607/75-59-39 02022361

O  DEKODERY, „anteny satelitarne” , nowe, komplet
ne zestawy do odb ioru  ponad 900 programów, z 
sate lit Astra  i Hotbird, najwyższa jakość obrazu i 
dźwięku, najnowsze filmy, najlepsza erotyka hard 
core, sport, muzyka, radio cyfrowe, bajki, akty
wacja n iedziałających anten. Możliwość ekspre
sowej w ysyłki. Zadzwoń po szczegóły. Świdnica, 
tel. 0600/60*19-15 01028021

DISCMAN PHILIPS AZ 7681 stan b'. dobry - 250 zł. Kobierzy
ce, tel. 071/311-17-92
DISCMAN PHILIPS stan dobry, -120 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-1 &.do godz. 17 
DISCMAN SONY D-99, stan idealny, podświetlany panel, 
metalowa obudowa, • 130 zł. Milicz, tel. 071/384-17-09 
DYKTAFON SONY, - 250 zł. Jawor, tel. 076/870-25-41 prosić 
Michała
GŁOŚNIK subwoofer Aida USA, 25 cm, 300 W, cena • 80 zł. 
Lubin. tel. 0603/04-03-07
GŁOŚNIK samochodowy, 2 x 150 W, -100 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/326-24-52, .0609/25-90-25 
GŁOŚNIK PIONEER basowy, 500 W, nowy, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/325-45-92 po godz. 18,0603/94-02-16 
GŁOŚNIKI basowe, w półce robionej na zamówienie, obu- - 
stronnie tapicerowanej, do Renaulta Laguny - 250 zł, subwo
ofer, 300 W - 260 zł, radio Pioneer CD, panel - 400 zł. Gubtn, 
tel. 0603/33-12-64
GŁOŚNIKI samochodowe, 2x250 W, nowe, nie używane,
3-drożne, pudełko + kable, - 200 zł. Jawor, tel. 0607/27-41-60 
GŁOŚNIKI 2 szt., śr. 25 cm, 120 W (450 muz ), stan idealny + 
pudło + zwrotnice -180 zł, kolumny rurowe, robione na za
mówienie, 2 szt., 100 W, stan b. dobry, 2-drożne -150 zł. 
Wrocław, tel. 0607/37-92-60
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, - 4.500 zł. Wrocław,
tel. 071/342-91-95,0601/72-40-10
GŁOŚNIKI BLAUPUNKT XL 2016,160 W, Blue Magie, 2 szt,
- 600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
GŁOŚNIKI JBLGTO 963 MKII eliptyczne, trójdrożne, 175 W, 
w RMS (500 W) - 330 zł, wzmacniacz Sony (Mosfet) -190 zł. 
Wrocław, tel. 325-06-79
GŁOŚNIKI PIONEER samochodowe 150 W, TS 1750, cena -  
200 zł. Lubin, tel. 076/845-33-84,0604/65-26-63 
GŁOŚNIKI PIONEER TS-6969 samochodowe/elipsy, 220 W, 
nowe, w pudełku, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/325-45-92 po 
godz. 18,0603/94-02-16
GŁOŚNIKI OUADRALL QLX 205 moc 240/120 W, 2 głośniki 
niskotonowe, 1 średniotońowy, 1 wysokotonowy, kołr wiśnia, 
nowe, w kartonach, na gwarancji, karta do podbicia w dniu 
zakupu, - 1.700 zł. Głogów, tel. 0602/48-50-72 
GŁOŚNIKI SAMICK estradowe, 2 x 350 W, 3-drożne, - 2.300 
zł. Strzelin, tel. 0604/21-09-81
GŁOŚNIKI SONY XS-6940 X-plod, 4-drożne, 200 W, nowe, 
w kartonie, kupione w salonie, instrukcja w j. polskim, roczna 
'gwarancja,- 320 zł. Wrocław, tel. 0600/41 -26^40 
GŁOŚNIKI VISATON W-200S cena 100 żl, WS: 130S - 50 z ł i 
inne części. Świdnica, tel. 074/852-25-65 
GRAMOFON FONICA GS 464 - 50 zł. Wrocław, tel. ,071/
353-56-04
GRAMOFON PIONEER PL-335 automat, nowa wkładka, an- 
ti-skating, elektr. zmiana prędkości + niewielka regulacja pod 
talerzem, stan b. dobry, • 90 zł. Legnica, tel. 076/856-15-68 
GRAMOFON TELEFUNKEN S600, 12 kg, paskowy, ramie 
Ortofon, pneumatyczne, wkładka Shure V15, wyjścia cinch, 
stan idealny, - 450 zł. Wrocław, tel. 363-34-62 
INSTRUKCJE DO SPRZĘTU RTV w jęz. polskim - 30 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0501/43-90-21
INSTRUKCJE DO SPRZĘTU RTV firm Sony, Pioneer, Tech
nics'- 40 zł. Wrocław, tel. 0603/22-81-46 
P  JEŻELI CHCESZ OGLĄDAĆ nowości film owe, 

kanały muzyczne, sport, erotykę, w  cyfrowej ja 
k o ś c i, zadzw oń !. L ub in , te l. 0609/47-77-82 
84015641

ITO M B O  °P005461
AUTOALARMY - RADIA 

SPRZEDAŻ - MONTAŻ - SERWIS
Z A K ŁA D  K O N TR O LI Z A B E ZP IE C ZE Ń  

A N TY K R A D ZIEŻO W YC H

TEL.071/ 315 12 49, 351 63 07 w25

„KINO DOMOWE” amplituner DVD( subwoofer aktywny, 4 1 
głośniki ♦ głośnik centralny, - 1.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
664-29-53,0606/93-85-76
„KINO DOMOWE” 5 głośników, subwoofer, amplituner, stan 
idealny, -1.000 zł. Wrocław, tel. 325-06-79 
O  KAMERA CYFROWA SONY DCR-PC 110 - 6.700 

zł, DVC-TRV 320 - 6.700 zł, DCR-PC 5 -  5.500 zł, 
Panasonic NV-DS 27 * 3.000 Zł, NV-DS 37 - 3.900 
zł, NV-MX 5 • 5.000 zł, Canon LX-1 • 1.000 zł, nowe, 
na gwarancji, instrukcja  w  jęz. polskim . Lubin, 
tel. 076/846-53-32, 0603/75-82-03 84015861

KAMERA VIDEO BLAUPUNKT CR-4700, standard vhsc - sp/
Ip , zoom x8, gniazda edycyjne, tele makro, - 720 zł. Wrocław, 
tel. 347-12-09
KAMERA VIDEO CANON MV 30 cyfrowa, optyczny stabili
zator obrazu, filtr RGB, ekran LCD 3,5*. fabrycznie nowa, 
zapakowana, na gwarancji, inśtr. po polsku (w sklepie 6.400 
zł), - 4.400 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
KAMERA VIDEO CANON pilot, karta gwarancyjna, instruk
cja obsługi, -1.160 zl. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
KAMERA VIDEO HITACHI wodoszczelna, - 650 zł. Wrocław, 
tel. 0501/34-31-72 /
KAMERA VIDEO JVC GR-DVX 10 cyfrowa, nowa, 2 lata 
gwarancji. - 4.400 zl. Lubin, tel. 076/842-24-06,0603/12-30-26 
KAMERA VIDEO JVCVHS-C, GR-AX470 +10 kaset,.-1.100 
zł. Prudnik, tel. 0502/65-85-19 <
KAMERA VIDEO JVC DVL 700 cyfrowa, statyw, torba, na 
gwarancji 2 lata. stereo, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/
372-72-85,0504/96-09-80
KAMERA VIDEO JVC.DVL 9000, cyfrowa,; nlónitor 4*, naj- ' 
wyższy model, z wyposażeniem, w pudełku, instrukcja w j. 
polskim, progresywne skanowanie, • 3.300 zł. Wrocław, tel. 
071/363-85-78
KAMERA VIDEO JVC nowa, na gwarancji, zdjęcie, stabiliza
cja, inne dodatki, lampa, komplet, - 1.400 zł lub zamienię. 
Wrocław, tęl. 071/784-70-49,0605/92-92-55 
KAMERA VIDEO JVC GR-DVL 9800, cyfrowa, stan idealny, -
4.500 zl. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 0£0t/ 
15*50-90
KAMERA VIDEO JVC cyfrowa, małe gabaryty, wszystkie efek
ty cyfrowe, LCD, instrukcja, pilot, - 3.300 zł. Wrocław, tel. P602/
85-07-33
KAMERA VIDEO MITSUBISHI HS-CX7 stabilizator obrazu z 
wyposażeniem, S-VHS, -780 zł. Lubiń, tel. 0603/33-35-67 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-DS 15 nowa. na gwaran
cji, pełne wyposażenie, wszystkie możliwe funkcje, Zapako
wana w kartonie, - 3.350 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641 -39-03 
po godz. 16
KAMERA VIDEO PANASONIC M 3000 VHS, 3 akumulatory, 
pełny osprzęt, stan b. dobry, - 2.000 zł. Prudnik, tel. 077/
436-26-86
KAMERA VIDEO PANASONIC walizka, instrukcja, przewo
dy, ładowarka, na duże kasety, b. mało używana + nowa ba
teria (do 7 godzin nagrywania), • 899 zł. Strzegom, tel. 074/ 
855-24-96
KAMERA VIDEO PANASONIC b. mało używana, na duże 
kasety, - 899 zł. Strzegom, tel. 074/855-24-96 
KAMERA VIDEO PANASONIC RX1 kaseta .matka’ , stan b. 
dobry. - 690 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50V0601/
55-20-45,55-20-51
KAMERA VIDEO PANASONIC VX 27. z bocznym wyświetla
czem led color, 7-miesięczna, stan idealny, • 1.650 zł. Wro
cław, tel. 789-69-07
KAMERA VIDEO PANASONIC stan b. dobry, mało używana, 
kaseta .matka”, pilot, torba, pałne okablowanie, dokumenta- 
cja, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0604/30-29-74 
KAMERA VIDEO PANASONIC M10 stereo, osprzęt, hf-fi, stan 
idealny, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0603/06-91-87 
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX67, nowa. 2 lata gWa- 
rancji, • 1.650 zł. Wrodaw, tel. 0602/27-60-97 
KAMERA VIDEO PANASONIC SX 50 SVHS-C, małe kasety, 
kolorowy wizjer, szerokątny obiektyw, pisze' timecode VITC, 
TBC, efekty przy odtwarzaniu, 2 baterie, ładowarka, pilot, oryg. 
pudełko, instr. -1.800 zł. Wrocław, 1el. 071/781-85-62 
KAMERA VIDEO PHILIPS M-870 8 mm. Hi-Fi stereo, 16 x 
zoom (cyfrowy), bateria, ładowarka, - 800 zł. Wrocław,'tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45 
KAMERA VIDEO SHARP VLH420S stereo, Hi8, digital zoom, 
pilot, kolorowy TFT 4”, stabilizator obrazu, zdjęcia, instrukcja, 
mała, • 1.550 zł lub zamienię na GSM. Oława, tel. 071/
313-86-58,0604/70-38-66
KAMERA VIDEO SHARP VL-DCI cyfrowa, pilot, okablowa
nie, duży wyświetlacz, LCD, 30 x ZOOM, ruchoma głowica, 
instrukcja, torba, stan idealny, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 0503/ 
33-04-89
KAMERA VIDEO SONY ładowarka, 2 baterie, statyw, - 600 
zł. Bielawa, tel. 074/833-61-50
KAMERA VIDEO SONY CCD-S550 E videorecorder 8 + 
obiektyw, torba, lampa, filtr, statyw, instrukcja, stan idealny, - 
900 zł. Leszno, tel. 065/520-16-92,0603/79-72-91 
KAMERA VIDEO SONY nowa, na gwarancji, kupiona
07.05.2001 r.r model «2001, format hi8, zoom optyczny x22, 
cyfrowy x560, nightschot, lampa wbudowana, automatyczna 
ekspozycja (ustawień), wygaszacz ekeanu (6), efekty obrazu 
(9), cyfrowa redukcja zakłóceń, -1.700 żł. Słubice, tel. 0605/
42-33-37
KAMERA VIDEO SONY CCD-TR 805E wysoki model + torba 
skóra, pilot, 3 baterie, oryginalna ładowarka, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/317-79-03,0605/35-91-47 
KAMERA VIDEO SONY CCD TRV56, Hi-Fi stereo, zoom 
x180,0.7 luxa, steady shot, ekran LCD 4", osprzęt, torba, stan 
idealny, - 1.650 zł. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
KAMERA VIDEO SONY DCR-TRV 310E Handycam, stan b. 
dobry, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 
0501/15-50-90
KAMERA VIDEO SONY TR 713 hi 8 mm, roczna, stan ideal
ny, pełne wyposażenie, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/
781-32-56, 0606/14-19-24
KAMERA VIDEO UNIVERSUM małe kasety, okablowanie, 
kaseta matka oraz telefon komórkowy Motorola U 2288, - 680 
zł. Wrocław, tel. 071/350-31-99 
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 w ysyłka . W rocław, te l. 0603/ 
21-36-86 02021601

O  KARTA AUTO SECA aktualizująca się na wszyst
k ich pakietach, działająca na wszystkich mode
lach dekoderów cyfrowych (Pioneer, Pace, Ken
wood). Dekoduje ponad 400 kanałów z A stry  i 
Hotbirda: filmy, erotyka (hardcore, XXL), s p o r t, .

NAPRAWA I URUCHAMIANIE
kodowanych odbiorników  

samochodowych 
i odblokowywanie telefonów GSM 
58-105 Świdnica, ul. Prądzyńskiego 15 

tel. 074/853-83-99 
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bajki. Wymiana kart, najnowsze oprogramowa
nie. M ożliwość dowozu, serw is. Wrocław, tel. 
0503/77-80-18 02018831

O  KARTA CHIPOWA „do  wszystkiego” , możliwość 
ekspresowej w ysyłk i. Zadzwoń po szczegóły. 
Świdnica, tel. 0600/60-19-15 01028031

KASETY MAGNETOFONOWE z muzyką metalową, ok. 100 
tytułów, stan b. dobry - 7 zł/szt. Wrocław, tel. 355-37-12 . 
KASETY VIDEO z filmami muzycznymi: .Oueen’ , „Presley”, 
,J. Hendrix", stan b. dobry, • 200 zł. Wrocław, tel. 071/
346-20-18 ,  ■ .
KASETY VIDEO różne filmy, 30 szt. -120 zł. 5 zł/szt. Wro
cław, tel. 350-99-87
KASETY VIDEO pakiet .Star Wars SE* -100 zł, .Kolekcjo
ner" - 25 zł, .Dzikie żądze’  - 25 zł, .Scream 1 i 2" - 55 zł, 
.Alien" (4 części) - 80 zł, stan b. dobry. Wrocław, tel. 355-37-12 
O  KEYBOARD TECHNICS SX KN 501 -1.200 zł, am

p lituner i korektor Radmor, kwadrofoniczny • 250 
zł, wzmacniacz Marantz PM 130, kolekcja złota • 
800 zł, kolum ny Technics, studyjne, 2 x 75 W - 
300 z ł (ceny do uzgodnienia). Lub in , te l. 076/ 
842-84-69 84015471

KINESKOP DO TELEWIZORA 29' fabr. nowy, model RCA 
A68AGA25X02, - 500 zł. Wrocław, tei. 353-05-66 
O  KŁOPOTY Z TELEWIZJĄ CYFROWĄ? Telewizja 

cyfrowa bez barier: bajki, sport, film y  dla doro
słych. Zadzwoń - udzielę wszelkich informacji, 
również te lefonicznie, w y s y łk o w o . te ł .  0607/ 
21-39-91 80008954

KOLUMNA ALTON 110 W, nowy głośnik basowy, - 200 zł. 
Parzyce, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-30*63 
KOLUMNA VISATON 500 W. 8 omów, 2-drożna, bas 40 cm, 
starannie wykończona, oklejona dywanikiem, 600x500x420 
mm, - 480 zł. Lubin, tel. 076/724-68-76 
KOLUMNY podłogowe, 2-drożne, niskie i głębokie 
(22x36x39), mocny bas(16 cm), robione u Siwego, stan b. 
dobryLflekjdo poprawek, - 550 zł. Legnica, lei. 0502/62-46-76 
KOLUMNY 2-drożne, 80 m, bas 25 cm, gwizdek węglowy 400 
W, starannie wykończenie, oklejone dywanikiem, 
600x300x250, cena • 420 zł/2 szt. Lubin, tel. 076/724-68-76 
KOLUMNY STX 220 W, • 600 zł. Wrocław, tel. 322-73-34 
KOLUMNY ALTON 80 W, 2 szt, -120 zł. Wrocław, tel. 071/
355-80-14,
KOLUMNY ALTON 110 W, - 400 zł. Wrocław, lei. 372-24-14 
KOLUMNY ALTUS 110/70 W + elementy mini wieży Unitra, 
wzmacniacz, korektor, 2 x magnetofon, - 300 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-31-17
KOLUMNY ALTUS 2 x 110 W, SIN, czarne, Zdrożne, bass 
ref!ex, regulacja tonów średnich i wysokich, stan idealny, wym. 
74 x 34 x 29 cm, - 380 zł. Paczków, teł. 077/431-13-26 .- 
KOLUMNY ALTUS 300 W, stan idealny, - 900 zł. Przemków, 
tel. 076/831-98-52
KOLUMNY ALTUS 140 stan b. dobry, - 360 zł. Wrocław, tel.
373-57-84, 0603/43-97-32
KOLUMNY ARCUST-55 czarne, - 500 zł. Wrodaw, tel. 0601/ 
56-07-79,071/330-00-45
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 S W 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 X 1 ,2 ,3 ,4  oraz 
inne, tanio możliwy transport. Zielona Góra, tel. 
0605/03-56-82 84001261*

KOLUMNY B&W cdml nt, wykończenie • drzewo wiśni, nowe, 
zapakowane w kartonie, gwarancja, • 3.550 zł. Głogów, tel. 
0601/21-16-19,076/833-57-73 
KOLUMNY B&W 602-S2, - 1.400 zf. Głogów; tel. 076/
834-15-50, 0603/06-49-97
KOLUMNY B&W 602 S2 • 1.420 zł, 603 S3 - 2.520 zł, nowe, 
w pudełku. Nowa Sól, tel. 0606/10-72-82 '
KOLUMNY B&W DM 602 Sil nowe, na gwarancji, • 1.450 zł. 
Wrodaw; tel. 0603/22-81-46-
KOLUMNY BLACK LINE180 W, 4 Ohm, dużą dynamika, 91 
dB, prod. niemieckiej, mało używane, -1.050 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-35-08
KOLUMNY BOLERO 200, 2000 r., stan idealny, niski bas. 
subwoofer aktywny z przewodami, na gwarancji, - 1.400 zł. 
Wrocław, tel.071/361-79-63,0501/29-82-21 
KOLUMNY BOSE 901 III, • 2.000 zl. Wrocław, tel. 0601/ 
56-07-79, 071/330-00-45
KOLUMNY DYNAMIC SPEAKER 100 W, cena 120 zł/parę. 
Wrocław, tel. 071/786-77-91,0609/35-26-62 
KOLUMNY DYNAMICS DF 280 .podłogowe’ , czarne, lakier 
fortepianowy, świetny bas i dynamika, opis Hi-Fi 9100, nowe, 
polska gwarancja, - 750 zł. Kalisz, tel. 0603/66-10-23 
KOLUMNY ELAC 2x90 W, 2-drożne, -180 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16 do 
godz. 17
KOLUMNY FONUS CLASSIC 4, 6 8 Om, 150 W, - 780 zł. 
Wrocław, tel. 071/333-85-64
KOLUMNY PHONAR MIRAGE TANNOY MX2 - 900 zł, MX1 - 
600 zł, nowe, 2 lata gwarancji. Lubin, tel. 076/842-24-06,0603/
12-30-26
O  KOLUMNY POLARIS D & K : 80 W - 350 zł, 120 W • 

500 zł, 150 W - 600 zł, 180 W - 700 zł, 200 W - 800 
zł, 300 W • 900 zł, 400 W -1 .100  zł; Memphisto 
300 W -1.400 zł, 120 W (srebrne) -700 z ł (podane 
ceny za komplet). G łośnik centra lny 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 W rocław 02020591 

KOLUMNY POLARIS 300 z 1998 r., czarne, maskownice, 
złocone zaciski głośnikowe, dokumentacja, stan idealny, - 680 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-61-54 
KOLUMNY POLARIS czarne, 300 W, - 600 zł. Nysa. tel. 0602/
43-30-31
KOLUMNY POLARIS 80 W - 320 zł/kpi., 120 W • 440 zł/kpi.. 
180 W - 640 zł/kpi.. 200 W - 700 zł/kpi.. 300 W - 820 zł/kpi., 
Polaris Clasic 200 W - 730 zł/kpi., 250 W • 850 zł/kpl„ subwo
ofer aktywny 150 W - 780 zł, kolumny Astra 5 • 1.100 zł/kpi., 
kolumny Ascent 650 200 W + subwoofer Sub Seven Activ -
3.900 zł/kpi. Wrodaw, tel. 0606/63-15-90 
O  KOLUM NY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE 

NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO” : 
2 szt./80 W • 350 zł, 2 szt./120 W - 500 zł, 2 szt./ 
180 W • 700 zł, 2 $zt./200 W  • 800 zł, 2 szt./300 W 
v 900 zł, 2 szŁ/400 W -1.100 zł; g łośnik 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 STX A 130 2 szt., 140W, 8 ohm, 3-drożne, czar
ne, na gwarancji - 480 zł. Wrodaw, tel. 0602/15-83-99 
KOLUMNY TANNOY MX-1 - 600 zł, Tannoy MX-2 - 800 zł, 
Tannoy MX-3 -1.300 zł. Wrodaw, tel. 0501/43-90-21 
KOLUMNY TECHNICS SL-ES 50 klasa AA, wyjśde optycz
ne, pilot, dużo funkcji, stan b. dobry, - 400 zł. Wrodaw, tel. 
0603/85-01-14 ‘
KOLUMNY TONSIL UNITRA 2 szt., 8-10 omów + przewody, 
stan b. dobry, • 50 zł. Lubin, tel. 076/749-06-06 
KOLUMNY TONSIL 2 x 60 W, SIN, 2-drożne, bass reflex, wym. 
54 x 29 x 20 cm, stan b. dobry, • 170 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-13-26
KOLUMNY TONSIL 200 W, 88 x 30.4-drożne, stan b. dobry, 
- 520 zł. Wrocław, tel. 0502/10-98-70 
KOLUMNY TONSIL BOLERO 200 2 sztuki, - 900 zł. Wrocław, 
tel. 0603/68-60-60
KOLUMNY TONSIL 40 W, amplituner Unitra 25 W, razem lub 
osobno, stan b. dobry, • 250 zł. Wrocław, tel. 0600/36-64-48

KOMPAKT DENON 1450-000 złoty, nowy, -„1.400 zl. Wro
cław, tel. 0605/10-83^08' . .
KOMPAKT DENON DCD1450 czarny, fabrycznie nowy, pro-j 
ceśor Alpha, wysokiej klasy model, - 1.250 zł. Wrocław, tel; 
071/352-89-93'
KOMPAKT DIORA 502, - 350 zł. Wrocław, tel. 372-24-14 
KOMPAKT GRUNDIG FINE ART CD-1, z pilotem, - 400 zł 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
KOMPAKT HARMAN/KARDON CD7225 stan b. dobry, 
dźwięk bardzo neutralny, doskonale współbrzmiący ze 
wzmacniaczami angielskimi i amerykańskimi, - 330 zł. Milicz, 
tel. 071/384-62-00 lub 071/384-63-00 
KOMPAKT HIRO 900 do małej wieży, po serwisie, -150 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20.075/782-43-16 
dogodź. 17
KOMPAKT KENWOOD DR-350 najnowszy model, na 5 płyt, 
CD-text, wyjście optyczne i coax, - 500 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
56-07-79,071/330-00-45
KOMPAKT LUXMAN DZ 111 stan b. dobry, - 700 zł lub za
mienię na Kenwood, Marantz, z wyjściem optycznym. Zielo
na Góra, tel. 0600/82-72-28
KOMPAKT MARANTZ 6000 KJ nowy, 2 lata gwarancji, - 2.150 
zł. Lubin, tel. 076/842-24-06,0603/12-30-26 
KOMPAKT ONKYO DX-130, --100 zł. Oława i tel. 071/ 
303-70-24
KOMPAKT ONKYO DX 7711 INTEGRA 2 wyjścia optyczne, 
stosunek sygnał, szum, 106 dB, - 1.400 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/28-58-10
KOMPAKT PHILIPS do wieży, uszkodzony, stan b. dobry i 
wzmacniacz domowy NIKKO, 4 x 40 W, uszkodzony + korek
tor UNITRA FS 015, sprawny, -100 zł lub zamiana na telefon 
komórkowy. Bolesławiec, tei. 0502/56-89-90 SMS 
KOMPAKT PHILIPS AK 601 do małej wieży, stan idealny, - 
150 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/
782-43-16 do godz. 17
KOMPAKT PHILIPS CD-711 do dużej wieży, nowy model, - 
250 zł. Wrodaw, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOMPAKT PIONEER PD-S 505, - 380 zł. Oława, teł. 0502/
12-00-26
KOMPAKT PIONEER PD-S601, .do dużej wieży, z pilotem, 
wyjście optyczne, - 300 zł. Wrodaw, tel. 0601/56-07-79,071/ 
330-00-45
KOMPAKT PIONEER PD-S503 czamy, do dużej wieży, me
chanizm stabilizujący płytę, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/ 
322-37-67,0601/78-51-55
KOMPAKT REGA Planet, stan idealny, 1.5 roku, -1.700 zł. 
Wrocław, tel. 363-34-62
KOMPAKT SAMSUNG na 5 płyt, • 400 zł. Wroęław, tel.
372-24-14
KOMPAKT SHERWOOD czarny, do dużej wieży, - 180 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOMPAKT SONY z pilotem, 2 szt. - 250 zł/szt., kompaktTech
nics, srebrny, z pilotem - 330 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/ 
311-26-08,0607/46-37-25
KOMPAKT SONY CDP-295, czarny, do dużej wieży, dużo 
funkcji, możliwość współpracy z pilotem, - 260 zł. Chocianów, 
tel. 076/818-43-96
KOMPAKT SONY CDP-M26, do dużej wieży, midi 36 cm, stan 
b. dobry, -180 zł. Wrodaw, tei. 0503/33-04-89 
KOMPAKT SONY CDP-791, dużo funkcji, wyjście optyczne,
- 300 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOMPAKT TECHNICS SL-PS7 cena - 800 zł, SL-PE 590 - 
500 zł, S7-M0150 - 850 zł, nowe. Legnica, tel. 0605/32-10-80 
KOMPAKT TECHNICS stan dobry, - 200 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 , 
KOMPAKT TECHNICS SL-PS 670A uszkodzony, - 220 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 0601/49-72-39
KOMPAKT TECHNICS SL-PS867 czarny, na 5 płyt, nowy 
model, stan b. dobry, - 390 zł. Wrodaw, tel. 071/350-66-92, 
0609/40-84-88
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 580 A, z pilotem, stan idealny,
- 350 zł. Wrodaw, tel. 071/781 -64-05
KOMPAKT TECHNICS SL-PG490 na gwarancji, - 400 zł. 
Wrodaw, tel. 332-66-85
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 490 gwarancja do 14.07.2002 
r, - 400 zł. Wrocław, tel. 0501/56-95-11 
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 590 instrukcja w j. polskim, - 
500 zł. Wrocław, tel. 0501/43-90-21 
KOMPAKT TECHNICS SL-P212A do dużej wieży, - 250 żł. 
Wrodaw, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
KOMPAKT YAMAHA CDX-480 czamy, do dużej wieży, stan 
idealny, - 280 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,671/330-00-45 
KOMPAKT YAMAHA na 5 płyt, format dużej wieży, -350 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
KOŃCÓWKI MOCY SMOUND1200 W i druga 400 W, - 2.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0607/70-88-33 
KOREKTOR + wzmacniacz. Blaupunkt BEA 80, -czamy, su
wakowy, -100 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 - 
KOREKTOR graficzny, samochodowy, ze wzmacniaczem, 
4x60 W, .widmo”, stan b. dobry, -130  zł. Dzierżoniów, łel. 
0608/63-41-37
KOREKTOR DIORA 502, - 100 zł. Wrocław;, tel. 372-24-14 
KOREKTOR DIORA FS 042, do dużej wieży. - 90 zł. Wro
daw, tel. 0503/33-04-89
KOREKTOR GRUNDIG SXV 6000 stan b. dobry, -100  zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 
dogodź. 17
KOREKTOR TECHNICS SHGE 70, do dużej wieży. - 450 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/735-60-97,0503/08-10-15 
KORPUS CLARION DRB-3675R z dokumentacją 2000 r, - 
200 zł lub kupię panel. Wrocław, tel. 345-45-97 
KORPUS PIONEER KEX:P66R winda, kaseta, stan b. dobry, 
kompletny (ramka, kości, przetwornica) pasuje panel od 
KEH-P6600R, cena 250zł. Wroęław, tel, 0503/67-00-77 
KORPUS SONY CDX-5072, - 200 zł.. Wrocław, tel. 0601/
56-07-79,071/330-00-45
KORPUSY PIONEER DEH P735R, DEH P545R, korpus Sony 
6450 RDS, panel Pioneer KEH-1400 i panel Kenwood KRC 
150C. Legnica, tel. 0607/47-15-79,0609/48-03-81 
KUPIĘ ANTENĘ SATELITARNĄ czasza 90 cm, z konwerte
rem. Bolesławiec, tel. 0603/58-27-12 
KUPIĘ ANTENĘ SAT „CYFRA+” z kartą lub bez. Wrodaw, 
tel. 0501/48-57-25
KUPIĘ ANTENĘ SAT „WIZJA TV” , „CYFRA+” nowe kompl., 
okazyjnie, po konkurencyjnych cenach. Wrodaw, tel. 0603/ 
10-31-00
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" nowy lub używany. Kłodzko,
tel. 074/865-50-49,0602/83-70-71
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" nowy. Legnica, tel. 0608/
27,94-21
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” używany. Lubin, tel. 0609/
27-39-70
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” używany lub zamienię za te
lefony komórkowe. Wrodaw, tel. 0603/29-93-37 
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV" .Cyfra*’ , Polsat2, cyfrowy, 
nowe kpi. zestawy z kartami kodowymi, nieaktywne. Oleśni
ca, tel. 0607/20-46-79
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV” nowe i używane, z kartą ko
dową. Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV” LUB .CYFRA+’  karty aktyw
ne i nieaktywne. Wrodaw, tel. 0607/72-41-11 
KUPIĘ DEKODERY cyfrowe, nowe i używane. Lubin, tel. 0609/
47-77-82
O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE firm y Kenwood, 

Pioneer* Philips, do odbioru cyfrowej TV sateli
tarnej. Wrocław, tel. 0608/78-84-66 80008761

KUPIĘ GŁOŚNIKI BASOWE 150 W. o średnicy 30 cm - do 
150 zł. Ścinawa, tel. 0608/39-36-45 
KUPIĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI do amplitunera Yamaha 
RX-V-596 RDS (może być kserokopia). Wrocław, tel. 071/
788-83-56 po godz. 17
KUPIĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI do magnetowidu Grundig GV 
464, hi-fi, może być kserokopia. Wrodaw, tel. 071/373-83-95, 
0501/43-42-84
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO SONY DIGITAL 8. Domasław, gm. 
Kobierzyce, tel. 071/789-35-79 
KUPIĘ KARTĘ „WIZJA TV” oraz .Cyfra*’ , Polsat 2, nieak
tywne. Oleśnica, tel. 0607/20-46-79
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KUPIĘ KARTĘ KODOWĄ może być nieaktywna (do tunera 
Pioneer), lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/35-15-63 
KUPIĘ KINESKOP DO TELEWIZORA GRUNDIG symbol 
TV-ST 84796/9 top i log, symbol kineskopu ABOEFF002x11. 
Poznań, tel. 0601/71-76-67
KUPIĘ KORPUS CLARION DRX-6575R2. Wrocław, tel. 0605/
93-34-22
KUPIĘ KORPUS JVC KS-FX 230. Wrocław, tel. 071/
343-84-58 wewn. 50 (10-18), 0606/14-35-98 
KUPIĘ KORPUS JVC KD SX 959R. Wrocław, tel, 0503/
79-38-55
KUPIĘ KORPUS PANASONIC FX 44. Świdnica, tel. 0504/
98-29-89
KUPIĘ KORPUS PANASONIC DFX 400N. 600N. Wrocław, 
tel. 0503/79-38-55
KUPIĘ KORPUS PIONEER KE-1900 SDK lub sprzedanrpa-, 
nel (40 zł). Wałbrzych, tel. 0607/39-00-97 
KUPIĘ KORPUS PIONEER DEH 2020R lub sprzedam pa
nel. Wrocław, tel. 071/353-00-41 
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH 6900R (kaseta). Wrocław, 
tel. 0503/92-79-60
KUPIĘ KORPUS PIONEER DEH 2100R lub inne. Wrocław, 
tel. 0503/79-38-55
KUPIĘ KORPUS SONY. Żary, tel. 0607/54-58-30
KUPIĘ KORPUS SONY CDX-C 48504. Żary, tel. 0607/
54-48-30
KUPIĘ MAGNETOFON SZPULOWY 4-ścieźkowy ZK147 lub 
inny. Sobótka, tel. 071/390-86-53 
KUPIĘ MAGNETOWID AKAI GM 2200 lub VR 2000 lub po
dobny, z oryginalnym pilotem. Bogatynia, tel. 075/774-12-77 
KUPIĘ MINIWIEŻĘ nową. Oleśnica, tel. 071/314-97-03 
KUPIĘ OBUDOWĘ RADIOMAGNETOFONU KLAUDIA 801 
kompletną, sprawną, złotą lub srebrną. Wałbrzych, tel. 074/
664-97-22
KUPIĘ PANEL ALPINE TDM 7544R, GRUNDIG WKC 3905 
RDS, SONY XR 3501, DAEWOO CD AKD-4105. Odolanów, 
tel. 062/733-25-81,0607/24-53-57 
KUPIĘ I^ANEL CLARION CDC 6500R i Sony XR 0400 RDŚ. 
Legnica, tel. 0503/79-03-29
KUPIĘ PANEL GRUNDIG SC. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/
13-91-84
KUPIĘ PANEL JVC model KD-MX-3000 R. Świdnica, tel. 074/ 
850-12-49
KUPIĘ PANEL JVC 676 CD do radia samochodowego. Wro
cław, tel. 0607/19-51-53
KUPIĘ PANEL JVC KDS 676R. Wrocław, tel. 071/368-17-82, 
0600/87-89-28
KUPIĘ PANEL KENWOOD KRC-559. Wrocław, tel. 0608/
39-64-29
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH 4600R. Wrocław, tel. 071/
353-00-41
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-3900R Sony CDX'4270, JVC 
KD-676R, Sony CDX-4000, Kenwood 3080 RA. Zielona Góra, 
tel. 0603/46-59-46
KUPIĘ PANEL SONY CDX-C4850R lub sprzedam korpus. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
KUPIĘ PANEL SONY CDX 4270R. Jawor, tel. 0607/64-84-38 
O  KUPIĘ PANELE I KORPUSY FIRMOWE. Kupię ra

d iood tw arzacze  firm ow e . W rocław, te l. 0503/
79-38-55 81010721 

KUPIĘ PILOTA DO MAGNETOWIDU SONY V 159B lub V 
104B. Złotoryja, tel. 076/878-54-47 
KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 788-55-83 
KUPIĘ PROCESOR DŹWIĘKU DIORA cyfrowy. Wrocław, teł. 
0504/93-46-58
KUPIĘ PRZYSTAWKĘ DO ODBIORU TELEGAZETY z ma
gnetowidu JVC lub innego. Wrodaw, tel. 071/344-81-35 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ ze zmieniaczem, do Audi A6, 
96r. Wrocław, tel. 0605/68-81-77 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT z podświetle
niem. Bielawa, tel. 0608/32-14-66 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ JVC samochodowy, wysoki 
model, na płytę. Wrocław, tel. 0607/77-93:56 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ PANASONIC samochodowy, 
wysoki model, na płytę, Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ SŁUCHAWKI dobrej klasy, mocne, duży jack, kabel 
ponad 2 m. Wrocław, tel. 0504/93-46-58 
KUPIĘ TELEWIZOR 32" 100 Hz, nowy - do 3.000 zł. Prudnik, 
tel. 0502/65-85-19
KUPIĘ TELEWIZOR SONY lub Panasonic, 25', nowy lub mało 
używany. Wrocław, tel. 372-44-46 
KUPIĘ WIEŻĘ DIORA. Wrocław, tel. 0601/58-50-95 
KUPIĘ ZMIENIACZ BAVARIAdo BMW. Gryfów Śl.. tel. 0602/
47-49-65
KUPIĘ ZMIENIACZ FORD.Legnica, tel. 0605/42-15-56,076/ 
854-86-74
MAGNETOFON DIORA 502, - 250 zł. Wrocław, tel. 372-24-14 
MAGNETOFON GRUNDIG stary, szpulowy, na lampy. Krzy- 
dlina Mała, tel. 071/389-02-27 
MAGNETOFON HITACHI, - 70 zł: Wrocław, tel. 336-54-05 
MAGNETOFON PANASONIC stan idealny. -100 żł. Wrocław, 
tel. 071/793-53-00
MAGNETOFON PHILIPS cyfrowy, DCC-600, pilot, TXT, do- 
Iby BC, cena - 600 zł. Lubin, tel. 076/845^33-84,0604/65-26-63 
MAGNETOFON PIONEER CT-W 704 RS Dolby BLS, auto- 
kalibracja, nagrywanie w obu kieszeniach, - 500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/22-77-28
MAGNETOFON PIONEER 2-kasetowy, Dolby BCS, stan ide
alny - 550 zł. Wrocław, tel. 071/328-16-40, 338-25-48 
MAGNETOFON SCHNEIDER 2-kieszeniowy, stan idealny • 
80 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/
782-43-16 do godz. 17
O  MAGNETOFON SONY TC-FX44 • 150 zł, Technics 

SL-P377A, w yjście  optyczne, MASH, Onkyo, am- 
plituner TX-7920 • 500 zł., tel. 076/944-50-59,0601/
92-33-42 84015411

MAGNETOFON SONY TC-K miękka mechanika, dolby b i c  
hx pro, kolor czamy, stan b. dobry, - 320 zł. Głogów, tel. 06021
48-50-72
MAGNETOFON SONY ES-51, • 1.000 zł. Lubin, tel. 076/
845-33-84,0604/65-26-63
MAGNETOFON SONYTCK 311 dolby B/C, HX PRO. wyszu
kiwanie utworów, czarny, do dużej wieży, -  280 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOFON TECHNICS RS-B765 3-głowicowy, Dolby BI 
C, HX-Pro, wyszukiwanie utworów, Class AA, licznik czasu 
rzeczywistego, kalibracja, rok 94/95, stan b. dobry • 350 zł. 
tel. 0602/15-83-99
MAGNETOFON TECHNICS RSA26, - 500 zł. Gostyń, tel. 065/ 
572-17-31
MAGNETOFON TECHNICS M-250 po serwisie -120 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16 
dogodź. 17
MAGNETOFON TECHNICS RS TR 265, Dolby BC, HX Pro- 
logie, 2 kieszenie, -150 zł. Wrocław, tel. 071/353-56-04 
MAGNETOFON TECHNICS 2-kasetowy, Dolby BC, stan b. 
dobry - 350 zł. Wrocław, tel. 071/328-16-40,338-25-48 
MAGNETOFON TECHNICS ZA-7, procesor DSP, - 1.400 zł. 
Wrocław, tel. 787-84-66
MAGNETOFON UNITRA M-7008 stereo, deck, -100 zł. Wo
łów, tel. 071/389-62-81 po godz. 18 
MAGNETOWID EV-C45E na małe kasety 8 mm, z nagrywa
niem, Hi-Fi stereo, - 500 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/ 
330-00-45
MAGNETOWID AIWA stereo, hi-fi, srebrny, nowy, OSD, show 
view, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/321-69-52,0601/78-51-51

MAGNETOWID AKAI z pilotem, opis - 320 zł, magnetowid
Grundig, z pilotem, telegazeta - 320 zł. Bielany Wrocławskie,
tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25
MAGNETOWID AKAI VSC-878 Hi-Fi stereo, 6 głowię, menu
w j. polskim, Lońg Play, tuner kablowy, 2 x EURO, show view,
z pilotem, nowy model, - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,
071/330-00-45
MAGNETOWID GRUNDIG z pilotem, stan dobry, • 230 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0608/63-41-37 •
MAGNETOWID GRUNDIG Hi-Fi stereo. 6 głowic,pilot, W  
tralna głowica, po sprawdzeniu, • 400 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
MAGNETOWID GRUNDIG czarny, GV470 S, VHS, stereo 
hi-fi, 7-głowicowy, montażowy, insert, dubbing, 2xeuro, po
krętło jog, 2 prędkości SP, LP, manu na ekranie, centralny 
mechanizm, show view, pilot w wyświetlaczem, - 590 zł. Ra
wicz, tel. 065/545-28-30
MAGNETOWID GRUNDIG oraz Sharp, AV, pilot, stan b. do
bry, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
MAGNETOWID GRUNDIG oraz Sharp, stereo Hi-Fi, LP-SP, 
menu na ekranie, 2 x AV, czincze i wiele innych, pilot, • 410 zł. 
Wrocław, tel. 0606/35-97-99
MAGNETOWID GRUNDIG GV-6400 Hi-Fi stereo, 6 głowic, 
Long Play, tuner kablowy, 2 x EURO, show view, z pilotem, - 
550 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 - 
MAGNETOWID GRUNDIG 6 głowic, hi-fi stereo, menu, pilot 
z wyświetlaczem, - 400 zł. Wrocław, tel. 365-92-76 
MAGNETOWID GRUNDIG 8-głowicowy, PiP, cyfrowy, TXT, 
Hi-Fi stereo, efekty cyfrowe, biblioteka kaset, oryg. pilot, stan
b. dobry, - 1.250 żl. Wrocław, tel. 351-77-57,0501/00-78-81 
MAGNETOWID HANSEATIC VCR 440 4 głowice, show view, 
pilot, nowy, -.300 zł. Wrocław, tel. 321-21-91 
MAGNETOWID HITACHI S-VHS, stereo, Nicam, Hi-Fi ste
reo. 7 głowic, Long Play, insert, 2 x EURO, tuner kablowy, - 
700 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
MAGNETOWID JVC HR-SJ 7700 nowy, 2 lata gwarancji, -
1.600 zł. Lubin, tel. 076/842-24-06,0603/12-30-26 
MAGNETOWID JVC HRS-5800EG S-VHS, Hi-Fi stereo, 7 
głowic, funkcje montażowe, z pilotem, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45 
MAGNETOWID MITSUBISHI HS-M 40 4-głowicowy, LP VPS, 
instrukcja w języku polskim, mało używany, stan b.dobry, - 
350 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
MAGNETOWID ORION po serwisie, stan b. dobry, -130 zł 
oraz drugi, 2 głowice, pilot, po sprawdzeniu, -180 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16 do 
godz. 17
MAGNETOWID PANASONIC 3-głowicowy, pilot, stan b. do
bry, - 250 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/17-57-92 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD300 nowy model, 
show-view, menu na ekranie, hyper band, 2 x EURO, z pilo
tem, stan b. dobry, - 390 zł. Wrocław, tel. 071/350-66-92,0609/ 
40-84-88
MAGNETOWID PANASONIC NV F65 Hi-Fi stereo, 6 głowic, 
:  550 zł. Wrocław, tel. 321 -21-91 •
MAGNETOWID PANASONIC NV-J35 HQ 4-głowicowy - 300 
zł. Wrocław, tel. 0605/95-82-06 
MAGNETOWID PANASONIC, - 490 zł. Wrocław, tel. 0503/
91-65-81
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD800 z pilotem, - 850 zł. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD200 Super Drive, menu, 
2 x EURO, tuner kablowy, show view, z pilotem, - 450 zł. Wro
cław. tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 620 6 głowic, hi-fi ste
reo, menu, show view, SP/LP, 2 x euro, tuner TV-kablowej, 
pilot, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67.0601/78-51-55 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 600 6-głowic, Hi-Fi ste
reo, show view, menu, pilot, 2 x euro, czincz, LP, SP, hyper 
band, stan idealny, • 650 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/
28-89-79
MAGNETOWID PHILIPS hi-fi stereo, centralny mechanizm, 
6 głowic, menu jog shuttle, 2 x scart, czincz, funkcje edycyj
ne, - 450 zł. Wrocław, tel. 0602/85-07-33 
MAGNETOWID PHILIPS, - 350 zł. Wrocław, tel/ 0607/
53-54-84
MAGNETOWID SAMSUNG 4-głowicowy, • 400 zł. Trzebnica,
tel. 071/312-04-61,0604/71-06-48
MAGNETOWID SEG 6 głowic, hi-fi stereo, 2 x euro, funkcje
na ekranie, nowy model, - 370 zł. Wrocław, tel. 365-92-76
MAGNETOWID SHARP VC-A118D stan b. dobry, -170 zł.
Wrocław, tel. 071/788-73-11 pogodz. 19
MAGNETOWID SIEMENS 4-głowięowy, z pilotem, - 230 zł.
Wrocław, tel. 322-71-61 ,"0608/22-21-50
MAGNETOWID SONY SLV-SE80, - 1.200 zl. Legnica, tel.
0603/28-25-99
MAGNETOWID SONY SLV-E 480 4 głowice, smart engine, 
show view, na gwarancji, - 500 zł. Oława, tel. 071/303-72-38, 
0604/90-92-70
MAGNETOWID SONY ŚLV 777 dolby, dubbing, głowica TV 
kablowej, pip, - 550 zł. Trzebnica, tel. 071/387-16-08 
MAGNETOWID SONY SL-V373 czarny, 4-głowicowy, SP/LP, 
menu na ekranie, pasmo kablowe, - 220 zł. Wrocław, tel. 071/
350-66-92, 0609/40-84-88
MAGNETOWID SONY SLV-725 Hi-Fi stereo, 7 głowic, menu, 
Long Play, tuner kablowy, 2 x EURO, z pilotem, - 700 zł. Wro
cław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID SONY SLY-780E smart engine, stereo Nicam, 
6 głowić, nowy, • 820 zł. Wrocław, tel. 0502/09-54-29 
MAGNETOWID SQNY SLY-Ę717 trilogie, 6 głowic, hi-fi ste
reo, show view, ntsc, tuner TV-kablowej, 2 x euro, pilot, kolor 
srebrny, - 680 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID SONY SLV-E-780 stereo, 6 głośników, - 800 
zł. Wrocław, tel. 071/357-54-28 
MAGNETOWID SONY 4-głowice, LP, SP, menu. fjilot. tuner*, 
hyper bandr stan b: dobry, - 490 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357-66-75,0603/28-89-79
MAGNETOWID TEC 3-letnie, mało używane, kupiony w Pol
sce, stan b. dobry, - 270 zł. Legnica, tel. 0608/89-30-44 
MAGNETOWID THOMSON Hi;Fi stereo, Nicam, 6 głowic, 
Long Play, tuner kablowy, show view, 2 x EURO, z pilotem, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
MIKROFON bezprzewodowy, klips do kamery video, nadaj
nik i odbiornik kieszonkowy, pasmo 180 MHz, nowe • 550 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-85-62
MIKSER SPIRIT POWERSTATION 600 wbudowany proce
sor dźwięku, kamera pogłosowa, korektor, b. dużo wejść li
niowych, 4x300 W, 4 omy, nadaje się do dyskoteki,$ 4.000 zł. 
Przemków, tel. 076/831-02-05 
MINIDISC AIWA ze słuchawkami, z pilotem, światłowód, 2 
dyski, ładowarka, instrukcja, przewód do nagrań, • 700 zł. 
Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
MINIDISC SONY mz-r70, na gwarancji, - 800 zł. Nysa, tel. 
077/448-44-29
MINIDISC SONY MZ-E20, nowy, przenośny, - 550 zi. Wro
cław, tel. 0608/01-75-70
MINIDISC SONY MZ-R70 przenośny, z nagrywaniem, nowy, 
zapakowany, nie używany, kompletny osprzęt, ? 750 zł. Wro
cław, tel. 0601/76-65-80
MINIDISC TECHNICS MD 1-50 + 11 minidyskietek, stan ide
alny, -880 zł. Góra, teL 065/543-20-08 
MINIDISC TECHNICS SJ MD 150 instrukcja w j. polskim, - 
850 zł. Wrocław, tel. 0501/43-90-21 
MINIWIEŻAAIWA LCX157 pilot, RDS, mićro compact, 6 mie
sięcy gwarancji, stan b. dobry - 400 zł. Wrocław, tel. 071/ 
333-74-49 po godz. 18
MINIWIEŹA DIORA, magnetofon 2-kasetowy, tuner, wzmac
niacz. 2 x 25 W, stan dobry, - 250 zł. Jelenia Góra. tel: 075/ 
641-39-03 po godz. 16
MINIWIEŹA JVC 220 V, baterie, obudowa metalowa, srebr
na, UKF nie przestrojony, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
1842-13
MINIWIEŹA SAMSUNG MAX 930 3 CD, korektor, surround, 
super bas, RDS EON, pilot, stan b. dobry - 500 zł. Raciboro
wice, tel. 076/818-03-10
NAGRYWARKA PIONEER PDR 609 nowa - 1.380 zł lub za
mienię na tańszą Philipsa CDR 560,760 lub w tej cenie CDR 
785,950, wskazana gwarancja. Chojnów, tel. 076/818-87-14 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A-360, nowy, zapakowa
ny, w kartonie, dekodery dd, dts, najlepsze komponenty au-
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dio, film dvd gratis, - 1.750 zł. Głogów/teł. 0601/21-16-19, 
076/833-57-73
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV60 - 1.800 z), RV20 
1.100'zł, RV31 -1.100 zł, DVD Yamaha 510 -1.200 zł. Legni
ca, tel. 0603/28-25-99
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV20 nowy, - 1.200 zl. 
Legnica, tel. 0605/32-10-8J)
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A-160 nowy, DTS, dolby 
digital + film .Szkoła Uwodzenia’ , • 1.100 zł. Lubin, tel. 0601/
93-35-44
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A-160 na gwarancji. -
1.350 zł. Oława, teł. 071/303-22-81 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV-20 pilot, nowy, ♦ pły
ta DVD, -1.100 zł. Wrocław, tel. 788-55-83 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC DVD-RV 3}, - 1.250 zł. 
Wrocław, tel. 0503/78-99-07
ODTWARZACZ DVD PANASONIC DVD-RV 31 instrukcja w 
j. polskim, * 1.100 zł. Wrocław, tel. 0501/43-90-21 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 711 nowy, czarny, stan ideal
ny, pilot, możliwość sprawdzenia, • 900 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
9249-14
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 711 na gwarancji, stan ideal
ny + 10 filmów dvd, - 1.450, zł. Wrocław, tel. 789-69-07 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 czarny, - 850 zł. Wrocław, 
tel. 0605/11-83-37
ODTWARZACZ DVD PIONEER CLD 1500 ♦ CD, szeroki, - 
250 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/ 
78243-16 do godz. 17
ODTWARZACZ DVD PIONEER 525, -1:150 zł. Wrocław, tel. 
071/786-77-91,0501/98-67-78 
ODTWARZACZ DVD PIONEER DV-535 instrukcja w j. pol
skim, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 0501/43-90-21 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP 338 - 1300 zł. DVP 536 -
1.500 zł i inne, nowe. Legnica, tei. 0605/32-10-80 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP 535, - 1.650 zł. Wrocław, 
tel. 0503/78-99-07
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S-336 fabrycznie nowy, 
gwarancja, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/786-77-91, 050f/
98-67-78, 0609/35-26-62
ODTWARZACZ DVD YAMAHA 510-1.230 zł, Sony DVP-335
- 1.250 zł. DVP-535 - 1.500 zł, Panasonic RV-40 - 1.400 zł, 
RV-20 -1.150 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50,0603/0649-97 
ODTWARZACZ MP3 przenośny, z pilotem, ładowarka +1 film 
gratis, czyta płyty audio, video, CD-R, CD-RW, - 790 zł. Wro
cław, tel. 0503/90-30-60
PANEL JVC KS-FX 230 ♦ futerał, - 100 zł. Wrocław, tel.
343-84-57 w. 50, w godz. 10-18,0606/14-35-98 
PANEL KENWOOD KRC 3590Y, -160 zł. Wrocław, tel. 0602/
37-04-12
PANEL KENWOOD KRC-456 RF RDS, • 150 zł lub kupię 
korpus 456, 556, 656. Wrocław, tel. 071/338-20-99, 0602/
33-74-81
PANEL PANASONIC 333 N, - 130 zł. Chojnów, tel. 0603/ 
10-33-15
PANEL PANASONIC DPG-55CD, - 200 zł. Wrocław, tel. 0601/
56-07-79,071/330-00-45
PANEL PIONEER KEH 2500, - 160 zł. Wrocław, tel. 071/
789-07-87
PANEL PIONEER DEQ 9200, • 200 zł. Wrocław, tel. 0609/
47-07-29
PANEL PIONEER keh-p2500r, • 100 zł. Wrocław,‘ tel. 0608/
66-18-50
PANEL PIONEER KEH-6800, - 250 zł. Wrocław, tel. 0503/
67-74r11
PANEL SONY R 4890 stan dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 0609/
28-39-79
PANEL SONY CDX-2500 R, - 200 zł. Wrocław, teL 0609/
47-07-29
PANEL SONY XR 4750 RDS, -150 zł. Wrocław, tel. 0601/
50-17-33
PANEL SONY CDX-C4850 R, -100 zł. Żary. tel. 0607/54-58-30 
PILOT UNIWERSALNY SONY RMAV 2000 T dotykowy, ob
sługuje 14 urządzeń, błękitne podświetlenie, - 300 zł. Zielona 
Góra, tel. 0600/82-72-28 ,
PISTOLET DO GIER TV UNIVERSUM nowy - 50 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/78243-16 do 
godz. 17-
PŁYTY CD nowości, każdy rodzaj muzyki, gotowe składanki,
możliwość indywidualnego zamówienia, możliwość wysyłki, •
12 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/06-84-08
PŁYTY CD wszystkie rodzaje muzyki, nowości i starsze, przy
zamówieniu przekraczającym 5 CD, .1 CD gratis -1 0  zł/CD,
wyłącznie wysyłka. Wrocław, tel. 0504/9946-06
PŁYTY CD „oryginalne*: Powerman 5000 .Tońighf -  30 zł,
Grip Inc. „Solidify" - 30 zl, .No one’  - 25 zł, Stained „Disfunc-
tion’  - 25 zł, Alice Cooper .Brutal Planet’  - 30 zł, Christ Agony
.Elysium* - 25 zł, Rage .Ghosts’  - 30 zł, .The Swan Princess’
-25 zł. Wrocław, tel. 355-37-12
PROCESOR SONY SDP E-300 dolby surround, z wejściem
na subwoofer, pasuje do każdego wzmacniacza, - 580 zł.
Kalisz, tel. 0603/66-10-23.
PROGRAMATOR PHOEN!X DO KART CHIPOWYCH do po
łączenia z komputerem PC, nowy, -150 zł. Wrocław, tel. 0600/
61-91-03
PROGRAMATOR PHOENIX Smartmouse do kart czipowych; 
dodatkowo soft na CD - 200 zł/kpi. Jelenia Góra, tel. 0607/ 
15-57-78
PROGRAMATOR PHOENIX SMARTMOUSE do kart Chipo
wych, dodatkowo soft na CD, - 200 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/ 
15*57-78
PRZEWÓD CYFROWY srebrny, do połączeń DVD, amplitu- 
ner, - 550 zł: Wrocław, tel. 071/355-64-53 po godz. 20 
RADIO stare, cena -100 zł/szt. Żagań, tel. 068/477-68-92 
RADIOMAGNETOFON AIWA CS-131 nowy, na gwarancji) 
mikrofon, -150 zł. Wrocław, tel: 0502/33-68-58 
RADIOMAGNETOFON PHILIPS przenośny, D bass, CD, 
srebrny, na gwarancji, - 350 zł. Wrocław, tek 0502/09-54-29 
RADIOMAGNETOFON SAMSUNG PCD-730 z odtwarza
czem CD (uszkodzonym), -150 zł. Bielawa, tel. 074/833-64-79 
RADIOODBIORNIK z lat 50-60, .magiczne oko’ , z adapte
rem, - 60 zł. Wrocław, tel..071/372-97-15 
RADIOODTWARZACZ do Audi-, bossę system. Oleśnica, tel. 
0602/15-35-30
RADIOODTWARZACZ RDS EON, do Fiata Braw, Brawa, - 
370 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-32-48 
RADIOODTWARZACZ do Renault Megane, fabryczny, ze 
sterownikiem przy kierownicy, - 890 zł. Wrocław, tel. 0601/
71-13-03
RADIOODTWARZACZ SC 303 do Opla - 340 zł oraz model 
202, - 230 zł. Wrocław,, teł. 387-:13-75,0606/77-9247; 
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA 7562 R samochodowy, 
4 x 40 W, z RDS, dolby. panel, BBE, 2 kolory podświetlania, 
stan b dobry, - 750 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-60-97,0503/
08-10-15
RADIOODTWARZACZ ALPINE CTA-1505R 4 x 55 W, pilot, 
zmieniarka CD Alpine CHA-S614, wzmacniacz Magnat Rave 
220, tuba średnica 30,cm. 200 W, cena kpi. - 2.100 zł. Legni
ca, tel. 0601/94-67-32
RADIOODTWARZACZ ALPINE CDE-7822R 4 x 35 W, RDS 
EON, dużo funkcji, - 390 zł. Wrocław, tel. 0501/73-24-52 
RADIOODTWARZACZ ALPINE 7755 MD, korektor oraz 5051,
- 3.000 zł. Wrocław, tel. 0503/58-64-49 
RADIOODTWARZACZ ALPINE MD najwyższy model 2000/ 
2001, samochodowy, minidisc, MD 7755, el. otwierany panel, 
ściągany, 4 x 40 W, RDS, kolorowy wyświetlacz, z pilotem, 
BBE. -1.600 zł. Wrocław, tel. 339-85-60.0605/51-94-24

RADIOODTWARZACZ ALPINE 7807, RDS, CD, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 32545-92 po godz. 18,0603/94-02-16 
RADIOODTWARZACZ AUDI CONCERT, automat., wysoki 
model, z RDS, dużo funkcji, - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
92-27-31
RADIOODTWARZACZ BECKER model Mexico, PRO MD, na 
minidisc, samochodowy, etui, zdejmowany panel, - 1.300 zl. 
Wrocław, tel. 0603/9149-51'
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO PRO MD nowy 
model, minidisc, winda, z RDS, dużo funkcji, -1.050 zł. Wro
cław, tel. .0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ BETA do VW, Audi, z RDS i rewer
sem, - 270 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
RADIOODTWARZACZ BETA stereo, po serwisie, -120 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16 
do godz. 17
RADIOODTWARZACZ BETA do Audi A4, szeroki panel, - 320 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-3248 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT dużo funkcji - 280 zl. 
Bojanowo, tel. 065/545-66-98
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT FLORIDA RD 168, 
zdejmowany panel, kolorowy wyświetlacz, 4 x 40 W, wyjście 
na 2 wzmacniacze, - 470 Zł. Bolesławiec, tel. 075/732-52-95, 
0503/97-04-66
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT HANNOWER 2000OJ 
4 x 40 W, winda, RDS, wyjście na zmieniacz - 450 zł, Blau
punkt Montana RCR 148, RDS, karta, miękka mechanika - 
400 zł, Sony XR-C 5200 R, winda, 4 x 50 W, wszystkie Wyj
ścia - 480 zł. Bolków, tel. 0603/08-04-75 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT MUNCHEN CD 43- 
kompakt na 1 płytę, 2 kolory podświetlania, karta kodowa, 
wyjście na zmieniacz + korektor Blaupunkt, 4 x 30 W, - 290 zł 
lub zamienię na zmieniacz Sony. Dzierżoniów, tel. 074/ 
645-9143, 0607/15-81-07
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT DALLAS RDM 169, 
4x40, RDS, cyfrowy, equalizer, winda, b. dużo funkcji, mini 
disc - 630 zł + zmieniarka na 10 płyt, model 2000 R • 330 zł. 
Jawor. tel. 0607/2741-80
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SEYILLA RDM-168 
panel, RDS, 40 x 40 W, 1 CD, DMS, dużo funkcji, • 500 zł. 
Kłodzko, tel. 0607/1247-97
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT SEVILLA RDM 168 
panel RDS, 4 x 40 W, DMS, na 1 CD, dużo funkcji, - 500 zł. 
Kłodzko, tel. 0607/1247-97
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT .Augsburg', 4x40 W, 
dużo funkcji, wyjście na zmieniarkę, nowy, nie używany, na 
gwarancji, • 430 zi. Legnica, teł. 0606/95-08-98 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Lausanne RD 148, na 
jedną płytę CD, RDS, karta kodowa, stan idealny, • 320 zł. 
Legnica, tel. 0602/71-52-64
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT BIARRITZ RDM 169 na 
1 płytę CD, 4x40 W, najnowszy model 2001 r., niebieskie pod
świetlenie, b. dużo funkcji, idealny do nowego VW, • 450 zł. 
Legnica, tel. 076/86646-74,0607/83-06-25 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT kieszeń. RDS, kodo
wany, po serwisie, - 260 zł: Lwówek Śląski, teł. 075/782-29-22 
po godz. 20,075/78243-16 do godz. 17 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT Car 300, RDS EON, do 
Opla, - 310 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/234 5 4 9  
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT zmieniacz na 10 płyt, 
okablowanie, - 650 zł. Strzegom, tel. 0602/3649-85 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CAR 400 RDS, CPS, 
dolby do Astry, r 320 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-3248 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CITROEN PF14x UKF, 
24 programy, do Citroena, • 100 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
1841-14
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT MODENA 148RW, na 
1 płytę, drewniana obudowa, z RDS, 4 x 35 W, na kartę, - 350 
zł. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 149, 
nowy, RDS, 4 x 40 W, panel opuszczany, duży wyświetlacz, 
wbudowana nawigacja, folia, paszport, instrukcja, -1.050 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 4670RB+ zmieniacz 
CDC634, sprzęt nowy, w kartonie, najnowszy modet, • 990 zł. 
Legnica, tel. 0603/10-66-21
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 8670 winda, najwyż
szy model, zmieniacz 655 TZ • 1.490 zł, ARX 4670, zmieniacz 
634, nowy, w pudełku - 950 zł. Nowa Sól, tel. 0606/10-72-82 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6675 RŻ 4x45 W. ste
rowanie CD i 2 wzmacniaczami, na 1 płytę CD, wysoki model 
roku 2001,4 kolory podświetlania, gwarancja 1 rok, z pilo
tem, pudełko, etui, -1.100 zł lub zamienię na droższy CD. 
Nysa, tel. 0609/4046-09
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 8370R, Zdejmowany 
panel, RDS EON, dolby, kolory podświetlania, sterowanie CD, 
subwooferem, stan b. dobry, - 600 zl. Oława, teł. 0609/
58-94-25'
RADIOODTWARZACZ CLARION Blaupunkt, Sony, Car 300. 
500. Ford 2004,2006,2007 z RDS do Renault, Opla, Nissa
na, Forda, ceny od 180 zł. Stefanowice 8, tel. 0607/10-69-20 
RADIOODTWARZACZ CLARION zmieniacz na 12 płyt, pi
lot, dokumentacja, -1.150 zł. Strzegom, tel. 0602/36-49-85 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6270R RDS, EON, 18 
stacji FM, 4 x 40 W, TA, PTY, PS, AS *  zmieniacz płyt CD z 
kablem - 700 żł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 • 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX-5570R nowy model, 
.winda’ , z RDS, 4 x 40 W, dużo funkcji, • 470 zł. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6270R RDS EON, 18 
stacji UKF, 4x40 W, TA, PTY, PS, AS + żmieniacz z kablem, 
stan. b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
RADIOODTWARZACZ CLARION 3676 z RDS, nowy, na jed
ną płytę CD, - 670 zł. Wrocław, tel. 071/352-89-93 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 8370R magnetofon, 
stan idealny, z dokumentacją el. opuszczany panel, model 
wysokiej klasy, wszystkie funkcje, + zmieniacz CDC 634, -
1.400 zł. Wrocław, tel. 0601/75-15-35 
RADIOODTWARZACZ CLARION 5570, RDS, pilot, * 520 zł. 
Wrocław, tel. 32545-92 po godz. 18,0603/94-02-16 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX-6570 winda, dużo 
funkcji,' 490 zł. Wrocław, tel. 0501/73-24-52 
RADIOODTWARZACZ DELCO CDR-500 do Opla, na 1 pły
tę, z RDS, bez wyświetlacza, dużo funkcji, - 480 zł. Wrocław, 
tel. 0502/92-27-31 ..
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG Car 200. do Opla, - 120 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/2345-49 » 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG na 1 CD, nowy model, 
RDS, 4x40 W, sterowanie CD, dużo funkcjU450zł. Wrocław; 
teł. 0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG 2201, RDS EON, TP, AF, 
PTY, panel, - 260 zł. Wrocław, tel. 355-56-14 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG WKG 2201 RDS EON, 
PTY, panel -.250 zł. Wrocław, tel. 0503/54-27-95 
RADIOODTWARZACZ INTERCONTI CAR Hi-Fi. auto-rever- 
se, wyświetlacz, przystosowany do .kieszeni’ , -149 zł. Wro
cław, tel. 0604/3649-85

RADIA - GŁOŚNIKI 
WZMACNIACZE - CD

Sprzedaż - montaż - serwis
Wrocław, ul. Kochanowskiego 30 

tel/fax (071) 348-13-75,0-601-48-13-75

RADIOODTWARZACZ JVC KD-MX 3000R nowy model, na 
1 płytę i minidisc, winda, z RDS, 4 x 40 W, dużo funkcji, - 900 
zł. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-LX 50R najnowszy model, na 
1 płytę, z RDS, 4 x 40 W, .kameleon’ , dużo funkcji, z pilotem,
- 900 zł. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-FX 950 R nowy model, .win
da”, ż RDS, 4 x 40 W, eąualizer, - 550 zł. Wrocław, teł. 0502/ 
92-27-31
RADIOODTWARZACZ JVC KD-SX 959 na gwarancji, z pilo
tem, - 900 zł. Wrocław, tel. 0601/75-15-35 
RADIOODTWARZACZ JVC KD-LX 30R model 2000 r., 4 x 
45 W, funkcje regulacji głośności, sterowany wzmacniacz i 
zmieniacz, - 800 zl. Zielona Góra, tel. 0603/46-59-46 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 7050R obracany, 
panel, RDS, 2 kolory podświetlenia, wyjście na wzmacniacz i 
zmieniacz, stystem antywstrząsowy, sterowanie CD i MD, z 
pilotem, - 570 zł., tel. 0609/59-00-04 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KMD 970 samochodowy, 
z minidyskiem, nowy - 850 zł. Głogów, tel. 0604/43-55-20 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 858R maska, pet' 
na elektronika, wiele funkcji, • 450 zł. Legnica, tel. 076/
850-65-72,0600/30-67-82
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-377, C-715, RDS, 
EON, 35Wx4, panel, pełne sterowanie + zmieniarka 
KDC-Ć725, na 10 płyt, CD, TXT, filtr cyfrowy, model z 2001 r 
+ instrukcja obsługi, cena - 900 zł. Lubin, tel. 0603/04-03-07 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD z CD, kieszeń, wzmac
niacz *  rozdzielacz firmowy, po serwisie, na gwarancji, - 280 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/ 
78243-16 do godz. 17
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 30801 x CD. pełna, 
opcja, - 530 zł lub zamienię na telefon Ericsson T 28s. Trzeb
nicą, tel. 0602/8645-97
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 177, panel RD.S, 
wyszukiwanie, menu, loud, zegar, BSM, 18 stacji UKF, autor- 
wers, kolorowy wyświetlacz, nowy, - 360 zł. Wrocław, tel. 0607/
19-51-53
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 152, panel, 4x 35 
W, wyszukiwanie, menu, scan, BSM, 18 stacji UKF, autore- 
wers, kolorowy wyświetlacz, - 280 zł. Wrocław, tel. 0603/
31-70-82
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-677 R nowy model, 
winda, z RDS, 4x44 W, dużo funkcji, - 510 zł oraz KENWOOD 
KRC-777R nowy model, panel obracany, i  RDS, 4 x 44 W, 
dużo funkcji - 450 zł, model 977 - 600 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
92*27-31
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 659, RDS, panel, - 
400 zł. Wrocław, tel. 32545-92 po godz. 18.0603/94-02-16 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 4060 R panel, z 
RDS, 2 kolory podświetlania, 4x35 W, na 1 płytę CD, stan b. 
dobry, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/387-80-06 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-7050 obracany pa
nel, - 500 zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-5060R winda, - 480 
zł. Wrocław, tel. 0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-158R 4 x 20 W. 
RDS EON, - 250 zł. Wrocław, tel. 0501/73-24-52 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-377R 4 x 35 W, 
panel, RDS EON, miękka mechanika, 2 kolory podświetlenia, 
możliwość sterowania pilotem, obsługa zmieniacza CD i MD, 
zegarek, funkcję loud, PTY, scan, menu, stan b. dobry, - 350 
zł. Wrocław, tel. 0604/80-5945 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-5080 z CD, z RDS, 
4x45 W, najnowszy model, kolorowy wyświetlacz, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0502/86-06-81
RADIOODTWARZACZ KOSS CD, panel, nowy, 140 W, - 330 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 075/ 
78243-16 do godz. 17
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDP 965,4 x 40 W, RDS 
EON, kolory wyświetlania, system antywstrząsowy, dużo funk
cji, start idealny, - 480 zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-98 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 50, szuflada, 4x 25 
W, wyszukiwanie, BSM, autorewers, loud, 18 stacji, • 220 zł. 
Wrocław.tel. 0607/19-51-53 - 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC KD 320, panel, RDS, 4x 
40 W. wyszkuwanie, kolorowy wyświetlacz. BSM, 18 stacji 
UKF,.- 380 zł. Wrocław, tel. 0501/9242^62 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDP 200R na 1 CD, 
RDŚ, 4x40 W, dużo funkcji, - 410 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
92-27-31
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD-310, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0503/67-74-11
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD-105, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0502/33-68-78
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX-95 winda elektro
niczna, model 2000 r.,.3-stopniowy kąt ustawiania panela, 4 x 
50 W, dużo funkcji, - 790 zł. Złotoryja, tel. 0606/14-02-43 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS 22 RC 259 RDS, panel, pro
cesor dźwięku, howy, - 290 zł. Chojnów, tel. 076/818-73-09 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS Car 400, oryginalny do Opla, 
z funkcją przystosowania głośności do prędkości jazdy, - 600 
zł. Oborniki śląskie, tel. 0600/81 -69-72 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS CCRT 700, RDS EON, pa
nel, kodowany, sterowanie CD, miękka mechanika, dolby, 
dużo funkcji, - 850 zł. Oława, tel. 0609/58-94-25 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS RC 459, RDS wyjście na ĆD, 
procesor dźwięku, panel, - 260 zł. Wrocław, tel. 32545-92 po 
godz. 18,0603/94-02-16
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P 7600R 4 x 40 W, 
RDS, windą, nowy model, dużo funkcji, wyjście na 3 wzmac
niacze, - 480 zł. Bolesławiec, tel. 0606/27-90-88 . 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-6900 R, 4x45 W, win
da, ściągany panel, 2 kołory, RDS, EON. Cd TXT, miękka 
mechanika, panel z kółkiem, EQQ, wysyłka,-- 570 zł. Choj
nów. tel. 0603/10-33-15
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 8600R 4 x 40 W, ste
rowanie subwooferem, sterowanie CD i MD, DSP, opuszcza
ny panel, z pilotem ♦ zmieniacz Pioneer P1230S, na 12 płyt, 
cyfrowa kompresja,, srebrny, stan idealny, -1.250 zł. Dzierżo
niów, tel. 0606/4342-23
RADIOODTWARZACZ PIONEER 8200 RDS winda, wyjście
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na 3 wzmacniacze, kolorowy wyświetlacz, -wyszukiwanie litwo
rów, sterowanie sub.wbófętem, Dolby"B/ĆV piloCwyśbfct;mo- 
del, - 590 zl.: lłow& zielonogorśkie, tel. 0605/74-3*03
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-5000 *  zmieniacz na 
12 płyt P-1200, '  850 złHęgnica, tek 0606/44-39-52, 076/
844-81-84 ' U
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 7100 z RDS, panel, 
miękka mechnika, stan idealny, -"380 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-47-64,0^01/77-70-88 —  ' . '
RADIOODTWARZACZ PIONEER KfcH-2500 SDK zdejmowa- 
nypanel, autorewers, 4 X .15 W, cena - ‘130 &  radiomagneto
fon Sony XR3202,.ztfejmowśby panel, 4 x 25 W, cena.^130 
zl. Lubin,teł. 076/848-50-48 po godz. 20,0604/93-63-21' 
RADIOODTWARZACZ PIONEERDEH 2020R panel, kóm- 
paktna 1 -płytę, 4x4^W, RDS EON' equafizeT, styśtem antyw- 
strząsówy.-etui na panel, zadbany, - 520 zł lub zamienię na 
tańszy. Lubin; tel. 076/846,-76-t)2 l  ...r
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P8200 z RDS + pilot, 
etui*, instrukcja, -  550 zł. Oleśnica, tel. 0603/92-75- 76 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KĘH4400, panel. RDS, 4x 
35 W, wyszkuwanie, menu, sterowanie CD,-loud, zegar, J3SM. 
18 stacji UKF, - 380 zł. Wrodąw.-tel. 0501/92-42-62.. i  
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 4000 panel, Sterowa
nie zmieniaczem, wyjście na. wzmapniacz, bursztynowe pod
świetlenie, - 250.zł. Wrocław^ tel.- 0§03/91-49r5V -
RADIOODTWARZACZ PIONEER DtH-524 R na Ypłytę, z 
RDS, 4x35 W, dużo, f u n k c j i  400 zł,. Wrocław,-tel: 0502/ 
92-2741 ' '
RADIOODTWARZACZ >I0ŃEER DEH-'3.100 RB* rlajnowszy 
model, na 1 płytę, Z RDS, 4 x 45 W, z equalizerem,.- 550 zł. 
Wrocław, tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-P4000 RB 4 *  45 W,
- 800j i .  Wródaw, tel. 0503/63-73-26. -. , J .. •
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P-7600R opuszcza
ny panel, 4 x 40W, kolorowy wyświetlacz, pifot, dużo funkcji, - 
440 zł. Wrocław, tel. 0502/92-38-66 .
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEX-P99R high-end, kom
pakt, DSP, 4V, deck* nowe -logo. 2 piloty, stan idealny, mało 
używany, el.winda, -1.450 zł lub zamienię na RO Clarion 9375, 
957$, 960. Wrocław, tel. 342-04-80 po 20 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DQ P99. nowy, deck.el. 
otwierany, ściągany panel, RDS, Wbudowany equalizer i pro
cesor dźwięku, DSP, piloL ,- t.600 zł. Wrocław, tel.'071/ 
339-85-60,0605/51-94-24
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-505 panel z pilotem, 
2 kolory podświetlania, cena 350 zł. Wrocław, tel. 0502/
86-06-44
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-3100R na 1 CD, naj
nowszy model, RDS, 4x45 W, equalizer, dużo funkcji, - 550 
zł. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEX P-88R magnetofon, 
winda, kolorowy wyświetlacz, sterowanie subwooferem i dwo
ma wzmacniaczami, pilot, ,- 950 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
15-94-53
RADIOODTWARZACZ PIONEER 8600 samochodowy, pilot, 
etui, zmieniacz na 12 płyt CD, -1.100 zl. Wrocław, tel. 0603/
23-39-67 .
RADIOODTWARZACZ PIONEER4600R 4 x 35 W, RDS EON. 
Cd Multi Control, PTY, AF/TF, RFM, ala.rm, wyjście na wzmac
niacz, - 340 zl. Wrocław, tel. 0605/04-38-59 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 8600R winda, kase
ta, kolorowy wyświetlacz, podświetlenie w kolorzezielonym, 
pomarańczowym - 750 zł. Żarów, tel. 0604/16-75-53 
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 5080 R, 4 x 40 W, RDS 
EON, dużo funkcji, wyjście na wzmacniacz, zmieniacz, dżoj
stik, stan idealny - 350 zł. BojanoWo, tel. 065/545-66-98 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX3900 R najnowszy model, 
4 x 50 W, winda, na jedną płytę CD, stan dobry, - 650 zł. Ko
bierzyce, woj. wrocławskie, tel. 0504/93-93-11 
RADIOODTWARZACZ SONY XRC-7220,4x40 W, pilor, pu
dełko, d-bass, wyjście na 2 wzmacniacze, cena - 490 zł i 
zmieniacz Sony CDX 616, na 10 płyt, CD, TXT, kabel, cena - 
450 zł, cena. razenv 900 zł. Łilbirt, tek 0605/52-9040 . <
RADIOODTWARZACZ SONY xrc:7220, 4x40 W, d-bass, 
panel, .winda’ , pilot, wyj. na 2 wzm., cd-text, - 490 zł. Lubin, 
tel. 0605/52-90-40
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C8220R', riajwyżśzy mo
del, syntezator tńowy, winda, zmieniacż płytOD, -1.100 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
RADIOODTWARZACZ SONY XRC 5080R miękka mechani
ka, RDS EON, wyszukiw. utworów, wyjście na wzmacniacz i 
zmieniacz + zmieniacz na 10 płyt, 4 m kabla, • 650.zł. Strze
lin, tel. 071/392-26-23,0606/20-61:44. . 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 3500, panel, J^DS, 4x35 
W, wyszkuwanie, loud, scan, BSM, zegar, 18 stacji UKF, au
torewers, -.300 zł. Wrocław* teL-0607/19-5 ..
RADIOODTWARZACZ SONY XR 1500, panel, RDS, 4x 35 
W, wyszkuwanie, D-bass, intro.rgpeat, kolorowy wyświetlacz, 
18 stacji UKF, - 360 zł. Wrocław, tek 0603/31 -70-82 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 2400, panel, RDS, 4x 45 
W, wyszukiwanie, menu, scan, zegar, sterowanie CD, auto
rewers, BSM, dużo funkcji, kolorowy wyświetlacz, -370  żł. 
Wrocław, tek 0501/92-42-62
RADIOODTWARZACZ SONY MDX 5960 R nowy model, mi- 
nidisc, z RDS, 4x35 W, D-bass, dużo funkcji, - 480 zł i inne 
modele. Wrocław, tek 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-5110 R pełny automat, z 
RDS, 4x40 W, D-bass, sterowanie CD i MD, dużo funkcji, • 
380 zł. Wrocław.tek 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ SONY D-bass, miękka mechanika, 
RDS, wyszukiwanie utworów, stan dobry, -210zk. Wrocław, 
tek 0609/15-60-18
RADIOODTWARZACZ SONY CDX M600R dwustronny pa
nel, cena 10Ó0 zł, pilot. Wrocław; tek 0502/60-03-37 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX:3900zXD, z RDS, 4 x. 
50 W, x-plod, opuszczany panel - 300 zł, Sony CDX-4240, z 
RDS, 4x40 W, D-bass,. na 1 CD, kolorowy wyświetlacz - 450 
zł. Wrocław, tek 0502/8*0*81 ;
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 510 RDS panel, miękka 
mechanika; 2 kolory podświetlenia; wyjście na CO, na wzmac
niaczu, wyszukiw: utworów, - 230 zk Żary, tek 0606/63-58-02 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 600, 2001 r. samocho
dowy, obracany papel, 2 wyświetlacze. R.DS, 4 x 50 W, kolo
rowy wyświetlacz, widmo dźwięku,, equalizer, ESP, stan, ide
alny, - 830 zł. Wroęław, tek 339-85-60,0605/51-94-24 
RADIOODTWARZACZ YAMAHA 4x25 W, z kieszenią, 2 ko
lory podświetlania, loud, equalizer, rewers, -: 120 zf. Lubin, 
tek 0603/25-31-59
RADIOSTACJA MOTOROLA 0M35O z anteny n&<io'TAXI, 
faktura zakupy, -1.100 zł, Legnica, te). 0608/23-81-51 
RADIOSTACJA MOTOROLA M120, - 650 zł. Lubin, tel.076/ 
846-54-52,0603/67-77-16'
RADIOSTACJA MOTOROLA GM-350 dó (axi, - 400 zl. Wał
brzych, tek 074/841-92-85 ’
O  RECIVER SATELITARNY HUMAX CRCI 5500 

nowy, rok gwarancji, *1.800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
363-31-96 02022191.

SKRZYNIE BASOWE labiryntowe, 2 szt., po 200 W. robione 
na zamówienie, wysoka jakość, - 650 zł. Wierzchosławice 41, 
k. Bolkowa, tek 0607/55-71-61 
SŁUCHAWKI PORTA SOUND 2000 bezprzewodowe, nowe, 
nie używane, - 80 zł. Lubin, tek 076/849-34-27 
SUBWOOFER samochodowy, 120 W, tuba, -120 zł. Dzierżo
niów, tek 0609/34-99-92
SUBWOOFER aktywny, 200 W, - 800 zł. Legnica, teł. 0606/
96-62-64
SUBWOOFER 2x200 W, pasywny, dwa kanały wejściowe i 
dwa wyjściowe, 2 głośniki 16 cm firmy Perlless, wym.‘ 30/70/ 
50 cm, - 300 zł. Legnica, tek 0601/15-27-05 
SUBWOOFER, 120 W, 2 wyjścia basowe, głęboki bas, wyj
ścia na 2 kolumny, - 250 zk Parzyce, gm. Nowogrodziec, tek 
075/736-30-63
SUBWOOFER pasywny, 400 Wgłośniki 10", - 300 zł. Pogo
rzela, tek 065/573-42-85 . >
SUBWOOFER ALPINE 200 oryginalny, konstrukcja pasmo- 
wo-przepustowa, szyba plexi, moc nom. 200 W, moc muzycz
na 600 W, • 420 zł. Bolesławiec, tek 075/732-52-95, 0503/
97-04-66 x
SUBWOOFER GELHARD 450 W, tuba samochodowa, fi 30

eta, d l 70 cm, pasmo 20-140 Hiz, starannie wykończone, - 
420 zł.lubin, tek 076/724-68-76 
SUBWOOFER JENSEN 480 W, tuba, nowy • 320 zł, radiood
twarzacz z minidyskiem Kenwood KMD-870R, 4 x 44 W, win
da, RDS, PTY, dużo funkGji - 850 zł. Jelenia Góra, tek 0608/
07-08-66
SUBWOOFER KENWOOD 25,-cm, w skrzyni, 400 W, niebie
ska membrana, pearl mica, • 350 zł. Wrocław, tek 328-72-64 
dogodź. 10.-0501/40-29-22
SUBWOOFER KODA SW 800 aktywny, prod. USA, cena - 
700 zł, b, dobre ceny w DVD video 10/2000 ikino domowe, 
magazyn DVD 11/2000. Kalisz, tek 0603/66-10-23 
SUBWOOFER MAC AUDIO średnica .30 cm, 400 W, 93 dB, 
nowy, w kartonie, 260 zł. Bolesławiec, tek 0605/37-90-33 
SUBWOOFER MAGNAT, - 400 zł. Wrocław, tek 0603/
23-39-67
SUBWOOFER PIONEER T3-W303F, głośnik 30 cm, skrzy
nia. - 400 zł. Wrocław, tek 0503/74-00-27 
SUBWOOFER PYLE-JBL TUBA nowy, w kartonie, 600 W, 30 
cm głośnik, - 575 zł. Wrocław, tek 0605/13-07-05 
SUBWOOFER RAVELAND 100 W, -150 zł. Strzelce Opol
skie, tel.077/461-47-18
SUBWOOFER TONSIL 2 x 80 W, mało używany, oryg. opa- 
koWanie, kolumny Tonsil 25 W, amplituner Diora Aida, - 250 
zł. Oleśnica, tek 0608/06-44-60 
SUBWOOFER YAMAHA YST-320 nowy model, w kartonie, 
aktywny do kina Tlomowego, • 1.750 zk Legnica, tek 0603/ 
10-66-21 ■
TELEWIZOR 5.5" z radiem, magnetofon, 220/12 V i baterie,
po serwisie, - 450 zł. Lwówek Śląski, tek 075/782-29-22 po
godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17
TELEWIZOR 10* 12/220 V. - 450 zł.Św. Katarzyna,, tel. 071/
311-40-94
TELEWIZOR 10*. kolorowy, 12/220 V,- pilot, prawie nowy, euro, 
czincze, RM, antena zewnętrzna, grafika ekranowa, zegarek, 
włącznik i wyłącznik czasowy, stan idealny, - 599 zł. Wrocław, 
tek 316-51-76
TELEWIZOR kolorowy, pilot, prod. zachodniej, gwarancja 3 
miesiące, - 400 zł. Wrocław, tek 071/354-20-76 
TELEWIZOR BEKO 28* stereo, telegazeta, funkcje na ekra
nie, tuner TV-kablowej, model 1998, off timer, pilot, eurozłą* 
cze, stan b. dobry, • 460 zł. Wrocław, tek 0603/26-68-09 
TELEWIZOR BELSTAR 21" pilot, instrukcja, stan idealny, TXT,
- 470 zk Wrocław, tek 0602/27-60-97 
TELEWIZOR BLAUPUNKT srebrny, stan idealny, 28", pano
ramiczny, zoom, txt, stereo, - 1.400 zł. Oborniki śląskie, tek 
071/310-24-62,0604/87-56-91 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 28". 100 Hz, wszystkie funkcje, -
1.500 zł. Trzebnica, tek 071/312-04-61,0604/71-06-48 
TELEWIZOR CASIO 12/220 V, 10*. kolorowy, pilot, nowy 
model, antena zewn., czincze, wyłącznik czasowy, stan b. 
dobry, - 610 zł. Wrocław, tek 316-51-67 
TELEWIZOR CLATRONIC 14” kolorowy, TXT, grafika,, pilot, 
euro, niebieskie obwódki, po serwisie, -  400 zł. Lwówek Ślą
ski, tek 075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16 do 
godz. 17
TELEWIZOR CONDOR 26", euro, z pilotem, stereo, stan b. 
dobry, • 200 zł. Jelcz-Laskowice, tek 071/318-85-73. Ó606/'
90-51-52
TELEWIZOR CURTIS 21" z pilotem, TXT, kolorowy, - 250 zł. 
Lubin, tek 0603/29-79-08
TELEWIZOR CURTIS 25" sterowany, podgląd PIP, telegaze
ta + pilot, - 800 zł. Wrocław, tek 346-02-85 ,
TELEWIZOR DAEWOO 14" nowy, z pilotem, stan idealny, - 
470 zł. Wrocław, tek 0602/27-60-97 
TELEWIZOR DAEWOO LOMBO 14’ , kolorowy, z magneto
widem, menu na ekranie, czincze, scart, stan b. dobry -  500 
zł. Wrocław, tek 071/363-46-25 wewn. 14 
TELEWIZOR DUAL 25’  pilot, eurozłącze, - 370 zł:'Wrocław, 
tek 071/354-26-11
TELEWIZOR ELEMIS 25’  kolorowy, pilot, EURO, czarna 
obudowa, stan dobry, mało używany, -199 Zł. Szprotawa, tek 
068/376-32-45,0501/60-76-77 ,
TELEWIZOR FEG 21", kolorowy, stan b. dobry, - 250 zł. Wro
cław, tek 071/789-07-87
TELEWIZOR GOLDSTAR 28", stereo, • 900 zk Wrocław, tek
373-75-91 ..
TELEWIZOR GRUNDIG 14* pilot, bet, euro, menu, sleep, - 
340 zł. Kłodzko, tek 0608/78-74-86 
TELEWIZOR GRUNDIG 100 Hz, pip, Strobo, klatka stop, scan, 
5 av. s-vhs, wyjście na wzmacniacz, surround, subwoofer, 29", * 
-1.500 zł. Legnica, tek 0601/15-27-05 
TELEWIZOR GRUNDIG 29’  100 Hz, TXT, top-mega,' memr 
na ekranie, komputerowe, multi PIP, scan, Strobo, stopklat- 
ka. format 16/9, 3xAV, czincze, .SVHS, tuner .TV kablowej, 
hyperband, pilot, płaski kineskop, srebrna obudowa, stan b.. 
dobry, -1.850 zł. Legnica, tel. 076/852-34-43,0503/33-83-95 
TELEWIZOR GRUNDIG 33" 100 Hz, wiele funkcji. -1.800 zł. 
Legnica, tek 076/722-89-13,0603/10-68-21 
TELEWIZOR GRUNDIG 29’  100 Hz, superpłaski kineskop, 
komputerowe menu, mega text, stereo Nicam, stop klatka, 
zoom, funkcja 16:9, equalizer, scan, photo, PIP, 3 x AV, hy
perband, -  1.890 zł. Legnica, tek 076/854-79-60, 0606/ 
21-05-91
TELEWIZOR GRUNDIG 28’  TXT + pilot - 450 zk Legnica/tek 
0602/10-30-27
TELEWIZOR GRUNDIG 21” kolorowy, po serwisie. text, pi
lot, euro, od 300 zł. Lwówek Śląski, tek 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/782-43-16 do godz.. 17,.. - . .
TELEWIZOR GRUNDIG 38*. kolorowy, stan b. dobry, -1.300 
zł. Ostrów Wlkp., tel. .062/592-67-83,.0607709-33-75 
TELEWIZOR GRUNDIG 21" txt, euro, noyvy model, stan b. 
dobry, - 490 zł. Psary. tel, 07.1/387-8*26 . ; '
TELEWIZOR GRUNDIG 33"; 2 x  eurozłącze, stereo, teletekst, 
pilot. - 850 zł. Wiązów, lek 071/393-13-37,0604/10-79-48 
TELEWIZOR GRUNDIG 29" 10Ó Hź, pilot, zoom, toptekst, 2 
xAV, słróbo, bogate menu, multisystem, piloty 1.490 zł. Wro
cław, tek 0606/16-75-61
TELEWIZOR GRUNDIG 14" AV, funkcje, wyśw. na ekranie,, 
pilot.stan dobry, -i 370zk Wrocław, tek 071/339-79-49 
TELEWIZOR GRUNDIG 27" pilot. - 310 zł. Wrocław, tek 071/ 
354-26-11 I
TELEWIZOR GRUNDIG 17’  - 350 zł. Wrocław, tek 0607/
53-54-84
TELEWIZOR GRUNDIG 29", 100 Hz, -1 ;650 zł. Wrocław, tek 
0607/53-54-84 '  ..
TELEWIZOR GRUNDIG 29’ , 100 Hz, .stereo, menu, klatka 
stop, pip, 2 x euro, czincz; S-VHSr hyper band, 3 x AV, śtan 
idealny, -1.490 zł. Wrocław, tek 071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR GRUNDIG 28’ ,.3-letni, telegazeta, stereo, -
1.000 zł. Zielona Góra, tek 068/326-40-23 .
TELEWIZOR HELIOS, -100 zł. Ścinawa, tek 0601/05-59-49 
TELEWIZOR HITACHI 21’  pilot, - 300 zł. Legnica, tek 0602/ . 
10-30-27
TELEWIZOR HITACHI 33" format 16:9, toptekst, 3 x AV, hy
perband, PIP, bogate menu, pilot, -145 zł. Wrocław, tek 071/ 
339-79-49
TELEWIZOR ITS £TV 2025 10" po serwisie, grafika, pilot, 
220/12 Y, - 400. zł. Lwówek Śląski, tek 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/782-43-16 do godz: 17 f.
TELEWIZOR JVC 29", 12 m-cy gwarancji, Kompletna doku
mentacja, instrukcja^ pudełko, 3 x euro, 2 x cinch, wyjście na 
dodatkowe głośniki, 4 x 200 W, teletekst, hyper Sound, dużo 
funkcji, cena w sklepie 2.650 zł, - 1.800 zł. ObomikLŚląskie, 
tek 0603/65-05-26 po godz. 16 
TELEWIZOR LOEWE 28" panoramiczny, -1.400 zł. Kłodzko, 
tek 074/867-86-10
TELEWIZOR NEPTUN 515, - 90 zł. Chojnów, tek 0761 
818-79-30
TELEWIZOR NEPTUN 750 T 28", pilot, telegazeta, stan b. 
dobry, - 220 zł. Prusice k. Trzebnicy, tek 0609/49-86-62 
TELEWIZOR NEPTUN 505 kolorowy, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/357-54-28
TELEWIZOR NOKIA 28" 100 Hz, polskie menu, zoom, TXT, 
stereo Nicam, stan idealny, - 1.500 zł. Oborniki Śląskie, tek 
071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
TELEWIZOR NOKIA 100 Hz, model 1999/2000 r., .stop’  klat
ka, PiP, zoom, 28", polska grafika, • 1.350 zł. Wrocław, tek 
071/316-25-01

TELEWIZOR NOKłA28",txt,menu,-wyświatlanQ funkcje, tu
ner kablowy, pilot, euro, stan dobry - 420 zł. Wrocław; tel. 0603/
26-68-09
TELEWIZOR NOKfA 28", stereo, teletekst, 2 x euro, menu, • 
480 zł. Wrocław, tek 365-92-76 
TELEWIZOR NOKIA 28" 100 Hz, menu po polsku (kompute
rowe), nicam, mega txt, 2 x scart, SVHS, nowy. model, -1.200 
zł. Wrocław, tek 071/363-46-25 wewn. 14 po godz. 15 
TELEWIZOR NORDMENDE 28" Prestige, stereo, z tunerem 
sat., płaski kineskop, 2 x euro, text, pilot, grafika na ekranie i 
inne funkcje, po serwisie, - 700 zł. Lwówek Śląski, tek 075/
782-29-22 po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
TELEWIZOR NOVA 14" czarna plastikowa obudowa, prze
strojony, -150 zł. Kłodzko, tek 0606/94-10-87 
TELEWIZOR ORION kolorowy, z radiem i magnetofonem, zas. 
R-20/12 V/sieć, ~ 430 zł. Bielany-Wrocławskie, tek 071/ 
311-26-08, 0607/46-37-25
TELEWIZOR ORION 34" • 1.100 zł i 1.&00 zk Kłodzko, tek 
074/867-86-10
TELEWIZOR ORION 28", stereo,'txt, PIP (óbraz w obrazie), 
tuner kablowy, off timer, wyświetlane funkcje, euro, AV, SVHS, 
stan dobry - 520 zł. Wrocław, tek 0603/26-68-09. 
TELEWIZOR ORION 29’ , - t.220 zł/Wrocław, tek 0607/
53-54-84
TELEWIZOR PANASONIC 28" stereo, płaski kineśkop, TXT, 
stereo, 2x30 W, z .rozbudowaną fonią, obudowa typu monito
rowego, oryginalny pilot, stan b. dobry, - 790 zł. Góra Śk, tek 
065/543-83-59
TELEWIZOR PANASONIC 21". pilot, wyświetlane funkcje, 
plastikowa obudowa, stan b. dobry, • 420 zk Karpacz, tek 075/ 
761-81-03
TELEWIZOR PANASONIC 28", -1.100 zł. Kłodzko, tek 074/
867-86-10
TELEWIZOR PANASONIC TX32PF10, - 6.000 zł. Legnica, 
tel. 0603/28-25-99
TELEWIZOR PANASONIC 14" pilot, - 250 zł. Legnica, tek 
0602/10-30-27
TELEWIZOR PANASONIC 29" stan idealny, 100 Hz, stop klat
ka, TXT, stereo, -1.800 zł. Oborniki Śląskie, tek 071/310-24-62 
dogodź. 14,0604/87-56-91
TELEWIZOR PANASONIC 26", mono, bez telegazety, orygi
nalny, prod. japońskiej, nie używany, -1.100 zk Wrocław, tek 
071/344-81-35
TELEWIZOR PANASONIC 28", stereo, txt, menu, 16:9, 2 x 
euro, S-VHS, tuner TV-kablowej, stan b. dobry, - 990 zł. Wro
cław, tek 071/357-66-75,0603/28-89-79 
TELEWIZOR PANASONIC 28" menu na ekranie, txt, format 
16:9, tuner TV-kablowej, 4 x AV, SVHS, timer, pilot, 3-letni, -
1.200 zł. Wrocław, tek 071/322-37-67,0601/78-51-55 
TELEWIZOR PANASONIC 36 PF, - 850 zł. Wschowa, tek 0651 
540-11-93, 0603/87-46-40
TELEWIZOR PANASONIC TX36PG50 w kartonie, • 9.900 zł. 
Wschowa, tek 065/540-43-76
TELEWIZOR PANASONIC, 19997.28", stereo niedm, kine
skop Quintrix, menu, sleep, filtr, etykiety progr, tuner TV ka
blowej, atrakc. wygląd, 2xEURO, AV, S-VHS, z pilotem, stan
b. dobry, -1.100 zł. Wrocław, tek 0603/62-74-23 
TELEWIZOR PANASONIC, 1999/00 r. 29", 100 Hz. stereo, 
menu, superpłaski kineskop Quintrix (czarny), .stop* klatka, 
filtr, timer, etykiety progr., tuner TV kablowej, 2xEURO, AV,
S-VHS, z pilotem oryg, -1.720 zł. Wrocław, tek 0603/62-74-23 
TELEWIZOR PHILIPS 29" 100 Hz, nowy, na gwarancji, nie
używany, technicznie sprawny, płaski kineskop, telegazeta, 
stop.klatka i inne, - 3.000 zł. Głogów, tek 076/834-68-13 
TELEWIZOR PHILIPS 28" panoramiczny, - 1.600 zł. Kłodz
ko. tek 074/867-86-10
TELEWIZOR PHILIPS 21" czama obudowa, pilot, przestrojo
ny, kolorowy, -170 zł. Kłodzko, tek 0608/78-74-86 
TELEWIZOR PHILIPS 28" 100 Hz, panoramiczny, zoom, stop 
klatka, euro, bogate menu, stereo, pilot, stan b. dobry, -1.650 
zk Legnica, tek 0607/37-55-76 >
TELEWIZOR PHILIPS 28" Pro Logic, menu w jęz. polskim, 
menu, mega text, PIP, 2 x EURO, czincze, multisystem, tuner 
TV kablowej, hyperband, format 16:9, pilot, stan b. dobry, - 
1.380 zł. Legnica, tek 076/852-34-43.0503/33-83-95. 
TELEWIZOR PHILIPS 29" stereo Nicam, top mega text, multi 
PIP, scan, Strobo, stop klatka, tuner TV kablowej, hyperband, 
3 x AV, czincze, S-VHS, wyjścia na głośniki, pilot, stan b. do
bry,- 2.150 zk Legnica, tek 076/852-34-43.0503/33-83-95 
TELEWIZOR PHILIPS 28" model 2001, stereo. 100 Hz. per- 
łowosrebrna obudowa, komputerowe menu/ stereo Nicam. 
stop klatka, zoom, equalizer, hyperband, multisystem. 3 x 
EURO, sleep timer, • 2.390 zi. Legnica, teł. 076/854-7-9-60,. 
0606/21-05-91 .
TELEWIZOR PHILIPS 29 PT 9005, gwarancja, 10P Hz, 29", -
2.500 zł. Legnica, tei.0607/24-48-52 
TELEWIZOR PHILIPS, Gruhdig i inne; 25 i 28*, JXT, grafika, 
euro, pilot, noWe modele, po serwisie, od 450żł. Lwówek Ślą
ski, tek 075/782-29-22 pó godz, 20,-075/782-43-16 do 
godz. 17'
TELEWIZOR PHILIPS 28" 100 Hz, stop klatka, TXT, stereo, 
stan idealny, -1.400 zł. Oborniki Śląskie, .tek 071/310-24-62 
dogodź. 14,0604/87-56-91,
TELEWIZOR PHILIPS 21" kolorowy, stereo, nicam, nowy, 2 x 
euro, telegazeta, zegarek, zoom (2x), pilot wielofunkcyjny, 
instrukcja, pudełko (cena w sklepie 1239 zł), - 800 zł. Oborni
ki Śląskie, tek 071/310-17r49 po godz. 19,0603/65-05-26 
TELEWIZOR PHILIPS 28 PT 9147 model 2001,100 Hz, per- 
łowósrebrna obudowa, komputerowe menu, stereo Nicam, 
equaliżer, sleep timer, zoom, stop klatka, mega text, 3 x EURO, 
scart, stan b. dobry, -1.590 żł. Polkowice, tek 076/847-91 -26. 
076/847-92-32
TELEWIZOR PHILIPS oraz Grundig 21 i 28", timer' meu, te
legazeta, tuner TV kablowej, -  600 zł. Wrocław, teł. 071/
339-72-50
TELEWIZOR PHILIPS PT1654 21" nowy, na gwarancji, kolo
rowy, menu na ekranie, telegazeta, EURO, sleep, b. dużo funk
cji, - 720 zł. Wrocław, tei. 071/373-50-14,0501/45-32-74 
TELEWIZOR PHILIPS 21", 2001 r. - 550 żł. Wrocław, tel. 0607/
53-54-84
TELEWIZOR PHILIPS ^8" kolorowy, pilot, - 300 zł. Wrocław, 
tek 071/357-54-28 •
TELEWIZOR PHILIPS 28", - 520 zł. Wrocław, tel. 0607/
53-54-84
TELEWIZOR PHILIPS 28", 100 Hz, stereo nicam, klatka stop, 
zoom,' 16:9, 3 x euro, hyper band, sleep timer, dużo funkcji, 
stan b. dobry, - 1.350 zł. Wrocław, tek 071/357>66-75,0603/ 
2 *8 *7 9 . . . . .  r  0§j |
TELEWIZOR RECOM 21", stereo,.- 400zk Wrocław, tek 0607/
07-21-87 ‘ ?■ . “  ' ' . \
TELEWIZOR RECOR z pilotem, kolorowy, bez telegazety, 89 
programów, -170 żl. Nowa Ruda, tei. 074/872-76-09 
TELEWIZOR ROYAL 20" telegazeta, z pilotem, stan b. dobry.
- 320 zł. Legnica, tek 076/866-07-37
TELEWIZOR ROYAL 14", -;300 zł. Wrocław, tek* 0607/
07-21-87
TELEWIZOR SABA 28 cali, czama obudowa, stereo, euro, 
pilot, - 270'zł. Kłodzko, tek 0608/78-74-86 
TELEWIZOR SABA 28" czarna obudowa, pilot, stereo, euro,
- 270 Zł. Kłodzko, tel/0606/94-10-87. ’
TELEWIZOR SABA 10" kolorowy, 220/24/12 V,'pilot; 'po ser
wisie; stan idealny, • 400 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 
po godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17. ^  - 
TELEWIZOR SABA 25" płaski kineskop, eurozłącze, pilot, • 
410 zł. Wrocław, tek 071/354-26-11 .
TELEWIZOR SABA THOMSON, 1999 r. 29", top text, Super 
Planer .Diva*. funkcja 16:9, stereo, 2 x 25 W, X-Baśs, multi 
system, hiperband, menu planszowe, 2 x euro, przednie AV, 
5 x czincz, SVHS, z pilotem, DCC - poprawa ostrości obrazu, 
matowy kineskop, - 750 zł. Świdnica, tei. 074/851-20-03,0605/ 
69-20-20
TELEWIZOR SAMSUNG 21", pilot, 99 programów, 7-mie- 
sięczny, w pudełku, dokument, - 540 zł. Wałbrzych, tel. 074/
665-23-22 lub 0608/10-50-92
TELEWIZOR SAMSUNG 14" euro, oryginalny pilot • 330 zł. 
Wrocław, tek 0503/91-65-81
TELEWIZOR SANYO telegazeta, 21", stan dobry. - 350 zł. 
Wrocław, tek 071/787-89-77
TELEWIZOR SANYO 28" funkcje wyśw. na ekranie, tunerTV

kablowej, A-VHS’, TXT, pilot, 2-letnioraz dri/gi marki Sony 29",
- 790 zł. Wrocław, tel; 0Z1/339-72-50 
TELEWIZOR SCHNEIDER 24" pilot, grafika, euro, text, prze
strojony, • 300 zk Lwówek śląski, tek 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 •
TELEWIZOR SCHNEIDER 33" txt, euro, pilot, - 870 zł. Psary, 
tek 071/387-86-26
TELEWIZOR SCHNEIDER 100 Hz, zoom, Strobo, PIP (obraz 
w obrazie), 28 cali, bogate menu, gwarancja, 2-letni, -1.100 
źł. Sobótka, tek 071/390-37-65 
TELEWIZOR SCHNEIDER 28", stereo, txt, menu, tuner ka
blowy, tryb 16:9;BG/DK, pilot, euro, stan b. dobry -  460 zł. 
Wrocław, tek 0603/26-68-09
TELEWIZOR SEG 28", 100 Hz, multi system, zoom, stop klat
ka, stereo, 3 x euro, pełne wyposażenie, - 1.050 zl. Sobótka, 
tek 071/316-23-21
TELEWIZOR SHARP 28" cyfrowa, txt, 2 x euro, pilot, menu 
na ekranie, wyjście na kolumny, - 480 zł. Kłodzko, tek 0606/
94-10-87
TELEWIZOR SHARP 28", stereo, telegazeta, TXT, cyfrowy 
obraz i dźwięk, multitext, - 800 zł. Kobierzyce, tek 071/ 
311 -17-93, 0607/18-50-31 .
TELEWIZOR SHARP 21", cyfrowy, stereo, teletekst,.2 x euro, 
stan b. dobry - 420 zł. Kobierzyce, tek 071/31.1-17-92 ■ 
TELEWIZOR SHARP 28" Digital, 2-letni, pilot, text, 2 x euro i 
inne funkcje, - 650 zk Lwówek Śląski, tek 075/782-29*22 po 
godz: 20,075/782-43-16 do godz. 17 
TELEWIZOR SHARP 28", stereo, multi text, 2 x euro, SVHS, 
bogate menii, pilot - 950 zł. Sobótka, tek 0603/21 -72-98 
TELEWIZOR SHARP 28" stereo, 1-roczny, bogate menu, 
SVHS, tuner TV-kablowej, dokumentacja, na gwarancji, - 780 
zł. Sobótka, tek 0603/50-41-71 
TELEWIZOR SHARP 28" digital, stereo, TXT, pełne menu na 
ekranie, pilot. Wińsko, tek 071/389-86-04 
TELEWIZOR SHARP 25" stereo, telegazeta, menu, funkcje 
na ekranie, tuner TV-kablowej, off timer, pilot, eurozłącze, AV, 
stan b. dobry, - 460 zł. Wrocław, tek 0603/26-68-09 
TELEWIZOR SHARP 21", - 700 zł. Wrocław, tek 0607/
53-54-84
TELEWIZOR SIEMENS 16" antena, przestrojony, kolorowy, 
uchwyt, -130 zł. Kłodzko, tek 0608/78-74-86 
TELEWIZOR SILELIS 403 D 6", zasilanie 220 V i 6 V, - 200 
zł. Wrocław, tel. 0604/11-11-83 
O  TELEWIZOR SONY KV32FQ75 najwyższy model, 

superpłaski kineskop, Multi PIP • 6.200 zł, 
KV32FX65 - 5.100 zł, KV29FX65- 3.800 zł, nowe, 
na gwarancji, „kino domowe” Sony, Pioneer, Pa
nasonic oraz amplitunery i inny sprzęt. Zielona 
Górą, tel. 0600/19-96-91 87022771

TELEWIZOR SONY KV-32 panoramiczny, nowy, 100 Hz, •
4.700 zł. Kobierzyce, tek 071/311-17-93,0607/18-50-31 
TELEWIZOR SONY 25", zamienię na.TV.Sony lub TV.Pana
sonic, 100 Hz, z dopłatą. Lubin, tek 0607/20-79-59 
TELEWIZOR SONY VEGA 32FQ 75 format 16/9, najwyższy 
model, nowy, - 6.500 zł. Lubin, tek 076/846-14-77 dogodź. 15i
846-39-25 po godz. 15
TELEWIZOR SONY KV-32FX65, nowy, w kartonie -5.100 zł, 
KV-32FQ75, nowy, w kartonie - 6.300 zł. Nowa Sól, tek 0603/
03-30,81
TELEWIZOR SONY 29" stereo, czincze, S-VHS, 2 ałośniki z 
boku, *  głośnik basowy, pilot oryginalny, - 980 zl. Sw. Kata
rzyna, tel. 071/311-40-94
TELEWIZOR SONY KV płaski kinekop, panorama, polskie 
menu, 32", - 5.200 zk Świdnica, tek 0503/01 -67-62 
TELEWIZOR SONY KV-X3421D 32". PiP. TXT. z pilotem, stan
b. dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tek 0603/85-26--19 
TELEWIZOR SONY KV 21RT2K, nowy.jia gwarancji. 100 
programów, autom, strojenie, płaski czarny kineskop Hi Black 
Trinitron, pilot, Text, zegar, eurozłącze, - 999 zł. Wrocław, tek 
071/344-38-08
TELEWIZOR SONY 21", czarny kolor, nie używany, nowy, w 
pudełku, pilot, surround, telegazeta. Wrocław, tek, 0502/ • 
30-01-13’

.TELEWIZOR SONY 25"TXT, stereo, 2 x euro, pilot, - 590 zł. 
Wrocław, tek 0503/91-65:81,.
TELEWIZOR SONY WEGA KV ?2FQ75 32", 100 Hz, panora^ 
miczny, system DRC-MF, dwa tunery, PiP, TXT. 500 stron, 
menu w jęz. polskim - 6.300 zł *  stolik ? 950 zł; KV 32FX65 -
5.000 zł; K V 36FS7Ó -10.600 zł + s to lik-1.6Q0.zł iinoe. Wro
cław, teL0503/7*99-07- . . r .  . : ^ ?
TELEWIZOR SONY 21% stereo.Nicam, gwarancja, nowy 
(cena sklepowa 1.680 zł), - 1.300 zł. Wrocław, tek -0502/
09-54-29   • '
TELEWIZOR SONY.14" z pilotem, - 300 zł; Wrocław, teL060t/-
50-17-33
TELEWIZOR SONY KV32 FQ75 najnowszy model, fabrycz
nie nowy, na gwarancji, - 6.300 zł.Wrocław, tel.-0601/72-72-30 
TELEWIZOR SONY 50" panoramiczny, dużo funkcji, nowy, 
oryginalnie zapakowany, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 06021
34-44-04 ; v.
TELEWIZOR SONY 14" - 530 zł. Wrocław, tek 0607/53-54-84 
TELEWIZOR SONY 29". stereo, txt, pilot, menu na ekranie, 
16:9, 2 x euro. czincz, S-VHS, dużo funkcji, stan idealny, - 
1.390 zł. Wrocław, tek 071/357-66-75,0603/28-8*79 
TELEWIZOR SONY 32 FQ 75, -1.000 zk Wschowa, tek 065/ 
540-11-93, 0603/87-46-40 :
TELEWIZOR SONY KV36FS70 nowy, w kartonie. -10.500 zł. 
Wschowa, tek 065/540-23-14.0607/57-28-66 •
TELEWIZOR SONY KV32 FQ75 panoramiczny, nowy, na 
gwarancji. - 6.400 zł. KV32 FX65 panoramiczny, nowy, na 
gwarancji, - 5.300 zł. Zielona Góra, tęl. 0605/38-04-92 .
TELEWIZOR SONY KV29 FX65 panoramiczny, nowy. na 
gwarancji, • 4.100 zł. Zielona Góra, tek 068/326-46-23 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 257 stereo, kolorowy, pitot ory
ginalny, text. 16:9, euro, funkcje wyświetlane na ekranie, po 
serwisie,.- 450 zi. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22- po 
godz. .20,075/78243-16 do godz. 17. .
TELEWIZOR TELEFUNKEN ciemny kineskop, płaski/stereo, 
teletekst, euro, podświetlany kineskop, stan b. dobry, - 480 
zł. Wrocław, tek 365-92-76
TELEWIZOR TELEFUNKEN 18" kolorowy, pilot, - 350 zł; 
Wrocław, tek 071/373x16-20
TELEWIZOR TELEFUNKEN THOMSON, 1997/98 r. 29". Su-^ 
per Planęr ,Diva’ , top text, multi system,- 2 x AV, SVHS, 5 x 
czincz, płaski matowy kineskop, z pilotem, funkcja 16:9, DCC 
poprawa ostrości obrazu, stan b. dobry, - 690 zł. Świdnica, 
tek 074/851-20-03,0605/69-20-20 • -. |  ■
TELEWIZOR TEX 5.5" kolorowy, 220/12 V ibąterie, po.seiwi- - 
sie, stan idealny, - 300 zł. Lwówek śląski, tek -075/782-^29-22 
po godz. 20.075/78243-16 do godz. 17 
O  TELEWIZOR THOMSON 32" SCENIUM100 Hz, pa

noramiczny, płaski kineskop, kolor srebrny, 
zoom, surround, Nicam, 9 głośników wmontowa
nych + 2 osobno (Dolby Pro-Logic), PiP, fabrycz
nie nowy, • 4.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/5*28-20 
84015551

TELEWIZOR THOMSON 28", nowy, - 1.10Qzł. Wrocław, tek.- 
0607/07-21-87
TELEWIZOR TOSHIBA 25" stereo, AV, timer, funkcje wyśw. 
na ekranie, - 560 zL Wrocław, teL 0603/35-97-99 . 
TELEWIZOR UNIVERSUM telegazeta. z pilotem + stolik ob
rotowy, lekko uszkodzony, - 250 zł. Piława,,Górna, tek 074/ 
837-17-58, 0603/84-78-81
TELEWIZOR UNIVERSUM14" turystyczny, czarno-biały, - 45 
zł. Wrocław, tek 071/363-74-68 
TELEWIZOR UNIVERSUM panoramiczny, 2000 r., możliwa 
zamiana, - 1.700 zł. Wrocław, tek 071/784-70-49, 0605/
92-92-55
TELEWIZOR UNIVERSUM 28", stereo, telegazeta, eurozłą
cze, pilot, - 270 Zł. Wrocław, tek 0603/25-25-41 
TELEWIZOR TURYSTYCZNY 10', kolorowy, 12/220 V, pilot, 
prawie nowy, - 600 zł. Wrocław, tek 0608/32-86-89 
O  TELEW IZORY SONY KV32FQ75 • 6.250 złj 

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. tel. 
0605/03-56-82 84001251

TUNER GRUNDIG fme art t-1000 z RDS, najnowszy moriei.'- 
400 zT Wrocław, tek 0601/5*07-79,071/330-00-45 
TUNER HITACHI ET 1100 Digital, do dużej wieży, -100 zł. 
Lwówek Śląski, tek 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16 
dogodź. 17
TUNER PIONEER F-504 RDS, model najwyższej klasy, - 400 
zk Lubin, tek 076/849-31-68 
TUNER SONY, - 400 zł. Kluczbork, tek 0503/06-80-94 
TUNER SONY oraz Technics, stan idealny - 80 zł. Lwówek 
Śląski, tel: 075/782-29-22 po godz. 20, 075/782-43-16 do 
godz: 17
TUNER TECHNICS SA-AX 540 dolby surround, pro logie, na 
gwarancji, - 800 zł. Oława, tek 0502/12-00-26 
TUNER SAT AMSTRAD pilot, szerokie pasmo, po serwisie - 
130 zł. Lwówek Śląski, tek 075/782-29-22 po godz. 20,075/ 
78243-16 do godz. 17
TUNER SAT GALAX1S 2 głowice, pilot, fuli band, po serwi
sie, -170 zł. Lwówek Śląski, tek 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/78243-16 do godz. 17
TUNER SAT PACE 980 + nowy talerz do .Wizji*, Obrotnica, 
pozycioner, stan b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tek 782-22-69, 
0605/57-80-95
TUNER SAT RADIX 351 z pilotem, 2 szt. -120 zł/sżt., tuner 
sat Sky Master XL 15, z pilotem -140 zł. Bielany Wrocław
skie, tek 071/311-2*08,0607/46-37-25 
WALKMAN ELTA z radiem i głośnikami - 80 zł. Lwówek ślą
ski, tek 075/782-29-22 po godz. 20. 075/782-43-16 do 
godz. 17
WIEŻA wzmacniacz Soundwave 6x100 W (sin), surround, 
procesor dźwięku Soundwave, kompakt JVC, magnetofon 
Kenwood hx-pro, tuner Fischer, -1.200 zł. Legnica, tek 0601/ 
15-27-05
WIEŻA stereo Hi-Fi, 2 kolumny 15 W, pilot, - 1.000 zł. Wro
cław, tek 0604/11-11-83
WIEŻA AIWA zmieniacz na 3 płyty, magnetofon 2-kieszenio- 
wy, radio, pilot, głośniki, karaoke, - 600 zł. Bielany Wrocław
skie, tek 071/311-2*08,0607/4*37-25 
WIEŻA AIWA kompakt na 2 CD, magnetofon 2-kieszenioWy, 
RDS, 2x50 W, kolumny, stan dobry, - 300 zł. Lwówek Śląski, 
tek 075/782-29-22 po godz. 20,075/78243-16 do godz. 17 
WIEŻA AKAIM 630 Digital, 4-elementowa, 2 x Iow, 4 kolum
ny, CD z magazynkiem na 6 płyt +1 płyta, - 930 zł. Kalisz, tek 
0603/6*10-23
WIEŻA DAEWOO MINI CD, magnetofon, tunęr, pilot, - 350 zł. 
Wrocław, tek 071/352-32-88,0502/14-92-30 
WIEŻA DIORA segmentowa, wzmacniacz Hi-Fi Trawiata 
311D, tuner Faust 211D, magnetofon Etiuda 41-10 z wycisza- 
czem szmerów dolby - 240 zł, możliwość kupna z głośnikami 
60 W. Bielawa, tel. 074/833-80-80,0601/14-43-92 po godz.17 
WIEŻA DIORA wzmacniacz WS4221, .szuflada”, korektor, - 
350 zł. Lubin, tek 0605/52-90-40 
WIEŻA DIORA wzmacniacz WS 504, tuner AS 502/ korektor 
FS 502, CD 502 *  timer i kolumny Altus 140 W, -1.100 zł. 
Lubin, tek 076/724-6*37,0605/74-07-45 
WIEŻA DIORA 704 amplituner AWS 704, kompakt CD 704, 
pilot, kolumny Diora 120 W, kolor ciemny metalic, stan ideal
ny, dokumentacja, -1.100 zł. Polkowice, tek 0607/18-58-62 
po godz. 15
WIEŻA DIORA 502 wzmacniacz, korektor, tuner, z pilotem, - 
500 zł. Świdnica, tek 074/851 -10-85,0603/98-09-47,
WIEŻA DIORA 4-segmentowa - 250 zł. Wrocław, tek 0601/
73-20.-98
WIEŻA DIORA, 1991 r. czarna, stan idealny, mało używana, 
wzmacniacz, magnetofon, szuflada, tuner, kolumny AltOs 70, 
kompakt Fonica, • 500 zł. Wrocław; tek 0501/48-57-25 
WIEŻA DIORA, 1998 r. wzmacniacz WS-504, tuner AS-502, 
korektor FQ-502, magnetofon HDS-506, kompakt CD-504, 
stań b. dobry, pilot, • 980 zł. Nowa Ruda, tek 074/871-61-54 
WIEŻA KARCHER mała, z CD, z kolumnami, stan dobry, - 
200 zł. Lwówek .Śląski, tek-075/782-29-22 po godz, 20,0751 
78243-16 do godz. 17
WIEŻA KENWOOD duża, wzmacniacz, odtwarzacz CD, deck,
- 2.100 zk Głogów, tek 0601/21^1 *19,076/833-57-73 
WIEŻA KENWOOD 3-segmentowa + kolumny Altus 120, ze 
wzmacniacza wyjście na 4 kolumny, - 800 zł. Marcinkowice, 
tek 071/302-83-97,0502/41-22-44 
WIEŻA LOzmieniacz CD na 3 płyty, pilot, nagrywanie w piło- - 
c i e 500 zł. Zgorzelec, tek 0605/76-1 *67  
WIEŻA LG2001 RDS, na 3 CD, - 500 zł. Zgorzelec, tek 0601/ 
15-61-35 . •....
WIEŻA MICRO STAR nowa, zapakowana, pilot, • 380 zł. Lwó
wek Śląski, tek 075/782-29-22 po godz. 20, 075/78243-16 
dogodź, 17.
WIEŻA PANASONIC SC-AK 48 nowy, srebrna, kompakt na 5 
płyt, magnetofon 2-kasetowy, dolby B, TPS, equalizer, 2x8G 
W, subwoofer, pilot, instrukqa, stan b. dobry, -1.100 zł.Wro- 
cław, tek 0607/82-57-85
WIEŻA PHILIPS FW 630 2x45W, przestrzenne brzmienie, 3 
podbicia basów, magnetofon z auto-reversem + pilot, stan b. 
dobry, - 650 zk Wrocław, tek 071/788-83-56 po godz. 17 
WIEŻA PHILIPS FW 750 grafitowa, kompakt na 3 płyty, ma
gnetofon 2-kasetowy, dolby B, equalizer, 2x80 W, RDS, DBBm 
incredible surround, G-cone, pilot, instrukcja, stanb. dobry, - 
870 zk Wrocław, tek 0607/82-57-85 
WIEŻA PHILIPS FWC 28 na gwarancji, stan b. dobry, - 57.0 
zk Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
WIEŻA PIONEER CD TO 104 magnetofon CT-W 205 R, am
plituner SX-254R, stan idealny, ^1.100 2ł. Prudnik, tek ,0502/.
65-85-19
WIEŻA PIONEER z .kinem domowym", magnetofon CT-W 604 
RS, kompakt PD-204, wzmacniacz VSX-804, RD.S, dolby, pro. 
logie, komplet głośników. - 2.300 zk Wrocław( tek 071/ 
332-48-88
WIEŻA SAMSUNG MAX-N72 srebrną, na 3 kompakty, cała 
sterowana z  pilota, kupiona 2 2001 r., w pudełku, dokument., 
star) idealny, • 800 zł. Wałbrzych,^tel. 074/665-23-22 lub 0608/ 
10-50-92
WIEŻA SONY CMT-CP4, - 900 zł. Legnica, tel. 06Q3/28-25-;99 
WIEŻA SONY HCR-ZX30 AV nowa, na gwarancji, nie używa
na, cena sklepowa 2.900 zł, - 1.900 zl. Legnica, tek 0605/ .
54-77-95
WIEŻA SONY. kompakt na 5.CD, dolby surround pro jogie,: 
kolumny 3-drożne, 2x80 W, - 800 zł, Lwówek Śląski, tek 075/
782-29-22 po godz. 20,075/782-43-10do godz. 17 
WIEŻA SONY RX D-5, srebrna, - 590 zk Wałbrzych, tek 074/ 
842-31-53,0603/18-95-49
WIEŻA SONY MHC 3700 tuner z timerem, magnetofon 2-kie- 
szeniowy z reversem, kompakt, wzmacniacz BI-AMR, 2 x 50 
W + 2 x 30 W, z cyfrowym procesorem dźwięku DSP, pilot, 
stan b. dobry, - 750 zł. Wrocław, tek 071/350-66-92, 0609/ 
40-84-88
WIEŻA SONY dolby pro logie, - 750 zł. Wrocław, teł. 0601/
58-50-95
WIEŻA SONY LBT-XB 5 czarna, kompakt na 5 płyt, magneto
fon 2-kasetowy, dolby B, equalizer, 2x100 W, DBFB, groove, 
surround, DJ MIX, pilot, stan b. dobry, -1.200 zł. Wrocław, tek 
0607/82-57-85
WIEŻA SONY CD-939 LIMITED EDITION segmentowa, CD. 
tape, timer, wzmacniacz 5 x 60 W, surround, DSP, kolumny, 
2-stronny pilot, -1.600 zł. Wrocław, tek 071/352-32-88.0502/
14-92-30
WIEŻA SONY BX-88 najnowszy model, 2 x 100 W, pilot, -
1.100 zł. Wrocław, tek 0607/73-36-98 
WIEŻA SONY R 770,2000 r. 3 CD, 2 x deck, 2 x 80 W, dolby 
surround, autorewers, b. dużo funkcji, mało używana, stan 
idealny, • 850 zk Sadków, tek 071/390-95-4V 
WIEŻA TECHNICS duża: wzmacniacz SU-VX 500, procesor 
SH-GE 90, tuner ST-GT 650, magnetofon RS-BX 404, kom
pakt SL-PG 400A, stan idealny, - 2.500 zł. Boguszów-Gorce, 
tek 0606/93-/2-29
WIEŻA TECHNICS 4 elementy, pilot, kolumny, -1.200 zk Ko
bierzyce. tek 071/311-17-93,0607/1*5*31 
WIEŻA TECHNICS wzmacniacz SU-A700 MK2 • 600 zl, pro-_ 
cesor SH-GE 90 - 700 zł, tuner ST-GT 350 - 300 zł, amgneto--  
fon RS-BX 601 - 500 zł, CD SL-PG 560A - 400 zł, kolumny 
Mildton 110 W - 350 zł, 2 piloty, kupiona w sklepie, I właści
ciel, stan idealny. Lubin, tek 0503/32-2243
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NOTEBOOKI
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- ponad 20 różnych modeli 
• ponad 80 notebooków na stanie. 
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Ilość ograniczona.

Promocja dotyczy wybranych modeli notebooków.
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Minimum formalności § 

Raty w 15 minut 5
Potrzebujesz wiecej informacji? 

Odwiedź naszą stronę internetową
www.avacom.com.pl
Ul. Kościuszki 4 50-038 Wrocław
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WIEŻA TECHNICS segmentowa, pilot, amplitunerSA-EX 320, 
odtwarzacz CD SLPD 887,5 płytowy, magnetofon DEC RSTR 
373, kolumny 2 x 100 W, * 2.200 zł. Polkowice, tel. 0609/50-47-94 
WIEŻA TECHNICS SC-CH.570 4-segmentowa, 5 głośników, 
kompakt, magnetofon, autorewers, stan b. dobry, - 1.300 zł. 
Świdnica, tel. 074/640-47-66
WlEŻA TECHNICS hd 55 midi, srebrna, 4 elementy; stan ide
alny, -1.450 zł. Wrocław, tel. 789-69-07 
WIEŻA TECHNICS SC-EH550 srebrna, 4-segmentowa, vir- 
tual dolby surround, kolumny 2 x 160 W/90 W, super woofer, 
dolby NR, CD. 2 x TAPE, pilot, - 1.590 zł. Wrocław, tel. 071/.
789-51-66
WIEŻA TECHNICS magnetofon 2-kieszeniowy 474, amplitu- 
ner SA-EX 300 z korektorem Diora FS 042,2 głośniki 100 W,
-1.050 zł. Wrocław, tel. 0606/73-86-25 .
WIEŻA TECHNICS SC-EH 600 5 głośników, do .kina domo
wego', -1.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-58-44 
WIEŻA TECHNICS SA-EH 760,2000 r. kolor srebrny, 4-seg
mentowa, 5 CD, kolumny 2 x 130 W, 2 x 90 W, 1 x 120 W, b. 
dużo funkcji, .kino domowe", - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0607/
24-57-07
WIEŻA UNITRA 3 segmenty, korektor, tuner, wzmacniacz, * 
200 zł. Bolesławiec, tel. 0606/35-77-74 
WIEŻA UNITRA magnetofon, amplituner 2x70 W, -150 zł lub 
zamienię na telefon komórkowy, możliwa dopłata. Wrocław, 
tel. 0603/52-24-34
WIEŻA YAMAHA 3-elementowa, wzmacniacz + radio, magne
tofon, kompakt, okablowanie, pilot do pełnej obsługi, instrukcja, -
1.000 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
WZMACNIACZ 2 x 100 W, wyjście na subwoofer, • 420 zł, 
Legnica, tel. 0606/96-62-64
WZMACNIACZ ESTRADOWY stereo, 2x200 W; 8 omów - 200 
zł oraz kolumny estradowe, nowe, 2x200 W, 80 omów, japoń
skie głośniki, okleina, koc ciemno-stalowy, okucia plastiko
we, 2 szt. • 800 zl, razem lub osobno. Lubin, tel. 0602/46-72-21 
WZMACNIACZ 2 głośniki, okablowanie ATX, ATX -1.400 zł, BLT 
- 700 zi głośniki - 6.010 zł razem. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
WZMACNIACZ BLAUPUNKT, do dużej wieży, 4 x 40W, - 50 
zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
WZMACNIACZ DFNON + kompakt 4x50 W, segmenty osob
no, stan b. dobry, - 390 zł. Lubin, tel. 0502/40-92-74 
WZMACNIACZ DENON PMA-655R 2 x 85 W, podbicie loud- 
ness, pilot, nowy, nie używany, w kartonie, gwarancja, kolor 
złoty, cena sklepowa 1.650 zl - 799 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-54-21
WZMACNIACZ DIORA WS 315, 2x100 W - 60 zł. Dzierżo
niów. tel. 0608/82-19-85
WZMACNIACZ NAD C-350 nowy, 2 lata gwarancji, -1.620 
zł. Lubin, tel. 076/842-24-06,0603/12-30.26 
WZMACNIACZ NAD 3400 szary, 2 x 100 W, wyjście na 4 
kolumny, - 700 zł. Wrocław, tel.0601/56-07-79,071/330-00-45 
WZMACNIACZ ONKYOA-9711 INTEGRA 160 W, 4 Om, wyj
ście na 2 pary głośników i 10 wejść, • 1.400 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/28-58-10
WZMACNIACZ PIONEER A209R 2 x 60 W, tuner F 208 RDS, 
stan idealny, • 1.000 zł. Góra, tel. 065/543-20-08 
WZMACNIACZ PIONEER A-407R z pilotem; na gwarancji, w 
pudełku, - 500 zł. Lubin, tel. 076/849-31-68 
WZMACNIACZ PIONEER A-602 2 x 120W, czamy, do dużej 
wieży, brak 2 gałek plastikowych, • 450 zł. Wrocław, tel. 0503/
33-04-89
WZMACNIACZ PIONEER 220 W, nowy, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0502/33-68-78
WZMACNIACZ OUADRAL LOGIC ONE dolby surround, po 
serwisie, • 200 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 
godz. 20,075/782-43-16 do godz. 17 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY : moc od 150-3200 W. 
cena od 250-3200 zł, głośniki domowe i samochodowe, sub- 
woofery. Głogów, tel. 0503/30-91-64 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY ALPINE 3501, -110 zł lub 
zamienię na telefon komórkowy. Wrocław, tel. 349-35-14, 
0503/83-89-38
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY BLAUPUNKT 4 x 40 W, 
nowy model, złote wyjścia, regulacja wzmocnienia, - 250 zł. 
Jelenia Góra, tei: 075/764-83-69,0605/38-18-27 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY BLAUPUNKT, MAGNAT 
nowy, w kartonie, 4x100 W lub 2x320 W, zwrotnice', - 630 zł. 
Wrocław, tel. 0605/13-07-05
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY CONDOR 240 W, - 400 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY FIAT$ 2 x 180 W, czer
wony, -120 zl. Międzybórz, tel. 062/785-62-22 po godz. 20 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY HECO TURBO 400 prod. 
niemieckiej, 4 x 100,2 x 100,1 x 200, cena 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-82-62
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY JBL, • 600 zł. Wrocław, 
tel. 0603/23-39-67
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY JBL 504 LOUD, nowy, 
zapakowany, model z 2001 r., zwrotnice na subwoofer, moc 
2x250 W lub 4x100 W, -  720 zł. Wrocław, teł. 0605/10-83-08 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT 2x150, 1x300 
W, mofset, instrukcja, - 290 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-38-47 - 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAROUANT 2 x 150 W, 
wyjście na subwoofer, • 220 zł. Wrocław, tel. 325-45-92 po 
godz. 18,0603/94-02-16
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PIONEER GM-232 72 W, 
głośniki, - 600 zł. Wrocław, tel. 0501/63-73-26 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY PIONEER GM-1000, 2 x 
60W, Iow boost, płynna regulacja basu, • 290 zł lub zamienię 
na zmieniacż CD Sony. Wrocław, tel. 0502/31-65-51 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY VTRONIC 2 x 75 W, płyn
na regulacja mocy, małe gabaryty, nie używariy + kabel 3 m, 
możliwy montaż, -150 zł. Wrodaw, tel. 0607/37-92-60 
WZMACNIACZ SOUNDWAVE 6x100 W. surround, duże wymia
ry, bez pilota, dobre parametry, - 350 zl. Legnica, tel. 0601/ 
15-27-05
WZMACNIACZ TECHNICS SUVX-500 klasy AA - 500 zł, tu
ner Technics STEG-350 • 300 zł. Wrocław, tel. 0605/24-21-60 
WZMACNIACZ VERMONA z mikserem, 300 W, kolumna, • 
800 zł. Jawor, tel. 0604/79-58-91 
ZAMIENIĘ MAGNETOFON TECHNICS RS-TR 555 dolby BC, 
dbx, Hx-Pro, gniazda na .funkcje pilota, wejście Synchro do 
kompaktu, stan idealny, zadbany - na kolumny Altus 300 lub 
2 pary Altus 140. Trzebnica, tel. 071/312-16-23 po godz. 16 
ZAMIENIĘ WIEŻĘ TECHNICS SGEH-600 na Fiata 126p. Zie
lona Góra, tel. 068/326-58-44
ZMIENIACZ ALPINE CHM-S 620 na 6 płyt, 5 m kable, zacze
py, model 2001, - 400 zł. Bolesławiec, tel. 0605/37-90-33 
ZMIENIACZ BLAUPUNKT na 6 płyt, uszkodzony kabel, - 200 
zł. Szklarska Poręba, tel. 0605/94-80-20 
ZMIENIACŻ CLARION CDC 634 stan b. dobry, na 6 CD, dłu- 

- gi kabel nie cięty, magazynek, uchwyty, mało używany, bar
dzo małe wymiary, możliwość sprawdzenia, cena 520 zł lub 
zamienię na subwoofer firmowy lub wzmacniacz. Wrocław, 
tel. 0503/67-00-77
ZMIENIACZ PIONEER do płyt CD, • 300 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-34-44
ZMIENIACZ PIONEER 6-płytowy - 460 zł, 12-płytowy • 580 
zł. Sony, 10-płytowy - 410 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
ZMIENIACZ PIONEER na 6 płyt, układ antywstrząsowy, ory
ginalny kabel 5 m, stan b. dobry, • 480 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
77-11-15
ZMIENIACZ SONY CDX-A2001 samochodowy, na 10 płyt, z 
kablem - 450 zł. Kłodzko, tel. 074/867-81-36 
ZMIENIACZ SONY cdx-616 cd-text, 10 płyt. kabel, - 450 z t 
Lubin, tel. 0605/52-90-40
ZMIENIACZ SONY CDX 616, kupiony w Polsce w sklepie, stan 
idealny, - 600 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0603/23-45-49 
ZWROTNICE 2 szt, -100  zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0603/23-45-49

KOMPUTERY
O  „ABC DRUKAREK" • regeneracja kartridży do 

drukarek atramentowych i laserowych. Tusz czar- 
ny • 39 zł, kolorowy - 45 zł; toner H P 100,5 i 6 1 -

128 zł. Sprzedaż i serw is drukarek i komputerów. 
Z apraszam y od  p o n ie d z ia łk u  do  p ią tk u , w 
godz. 9-17. „MAD COMPUTERS", Wrocław, uj. 
S ienkiew icza 37/39, te l. 071/321-19-06, 0501/
47-17-71 01025691

O  „AKSESORIAI PODZESPOŁY KOMPUTEROWE" 
Drukarki, skanery, notebooki, zestawy nowe i 
używane w dow olne j ko n fig urac ji. M ożliw ość 
kupna na raty, szybkie term iny 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 + sterowniki, cena 70 zł. 
Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
AKCELERATOR 3DFX VOODOO I112 MB, Diamond Mon
ster, pudełko, kabel, sterowniki -170 zł. Wrocław, tel. 071/
347-89-06
O  ATRAMENTY i TONERY do wszystkich drukarek, 

w  a trakcyjnych cenach, oryginalne oraz „re file ", 
faktury VAT, rabaty d la firm , komputery, podze
społy • serw is, zestawy od 1.500 zł brutto. Wro
cław, u l. Traugutta  80 (Rema 1000), te i. 071/
780-66-28 80007991

CD ROM x 24, cena 100 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 0503/ 
67-75-02
CD-ROM x40 -105 zł. Wrocław, tei. 0606/69-47-28 
CD-ROM x24 - 75 zł, x32 • 85 zł, x40 -90 zł. x48 - 95 zł oraz 
x50 - 99 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 368-75-88, 0602/
66-49-88,0503/86-40-86
CD-ROM ACER X12 stan idealny, • 50 zł. Lubin, tel. 0601/ 
18-56-56
CD-ROM MITSUMI, • 20 zl. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
CD-ROM PHILIPS x 38 - 80 zl, SAMSUNG x 32 - 70 zl. Bole
sławiec, tel. 0603/48-37-72
CD-ROM SONY SCSi x2, stan idealny, współpracuje z na- 
grywarkami, - 55 zł. Wrocław, tel. 325-06-79,0606/42-96-23 
CD-ROM SONY (2x), SCSI, stan b. dobry, • 55 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-06-79
DRUKARKA CANON BJC 600 e, kolorowa, atramentowa, 
profesjonalna, sprawna, z głowicą, stan b. dobry • 150 zł, 
Canon BJC 600 e, uszkodzona, bez głowicy - 50 zł. Jawor, 
tel. 0608/47-26-97
DRUKARKA CANON BJC 620 atramentowa, kolorowa, 4 
osobne atramenty, komputer PC Pentium 120, w całości lub 
na części, HDD 1.2 GB, CD-ROM, - 250 zł. Lutynia, tel. 071/
317-12-63, 0603/22-23-97
DRUKARKA CANON 250\620 atramentowa, kolor, 4 osobne 
atramenty, tania w ekspl., stan b. dobry, kable, sterownik, - 
240 zł. Lutynia k. Wrocławia, tel. 071/317-12-63, 0609/
36-94-70
DRUKARKA CANON BJC-2000 opcja skanowania, bez atra
mentu, stan b. dobry, instrukcja w j. polskim, b. mało używa- 
na, ■ 100 zl. Świdnica, tel. 074/851-10-85.0603/98-09-47 ' 
DRUKARKA CANON BJ 30 do notebooka + nowy tusz, cena 
400 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
DRUKARKA CANON BJC 4300 kompl., nowy toner, czamy, 
- 200 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
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 CANON BJ 330 mono, format A2 • 720 zł; Ca
non BJC 800 Color, format A3,4 osobne głowice i atramenty, 
-1.140 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA EPSON STYLUS kolorowa, ESC/PII, • 150 zł. 
Wrocław, tel. 0502/52-73-35
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR 2-głowicowa, stan 
idealny - 290 zł oraz Canon BJ 300, mono, format A3, - 340 
zl. Wrocław, tel. 364-07-63
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 670 C mało używana z 
tuszem, -180 zł. Legnica, tel. 076/856-53-31,0603/99-89-94 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 1600C - 600 zł, 660C - 
180 zł, 690C, kolor/foto • 230 zł, 850C - 250 zł. Legnica, tel. 
076/856-35-09,0603/55-70-44 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 880 C prawie nowa, w 
pudełku, opcja foto, 2 nowe tusze w tym kolor, przewody, ste- 
roniki, instrukcja - 370 zł, HP 694C z tuszami w tym kolorowe, 
zasilacz, kable -160 zł, HP 600 C, bez zasilania - 80 zł. Lu
bin, tel. 0605/44-74-00
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD OFFICE JET LX skaner, 
fgax, kopiarka i drukarka w jednym,, nowy oryginalny tusz, 
sterowniki, kable, idealna do biura i domu, stan idealny, - 490 
zł. Lubin, tel. 076/749-08-78
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LASER JET 1100 doku
mentacja, mało używana, -1.300 zł. Oława, tel. 071/313-96-75 
po godz. 16
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 820 CSE, - 300 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 .
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LJ 6P laserowa, 600x600 
DPI 2 MB (50 MB MAX), 6 stron/min, podajnik 100 str, • 800 
zł. Wrocław, tel. 0502/33-68-58 *
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 990 CX116 str/min., 600 
dpi, obsługuje USB, podczerwień, kolorowa, automat, druk
2-stronny, obciążenie 5.000 str, -1.350 zł. Wrocław, tel. 0601/
18-12-69
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 1600 atramentowa, ko
lorowa, każdy kolor oddzielnie, stan b. dobry, • 600 zł. Wro
cław, tel. 372-28-41
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 610C stan idealny, z tu
szami, cena 200 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 820 CXi Professional 
Series, dwa duże pojemniki z atramentem, osobne (nowy 
kolorowy), ekonomiczna ♦  przewody i sterowniki, stan b. do
bry, - 330 zł , możliwy dowóz i instalacja. Wrocław, tel. 
372-64-11 rano
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LJ III P laserowa. - 340 
zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 850, - 350 zl. Wrocław, 
tel. 071/784-30-68
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 850 C kolorowa, wbu
dowany zasilacz, tusze, - 380 zł. Wrocław, tel. 373-93-99 
DRUKARKA LEXMARK Z 12 nowa, gwarahcjar - 260 zi. Le- 
gnfca, tel. 076/854-97-77
DRUKARKA LEXMARK Winwriter 150C -180 zł, zasilacz do 
drukarek HP 6XX • 60 zł: Legnica, teł. 076/856-35-09,0603/
55-70-44
DRUKARKA LEXMARK 1100 atramentowa, mało. używana, 
bez naboju, -150 z l  Wrocław, tel. 0502/21 -19-90 
DRUKARKA OKI 320 ELITE, • 250 zł. Legnica, tel. 076/
721-50-17
DRUKARKA OKI 24 igłowa, stan b. dobry, cena 80 zł. Wro
cław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 '
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 4400 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 mieś, - 1.250 li. Żarów, tel. 074/858-07-15 
DRUKARKA STAR ZA-250 EE format papieru od A5 do A3, 
taśmowa, mało eksploatowana, stan dobry, -130 zł. Blachow
nia, woj. częstochowskie, tel. 0502/16-91-74 po godz. 15 
DRUKARKA STAR LC 24-200 nie używana przez 2 lata, nowa 
taśma, -150 zł. Prudnik, tel. 0606/44-91-18 
DRUKARKA STAR LC-15 stan dobry, - 40 zł. Wrocław, tel. 
0502/83-64-03
O  DRUKARKI igłowe, atramentowe; laserowe, skup 

i sprzedaż, serwis, regeneracja do drukarek la
serowych HP. TJ COMPUTER, Wrocław, u l. Tę
czowa 57, tel. 071/342-70-41 wewn. 300, 0502/
04-13-01 84016031

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

POGOTOWIE KOMPUTEROWE 
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- obsługi komputera £
- instalacji intemetu i oprogramowania *
- optymizacji systemu WIN 95/98/2000 ?
• konfiguracji Bios °
- odzyskiwania danych z dysków twardych
• overclockingu
• modyfikacji sprzętowych komputera
• uaktualniania sterowników sprzętowych

Zadzwoń!!! Tel. 071/369-38-59

DVD-ROM CREATIVE x5/x32 + dekoder DVD CREATIVE 
DXR2 - 380 zł (razem). Wrocław, tel. 0502/31-63-84 
DVD-ROM CYBER DRIVE CD x32, DVD x6 -160 zł. Wrocław, 
tel. 0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
DVD-ROM CYBERDRIVE DM 822D, 5x/32x • 160 zł oraz 
Samsung SD-606,6x/32x -180 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 
DYSK TWARDY 6.4 GB, UDMA, .cichy1, sprawny, -  230 zł. 
Wrocław, tel. 0502/29-83-98
DYSK TWARDY 270 MB - 50 zl, 420 MB - 60 zł, 540 MB - 70 
zł, 850 MB - 90 zł. 4.3 GB - 240 zi. Wrocław, tel. 0501/40-27-77 
DYSK TWARDY 2.1 GB - 210 zł, 2.5 GB - 220 zł, 3.2 GB - 235 
zł, 4.3 GB • 245 zł, 8.4 GB • 280 zl oraz 17 GB. - 350 z ł , 
gwarancja 12 mies.. Wrocław, tel. 368-75-88,0602/66-49-88, 
0501/84-26-79
DYSK TWARDY 30 GB, gwarancja 12 mies, • 435 zł. Wro
cław, tel. 372-64-11 rano
DYSK TWARDY do notebooka, 6 GB - 690 zł oraz 820 MB, • 
210 zł. Wrocław, tel. 364-07-63 
DYSK TWARDY wbudowany w kartę PCMCIA, 260 MB, do 
notebooka, - 800 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
DYSK TWARDY 1.0 GB, na gwarancji 1 mies, -140 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-46-97
DYSK TWARDY CAYIAR 2.5 GB, -150 zł. Chojnów, tel. 076/
818-77-85 w godz. 8-15
DYSK TWARDY CAVIAR 1.3 GB. szybki, stan b. dobry • 87
zł. Wrocław, tel. 071/328-89-75
DYSK TWARDY FUJITSU 6.4 GB, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/
322-73-88
DYSK TWARDY SCSI 500 MB - 70 zl. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
DYSK TWARDY SEAGATE 10.2 gb, sprwany, porysowana 
obudowa, podzielony na 3 partycje, - 320 zł. Dzierżoniów, tel. 
0608/20-29-06
DYSK TWARDY SE AGATĘ t.1  gb, nowy, zapakowany, • 230 
zl. Lubin. tel. 0605/52-90-40
DYSK TWARDY SEAGATE UDMA/66 13 GB, - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/328-98-12,0502/14-92-36 
DYSK TWARDY SEAGATE: 8.4 GB - 285 z t 10 B - 305 zł, 13 
GB - 315 zi, 15 GB - 325 zł, 17 GB - 345 zł, 20 GB Barracuda 
(7200 obr.) - 405 zł, nowe, 12 miesięcy gwarancji. Wrocław, 
tel. 071/368-78-14
DYSK TWARDY SEAGATE 6.4 GB - 270 zł. Wrocław, tel. 071/
787-49-50
DYSK TWARDY SEAGATE BARRACUDA I I20 GB • 430 zl. 
Wrocław, tel. 071/787-49-50
DYSK TWARDY SEAGATE 1.7 GB, uszkodzona elektronika 
- 60 zł. Złotoryja, tel. 0601/53-93-11 
DYSKIETKI DO AMIGI 500,600,1200 z grami • 2 zł/dyskiet
ka. Legnica, tel. 076/866-40-70,0603/33-35-62 
FAX-MODEM nowy - 50 zł. Wrocław, tel. 071/357-80-91 
FAX-MODEM PCMCIA 56k v90 + karta sieciowa 10/100 Xir- 
com, - 470 zl. Wrocław, tel. 0501/98-98-10 
FAX-MODEM PENTAGRAM DARR 561 PCI wewnętrzny 
56RV90 + 20m kabla telefonicznego, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/328-41-31 po godz. 17
FAX-MODEM PENTAGRAM SHADOW pracuje przy wyłączo
nym komputerze, stabilne połączenie, automatyczna sekre
tarka, wbudowany głośnik, • 300 zł. Witold Lykowskl, 53-533 
Wrocław, ul. Zielińskiego 43
FAX-MODEM PENTAGRAM DARK 56 kbps PCI, wewnętrz
ny, V90, t  20 m.b. kabla telefonicznego, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-41-31 po godz. 17 
FAX-MODEM REOUEST 33.6 kbps, wewnętrzny, isa, - 50 zł. 
Lubin, tel. 076/749-47-47
FAX-MODEM VOICE okablowanie, modem zewnętrzny, mało 
używany, stan b. dobry, - 210 zł. Lubin, teł. 0502/40-92-74 
O  FILMY NA PC duży wybór, wszystkie jakośc i, 

DVD, ty lko  firm owe nośniki, starsze i najnowsze 
film y, Milczenie Owiec II, Faxi II, Próba Sił, Droga 
Broni, Mały Wampirek, Relikt, Ran Fadeusz, Prze
kręt, Godzilla 2001, Czerwona Planeta, Tropico, 
Różowa Pantera II - 1 2  zł. Wrocław, tel. 0503/ 
65-88-99 81011161

O  FILMY, GRY I PROGRAMY NA PC, PLAYSTATION 
1 i 2 oraz SEGA DREAMCAST, tysiące tytułów, 
najw iększy wybór - wszystkie nowości oraz star
sze: encyk loped ie , użytkowe, ero tyka , ba jk i, 
muzyka, audio i MP3. Ekspresowa wysyłka (mniej 
niż 24 godziny). Cena 10 zł/szL, przy zakupie 5 
p ły t • 1 gra tis!!! Na życzenie katalog (wysyłkowo 
za 10 zł lub e-mailem gratis). Wrocław, e-mail: 
komputer@data.pl, tel. 0608/11-86-55 03002781 

GENLOCK DO AMIGI możliwość nakładania obrazów TV - 
300 zł, Eide 99 możliwość obsługi dysków od 4 GB - 100 zł, 
płyty CD ♦ kpi. roczniki czasopism, 44 szt. • 100 zł. Legnica, 
tel. -0608/64-23-51
/GŁOŚNIKI DO PC + subwoofer, aktywne, stan b. dobry - 90 
zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
GŁOŚNIKI SYSNTOŃY 360 W, stan idealny, - 90 zł. Wrocław, 
tel.345-19-54
GRY NA PC od 20 do 120 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/ 
67-75-02
GRY NA PC The Sims PL, Mitdown Madnes 2, Larry 7 PL - 20 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/341-23-66 
GRY I PROGRAMY NA AMIGĘ - 2 zł/dyskietkę. Jelenia Góra, 
tel. 0603/51-64-60
O  GRY I PROGRAMY NA PC ekstra nowości, Sud- 

den Strike PL, Black & W hite PL, UEFA Challen
ge, Dracuia zmartwychwstanie PL, Sacrifice PŁ, 
A lic ja  w  krainie czarów PL, Emergeńcy Room PŁ, 
Desperados, 100% gwarancji, ekspresowa reali
zacja, co 4 CD -1  CD i katalog gratis, ty lko  wy
syłka • 10 zł/CD., tel. 0603/04-94-93 81010231

O  GRY I PROGRAMY NA PC ekstra nowości: Zagi
n iony św iat PL, Prosiaczek Kwik, Rośliny i owa- 

. dy PL, Na kłopo ty  pantera PL, Tropico, X-Com 
Enforcer, Grouch PL, Black & W hite PL, Sudden 
Strike PL, Sacrifięe PL, 100% gwarancji, ekspre
sowa realizacja, co 4 CD -1  CD i katalog gratis, 
ty lk o  w ysy łka  • 10 zł/CD., te l. 0601/06-25-66 
81010241

O  GRY I PROGRAMY NA PC 2000 tytułów, film y, 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

POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE

DOJAZD BEZPŁATNY  

321-99-38 0605 572-641

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Black and W hite PL, 
D espe rados , t r o p ic o ,  Na K ło p o ty  P an te ra , 
Grunch PL, Fallout Tactics, Sims Balanga, Worms 
Party PL, P rora liy 2001, Setlers 4 PL, Cossacs 
PŁ. W indows ME, Office 2000, encyklopedie mul
tim edialne: Omnia, Fogra, Mapa P olski, Mapa 
Europy Realizacja w  dniu zamówienia, dowóz we 
Wrocławiu gratis. Cena 10 zł/CD, przy zakupie 4 
CD -1  CD gratis, tel. 0501/05-17-65 02022981

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Fallout Tactics, de
sperados, Tropico, Na kłopoty Pantera, Dragon, 
Cossacs PL, Black and White PL. Mapa Polski, 
Mapa Europy, A tlas Świata, W indows ME, Win
dows 2000, MS Office 2000, Photoshop 6.0, Co
rel 9.0. Encyklopedie: Omnia, Fogra, Zdrowia, 
Ludzkiego ciała. Realizacja tego samego dnia, 
możl. dowóz i wysyłka. Cena 10 zł/CD, przy za
kupie 4 CD - 1  CD gra tis . W rocław, tel. 0607/
74-16-89 02022991

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Sudden Strike PL, 
Roland Garos 2001, Test Drive 6 PL, G iants Oby- ~ 
watel Kabuto, Sims Balanga, Na K łopoty Pante
ra, Fallout Tactics, Settlers 4 PL i inne. Możliwość 
wysyłk i. Cena 10 zł/szt., przy zakupie czterech - 
1 sztuka  g ra tis . W rocław , te l. 0501/22-15-71 
02022671

O  GRY I PROGRAMY NA PC - nowości!!! Dracuia 
PL, Sudden S trike PL, Worms World Party PL, 
Pizza Connection 2 PL, Setlers IV PL, The Ward 
PL, Eurofigher Typhon, Desperados i w iele in
nych. Filmy w  div ix ie  (300 tytułów). Cena 10 zł/ 
szt., przy zakupie 4 CD • 1 CD gratis. Możliwa 
wysyłka. Wrocław, tel. 0605/83-21-03 02022831 

O  GRY I PROGRAMY NA PC : Na K łopoty Pantera, 
Cossacs Europen Wars, Sega GT, A lic ja  w  Kra
inie Czarów, Tropico, Kurka Wodna, Sacrifice PL, 
Sudden Strike PL, G iants Obywatel Kabuto, Ca- 
tan I Wyspa. Wysyłka. Cena 10 zł, przy zakupie 4 
CD - 1  CD gratis. W rocław, tel. 0503/71-04-34 
02022681

O  GRY I PROGRAMY NA PC dużo nowości, możli
wość zamówienia specja listycznego oprogramo
wania, szybka realizacja zamówień, katalog gra
tis , e-mail: zamowienieplyty@ wp.pl • 12 zł/CD. 
Wrocław, tel. 0502/89-69-99 02021141

0  GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytu ły, no
wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz -  24 h, wysyłka -  48 h), przy 10 
szt. - 5 gratis, przy 5 szt. • 2 gra tis, spis gratis, 
dowóz gra tis • 15 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/
54-45-76 91000331

GRY I PROGRAMY NA PC Blaid Of Darkes, Settlers IV Pl, 
Pro Rally 2001, Nascar 4, NFS 5, NBA 2001, NHL 2001, Ski 
2001 • 9 zł/CD, przy 5 CD ♦ 2 CD gratis. Dzierżoniów, teł. 
0504/93-39-60
GRY I PROGRAMY NA PC Settler's 4 Pl., Tropie, Fallout Tac
tics, Cossacks, Dracuia, Tomb Rider5, Project IGI, Serious 
Sam, Omnia, Lega Island 2, Sims Balanga, Black 8, White, 
Worms World Party, szybka realizacja -10 zł/szt. Jelenia Góra, 
tel. 0603/03-01-75
GRY I PROGRAMY NA PC oraz filmy -12 zl/szt. Legnica, tel. 
0603/03-38-14
GRY I PROGRAMY NA PC .Worms World Party', .Pro Rally 
2001’ , .Fullaut Tactics", .Black&White PL', .Pizza 2 PL’ , .Eu
ropa Universalis -PL*, .Sims Balanga’  i inne, dużo gier dla 
dzieci, firmowe nośniki, pudełka • 10 zł/CD. Legnica, tel. 0503/ 
68 -00-11
GRY I PROGRAMY NA PC cena 15 zł/szt. Wałbrzych, tel. 
0603/31-25-94
GRY I PROGRAMY NA PC Settler 4 PL, Encyklopedia PWN 
2000, NBA 2001 PL, NHL 2001, Baldurs Gate 2 PL. Colin 2 
PL, Corel 9 PL, Corel 10, NFS 5, Heroes 3 PL + dodatki, Age 
of Empires II, Shogun PL, Zeus PL, Office 2000, Windows 98 
ME 200Ó PL, Lex i filmy na PC, cena 10-12 zł/szt. Wrodaw, 
tel. 0604/14-22-19
GRY I PROGRAMY NA PC : Black & White, Sims-Balanga 
PL, Worms-World Party PL, Fallaut Tactics PL, Pizza 2, Pro 
Rally 2001, Cywilizacja 2 PL, inne -10  zl/szt. CD. Wrocław, - 
tel. 0602/85-77-27
GRY I PROGRAMY NA PC : Gumman Chronicełs, Europen . 
Super League, Stund GP, Haus of Death, Blair With 2 PL, Evil  ̂
Island Find, Cossacs, Black and White, przy zakupie 4 CD, 1 , 
CD gratis lub dowóz do klienta, cena -10 zł/CD. Wrocław, teł. 
0607/15-26-68
GRY I PROGRAMY NA PC duży wybór, stare i nowe: Baldurs 
Gate, Hard Truck, Settlers, Need for Speed II, III i IV, encyklo
pedie, Windows Start, Windows 95,98, Office 97 i 2000, Co
lin McRally - 7 zł/płyta'. Wrocław, tel. 0603/48-67-13 
GRY I PROGRAMY NA PC filmy DNX, nowowści, rabaty, przy 
zamówieniu 5 płyt jedna gratis -10 zł/szt. Wrocław, tel. 0603/ -
18-64-01- '
GRY ł PROGRAMY NA PC przy 5 CD, jedna gratis, nowości
1 starsze -10 zł/płyta. Zgorzelec, tej. 0504/87-89-51
O  GRY i PROGRAMY NA PC wszystkie  nowości, 

Sega GT, B lack/W hite PL, Sum moner Evii, Is- 
lands, Marchant Prince II, Tropico, Desperados i 
ponad 800 innych, również, programy, f ilm y  i 
MP3, m ożliwość dowozu lub w ysyłk i, sprawdzo
ne nośn ik i -  10 zŁ Wrocław, tel. 0603/49-15-43 
81011121

O  GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie nowości oraz 
loogo  Hugo PL, Kurka W odna PL, Smurfowe 
Przedszkole pl, Moje Pierwsze 1, 2, 3 i w iele in 
nych dla dzieci oraz Sudden, ST, PL, B/W PL i 
inne, także, programy i filmy, -1 0  zł. Wrocław, 
tęl. 0601/05-71-09 81011111

GRY I PROGRAMY NA SONY PLAYSTATION - 15 zł/CD. 
Jelenia Góra, tel. 0603/51-64-60 
GRY NA GAME BOY kolroowe - 70-100 zł, czarno-białe - 45 
zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47 
GRY NANINTENDO 64 -60-80 zł. Wrocław, teł. 0502/40-10-47 
GRY NA PC I SONY PLAYSTATION (gry, programy, filmy), 
nowe i stare,, katalog - od 7 do 20 zł/szt. Kłodzko, tel. 0600/
53-28-52
GRY NA SEGA DREAMCAST Playstation, PS 2, duży wybór, 
nowości i inne, wysyłka • 20 zl/1 CD. Bolesławiec, tel. 0608/
79-30-85
O  GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, no

wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz • 24 h, wysyłka - 48 h), przy 10 
szt. • 5 gratis, przy 5 szt. • 2 gratis, spis gratis, 
dowóz gra tis -1 5  zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/
54-45-76

GRY NA SEGA DREAMCAST oraz Sony Playstation, bogaty
wybór tytułów, katalog gratis, firmowe nośniki, okładki, przy
zakupie 4 płyt 1 gratis, możliwość wysyłki • 13 zł/PSX i 15 zU
DC. Świdnica, tel. 0606/57-71-67
GRY NA SEGA DREAMCAST - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 0606/
36-18-40
GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, szybka reali
zacja, przy zakupie 10 szt. 5 gratis, przy 5 szt. 2 gratis, -15 
zł. Wałbrzych, tej. 0603/54-45-76 
GRY NA SEGA DREAMCAST oraz. programy i filmy, MP3, 
Unreal Tournament, Quake III, Phantasy Star Online, MSR, 
ponad 200 tytułów, Internet Browser 2.0, wszystkie nowości, 
płyty Verbatim + pudełko, możliwość wysyłki, 15-20 zl (gry), 
filmy od 25 zł; e-mail: amidwa@poczta.onet.pl. Wrocław, tel. 
0607/54-65-36
O  GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie ty tu łyK

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, 
m ożliw ość wysyłk i, term in realizacji 48 godzin, 
dowóz do dom u na terenie W rocławia, katalog 
okładki g ra tis, wszystkie g ry sprawdzone -15  zł/ 
szt. W rocław, tel. 0501/97-22-26 80008901

O  GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowo
śc i na bieżąco: Iss Pro 2, Fear Effect 2, Harvest 
Moon, F1 Warm Up GP 2001, Metal Sług X, Dan- 
ger G irl, 102 Dalmatyńczyki, A ction  Man 2, Król 
lew, Sheep, Droga do Eldorado, firm owe nośni* 
ki, ko lorow e okładki, katalog gra tis, co 3 p łyty 
jedna gra tis , ty lko  wysyłka, można także wysy
łać SMS-y, cena. 10 z ł/s z t, Wrocław, tel. 0503/
76-44-43 03002411

GRY NA SONY PLAYSTATION nowości - 13zt/CD. „  tel. 0606/
10-54-54 - . - - s
GRY NA SONY PLAYSTATION firmowy nośnik, pełne i spraw
dzone wersje, plastikowe pudełka, duży wybór, spis gratis, 
wysyłka, szybka realizacja zamówień -1 2  zł/szt. Grodków, 
tel. 0503/67-54-14
GRY NA SONY PLAYSTATION , duży wybór, nowości, do
jazd gratis, możliwość wysyłki, • 15 zł. Jawor, tel. 06071 
82-34-20
O  GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, 

nowości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz • 24 h, wysyłka • 48 h), przy 10 
szt. • 5 gra tis, przy 5 szt. -  2 gratis, spis gratis, 
dowóz gra tis -1 5  zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0603/
54-45-76

GRY NA SONY PLAYSTATION -15 zł/szt. Legnica, tel. 0600/
17-35-92
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości, do każ
dych 4 gier • 5-ta gratis -13 zł/CD, przerabianie konsol (gwa
rancja +1 CD gratis). Legnica, tel. 0607/11-22-81 
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości, 4 gry - 
5 gratis, przerabianie PS ONE, bez Loadera, dowóz gratis, - 
15 zł /szt: Legnica. teL 076/856-04-68 
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 oryginalne, nowe. Lubin, tel. 
0609/47-77-82
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/szL . 
Trzebnica, tel. 0608/26-48-87
GRY NA SONY PLAYSTATION cena 15 zł/szl Wałbrzych, teł. 
0603/31’-25-94
GRY NA SONY PLAYSTATION , nowości -1 5  zł/szt. Wro
cław, tel. 0607/12-53*42
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowości -11 zł/

. szt. Wrocław, tel. 0607/12-53-42 
O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II ponad 1000 ty 

tułów, w szystkie  nowości: MDK 2, Devil McCry, 
Kessen, ISS &, Fear E ffect 2, Iss Pro 2, C-12, Ra- 
inbow  Six 2, ŁMA Manager 2001, F-1 GP 2000, 
przy kupnie 5 CD - 2 CD gratis, 10 CD - 5 CD gra
tis , m ożliw ość w ysy łk i lub  dowozu na terenie 
Wrocławia -  ekspresowa realizacja, katalog gra
tis , g ry sprawdzone - .1 5  z ł/s z t, Wrocław, tel. 
0605/15-35-72 80008901

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II, DREAMCAST 
wszystkie tytu ły, ekstra nowości, ŁMA 2001, Di* 
gimon World 2, S triker 1945, C-12, Simpsons Wre- 
stling , A lien Resurection, Fear Effect 2, Iss Pro 
2, Harwest Moon, V irtual Kasparov, Lego Island 
2, Metal S ług X, 102 Dalmatyńczyki, Sheep, 100% 
pewności ekspresowa realizacja, katalog gratis, 
plastikowe pudełka,. 5 CD • 2 CD gratis -, 14 zV 
CD, tel. 0603/04-94-93 81010221

GRY NA SONY PLAYSTATION II oraz na Dreamcast, cena - 
15 zł/szt. Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
GRY NA SONY PLAYSTATION II oryginalne, upakowane, 
snow boarding, driving emotion type-3, NBA Live 2001, Di
sney Dinosaur, Ridge racer V, Street Fighyer EX3 i inne, cena 
-140 zł. Lubin, tel. 0601/93-35-44 
O  GRY NA SONY PLAYSTATION, PS21 DREAMCAST 

pełne i sprawdzone wersje na dobrym nośniku 
(Verbatim), kolorowa okładka i kata log gratis. 
PSX -1 5  zł, PS2 - 20 zł, DC - 20 zł. Wrocław, tel. 
0503/67-08-19 02022851

KARTA GRAFIKI SVGA, 1 MB - 30 zł. Wrocław, tel. 071/
349-47-58

NOWEM0NIT0RY14” 
KOLOROWE SVGA LRNIMPRII
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KARTA GRAFIKI ISA 1 MB RAM - 20 zł. Wrocław, tel.
322-20-18; 0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI PCI 2 MB - 35 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67*75-02
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO -100 zł. Wrocław, tel. 0606/ 
69-47-28
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO 32000 16 MB AGP, naj
nowsze sterowniki, dużo efektów, dokumentacja, możliwość 
sprawdzenia, • 260 zł. Polanica Zdr., tel. 074/869-03-25,0608/
74-74-23
KARTA GRAFIKI ATI RADEON 32 MB DDR TV Out, obsłu
guje 2 monitory, pełne okablowanie, sterowniki - 485 zł. Wro
cław, tel. 071/347-89-06
KARTA GRAFIKI ATI RADEON 32 MB. AGP, z wyj. TV, ste
rowniki, na gwarancji, - 530 zł. Wrocław, tel. 0501/15-18-78 
KARTA GRAFIKI CIRRUS Logic 1 mb, isa, sterowniki na dys
kietce, - 30 zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
KARTA GRAFIKI DIAMOND VIP ER II32 MB, wyjście TV, AGP
4,2, - 250 zł. Legnica, tel. 076/856-15-66 
KARTA GRAFIKI INTEL 740 8 MB, AGP, • 70 zł. Wrocław, tel. 
071/353-55-74,0502/43-40-74 
KARTA GRAFIKI RIVA128 ZX 4 MB RAM • 60 zł. Wrocław, 
tel. 322-20-18,0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI RIVA TNTII32 MB AGP M64 PRO TNT2, ♦ 
sterowniki, na gwarancji, -160 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D 2x agp, 8 mb + Voodoo 4 mb, 
pci, • 100 zł. Polkowice, tel. 0503/85-83-55 ,
KARTA GRAFIKI S3 TRIO AGP 4 MB RAM - 50 zł. Wrocław, 
tel. 322-20-18,0503/67-75-02
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE 4 MB GX2 TV OUT - 60 zł. Wro
cław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE DX/GX PCI 4 MB RAM - 60 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-40-52 wieczorem, j)5O2/93-6Or30 
KARTA GRAFIKI SIS 6326 8 MB, AGP, + sterowniki, na gwa
rancji, - 60 zł. Wrocław, tel. 0501/49-77-17 ‘
KARTA MUZYCZNASOUND BLASTER LIVE 1024 CREATI- 
VE sterowniki, -150 zł. Wrocław, tel. 071/354-40-52 wieczo
rem, 0502/93-60-30
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER 16, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 0604/54-45-34
KARTA MUZYCZNA SOUND BUSTER LIVE 1024, CRE- 
ATIVE + sterowniki, na gwarancji, - 185 z\. Wrocław, tel. 0501/ 
15-18-78
KARTA MUZYCZNĄ SOUND BLASTER - 60 zł- Wrocław, tel. 
0606/69-47-28
KARTA SIECIOWA GENIUS 2500 III SE PCI, BNC, RJ, 10 
MBs, - 30 zł. Wrocław, tel. 0600/61-91-03 po godz. 17 
KARTA SIECIOWA GENIUS 2500 III SE PCI. BNC, UTP. dri- 
very, - 35 zl. Wrocław, tel. 0603/10-31-00 
KARTA TV AVER MEDIA TV PHONE 98 VCR, pilot, txt, ra
dio, stereo, instrukcja, pudełko, gwarancja, możliwość spraw
dzenia • 400 zł. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
KIEROWNICA DO PC DEXXA nowa, zapakowana, nie uży
wana, w bardzo dobrym stanie, -150 zl. Dzierżoniów, tel. 0605/
93-31-90
KIEROWNICA DO PSX PS Twin Turbo, analogowe pedały, 
ręczny, 4-pozycyjna skrzynia biegów, ppdwójne wibracje, re- 
alistic śtering system, stan idealny - 200 zł. Wrocław, tel. 0606/ 
69-47-28
KIEROWNICA DO PSX TWIN-TURŚO, -170 zł. Wrocław, tel. 
071/786-77-91,0609/35-26-62 
KIEROWNICA DO PSXI, II PS Twin Turbo, - 200 zł. Twardo
góra, tel. 0607/51-25-61
KIESZEŃ NA HDD ADAX 2 szt. • 40 zł/szt. Wrocław, tel. 05021
99-50-54 •
KIESZEŃ NA HDD 2 szt, - 40 zł/Wrocław, tel. 0603/22-23-97 
KIESZEŃ NA HDD COMPAO z wentylatorem, na gwarancji 1 
mies, - 39 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KLAWIATURA głośniki, mini target, mysz, mikrofon -100 zł, 
obudowa - 40 zł, procesor Pentium 100-40 zł. Wrocław, tel. 
0606/69-47-27
KLAWIATURA MICROSOFT ergonomiczna, biała, z podpór
ką na ręce, cena 60 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KLAWIATURA I MYSZ SIEMENS bezprzewodowe, nowa, - 
140 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 0501/
15-50-90
KOMPUTER używany, - 380 zł. Wrocław, tel. 071/785-09-33 
KOMPUTER APPLE MACINTOSH PERFORMA 450 monitor 
kolorowy 14", 2 głośniki, odtwarzacz CD, mikrofon, drukarka 
czarno-biała, pełne okablowanie, - 520 Zł. Wrocław, tel. 071/
328-85-31,0503/79-63-43
KOMPUTER COMMODORE 64 okablowanie, dżojstik, mar 
gnetofon, 3 kasety, klawiatura, - 40 zł. Kostrza, tel. 0741
851-67-18 pogodz. 15
KOMPUTER SHARP mini, z drukarką, przewodami, instruk
cja, 3 dyski, papier, -170 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/ 
311-26-08. 0607/46-37-25
KOMPUTER AMIGA 1200 CD TV z pilotem, „na chodzie', 
kompletna, zadbany, 300 dyskietek, 2 kompakty z muzyką, - 
280 zł. Kłodzko, tel. 074/647-14-03 
KOMPUTER AMIGA 1200 TOWER" 18 MB RAM, HDD 600 
MB, 2 x FDD, CD-ROM, karta Turbo Blizzard 1230, klawiatu
ra Win 95, monitor kolorowy *  RGB, drukarka A3/A4, sampler 
♦ mikrofon, dyskietki, płyty, dodatki, - 800 zł. Legnica, tel. 0608/
64-23-51
KOMPUTER AMIGA 1200 Rom 3.1 + dyskietki + kable do 
twardego dysku ♦ literatura ♦ płyty • 350 zł. Strzegom, tel. 

i 074/855-42-44 
KOMPUTER AMIGA 2000 1 MB RAM, dżojstik, mysz, zasi
lacz, dyskietki. -150 zł. Wrocław, tel. 071/329-28-69 
KOMPUTER AMIGA 500 rozszerzona pamięć do 1 MB RAM, 
mysz, dżojstik, monitor kolorowy Commodore 1084, dyskiet
ki, programy, gry, bogata literatura, - 300 zł. Kamieniec Ząb
kowicki, tel. 074/817^30-05 wewn. 358'
KOMPUTER AMIGA 5001 MB RAM. uszkodzona stacja dys
ków, dyskietki, mysz, zasilacz, czasopisma, - 50 zł. Leszno, 
tel. 065/520-88-58
KOMPUTER AMIGA 500 1MB + monitor kolorowy, osprzęt, 
130 dyskietek, - 220 zl lub zamienię na telefon komórkowy. 
Oleśnica, tel. 071/399-32-59
KOMPUTER AMIGA 500 okablowanie, modulator TV, 100 

'dyskietek z grami, -150 zł. Wrocław, tel. 0608/82-83-57 
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM, dżojstik, mysz, zasi
lacz, dyskietki, -100 Zł. Wrocław, tel. 071/329-28-69 
KOMPUTER AMIGA 500 6 MB RAM, procesor 14 Hz, HDD 
240 MB, modulator TV, Kickstart 3.1, monitor kolrowy, baoga- 
te oprogramowanie, - 650 zł lub zamienię na komputer PC. 
Wrocław, tel. 0604/53-73-44
KOMPUTER AMIGA CD 32 10 MB RAM, koprocesor, moni
tor Philips, promodule - 800 zł. Legnica, tel. 076/852-27-57 
KOMPUTER AMIGA CD TV, - 300 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/
721-67-31
KOMPUTER AMIGA CD TV 200 dyskietek + pilot, -150 zł lub 
zamienię na telefon GSM. Wrocław, tel. 0501/97-96-25 
KOMPUTER PC, 2001 r. fax-modem Zoltrix 306490, karta 
muzyczna Yamaha 51094, 64 MB SDRAM 46375, procesor
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CL633 Q042A, karta grafiki S3 Trio 0470691102532, FDD 3.5”, 
CD-ROM x52 LG, HDD 10 GB, monitor 15", na gwarancji 2 
lata, - 2.000 zł. Głogów, tel. 0601/85-58-45 
KOMPUTER PC 386DX/40 PEACOCK HDD 121 MB, FDD
1.44 MB, CD-ROM x 12 Speed, monitor mono, drukarka igło-, 
wa Epson FX1050, klawiatura, mysz, podkładka, kable, Win
dows, zestaw idealny do fakturowania, komputeropisania i 
prostych gier - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
KOMPUTER PC 386DX/40 PEACOCK 121 MB RAM, FDD
1.44 MB, CD-ROM xt2, monitor mono, drukarka Epson FX 
1050; igłowa, klawiatura, mysz, podkładka pod mysz, WIN, - 
500 zWelenia Góra, tel. '0607/15-57-78
KOMPUTER PC 486 + obudowa, dyski twarde, komplety od 
200 zł do 320 zł. Wrocław, tel. 327-20-18,0503/67-75-02 
KOMPUTER,PC 486/66 karta grafiki i  mb, karta muzyki Yama
ha, hdd 420 mb, fdd 1.44 mb,.monitor kolorowy, Windows 95 
lub 98, Office, cd-rom 8x, - 500 zł. Wschowa, tel. 065/ 
540-11-46
KOMPUTER PC 486DX/120 8 MB RAM, 162 MB, karta gra
ficzna fM B , CD-ROM x20 (uszkodzony). monitor 14", kolo- 

' rowy, monitor 14", mono. Biały KoSciół 4B, gm. Strzelin, tel. 
071/392-^6-73 *  '
KOMPUTER PC 486DX2 HDD 130 MB, karta grafiki 1 MB,

' monitor kolorowy 14’  SVGA,. nowa klawiatura i mysz, Win
dows:‘95, - 320 zł. Bolesławiec, tel. 075/735^14-55, 0608/ 
77-04-77•* i  f  >• **#'.
KOMPUTER PC 486DX2/60 20 MB RAM, HDD 220 MB. kar
ta graf. Crystal Pro 2 MB, CD-ROM, karta muzyczna, FDD
1.44 MB, obudowa tower, -195 zł. Lubin, tel. 076/847-24-34 
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 mb ram, hdd 340 mb, cd-rom, 
grafika 1 mb, fdd, obudowa mt ♦ monitor - 250 zł łub zamienię 
na Fiata 126p, zarejestrowanego. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
KOMPUTER PC 486DX2/66 12 MB RAM, HDD 200 MB. kar
ta grafiki 2 MB, obudowa midi tower, klawiatura, mysz, FDD
1.44 MB, monitor SVGA14", stan idealny, - 220 zł. Prudnik, 
tel. 0606/44-91-18
KOMPUTER PC 486DX2/8016 MB RAM, HDD 640 MB. FDD
1.44 MB, CD-ROM x8, karta muzyczna, karta graficzna 2 MB, 
monitor kolorowy 14", obudowa MT, WIN *95,25 gier, - 490 zł. 
Dąbrowa Bolesławiecka, tel. 075/732-49-08 
KOMPUTER PC 486DX2/80 8 mb ram, hdd 130 mb, fdd 1.44 
mb, obudowa mini tower, myszka, klawiatura, cd-rom x8, • 
230 zł. Legnica, tel. 0603/84-49-52
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, klawiatura, mysz, drukarka igłowa, 
skaner, • 250 zł lub zamienię na motorower. Oborniki śląskie, 
tel. 071/310-35-76,0503/32-24-46 
KOMPUTER PC 486DX4/100 16 MB RAM, HDD 520 MB, 
obudowa, karta graficzna, karta muzyczna, stan b. dobry, - 
150 zł. Wrocław, tel. 0503/74-08-05 
KOMPUTER PC 486DX4/120 20 MB RAM. HDD, FDD, CD 
ROM, monitor kolorowy, myszka, klawiatura, obudowa MT, 
cena 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 
KOMPUTER PC 586/133 obudowa mini tower, 12 MB RAM, 
HDD 250 MB, FDD, CD-ROM, karta muzyczna, karta graficz
na 2 MB - 350 zł. Wrocław, tel. 0609/24-34-44 
KOMPUTER PC 586/150 AMD CD ROM, 8 MB RAM, HDD 
400 MB, komplet - 480 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 0503/
67-75-02
KOMPUTER PC PENTIUM 16 MB RAM, HDD 500 MB, FDD
1.44 MB, CD-ROM, karta muzyczna, fax-modem, monitor 
kolorowy, drukarka, klawiatura, - 590 zł. Wrocław, tel. 
354-28-63
KOMPUTER PC PENTIUM 100 AMD 40 MB RAM, HDD 1.7 
GB, CD-ROM x48, karta grafiki 2 MB, fax-modem, karta mu
zyczna 16 bit, monitor kolorowy 14*, klawiatura, mysz, - 850 
zł. Wrocław, tel. 071/342-08-67 po godz. 20,0502/53-17-13 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 32 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, CD-ROM, - 430 zł. Wro
cław, tel. 071/322-82-19
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 mb ram, płyta Intel VX, 
dysk 853 mb, karta S3 Trio 64v+, cd-rom BTC 8x, monitor 14” 
mono, stan idealny, oprogramowanie, - 350 zł. Wrocław, tel.

? 784-38-26
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM, HDD 1.2 GB. 
CD-ROM, FDD 1.44 MB, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, 
klawiatura, mysz, oprogramowanie. Win 95, Office 97, gry, 
ew. monitor kolorowy 14" (dopłata 60 zł), - 450 zł. Wrocław, 
tel. 350-81-25,0608/35-90-43 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 HDD 850 MB, 32 MB RAM, 
FDD, gwarancja, stan b. dobry, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/
342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 Intel. 16 MB RAM, HDD 1.3 
GB, karta SVGA, FDD 1.44 MB,, obudowa MT, klawiatura, 
mysz, monitor kolorowy 14* SVGA, - 630 zł. Wrocław, tel. 071/
318-51-85 *
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 mb ram, hdd 840 mb, 
monitor 14" kolor, - 720 zł. Lutynia k. Wrocławia, to!. 071/ 
317-12-63,0609/36-94-70
KOMPUTER PC PENTIUM 120 płyta Intel, 32 MB RAM, HDD
1,0 GB, FDD 1,44, karta grafiki S3 Trio, karta muzyczna So- 
und Blaster 16, CD-ROM, obudowa mini tower, klawiatura WIN 
95, mysz Microsoft, oprogramowanie, - 400 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/816-89-01
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM, HDD 16 GB, 
FDD 1.44 MB, karta VGA PCI, CD ROM, monitor kolorowy, 
drukarka atramentowa, skaner płaski kolor, - 850 zł. Złotory
ja, tel. 076/878-41-56,0608/71-15-75 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 INTEL 24 MB RAM, HDD 428. 
MB, karta grafiki 4 MB, karta muzyczna, obudowa Desktop, 
monitor kolorowy 14’  SVGA, CD-ROM x10, - 500 zł. Biały 
Kościół, gm. Strzelin, tel. 071/392-66-73 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 Intel, 32 mb ram, hdd 1,2 gb, 
monitor kolor, cd-rom, grafika 2 mb, muzyka, karta sieciowa,
- 850 zł. Lutynia k. Wrocławia, tel. 0609/36-94-70, 071/’
317-12-63
KOMPUTER PC PENTIUM 133 HDD 2.2 GB, 32 MB RAM, 
CD-ROM Sony, FDD, gwarancja-, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/
342-80-63 w godz. 11-17; 0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 16MB RAM, HDD 1.3 GB, 
FDD, CD ROM, karta grafiki, obudowa mini AT, monitor 14*, 
kolorowy, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, -690 zł. Wro
cław, tel. 0501/38:13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 133 16 MB RAM, HDD 1.3 GB, 
CD-ROM x8, FDD 1.44 MB, karta graficzna S3 Trio 64V+ 2 
MB, karta dźwiękowa, obudowa MT, stan b; dobry, • 650 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/325-38-81 
KOMPUTER PC PENTIUM 150 32 MB RAM, HDD 1.6 GB, 
CD-ROM x 16 Acer, karta muzyczna zgodna z SB 16, SVGA 
ATI MACH 64 2 MB, FDD, klawiatura, mysź, obudowa midi 
tower, - 620 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 150 48 MB RAM, HDD1.6 GB, 
karta grafiki, karta muzyczna, CD x4, klawiatura, mysz, gry i 
programy, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/321-49-02. 0503/
51-31-87
KOMPUTER PC PENTIUM 150 16 MB RAM, HDD 4.3 GB, 
karta muzyczna, CD-ROM, klawiatura, mysz, monitor 15", 
monitor cyfrowy 15" SVGA -1.000 zł lub zamienię na notebo
oka. Wrocław, tel. 0600/10-91-66 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 ADAX 32 MB RAM, FDD 1.44 
MB, HDD 503 MB, karta grafiki, karta muzyczna, mysz, kla
wiatura, CD-ROM x8, dwie szuflady wysuwane, monitor ko

lorowy Goldstar, - 800 zł. Blachownia, woj. częstochowskie, 
tel. 0502/16-91*74 po godz. 15 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 obudowa mini tower, monitor 
kolorowy, CD-ROM, dostęp do internetu, - 580 zł. Wrocław, 
tel. 0501/98-49-83
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, monitor 
LG, Windows 98, Corel 7, głośniki, • 1.500 zł. Bralin, tel. 062/

, 781-27-26
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX płyta główna AT, 
2xDIMM, 4xSIMM, 4xPGI, 3xlSA, 32 MB RAM. CD-ROM x36, 
HDD4.3 GB, FDD 1.44 MB, karta grafiki S3Virge4 MB, karta 
muzyczna + głośniki, klawiatura,, mysz, obudowa mini tower,
- 700 zł monitor kolorowy 15" - 300 zfc Cieszków, tel. 071/
384-81-21 ■
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX RAM 32 MB, HDD 1,2 
GB, karta'muzyczna Sound Blaster, karta grafiki SVGA S3 ! 
MB, CD-ROM x24, głośniki duże sundio, klawiatura, mysz, 
podkładka, monitor cyfrowy Optiv 14" + drukarka igłowa Citi
zen, Win 98, - 1.200 zł. Oleśnica, tel. 071/315-42-13 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX (200 MHz), 32 MB RAM, 
CD-ROM x40, HDD 4.3 GB, SVGA2 MB + VooDoo2 12 MB, 
SB AWE 32 MB, klawiatura, mysz, - 880 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-05-79,0502/57-65-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL 32 MB RAM, 
HDD 2.1 GB,-FDD 1.44 MB, CB-R nagrywarka, karta grafiki 
SVGA 2 MB, karta muzyczna, obudowa midi ATX, Windows, 
Office, Word, Nero 5.0, - 780 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-04 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 50.MB RAM, HDD 800 
MB, CD-ROM, karta muzyczna, karta grafiki VooDoo Rush 6 
MB, w opcji monitor 15”, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/338-20-99, 
0602/33-74-81
KOMPUTER PC PENTIUM 180 CYRIX16 MB RAM, HDD 850 
MB, CD-ROM x8, SVGA 2 MB, FDD, klawiatura, mysz, obu
dowa desktop z głośnikami, małe gabaryty, czamy, oryg. Com- 
paq Presario 21 TD, karta muzyczna, - 360 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-05-79,0502/57-65-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 180 24 MB RAM, HDD, FDD, CD 
ROM, karta audio, głośniki aktywne, monitor 15", obudowa 
MT, drukarka igłowa, cena 750 zł. Wałbrzych, tel. 074/
842-69-24, 0603/28-82-59
KOMPUTER PC PENTIUM 200 64 MB RAM, HDD 2 GB, 
CD-ROM, karta muzyczna i grafiki • 700 zł, monitor 15” - 250 
zł. Kłodzko, tel. 0603/78-54-99 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 obudowa MT, płyta główna, 
HDD Samsung 2.16 GB, karta grafiki, karta muzyczna, 16 MB 
RAM, razem lub na części, • 450 zł. Lubin, tel. 076/847-64-07 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX, • 700 zł. Legnica, tel. 
076/856-35-09,0603/55-70-44 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX dysk twardy 4.3 GB, 
RAM 64 MB, literatura, karta grafiki 4 MB-3D, monitor, kla
wiatura, mysz, oprogramowanie, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
788-55-66, 0501/42-19-53,
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM. HDD 1 
GB, FDD, CD ROM, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, obu
dowa midi ATX, monitor 14”, SVGA, kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwarancji, • 900 zł. Wrocław, tel. 0501/38-13-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 16 mb ram edo, hdd 

. 280 mb, fdd, obudowa mini tower, myszka, klaw., Win 95, 
cd-rom x8, karta muz., karta graf. pci 1 mb S3, płyta: dimm/ 
simm, udma33, • 550 zł. Legnica, tel. 0603/84-49-52 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 98 MB RAM, 20 GB 
Seagate, Diamond 8 MB, SB 128 PCI, CD-ROMx48, FDD. 
mysz, klawiatura, - 980 zl. Wrocław, tel. 0502/29-83-98 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX płyta główna Intel TX,
32 MB RAM DIMM, karta grafiki VooDoo Rush 3D akcelera
tor, obudowa midi tower AT, 2,5 GB Samsung - kieszeń Adax, 
FDD, CD-ROM x24, karta muzyczna, klawiatura, mysz, gło
śniki, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/789-39-14 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX INTEL 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB. FDD 1.44 MB, CD-ROM x40, karta grafiki SVGA 
S3 2 MB, karta muzyczna, obudowa midi ATX, Windows, Of
fice, Word, - 880 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-04 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 32 MB RAM, płyta głów
na Intel TX, karta graficzna Voodoo Rush Daccelerator, obu
dowa Midi AT, FDD, CD-ROM x24, karta muzyczna, klawiatu
ra, mysz, głośniki, - 700 zł. Wrocław, tel. 789-39-14 
KOMPUTER PC PENTIUM 75, - 400 zł. Jawor, tel. 076/ 
870-25-41 prosić Michała
KOMPUTER PC PENtlUM 7516 MB RAM, CD-ROM x4, FDD 
220 MB, karta graficzna S 31 MB PCI, karta muzyczna 16 bit 
stereo, obudowa big tower, zadbany, • 250 zł. Lubin, tel. 076/
847-24-34
KOMPUTER PC PENTIUM 75 HDD 1.1 GB, 16 MB RAM, FDD, 
karta sieciowa, gwarancja, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/
342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 90 16 MB RAM, dysk twardy 1.2 
GB, karta grafiki, karta muzyczna, CD-ROM, - 400 zł. Wro
cław, tel. 071/322-82-19
KOMPUTER PC PENTIUM II 233 32 MB RAM, 2 GB HDD, 
karta grafiki, muzyczna, monitor 15”, instrukcja, dowód zaku
pu -1000 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM I I266 płyta główna Compaq, 32 
MB RAM, karta graficzna Riva 3D 8 MB, ĆD ROM x44, obu
dowa ATX, HDD 2.5 GB, - 9.000 zł. Lubin, tel. 0604/88-91-67 
KOMPUTER PC PENTIUM I I266 64 MB RAM, HDD 6.5 GB, 
CD-ROM x24, Sound Blaster 16, SVGAS3 SAVAGE 4 32 MB, 
FDD, klawiatura, mysz, obudowa midi tower, -1.150 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-05-79, 0502/57-65-74 
KOMPUTER PC PENTIUM I I266 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. Wrocław, 
tel. 0602/85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 CYRIX M IIMX ATX, HDD
8.4 GB, karta muzyczna 3D, karta grafiki S3 Savage 48 MB, 
CD-ROM x48, głośniki, klawiatura, mysz, monitor Philips 15”, 
skaner Scan Magie 2000, ~ 1.560 zł. Kobierzyce, tel. 071/ 
311-11-77
KOMPUTER Pe PENTIUM I I300 INTEL RAM 128 MB, HDD
6.5 GB, karta grafiki Voodoo II, DVD, dekoder DVD STB Ni
tro, karta muzyczna Sound Blaster 64, płyta ATX, FDD, obu
dowa ATX, klawiatura, mysz, monitor 15” CTX, modem Zol- 
trix, karta sieciowa; -1.950 zł. Kożuchów, tel. 0604/99-32-43 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CD ROM x36 +. monitor 
cyfrowy 15”, -1.550 zł. Legnica, tel. 0502/41-80-65 
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 64 MB RAM, HDD 5.3 GB, 
FDD, karta grafiki SIS 8 MB, karta muzyczna Vortex, ATX -
1.050 zł. Leszno, tel. 0502/17-82-77
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 AMD CD-ROM 24x, HDD 

. 3.2 GB, grafika S3 Trio ♦ Voodoo II, monitor Belinea 15”, dru
karka, klawiatura, - 1.550 zł. Lisowice, tel. 076/858-50-88, 
0608/47-09-74 *
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 64 MB RAM, HDD 1.6 GB. 
FDD 1.44 MB, CD-ROM x32, kieszeń, SVGA 2/4 MB, karta 
muzyczna, modem, monitor kolorowy cyfrowy, drukarka .
24-iglowa, klawiatura, mysz, głośniki, komplet, -1.380 zł. Lu
biąż, tel. 071/389-72-57 pogodz. 21 
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 Celeron 300A, 64 mb ram, 
Riva TNT 2 Vanta 16 mb, dysk Seagate 3,2 gb, cd-rom x32, 
karta muzyczna, monitor cyfrowy 15” CTX, klawiatura, mysz,
-1.600 zł. Lubin, tel. 076/847-30-33 lub 0503/59-41-31 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 32 MB RAM DIMM, HDD
4.3 GB, karta grafiki 4 MB AGP, karta muzyczna’3D stereo, 
CD-ROM x40, obudowa midi tower, FDD, klawiatura, mysz, 
monitor cyfrowy OSD 15”, stan b. dobry, - 1.200 zł. Prudnik, 
tel. 077/436-76-24
KOMPUTER PC PENTIUM II300 AMD K6-2 64 MB RAM, HDD
3.2 GB, karta grafiki S3 4 MB AGP + Voodoo 12 MB PCI,
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Notebooki po leasingu w najkorzystniejszych cenach z fakturą i gwarancją!
•  Notebook IBM TP755CX - P 75,16MB, 520MB HD, 10.3’  TFT color - 1310,-
•  Notebook IBM TP760L - P90, 32MB, 520MB HD, 10.3" TFT color - 1 4 35 ,-
•  Notebook IBM TP760EL - P133, 32MB, 1 GB HD, CD-ROM 8x, 11.3" TFT color - 2125,-
•  Notebook HP Omnibook - P133,32MB, 2.1GB HD, CD-ROM 10x, 12.1" TFT color - 2125,-
•  Notebook Toshiba - Cel550, 64MB, 6GB HD, CD-ROM 24x, 13.3’ STN color - 4 3 0 0 ,-
•  Drukarka do notebooka Canon BJ30 - 2 2 5 ,- . . . . . . . . .  _ «
•Drukarka do notebooka Canon BJC70 - 2 9 0 ,-  W W W . a m p r e . p l

Torby; FAX-Modemy ; Karty sieciowe ; Pamięci RAM
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monitor Belinea, 15”, obudowa AT, CD-ROM x24, karta mu
zyczna Sound Blaster 64 PCI, klawiatura, mysz, głośniki, kar
ta sieciowa Acorp, - 1.400 zł. Świdnica, tel. 074/853-72-84, 
0605/78-97-00
KOMPUTERJPC PENTIUM II 300 CELERON 32 MB RAM, 
HDD 3,2 GB, FDD 1,44 MB, CD-ROM x 32, karta grafiki S3 
TRio 4 MB AGP, karta muzyczna i głośniki, monitor 14” kol. 
SVGA, mysz, klawiatura, częściowa gwarancja.-1.110 zł. 
Wrocław, tel. 071/384-90-05
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON HDD 4.3 GB, 
64 MB RAM, SVGA 4 MB, CD-ROM x36, karta muzyczna, 
obudowa MT ATX, klawiatura, gwarancja -1.100 zł oraz mo
nitor 15” - 280 zł. Wrocław, tel. 0501/40-27-77 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON 32 MB RAM, 
HDD 2.1 GB, karta grafiki S3 4 MB, FDD 1.44 MB, CD-ROM 
x36, karta muzyczna Yamaha 16 bit PCi, obudowa MT ATX, 
klawiatura, mysz, głośniki, na gwarancji, - 790 zł. Wrocław, 
tel. 0602/85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 MII IBM 32 MB RAM, HDD
3.2 GB, FDD, CD ROM x 24. karta grafiki 2 MB, karta mu
zyczna, obudowa midi ATX, monitor 14”, SVGA, kolorowy, kla
wiatura, mysz, pad, na gwarancji, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM I I300 MMX 512 kb cache, 64 MB 
RAM, HDD 3 GB, obudowa ATX, płyta główna BX Intel, karta 
grafiki Riva TNT, karta muzyczna, CD-ROM 32x, klawiatura, 
gwarancja, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/368-15-42 
KOMPUTER PC PENTIUM I I330 CELERON skaner, monitor 
Philips, modem, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0607/51-71-98 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM x40, karta muzyczna-SVGA 8 mB, 
monitor 15”, cyfrowy, - 1.350 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/
40-96-80
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
CD-ROM (20x), HDD 4.4 GB, karta graficzna 8 MB AGP, kar
ta muzyczna, mysz, klawiatura, stan b. dobry, na gwarancji, - 
950 zł. Jeszkowice, tel. 071/318-04-26 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 AMD K6 II, HDD 3.2 GB, 
karta grafiki 4 MB, 32 MB RAM, karta muzyczna SB, CD ROMx . 
24 • uszkodzony, klawiatura, mysz, monitor kolor 14”, opro
gramowanie, -1.100 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-61-72 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON HDD 6.4 GB 
Fujitsu, karta grafiki, 64 MB RAM, karta muzyczna, CD-ROM 
x24, monitor CTX15”, OSD, cyfrowy, drukarka, głośniki, mysz, 
klawiatura, oprogramowanie, - 1.650 zł. Lubin, tel. 076/
846-23-57,0608/57-14-06
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB, HDD 
Seagate 6.5 GB, karta muzyczna Yamaha, CD-ROMx36, fax/ 
modem Zolrtix 5600 HSP, karta graficzna Intel 740 (8 MB), 
ergonomiczna klawiatura, FDD 1.44 MB, monitor 15”, głośni
ki Prima 2x240 W, drukarka Lexmark, skaner, kierownica Twin 
Turbo + kpi oprogramowania i okablowanie, rachunek zaku
pu - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0604/23-01-81 •
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 3.1 GB, karta grafiki Ati Rage Pro AGP x 2, CD-ROM x 
24, karta muzyczna, modem Zoltrix, 56 k, obudowa ATX, •
1.100 zł. Wrocław, tel. 0606/85-40-17 
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, FDD 1 -44 MB, CD-ROM x50, karta SVGA, karta 
muzyczna, monitor kolorowy 15”, gwarancja, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/357-93-64
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 Celeron A, 64 mb ram, 8 ., 
mb agp SIS, cd-rom 32x, modem 56k Microcom, - 1.600 zł. 
Wrocław, Namysłów, tel. 0607/37-49-99, po 18 .
KOMPUTER PC PENTIUM I I330 64 MB RAM, FDD 1.44 MB, 
HDD 17.5 GB, na gwarancji, CDrROM x24, AWE 64, monitor 
Nec, 21”, cyfrowy, - 2.500 zł lub zamienię na zabytkowy sa
mochód, chętnie Fiat Topolino. Lubin, tel. 076/842-30-68 
KOMPUTER PC PENTIUM I I350 AMD, -1.200 zł. Opole, tel. 
0600/11-70-06 lub 077/457-72-61 
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM x48, monitor 16”, filtr, drukarka^HP 
690C, -1.550 zł. Bielawa, tel. 0603/32-16-66 
KOMPUTER PC PENTIUM I I366 Celeron, Riva TNT m64 32 
mb, 96 mb ram, karta sieciowa, modem, muzyczna Sound 
Pro, monitor lekko uszkodzony Hyundai 17”, - 1.700 zł. Le
gnica, tel. 0601/15-27-05 '
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 CELERON 64 MB RAM, 
CD-ROM x48 LG, HDD 10.2 GB Seagate, karta grafiki 8 MB, 
karta muzyczna, 4 głośniki, FDD, faktura, -1.040 zł. Wrocław, 
tel. 321-37-54
KOMPUTER PC PENTIUM I I 400 DELL oryginalny desktop 
Dell-a, nie składak, RAM 128 MB, HDD 10 GB, - 1.900 zł. 
Legnica, tel. 076/854-97-77
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 AMD K6-3 64 MB RAM, 
FDD, karta muzyczna, karta graficzna, 3DFX VooDoo 3, CD 
ROM x50, monitor cyfrowy 15”, karta sieciowa, klawiatura, 
mysz, drukarka atramentowa kolorowa HP 690C, mini tower 
ATX, oprogramowanie, - 1.720 zł. Lubin, tel. 076/749-08-78 
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 MMX 64 MB RAM, HDD 
Seagate 4.3 GB, karta grafiki AGP Voodoo Banshee 16 MB 
SDRAM, karta muzyczna, CD-ROM, FDD, obudowa midi to
wer ATX, klawiatura, mysz - 1.300 zł, monitor cyfrowy 15” - 
220 zł. Szprotawa, tel. 068/376-32-45,0501/60-76-77 
KOMPUTER PC PENTIUM I I400 CELERON CD ROM x 40,
4,3. GB, karta grafiki SIS 620, muzyczna Yamaha CMI873, 
modem 56k-HSP 56, obudowa ATX, monitor 15”, cyfrowy NEC 
OSD MultiSync V520, dokumentacja, cena 1450 zł. Wrocław, 
tel. 322-20-18,0503/67-75-02
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 CELERON 64 MB RAM, 
HDD 2.1 GB, CD-ROM, karta muzyczna, modem Zoltrix, kar
ta grafiki 6 MB, w opcji monitor, - 990 zł. Wrocław, tel. 071/
338-20-99,0602/33-74-81
KOMPUTER PC PENTIUM II 433 CELERON płyta 440 LX, 
128 MB RAM, HDD 6,4 GB Caviar, SVGA Ati Rage I I 8 MB, 
CD-ftOM x 48,^-muzyczna SB 128 PCI 16 bit., FDD 1,44 
MB,.obudowa desktop, mysz - 1.450 zł.-., tel. 0504/97-87-93 
KOMPUTER PC PENTIUM II 433 INTEL CELERON płyta 
główna MSI-MS 6153 Intel BX, 64 MB RAM, HDD 8,4 GB, 
karta grafiki S316 MB, karta muzyczna, CD-ROM x 50, mysz, 
klawiatura, monitor, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/362-27-09 
KOMPUTER PC PENTIUM I I433 CELERON 64 MB RAM, 13 
GB HDD, płyta główna Lucky Star + sound, Voodoo 2000, 
monitor 15” Philips, CD-ROM x 40, kieszeń na HDD, Win 98 z 
licencją, klawiatura, mysż + podkładka, głośniki, słuchawki + 
mikrofon, na gwarancji, -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/362-24-59 
KOMPUTER PC PENTIUM I I433 dysk twardy 4.3 GB, RAM 
64 MB, CD-ROM x 48, karta grafiki, karta muzyczna, monitor 
15” cyfrowy, klawiatura, mysz. - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/
788-55-66, 0501/42-19-53
KOMPUTER PC PENTIUM II 466 CELERON 64 MB RAM,- 
HDD 30 GB Baracuda, CD-ROM x52; karta muzyczna SVGA 
4 MB lub Riva TNT2 32 MB, monitor 15”, cyfrowy,.-1.650 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53 
KOMPUTER PC PENTIUM II 466 CELERON 32 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, -1.190 zł ,‘z monito
rem cyfrowym 15” - 1.440 zl. możliwy dowóz. Wrocław, tel. 
0602/17-33-45
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 karta grafiki 32 MB, karta 
muzyczna Sound Blaster, HDD 17 GBr CD-ROM x50, głośni
ki, monitor kolorowy 15”, - 2.500 zł., tel. 0607/12-65-25 
KOMPUTER PC PENTIUM I I500 AMD K-6,64 MB RAM, HDD

12,7 GB, karta graficzna F-3 16 MB, FDD, CDx50, obudowa 
mini tower, głośniki, mysz, - 1.300 zł. Długołęka, tel. 0607/
46-61-84
KOMPUTER PC PENTIUM I I500 monitor kolorowy 15”, HDD
10 GB, 64 MB RAM, Riva II, CD-ROM, • 1.800 zł. Lutynia, tel.
071/317-12-63,0603/22-23-97
KOMPUTER PC PENTIUM I I 500 AMD 64 mb ram 133 MHz,
cd-rom Asus 40x, dysk 5 gb, grafika S3 Trio, muzyka Gallant,
klawiatura, mysz, -1.160 zł. Wrocław, tel. 342-51-66, po 19
KOMPUTER PC PENTIUM I I500 AMD K6-2 32 MB RAM, HDD
2.2 GB, CD-ROM (48x), FDD 1.44 MB, karta graficzna CL,‘
ATX, monitor 17” cyfrowy, stan b. dobry, Windows 98, -1.280
zł. Wrocław, tel. 0608/67-17-57
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON 64 mb ram,
Geforce2 mx 32, - 1.550 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/
815-28-28
KOMPUTER PC PENTIUM II 550 INTEL 64 MB RAM, HDD 
10 GB, CD-ROM (48x), FDD 1.44 MB, karta grafiki Ati PRO, 
karta muzyczna, sieć 3COM, USB, obudowa desktop, moni
tor 15” OSD, stan idealny, Windows ME, -1.850 z|. Wrocław, 
tel. 0608/67-17-57 *
KOMPUTER PC PENTIUM II 566 CELEROŃ 64 MB RAM, 
HDD 20 GB, FDD, karta grafiki Riva TNT 16, karta muzyczna,, 
CDx40, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, - 1.460 zł. 
Wrocław, tel. 0501/39-16-66
KOMPUTER PC PENTIUM I I 600 Celeron, 128 mb ram, hdd
20.4 gb, cd-rom x52, fdd, grafika Riva TNT2 32 mb, K: mu- 
zyczna, modem, k. sieciowa, klawisze, mysz, głośniki, moni
tor 17” (1999 rok), - 1.950 zł. Świdnica, tel, 0.74/853^75:60,

' 0608/32-07-64 
KOMPUTER PC PENTIUM II 600 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x32 Teac, karta grafiki Riva TNT II Pro 
32M, karta muzyczna, mysz, klawiatura, płyta Abit ATA100, 
obudowa midi, na gwarancji 2 lata, - 2.700 zł. Wrocław, tel.
787-84-66
KOMPUTER PC PENTIUM I I600 DURON 64 MB RAM, HDD 
20 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x52 LG, karta grafiki Riva 
TNT, karta muzyczna WDM 16 bit PCi, obudowa midi ATX, ■ 
klawiatura, mysz, głośniki, na gwarancji, -1.450 zł. Wrocław, 
tel. 0602/85-86-87
KOMPUTER PC PENTIUM II 633 CELERON 64 MB RAM, 
płyta główna DFICW35S, ATX133 MHz, FDD 1.44 MB, HDD
8.4 GB, karta graficzna i810, karta muzyczna AC97 3D, obu
dowa rnidi ATX, klawiatura, mysz, -1.350 zł. Wrocław, tel. 071/
368-71-06
KOMPUTER PC PENTIUM II 667 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x40 Asus, karta grafiki TNT 16 MB, 
muzyki 16 bit, fax-modem 56k oraz karta sieciowa zintegro
wane na płycie głównej, FDD 1.44 MB, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, głośniki, gwarancja, - 1.400 zł. Wrocław, 
tel. 0602/85-86-87
O  KOMPUTER PC PENTIUM I I750 (800), 64 MB RAM 

(128), HDD 10 GB (20), k. g ra fik i 16 MB (32 MB), 
CD-ROM x48, k. muzyczna, m onitor kolorowy 15" 
lub  17" (dopłata odpow iednio 250 i 400 zł). Gwa
rancja 2 la ta, serwis bezpłatny, faktury VAT. In
stalacja, dowóz bezpłatny Cena 1.700*1.900 zł. 
Wrocław/Góra, tel. 0608/89-20-50, 065/543-53-30 
02022881

KOMPUTER PC PENTIUM III 366 CELERON 28 MB RAM, 
HDt) 6,4 GB, karta grafiki Voodoo II 8 MB, karta muzyczna 
Essollo, CD-ROM Asus x 40, monitor Daytek z kineskopem 
Daewoo, myszka, klawiatura • 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/ 
372-24-48
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, teł. 076/ 
862-79-48,0503/82-36-03
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 INTEL płyta główna Pili 
133 MHz ULTRA DMA, HDD 20 GB, 64 MB RAM, karta graf. 
Riva TNT2 32 MB, CD-ROM 52x, karta muzyczna, modem 
Microcom 56K V.90, monitor 15” z OSD, drukarka Canon 
BJB-4100, na gwarancji, • 2.550 zł. Wrocław, tel. 071/ 
S55-25-62
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 INTEL 64 MB RAM, HDD
6.4 GB, CD-ROM x32, karta muzyczna, karta grafiki AGP 8 
MB, modem, w opcji monitor 15”, -1.490 zł. Wrocław, tel. 071/
338-20-99, 0602/33-74-81
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 AMD K6-3 64 MB RAM, 
VOODOO 3, HDD 4.3 GB, CD ROM x52, FDD 1.44, sound-. 
blaster, faksmodem, monitor 15”, klawiatura, mysz, nowy, -
2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-72-30,0607/14-33-83 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 DURON 192 MB RAM, 
DIMM, HDD 20 GB Barracuda 7.200 obr., nagrywarka 8 x 8 x 
32, CD ROM 48, karta grafiki Geforce 3, TV-Out, karta siecio
wa, faksmodem, karta muzyczna Sound-Blaśter, drukarka 
Lexmark, atramentowa, FDD 1.44 MB, głośniki, monitor ADC 
14”, oprogr, • 3.200 zł. Kamienna Góra, tel. 075/645-35-28, 
0604/94-11-41
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON 64 (128) MB, 
HDD 10.2 GB, CD ROM x50, midi ATX, FDD 1.44, karta gra
fiki 8 (16/32) MB AGP, muzyczna, klawiatura, mysz lub moni
tor kolor 14”, gwarancja, -1.290 zł. Strzelin, tel. 0605/27-64-42 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON I I64 MB RAM 
DIMM, HDD 4.3 GB, CD ROM x 32. karta grafiki i810 AGP. 
karta muzyczna, monitor 15”. SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.590 zł. Wro
cław, tel. 0501/49-77-17
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB 

RAM, HDD 20 GB, karta g ra fik i Riva 32 MB, 
CD-ROM x50, FDD, obudowa ATX, k. muzyczna, 
klawiatura, mysz, nowy, na gwarancji • 1.599 zł, 
możliwe inne konfiguracje, faktura VAT. Dowóz. 
M onitory 15-17" od 350 zł. MATRIX COMPUTER, 
Dzierżoniów, tel. 0603/31-17-66 01027701 

KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON płyta główna 
Soltek SL-65 KV2 AGP 4 x ATA-100. HDD 20.4 GB, pamięć 
128 MB, 133 MHz, karta graficzna TNT 32 MB PRO, CD-ROM 
LG x52,FDD, obudowa ATX, mysz, klawiatura, głośniki, nowy, 
12 mies. na gwarancji, możl. zmiany konfiguracji, • 1.950 zł. 
Trzebnica, teł. 0504/92-96-11
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB RAM, 
FDD 1.44 MB, karta Intel 810(R), karta muzyczna, USB, 
CD-ROM x48, obudowa midi ATX .Alfa’ , - 1.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/318-51-85
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 INTEL 64 MB RAM DIMM, 
karta grafiki Intel 810, karta muzyczna Sound Max 3D, HDD 
20 GB, klawiatura, mysz, CD-ROM x44, obudowa ATX, -1.380 
zl. Międzygórze, tel. 074/813-52-39 po godz. 17, 0607/
53-64-52
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 DURON 64 MB RAM, HDD
6.1 GB, FDD, karta grafiki SVGARiva TNT 16, karta muzycz-
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na, COx36, obudowa mini tower ATX, klawiatura, mysz, -1.340 
zł. Wrocław, tel. 0602/51-49-26 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 AMD Athlon, HDD 3,2 GB, 
32 MB RAM, CD ROM x 24. Voodoo 3, obudowa ATX, monitor 
14", gwarancja, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 0502/84-60-26 
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. monifor 14", SVGA, kolorowy, klawiatu
ra, mysz, pad, na gwarancji, • 1.650 zł. Wrocław, tel. 0600/ 
36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM Ili 650 VIA CYRIX III 64 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB, CD ROM x 32. karta grafiki i810 AGP. 
karta muzyczna, monitor 15". SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.560 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-46-97
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIACYRIX II1128 MB RAM 
DIMM, HDD 8.4 GB, CD ROM x 48, karta grafiki i810 AGP, 
karta muzyczna, monitor 15". SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.720 zł. Wro
cław, tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 AMD DURON płyta głów
na ECS K7V2A, HDD 15 GB Seagate, 64 MB RAM (133 MHz), 
CD-ROM (50)0. karta graficzna Riva TNT2,32 MB RAM, AGP, 
karta muzyczna 32-bitowa, obudowa midi ATX,'FDD 1.44 MB, 
monitor cyfrowy 15* kolorowy, klawiatura, mysz, głośnik 180 
W, stan idealny, -1.850 zł. Wrocław, tel. 071/329-83-99,0503A 
56-86-75
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON nowy, 

i  la ta  g w a ra n c ji, 64 MB RAM, HDD 20 GB, 
CD-ROM x48, karta g ra fik i Riva TNT II 32 MB, 
karta dźwiękowa, g łośn ik i dynamiczne, obudo* 
wa m idi ATX, klawiatura, mysz, m on itor cyfrowy 
15", drukarka atramentowa HP 640C, bezpłatny 
dowóz i instalacja na terenie Dolnego Śląska, 
faktura , m ożliw ość zakupu na raty. • 2.990 źł, 
Wrocław, tel. 071/341-55-16 01027261

KOMPUTER PC PENTIUM jll 700 DURON hdd Seagate Ba- 
racuda ata III 30 gb, Creative Geforce 2 mx 32 mb ddr, karta 
dźwiękowa, płyta gł. ata 1Q0, agp x4, cd-rom LG x52, monitor 
Deawoo 15" kolor, obudowa midi atx, mysz, klawiatura, Win
dows ME, dużo gier i programów, • 3.400 zł. Namysłów, tel. 
077/410-09-28 lub 0604/66-22-34 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 128 MB RAM,
2.2 GB HDD, FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta muzyczna Yama
ha, karta grafiki Riva, • 1.380 zł. Oleśnica, tel. 071/398-17-48, 
0605/21-58-13
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON 64 RAM DIMM, 
płyta Intel 810, zintegrowana, FDD, HDD 4,3 GB, CD-ROMx32 
Samsung, karta muzyczna, karta grafiki 16 MB, obudowa midi 
atx, monitor NCD, 15 „-cyfrowy, fax-modem 33,6 bps US 
Robotics zewn., klawiatura, mysz, cena całości - 21.500 zł 
bez monitora - 1.800 zł. Opole, tel. 077/464-66-15, 0603/ 
54-27-55
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 DURON 64 MB DIMM, pły
ta Intel 810, FDD, HDD 4.3 GB, CD-ROM x32 Samsung, kar
ta muzyczna, karta grafiki 16 MB, obudowa midi ATX, monitor 
cyfrowy NCD 15", fax-modem 33.6 bps zewnętrzny, klawiatu
ra, mysz, cena bez monitora • 1.800 zł lub komplet • 2.150 zł. 
Opole, tel. 077/464-66-15,0603/54-27-55 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x44, VGA 32 MB, FDD, karta muzycz
na SB 128, monitor 15" cyfrowy, z OSD, klawiatura, mysz, 
oprogramowanie, stan idealny, -1.750 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
49-27-52
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON I1128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 48, karta grafiki Riva TNT2 
M64 AGP 32 MB, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolo
rowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwaran
cji, - 2.180 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON obudowa ATX, 
128 MB RAM, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta muzyczna 16 
bit, karta graficzna 16 MB (z akceleracją), monitor 15", cyfro
wy, mysz, głośniki 180 W, klawiatura, -1.790 zł. Wrocław, tel. 
321-51-56, 0502/09-67-71
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 10 GB, FDD. CD-ROM x48, karta graficzna AGP 32 MB 
RAM, modem 56 kbps, monitor 15", drukarka HP-610, WIN, - 
2.500 zł. Żary, tel. 090/62-22-14 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750AMD 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, - 2.130 
zł. Bielawa, tel. 074/833-19-64,0606/99-91-30 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON płyta główna do
1.2 GHz, graficzny akcelerator do 64 MB, 64 MB RAM DIMM, 
HDD 20 GB, muzyka Full-Duplex, USB, klawiatura, mysz, 
CD-ROM x 44, obudowa ATX -1.590 zł + monitor 15" cyfrowy 
- 200 zł. Międzygórze, tel. 074/813-52-39 po godz.16,0607/ 
53-64-52
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON64 MB RAM, 
CD-ROM x50, HDD 8.4 GB, Vidia Vanta 16 MB AGP, AC 97 
Via, FDD 1.44 MB, klawiatura mysz, obudowa Midi Tower ATX, 
na gwarancji -1.460 zł ♦ monitor 15", cyfrowy - 280 zł. Strze
lin, tel. 0606/27-27-90
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 128 MB RAM, HDD 
8.4 GB, FDD, karta grafiki SVGA 32 MB Riva TNT, karta mu
zyczna, CDx40, obudowa mini tower ATX, klawiatura, mysz, - 
1.590 zł. Wrocław, tel. 0602/18-41-14 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM, HDD 
5.1 GB, FDD, karta grafiki SVGA16 MB TNT, karta muzycz
na, CDx36, obudowa mini tower,klawiatura, mysz, * 1.430 zł. 
Wrocław, tel. 0502/53-41-32
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DLIRON128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 48, karta grafiki Riva TNT2 
M64 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolo
rowy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwaran
cji, - 2.140 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB RAM 
BXX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 48, karta grafiki do 64 MB AGP, 
karta muzyczna 15", SVGA, kolorowy, obudowa midiĄTX, kia-' 
wiatura. mysz, pad, na gwarancji, - 1.850 zł. Wrocław, tel. 
0600/36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 64 MB: RAM 
DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD ROM x 48, karta grafiki do 64 
MB, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa 
midi ATX, klawiatura, mysz, pad; na gwarancji, - 1.740 zł. 
Wrocław, tel. 0501/49-77-17
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 800 nowy, 2 lata gwa

rancji, 128 MB RAM, HDD 30 GB, CD-ROM x52, 
karta gra fik i GeForce 32 MB, karta dźwiękowa 
Sound Blaster 128, fax-modem, g łośn ik i dyna
miczne, obudowa m idi ATX, k law iatura, mysz, 
m onitor cyfrow y 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 DURON AMD, 128 MB 
RAM, HDD 30 GB, karta grafiki Riva TNT 2 64 MB, monitor 
cyfrowy 15", osprzęt, oprogramowanie, - 1.950 zł. Wilczyce, 
tel. 071/399-08-79
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 128 MB RAM, HDD 
20 GB, DVD-ROM, dekoder DVD CREATIVE, klawiatura mul
timedialna, słuchawki, mikrofon, głośniki, gry, - 2.300 zł. Wro
cław, tel. 0502/31-83-84
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL płyta główna Giga- 
byte BX 2000+, 128 MB RAM, karta graficzna 32 MB, FDD 
1.44 MB, HDD 17 GB, CD-ROM x48, karta muzyczna 128 
PCI, obudowa MT ATX, klawiatura, mysz, głośniki, riowy, 2 
lata gwarancji, - 2.299 zł. Wrocław, teł. 071/368-71 -07 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL (133), 128 MB RAM, 
HDD 10 GB. CD-ROM (48x), FDD 1.44 MB, karta graficzna 
810i, karta muzyczna, karta sieciowa, USB, obudowa desk
top, prawie nowy, stan idealny, Windows ME , .700 zł. Wro
cław, tel. 0608/67-17-57 •
KOMPUTER PC PENTIUM III 850AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB. CD ROM x 48, karta grafiki Riva Ge
force 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolo
rowy, obudowa midiATX, klawiatura, mysz, pad, na gwaran
cji, - 2.310 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM
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INTEL CELERON II 70 0 M h zA T X  
Płyta PC 754 MLR FCPGA MATX 
Karta graf. TNT2128 BIT AGP SHARE 
Karta muzyczna 30 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 0021CENA: rnm o  
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

1659.00RAT*83 0021 
CENA: 25W0 
AMD DURON 850/200 MhzATX

INTEL PIH 750/100 MhzATX
Płyta ECS U/DMA 66 ATX
Karta graficzna 32 MB RIVA TNT2 AGP
Karta muzyczna 3D VIA Ac97
64 MB RAM; 2 x USB
Dysk Twardy 10 GB 5400 U100
FDD 1,44; CD-ROM X52LG
klawiatura, mysz, podkładka

1999 00RATA: 99,0021CENA: W&m  
AMD ATHLON 1 GHz/200Mhz AT)

Płyta ECS KT33X4 AGP U/DMA100ATX Płyta ECSKt33 X4 AGPU/DMA100 ADfłyta ECSKt33 X4AGPU/DMA100ATX
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mvsz. nodkładka

RATA:81,00 zł

CENA:

Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
64 MB RAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka .

1599 00RATA: 86,0021 CENA: 2 &

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

2139 RATA: 105 0021 
CENA: V  1

Monitory HI-VISlON 15” - 579,00; HYUNDA117” - 899,00 TC099 3 lata gwarancji

IB M  11200
C e l500 ;32m b;6G B ,C D .S ound .56 .6>12”,W 98 
cena: 5  1 9 9 ,0 0  P L N  
IB  M i 1 2 0 0
C e l550 ,32m b.5G B ,C D ,Sound,56 ,6 .12".W 98
cena: 5  4 4 9 ,0 0  P L N  
T o s h ib a  T e c ra  7 0 0  
P -120 ,24m b,1G B ,F dd ,S ound , 1 1 .3 T F T  
cena: 1 3 0 0 ,0 0  P L N  
H e w le t  P a c k a rd
P -133 ;32m b;2G B ;C D tF d d ,S o u n d ;1 2 T F T  
cena: 2  5 0 0 ,0 0  P L N

W y p r z e d a ż  n o te b o o k ó w  
C o m p a q  L T E  8 9 9 ,0 0  P L N  
P a lm to p  C o m p a q  1 4 9 9 ,0 0  P L N  
P a lm to p  C a s s io p e ia  4 9 9  P L N

Z M IA N Y
K O N F IG U R A C J I :

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;

DIMM BX, HDD 20 GB, CD ROM x 44, karta grafiki do 64 MB 
AGP, karta muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudo
wa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 2.130 zł. 
Wrocław, tel. 0501/49-77-17
KONSOLA GAME BOY mało używana, stan idealny + 1 gra 
oryginalna, -100 zł lub zamienię na inny sprzęt. Tarnów Opol
ski, tel. 077/464-51-59
KONSOLA GAME BOY Color, nowa, • 220 zł. Wrocław, tel. 
071/369-27-27
KONSOLA NINTENDO 641 gra, pad, okablowanie, dokumen
tacja, - 240 zł. Wrocław, tel. 071/328-78-12 
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, zapakowana, gwa
rancja, 4 płyty, dżojpad, kable, • 649 zł. Bolesławiec, tel. 0608/ 
79-30-85
KONSOLA SEGA DREAMCAST 7 gier, modem, płyta do in-
ternetu, gwarancja, - 700 zł lub zamienię na motocykl MZ ETZ
250. Jelenia Góra, tel. 075/713-80-48
KONSOLA SEGA DREAMCAST stan idealny, pad, 3 gry,
okablowanie, modem,: 580 zł lub zamienię na konsolę Sony
Playstation 1 lub 2, z dopł.. Świdnica, tel. 074/850-58-11,0600/
13-67-57
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, karta pamięci, CD z 
grami, w tym 1 oryginalna, kabel RGB *  RFU adapter, - 600 zł 
lub zamienię na komputer PC Pentium III 667, lub inny. Pola
nica Zdrój, tel. 074/868-29-09
KONSOLA SEGA DREAMCAST gwarancja 3 miesiące, kar
ta pamięci, pad, modem, 25 gier, - 500 zl. Wrocław, tel. 071/ 
336-92-45
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, gry 10 sztuk, polski 
internet - 699 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 kable, Dual Shock, za
pakowana, gwarancja -1.600 zł, przestrojenie -100 zł, akce
soria Action Replay 1 .3 -1 9 9  zł. Bolesławiec, tel. 0608/ 
79-30-85
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, stan b. do
bry, karta pamięci, okablowanie, 25 gier, - 390 zł. Chocianów, 
tel. 076/818-54-27
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, stan b. do
bry, 2 pady, karta pamięci, 10 gier, mało używana, II właści
ciel, okablowanie • 510 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-08-71 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, Dual Shock,

2 karty pamięci, 15 blokowa i 120 blokowa, 20 gier, • 650 zł. 
Głogów, tel. 0603/48-53-37 po godz. 14 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 9002 C nowa, prze
robiona, 2 x Dual Shock, karta pamięci, 12 gier, PAL conver- 
ter, kierownica Twin Turbo, funkcje pada na kierownicy, wi
bracje, nowa, nie używana, - 850 zł. Głogów, tel. 0600/ 
30-26-73
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, pad, karta 
pamięci, 7 gier, kable, - 380 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
762-13-94, 0603/29-87-99
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, Dual 
Shock, karta pamięci, gry. okablowanie, pudełko, stan ideal
ny. - 540 zł. Kłodzko, tel. 0606/43-58-52 
KONSOLA SONY PLAYSTATION gry, okablowanie, czaso
pisma, - 400 zł. Kłodzko, tel. 0604/91 -26-37 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona i płyta 
startowa, - 550 zł. Legnica, tel. 076/722-46-73 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, mało 
używana, pełne okablowanie, karta pamięci, Dual Shock, 4 
CD z grami • 480 zł, Sony Playstation 9002, przerobiona, mało 
używana, pełne okablowanie, karta pamięci, Dual Shock, 4 
CD z grami - 500 zł. Legnica, tel. 0604/87-21^21 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 C Dual Shock, prze
robiona, karta pamięci, gry, gwarancja, stan idealny, -450 zł. 
Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, gwarancja, 
gry, - 560 zł. Legnica, tel. 076/854-15-57,0602/81-53-86 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 karta pamięci, prze
robiona, gry, okablowanie, Dual Shock, stan b. dobry, - 460 
zł. Lisowice, woj. legnickie, tel. 0607/09-94-91 
KONSOLA SONY PLAYSTATION, > 480 zł. Lubin, tel. 0603/ 
69-60-71
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 15 gier, - 500 zł. Lu
bin, tel. 0609/27-41-73
KONSOLA SONY PLAYSTATION z grami, 1 pad, - 420 zł. 
Lubin. tel. 0603/39-49-67
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 x dual 
shock, karta pamięci, 13 gier, mało używana - 450 zl. Oleśni
ca, tel. 071/399-30-77
KONSOLA SONY PLAYSTATION Dual Shock, 2 pady, oka
blowanie, stan b. dobry i 4 gry, - 440 zł. Wałbrzych, tel. 0603/ 
62-22-37

KONSOLA SONY PLAYSTATION 5502 przerobiona, 2 pady, 
karta, kable, 20 gier, - 380 zł. Wilkszyn, tel. 071/396-35-38, 
071/396-35-36
KONSOLA SONY PLAYSTATION DUAL SHOCK dod. PAD, 
karta pamięci 8 MB, kabel R6B, gry, stan idealny, • 470 zł albo 
W rozliczeniu za Playstation II. Wrocław, tel. 071/783-67-00 
KONSOLA SONY PLAYSTATION Dual Shock, - 350 zł. Wro
cław, tel. 351-38-57
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, mało używa
na, pad, kabel RGB, do gier NTSC, 17 płyt z grami, karton, - 
300 zł. Wrocław, tel. 0604/05-84-18 
KONSOLA SONY PLAYSTATION stan b. dobry, przerobio
na, okablowana, gry, • 460 zł. Wrocław, tel. 071/365-91-69 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 1 pad dual shock, 2 karty 
pamięci (30 bloków każda), pudełko, kable/instrukcja, 25 gier 
- 450 zł. Wrocław, tel. 071/372-29-33 prosić Marcina, 0502/ 
95-25-54
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 2 pady, kable, 2 gry, 
stan b. dobry, pudełko, • 300 zł. Wrocław, tel. 0609/15-60-18 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 8 gier, stan b. dobry, 
dual shock, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/311-55-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502C przerobiona, mało , 
używana, dual shock, 2 x pad, 21 gier, instrukcja, kabei NTSC 
i RF-UNIT, memory card, pudełko, stan idealny, cena 440 zł. 
Wrocław, teł. 336-98-35,0605/60-29-13 
KONSOLA SONY PLAYSfATION ONE przerobiona, pełne 
okablowanie, 2 x dual shock, 2 x karta pamięci 8 MB (128 
bloków), 5 gier, nowa, mało używana - 600 zł, kierownica do 
PS ONE - 200 zł. Wrocław, tel. 071/327-99-76,0606/33-15-56 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 pady, przerobiona, • 440 
zł. Wrocław, tel. 352-60-41
KONSOLA SONY PLAYSTATION dual shock, zwykły pad, 
karta pamięci, RGB, Action Replay, gry, stan b. dobry, cena 
310 zł. Wrocław, tel. 071/352-30-97,0503/66-96-49 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 nowa, przerobiona, 
dual shock, cały komplet - 410 zł oraz konsola PS ONE, nowa, 
przerobiona, dual shock, okablowanie, pudełko - 440 zł. Wro
cław, tel. 353-86-43,0501/28-38-83 .
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, oka
blowanie, t  gry, - 440 zł. Wrocław, tel. 0609/39-90-87 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE przerobiona,

nowa, dual shock, gra, pudełko, stan idealny, - 480 zł. Wro
cław, tel. 0607/82-57-85
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 x Dual 
Shock, karta pamięci, nowy laser, 22 płyty z nowymi grami, 
stan idealny, literatura z opisami gier, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/328-89-04,0503/91-37-70 
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 stan b. dobry, z osprzętem.
- 450 zł. Wrocław, tel. 0601/19-51-50 p. Emila 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 z dżojpadem, Dual 
Shock, karta pamięci, PAL - corwerter, okablowanie, przero
biona, 10 gier, - 420 zł. Wrocław, tel. 071/322-39-52 
KONSOLA SONY PLAYSTATION fabrycznie nowa, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/786-77-91,0609/35-26-62 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 stan b. dobry, mało 
używana, pudełko, memory card, 8 gier, okablowanie, - 450 
zł lub zamienię na telefon GSM. Wrocław, tel. 071/326-20-66, 
0504/92-52-72
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, z padem i 
kartą pamięci, kable, gry, stan b. dobry, - 390 zł. Wrocław, tel. 
0607/77-93-56
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, komplet ka
bli, pad, mało używana, - 350 zł. Wrocław, tel. 0503/85-12-01 
po godz. 20
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 pełny komplet, na 
gwarancji, stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/782-89-54 ' 
KONSOLA SONY PLAYSTATION okablowanie, pad, 2 gry, 
karton, stan dobry, - 320 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 pady, memory card, 10 
płyt CD - 430 zł. Wrocław, tel. 071/321-54-92 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, karta 
pamięci, dual shock, - 400 zł. Wrocław, tel. 355-30-71,0503/ 
03-46-63
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa. na gwarancji. - 460 
zł. Zielona Góra, tel. 0603/89-46-37 
O  KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, cena • 

1.500 zł, PS ONE 500, Game Boy kolor, cena • 
240 zł, gwarancja, oryginalne gry na PS II: Ridge 
Racer V, NBA Live 2001, D inosaur Disney, Street

Prime 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 KUPIONEGOMONTUJEMY KOMPUTERYuomputers w  d o w o l n e j  k o n f ig u r a c j i .
DOWÓZ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE

! ! ! GRATIS ! M «PN - PT 10.00 -18.00 TEL./FAX:(071)34 152 85 
SOBOTA 10.00 -13.00 TEL/FAX (071) 78 333 04 
ul.PRĄDZYŃSKIEGO 31 WROCŁAW 
e-mail: prime@poland.com tel kom. 0606 49 40 10

Dyski twarde:
HDD 20 GBATA100 
HDD 30 GB ATA100

ZESTAWU KSIĄŻKA DO 
WINDOWS GRATIS

OFERTA SPECJALNA:
oxa

L e k m ^ r k

SEIKOSHA

MONITOR LIKOM 17” 0.25 
420,- MONITOR LIKOM 17”
510,-M O N ITO R  LIKOM 15” OŚD 

RIVA TNT2 M6432MB 185,- MONITOR CTX PR705F 17”

950,- DRUKARKA HP 640C 
830,- LEXMARK Z32 
620,- DIMM 64 MB SDRAM 

1390,- DIMM 128 MB SDRAM

370,-
399,-
90„-
165,-

ZESTAWY OBJETE SĄ 24/36 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ

IB M

“LION”
ATHLON THAND. 1000 MHz 

ECS  KT7VZA 266 Mhz ATX ATA100 .
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 KV 90  

CD ROM 52X, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

c e n a :2.680,-

“ P U M A ”
AMD DURON 750 MHZ 

ECS KTV7ZA 266 Mhz ATX ATAIOO 
RAM 64 MB DIMM 

HDD SEAGATE 20 GB ATA 100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP, 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
CD ROM 52X LG 

FDD 1,44 MB.
GŁOŚNICZKI AKTYWNE < 

OBUDOWA MIDITOWER ATX *J 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD *]►»

CENA: 1.800,- ^

“ JA G U A R ”
AMD DURON 800 MHZ 

ECS KTV7ZA 266ATX ATA 100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 20,4 GB ATA 100 
RIVA TN T2M 64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 k V90 

CD ROM 52x, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA: 2.040,- w**
m -

“ G E P A R D ”
INTEL PENTIUM III 866 MHZ 

VIA BX100/133 MHZ ATXATA100 
RAM  128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 
RIVA TNT2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 KV 90  

CD - ROM X  52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX < 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD ldjL>
CENA: 2.735,-

* RATY ROZŁOŻONE NA 24 MIESIĄCE.
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POGOTOWIE KOMPUTEROWE 
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OP002838

Fighter 3, Drive Emotion Type-S, w  cenie od 140 
z ł . ., tel. 0601/93-35-44 84015511

O  KONSOLA SONY PLAYSTATION II fab ryczn ie  
nowa, m o iliw ość  przerobienia • 1.490 zł. W sprze
daży ta k ie  używane PS li oraz nowe akcesoria 
(memory 8 MB, A ction  II, p ilo t 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 nowa,, zapakowana, • 
1.450 zł. Kłodzko, tel. 074/865-50-49,0602/83=70-71 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II przerobiona NE02, peł
ne okablowanie, Dual Shock, 4 CO z grami, • 1.750 zł. Legni
ca, tel. 0604/87-21-21
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, zapakowana, ak
cesoria, DVD, • 1.380 zł. Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/ 
83-06-25
KONSOLA SONY PLAYSTATION II mało używana, kpi., ka
ble, dżojpad, możliwość odtwarzania DVD, karta pamięci, 
podstawka pod konsolę, pilot do DVD, kierownica (na gwa
rancji) gratis, • 1.650 zł. Wrocław, tel. 398-36-57 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, z możliwością 
przerobienia, okablowanie, dual shock, - 1.450 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-70-01
KONSOLA SONY PLAYSTATION II, -1.400 zł. Zielona Góra, 
tel. 0607/76-93-01
KONSOLA SONY PLAYSTATION II, 2001 r., nowa, nieuży
wana + 2 płyty CD, -1.400 zł. Jędrzejów, tel. 077/415-66-08, 
0602/83-19-63
KUPIĘ CD-ROM w atrakcyjnej cenie. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
KUPIĘ CD-ROM x2, x4 lub inny, sprawny. Wrocław, tei. 0503/ 
89-34-92
KUPIĘ DRUKARKĘ PANASONIC kx-p6500, laserową, 
uszkodzoną na części. Góra, tei. 0607/54-11-55 łub 0600/ 
15-65-74
KUPIĘ DYSK STARTOWY KICK START do Amigi, -1.000 zł. 
Wrocław, tei. 071/329-28-69
KUPIĘ DYSK TWARDY o pojemności do 2,5 GB. Blachow
nia, woj. częstochowskie, tel. 0502/16-91-74 po godz. 15 
KUPIĘ DYSK TWARDY 6.4 -10 gb - do 280 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-81-59
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyżej 1:7 GB. Wro
cław, tel. 368-75-88,0602/66r49-88,0503/86-40-86 
KUPIĘ GRY I PROGRAMY NA PC składanki/Wrocław, tel. 
0609/49-44-35
KUPIĘ KAMERĘ INTERNETOWĄ na złącze usb, ze sterow
nikami. Wrocław, tel. 0501/22-40-28 
KUPIĘ KARTRIDŻE zużyte do drukarek atramentowych Hew
lett-Packard, Lexmark, Canon, Epson • 27 zł/szt. oraz zużyte 
tonery do Hewlett-Packard -10-11 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/ 
60-83-59, 312-42-84
KUPIĘ KOMPUTER każdy. Wrocław, tel. 071/365-56-67 
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM III lub IV, nowy, okazyjnie. 
Prudnik, teł. 0502/65-85-19
KUPIĘ KOMPUTER PC klasy Pentium • do 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/344-81-35
KUPIĘ KONSOLĘ SEGA DREAMCAST do 400 złr  możliwy 
dojazd. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 z okolic Gło
gowa, do 330 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION lub PS ONE, może 
być z wyposażeniem dodatkowym. Legnica, tel. 076/ 
866-46-74, 0607/83-06-25
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION z osprzętem, do 600
zł. Wrocław, tei. 0609/49-44-35
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 7502, 9002, PS
ONE, Dreamcasta, mogą być nieprzerobione. Wrocław, tel.
0503/85-46-88
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION przerobioną, z peł
nym okablowaniem. Wrocław/teł. 0609/39-90-87 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION nowszy model • do 
280 zł, starszy model • do 230 zł, możliwy dojazd. Wrocław, 
tel. 0607/77-93-56
O  KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II mogą 

być uszkodzone. Również P laystation I • ty lko  
u szkod zon e . W roc ław , te l. 0604/85-52-26 
80008661

KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II nową z osprzę
tem, najchętniej przerobioną do 1.200 zł. Świdnica, tel. 0600/ 
13-67-57
KUPIĘ MONITOR HIGHSCREEN MS 219,1999 r. kolorowy, 
niezniszcżóny, do 1.200 zł. Chojnów, tel. 076/818-64-00 
KUPIĘ MONITOR SONY 17 cali, cyfrowy, kineskop Sony Tri
nitron, najwyżej 2-letni - do 500 zł. Wrocław, tel. 0602/48-74-86 
KUPIĘ NAGRYWARKĘ TEAC CD-W58E okazyjnie, nową lub 
na gwarancji, w cenie do 350 zł. Brzeg, tel. 077/444-02-58 
KUPIĘ NOTEBOOKA 800 MHz, w cenie do 4.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/34-31-72
KUPIĘ NOTEBOOKA okazyjnie, do 1.500 zł. Wrocław, tei. 
Ó603/10-31 -00
KUPIĘ NOTEBOOKA od Pentium 100 w górę. Wrocław, tel. 
353-86-43, 0501/28-38-83
KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ PENTIUM kartę graf. 1 - 2 MB. kar-
tg muz. Wrocław, tel. 071/352-94-74
KUPIĘ PROCESOR PENTIUM III 533 INTEL magistrala 133,
najlepiej slot 1 (może być FC PGA), do 400 zł. Polanica Zdrój,
tel. 074/869-03-25,0608/74-74-23
KUPIĘ PROCESOR PENTIUM III 533 FSB133, SLOT1, może
być FC-PGA - do 430 zł, Pentium III 667 FSB133 i Pentium III
733 - do 500. zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-03-25, 0608/
74-74-23
KUPIĘ PROGRAMY NA PC Windows 98*. Norton, Word, 
Exceł, ACDSEE, z licencją. Legnica, tel. 076/850-61-86,0604/ 
47-31-57
KUPIĘ TUSZE DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD oraz 
Lexmark, oryginalne. Wrocław, tel. 0503/67-36-69 
KUPIĘ ZASILACZ DO DRUKARKI Hewlett-Packard DJ 660C 
oraz DJ 500. Wrocław, tel. 071/346-47-80

T.REX
•  kom putery, a k ce so ria  S
•  skup -sp rzedaż-kom is  |
•  IBM - tan ie  zestaw y, o 

zam iana kon figu racji

tel. 343-00-83 
316-56-64, wieczorem

W rocław, ul. W ita S tw osza  3 
(od 1200 do  1700) 

www.trex.com .pl,trex@online.pl

SERWIS KOMPUTEROWY
NAPRAWA KOMPUTERÓW 
DRUKAREK, MONITORÓW 

TEL. 321 99 38, 0605 57 26 41
CJP010812'

O  MONITOR : Goldstar 17" - 520 zł, Siemens 17" - 
550 zł.E izo  17" • 320 zł, Sony 17" • 470 zł, Hyun
dai 17" • 470 zł, CTX 17" - 450 zł, Belinea 17" • 
380 zł, Nokia 17" - 380 zł, Mag 17" • 370 zł, Escom 
17" • 380 zł, Acer 17" - 350 zł, Tatung 15" • 320zł, 
Hlghscreen 15" • 300 zł, PC Color 15" - 320 zł, 
PrWileg 15" - 310 z ł. , Proview 15" • 320 zł, gwa
rancja, Legnica, tel. 076/862-36-83,0601/97-43-25 
84015701

O  MONITOR Acer 15" • 280 zł, Wisdom 15" • 250 zł, 
Samsung • 300 zł, Smile 15" - 310 zł, Siemens 
15" - 320 zł, Dell 15" - 310 zł, IMB 15" - 320 zł, 
Belinea 15" - 280 zł, Philips 15" - 330 zł, Multi- 
sync 15" - 320 zł, Peacock 15" - 320 zł, Axion - 
320 zł CTX15" - 310 zł, Yakumo 15" - 320 zł, Pac- 
kard. Bell • 340 zł, gwarancja, Legnica, tel. 076/ 
862-36-83,0601/97-43-25 84015691

MONITOR 15", cyfrowy, OSD, - 220 zł. Chojnów, tel. 076/ 
818-79-30
MONITOR kolorowy, 14', 800 x 600 - 110 zł, procesor Pen
tium Cyrix 166-50 zł, karta dźwiękowa - 25 zł. Jeszkowice, 
tei. 071/318-04-26
MONITOR 15", stan b. dobry, • 200 zł. Kępno, tel. 0608/ 
05-79-18
MONITOR 15*, cyfrowy, stan b. dobry ♦ filtr, - 250 zł. Lubin,
tel. 076/847-21-08 po godz. 20,0600/38-67-91 -
MONITOR 15", cyfrowy, - 200 zł. Międzygórze, tel. 074/
813-52-39 po godz. 17,0607/53-64-52
MONITOR 17”, kineskop Sony trinitron, • 400 zł. Oleśnica,
tel. 071/398-17-48,0605/21-58-13
MONITOR 17", cyfrowy, OSD, zadbany, stan b. dobry, - 495
zł. Wrocław, tel. 0502/45-00-46
MONITOR 17", - 300 zł. Wrocław, tel. 071/788-79-94
MONITOR 17", cyfrowy, mało używany, stan b. dobry - 380 zł,
monitor 15", cyfrowy, OSD, prawie nowy, stan b. dobry-310
zł. Wrocław, tel. 346-25-99
MONITOR 14,15 i 17" - od 150 zł. Wrocław, tei. 0604/0846-42, 
0501/55-97-22 po godz. 16
MONITOR 14" analogowy, SVGA, -150 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
60-83-89
MONITOR 15", cyfrowy, stan b. dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0501/34-68-86
MONITOR 15", cyfrowy, - 225 zł. Wrocław, tel. 0504/95-89-21 
MONITOR 15" - 200 zł, 17" - 250 i 300 zł. Wrocław, tel. 
360-83-01
MONITOR 17" cyfrowy, kineskop Sony Trinitron, na gwaran
cji, - 490 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/ 
15-50-90
MONITOR 20” gwarancja, - 800 zł, Wrocław, tel. 071/ 
357-93-64
MONITOR 17", SVGA, kolorowy, cyfrowy, - 560 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-30-68
MONITOR 15", 1998 r. cyfrowy, funkcje na ekranie • 330 zł 
oraz drugi 17" - 570 zi, gwarancja. Wrocław, tel. 351-77-57, 
0501/00-78-81
MONITOR AT&T 15", 1995 r. cyfrowy, stan b. dobry, - 27Ó zł. 
Wrocław, tei. 372-64-11 rano
MONITOR BELINEA 21" OSD, kineskop Sony Trinitron, • 900 
zł. Lubin, tel. 076/846-74-37
MONITOR BELINEA 17" cyfrowy, maks. rozdz. 1600x1200, 
1998 r., OSD, kineskop Panasonic, stan idealny, możl. spraw
dzenia, - 530 zł. Wrocław, tel! 0607/49-27-52 
MONITOR BELINEA 15", 1998 r. OSD, cyfrowy, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0501/34-68-86
MONITOR COMPA019" OSD, cyfrowy, 2000 r„ stan idealny, 
- 900 zł. Wrocław, tel. 0504/95-89-21 
MONITOR COMPAO 17", OSD, Trinitron, wysokie parame
try, stan idealny - 640 zł. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
MONITOR COMPA015", 1998 r. OSD, cyfrowy, stan b. do
bry, - 330 zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-89 
MONITOR COMPAO V75,1999 r. TĆO 95,17", plamka 0,26, 
1280x1024, stan dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 0502/33-68-58 
MONITOR CTX, 1996 r. 17", cyfrowy, OSD, stan b. dobry, - 
590 zł. Wrocław, tel. 0502/45-00-46 
MONITOR DAEWOO 17" OSD, cyfrowy, stan b. dobry, - 630 
zł. Lubin, tel. 076/846-74-37

t  7h p  \

DRUKAREK, MONITORÓW , 
K O M PU TER Ó W  nm„ J

SZUKASZ 
drukarki lub monitora DZWOŃ

I  Wrocław, ul. Trwała 1, tel.071/783-76-421 
v  0-601 70 54 03 od 9.oo do 18.oo J

MONITOR DAEWOO 15", cyfrowy, stan b. dobry, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/327-46-99
MONITOR DAEWOO 15", - 300 zł. Wrocław, tel. 350-02-34, 
0502/39-34-94
MONITOR DAEWOO CMC 902 D, 2000 r. 19", na gwarancji, 
plamka 0,26, stan b. dobry, - 970 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
33-68-58
MONITOR DELL 15" kineskop Sony Trinitron, gwarancja, stan 
b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 
0501/15-50-90
MONITOR EIZO 20" kineskop Sony, stan b. dobry, • 750 zł. 
Wrocław, tel: 0501/34-68-86
MONITOR GOLDSTAR 14", SVGA, kol., stan b. dobry, do
datkowo: szyba ochronna, stelaż do mocowania kartek z boku 
-180 zł. Strzegom, tel. 074/855-09-77 '
MONITOR HIGHSCREEN 1585 P 15", cyfrowy, wyświetlacz 
LCD, - 220 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
MONITOR HIGHSCREEN 17" OSD, cyfrowy. 1600x1280, - 
530 zł. Wrocław, tel. 0504/95-89-21 
MONITOR HIGHSCREEN 17", multimedialny, - 450 zł. Wro
cław, tel. 339-21-06
MONITOR HIGHSCREEN 1024 LE, 1995 r. 14", VGA, koloro
wy, - 85 zł. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
MONITOR HIGHSCREEN, 1998 r.17", cyfrowy, multimedial
ny, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/339-21-06 
MONITOR KFC 15" cyfrowy, mało używany, plamka 0.24, z 
filtrem, kinescop NEC, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/328-98-12, 
0502/14-92-36
MONITOR LICOM FUTURA L7031 17", plamka 0.28. roczny. 
2 lata gwarancji, kupiony w Legnicy, stan idealny, - 700 zł lub 
zamienię na 15", używany, cyfrowy + 500 zł dopłaty. Legnica, 
tel. 0502/62-46-76
MONITOR LIFETEC 17", 4-letni, rozdz. 1024 x 768, 80 Hz, 
stan idealny, - 460 zł. Wrocław, tel. 0607/72-63-79 
MONITOR LIFETEC 17" kineskop Panoasonic, OSD na ekra
nie, na gwarancji, - 530 zł. Wrocław, tel. 0501/81-15-38 
MONITOR MAG 15" cyfrowy, na gwarancji, - 280 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
MONITOR MITSU 14" -140 zł. Wrocław, tel. 0606/69-47-28 
MONITOR NEC FE 700 Multisync, TCO 99. płaski kineskop, 
OSD, nowy (kupiony w 02.2001 r.), plamka 0.25, na gwaran
cji, - 990 zł. Wrocław, tel. 348-24-50,0606/22-69-94 
MONITOR PEACOCK 15", 1024 x 768, OSD, - 370 zł. Wro
cław, tel. 355-56-14
MONITOR PROVIEW 15", cyfrowy. OSD, - 310 zł. Dzierżo
niów, tel. 0502/40-96-80
MONITOR PROVIEW17" data prod. 11.1999 r., cyfrowy, osd, 
maks. 1200x1600, multimedialny, mikrofon, wyjście na gło- 
śniki, - 500 zl. Świdnica, tel. 074/853-75-60.0608/32-07-64 
MONITOR ROYAL 19", 1998 r. cyfrowy, maks. rozdz. 
1600x1200,75 Hz, OSD, stan idealny, - 930 zł. Wrocław, tel. 
0503/54-27-95
MONITOR SAMPO 17", 2000 r. cyfrowy, OSD, 1600x1200, 
kineskop Panasonic, stan idealny, - 590 zl. Wrocław, tel. 0607/ 
49-27-52
MÓNITOR SAMSUNG 15", mało używany, stan b. dobry, • 
230 zł. Długołęka, tel. 071/315-20-55 
MONITOR SIEMENS 14". kolorowy, -160 zł. Dzierżoniów, tel. 
0502/40-96-80
MONITOR SIEMENS 15" LCD wyświetlacz ciekłokrystalicz
ny, ręczny, menu na ekranie, • 2.300 zł. Lubin, tei. 076/ 
846-67-46,0608/76-90-05
MONITOR SIEMENS 17" cyfrowy, na gwarancji, stan b. do
bry, -400 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17,0501/ 
15-50-90
MONITOR SIEMENS-NIXDORF 17". cyfrowy, - 380 zł. Wro
cław. tel. 071/783-76-42 w godz. 12-18 
MONITOR SIEMENS-NIXDORF MCM 1703 NTD, 1997 r. 
1600x1280,1280x1024,75 Hz, - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
33-68-58
MONITOR SONY Trinitron, 17", • 400 zł. Oleśnica, tei. 0605/ 
21-58-13
MONITOR SONY 15", na gwarancji • 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-15-38

SKUP, SPRZEDAŻ, 
ZAMIANA ° r o u m

-  K O M P U T E R Y  P C , N O T E B O O K I
-  M O N IT O R Y , D R U K A R K I, A K C E S O R IA

(071)3482450,0606226 994
komputerczesci@poczta.onet.pl

O  MONITOR TAXAN Ergovision 730,17", multime
dialny (głoiniki, wyjście słuchawkowe, mikro
fon), OSD (funkcje na ekranie), cyfrowy, TCO 95, 
stan b. dobry, gwarancja 6 miesięcy, faktura VAT 
• 580 zł (brutto). W sprzedaży również inne moni
tory, 15", 17" i 20", w atrakcyjnych cenach. „PRO- 
GRES-KOMPUTERY”, Wrocław, ul. Tęczowa 7, tel. 
071/342-80-63,0501/15-50-90 80009001

MONITORY cyfrowe, prod. zachodniej, uszkodzone, 15", 17", 
nowej generacji, • 100 zł. Głogów, tel. 0601/85-58-45. 
MONITORY t4,15", cena od 170 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
MONITORY 14,15 i 17", ceny od 150 zł/szt. Wrocław, tei. 05021 
37-74-17
O  MONITORY KOLOROWE i monochromatyczne • 

skup, sprzedaż, serwis. T.J. Computer, Wrocław, 
ul. Tęczowa 57, tel. 071/342-70-41 wewn. 300, 
0502/04-13-01 84014981

O  MONITORY KOLOROWE od 9 do 21" • skup, 
sprzedaż, naprawy. Gwarancje, faktury VAT. Np. 
monitor kolorowy, cyfrowy, 15" • 300 zł z VAT-em; 
kolorowy, cyfrowy, 17" - 380 zł z VAT-em. Wro
cław, ul. Trwała 1, w godz. 12-18, tel. 071/ 
783-76-42,0601/70-54-03 81010171

MYSZKA MICROSOFT z multimedialnym pokrętłem - 30 zł. 
Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
NAGRYWARKA LG CD nowa, nie używana, na gwarancji, - 
450 zł. Ciepłowody, tel. 074/810-32-61 po godz. 15 
NAGRYWARKA SONY 12x, 8x, 32x, - 750 zł. Wrocław, tel. 
0606/89-39-65
NAGRYWARKA TEAC W512EB 12 x10 x32, nowa, gwaran
cja. - 720 zł. Legnica, tei. 076/854-97-77 
NAGRYWARKA TEAC SCSI x3/x24, sterownik SCSI Aculo- 
gic - 390 zł (razem). Wrodaw, tel. 0502/31 -63-84 
NAGRYWARKA YAMAHA 4x/24x, SCSI, - 320 zł. Kłodzko, 
tel. 0603/78-54-99
NOTEBOOK, - 5.000 zl. Wrocław, tel. 0606/85-40-62 
NOTEBOOK IBM 12", HDD 1 GB, CD-ROM, -1.860 zł. Wro
cław, tel. 0608/30-37-66
NOTEBOOK Compaq Contura 420 CX, kolorowa matryca, 
HDD 250 MB, FDD 1.44 MB, 2 x PCMCIA, 8 MB RAM, Win
dows 95, bateria, zasilacz, torba, CD-ROM zewn, - 1.250 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-93-99
NOTEBOOK COMPAO PRESARIO 400 ADM RAM 192 MB, 
CD, DVD, karta grafiki 3D ATI Rage 8 MB, modem, HDD 4,2 
GB, karta muzyczna Sound Blaster, USB, PCMCIA, FDD 3,5",
- 4.200 zł. Wrocław, tel. 0502/33-76-37 .
NOTEBOOK, 1999 r. uszkodzony, -1.800 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/644-26-05
NOTEBOOK 386SX Zenith, 8 mb ram, hdd 120 mb, fdd, łado
warka i zasilacz, - 250 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 8 mb ram, hdd 320 mb, mono, uszkodzona 
stacja fdd, brak zasilacza, baterii, sprawny, -190 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-93-90
NOTEBOOK 486DX COMPAO LTE ELITE kolorowa matry
ca, 8 MB RAM, HDD 510 MB, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, 
Win’95. Word. Excel, stan bateri b. dobry, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 793-45-56
NOTEBOOK 486DX/25 HDD 42 MB, FDD 1.44 MB, 1 MB 
RAM, LCD mono 29 cm, zasilacz, akumulator, duży gabaryt, 
możliwość rozbudowy - 550 zł, pamięć DIMM 64 MB (2 x 32) 
-180 zł. Legnica, tel. 076/862-35-74 
NOTEBOOK 486DX2/66 kolorowa matryca, 8 MB RAM, HDD 
320'MB, 2 x PCMCIA, FDD 1.44 MB, karta graficzna, karta 
muzyczna, modem zewnętrzny, zasilacz, - 850 zł. Wrocław, 
teł. 071/322-37^67,0601/78-51-55 
NOTEBOOK 486DX4 COMPAO aktywna kolorowa matryca, 
8 MB RAM, HDD 500 MB, track bali, FDD 1.44 MB, Wm’95, 
stan idealny, - 970 zł. Wrocław, tel. 0604/88-52-29 
O  NOTEBOOK 486DX4/75 SIEMENS matryca kolo

rowa 11" TFT, HDD 800 MB, 20 MB RAM, karta 
muzyczna, podczerwień, 2 x PCMCIA, bateria, 
zasilacz, torba, gwarancja • 890 zł. Notebook Pen
tium 166 MMX, kolorowa matryca 12.1 "TFT, HDD 
2.1 GB, 40 MB RAM, CD-ROM, FDD 1.44 MB, ba
teria Li-on stacja dokująca, zasilacz, torba - 2.290 
zł. „PROGRES-KOMPUTERY", Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63 w godz. 11-17, 0501/15-50*90 
01026291

NOTEBOOK 486DX4/80 8 MB RAM, 500 MB, HDD, koloro
wy, CD ROM zewnętrzny - 1250 zł. Wrocław, teł. 322-20-18, 
0503/67-75-02
NOTEBOOK PENTIUM 100 HDD 1 GB. FDD, CD-ROM x 16, 
kolorowa matryca, amerykański układ klawiatury, - 1.400 zł. 
Wrocław, tel. 0607/55-59-27
O  NOTEBOOK PENTIUM 120 INTEL 120 MHz, To

shiba, HDD 1,3 GB, 48 MB RAM, FDD 1,44 MB, 
karta grafiki, karta muzyczna, głośniki, matryca 
aktywna TFT 11.3", port podczerwieni Irda, 2 x 
PCMCIA, - 1.400 zł. Lubin, tel. 0503/02-33-31 
84015931

O  NOTEBOOK PENTIUM 120 INTEL 120 MHz, To
shiba, HDD 1.3 GB, 16 MB RAM, FDD 1., 44 MB, 
karta grafiki, karta muzyczna, głośniki, matryca 
aktywna TFT 11.3", port podczerwieni IRDA, 2 x 
PCMCIA, - 1.200 zł. Lubin, tel. 0503/02-33-31 
84015941

NOTEBOOK PENTIUM 12Q IMB THINKPAD 760, MB 160 
RAM, HDD 1 GB, karta muzyczna, FDD, aktywna matryca 
12" TFT. -1:300 zł, Wrocław, tel. 071/3*1-46-97 
NOTEBOOK PENTIUM 120 CALlFORNIA ACCESS, 1999 r. 
cena 4.800 zł, notebook Pablo .12, procesor Intel Pentium 120
- 1863 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66
O  NOTEBOOK PENTIUM 133 MMX INTEL HP Omni-

N ASCOM, tel. 071/351 -55-49 ^
tel. kom . 0-605 050 127 

Rozbudowa, skup i sprzedaż 
podzespołów i komputerów.

Notebooki - serwis, skup i sprzedaż

book 2000, HDD 2.1 GB, 32 MB RAM, FDD 1.44 
MB, karta grafiki, karta muzyczna, głośniki, ma
tryca aktywna TFT, port podczerwieni IRDA, 2 x 
PCMCIA, zasilacz, torba, ciemny, • 2.200 zł. Lu
bin, tel. 0503/02-33-31 84015951

NOTEBOOK PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, 2,1 HDD, CD 
ROM, kolorowy, cena 2500 zi. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/ 
67-75-02
NOTEBOOK PENTIUM 233 MMX 32 mb ram, hdd 1gb, 13.3" , 
tft, pełne wyposażenie, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 387-09-34 
NOTEBOOK PENTIUM II233 COMPAO Armada 1700,64 MB 
RAM, 3 GB HDD, matryca 12" kolor, zasilacz i głośniki, uży
wany 1 rok, stan idealny, możliwa faktura Vat, - 2.650 zł. Wro
cław, tel. 353-86-43,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM I I300 COMPAO Armada 1700,6 GB 
HDD, 160 MB RAM, CD x 24, FDD 1,44 MB, matryca 14,1 
TFT, fax modem, JR, wbudowany zasilacz i głośniki, bateria 
Li-ON, WIN ME, roczny, stan idealny, możliwa faktura Vat, - 
3.650 zł. Wrocław, tel. 353-86-43,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM II 333 TOSHIBA Sateiland 4060 x 
CDT, 4,1 GB HDD, 64 MB RAM, CD x 24, matryca 14,1", 
bateria Li-ON, fax modem, 2 x PCIMCIA, JR, FDD, WIN ME, . 
głośniczki, zasilacz, stan b. dobry, możliwa faktura Vat, - 3.800 
zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM I I400 Compaq Armada 1500c, Cele
ron, 64 mb ram, hdd 4.3 gb, ekran 12.1” tft, cd-rom, fdd, stan 
idealny, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 0604/86-85-21 
NOTEBOOK PENTIUM II 400 AMD K6-2 14.1" TFT, HDD 6 
GB, 64 MB RAM, CD-ROM, FDD, modem, VGA 4 MB, gwa
rancja, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w godz. 11-17, 
0501/15-50-90
NOTEBOOK PENTIUM II 500 PRO 4200 TOSHIBA SATEL- 
LITE PRO Celeron 550, HDD 5.6 GB, 64 MB RAM, FDD, 
DVD-ROM, modem V90, torba, stan idealny, - 4 .700 zł. Świd
nica, tel. 0609/40-20-94 ‘
NOTEBOOK PENTIUM II 500 ARISTON 8620 Celeron 500. ■% 
matryca 12,1 TFT, 6,GB, 32 MB, CD, faxmodem, na gwaran
cji, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/87-44-46,0601/75-67-63 
NOTEBOOK PENTIUM II 500 GTX AMD K6-2,128 mb ram, 
hdd 20 gb, 12,1" tft, pełne wyposażenie, - 4,000 zł. Wrocław, 
tel. 387-09-34
NOTEBOOK PENTIUM I I550 HDD 10 GB, pełna opcja, 13", 
w kartonie, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 0501/34-31 
NOTEBOOK PENTIUM I I700 TOSHIBA Celeron, 64 Mb RAM,
HDd 10 GB, DVD, modem 56, TFT 13,3", 4 NB SDRAM. nowy, 
na gwarancji, w kartonie, - 5.300 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30, 
0602/17-14-43
NOTEBOOK PENTIUM III Dell Inspiron 5000e, 128 mb ram,
15.1" tft, 16 mb grafika, cd-rom, fdd, modem, usb, 5-miesięcz- 
ny, torba, jak nowy, - 5.900 zł. Świdnica, tel. 0605/55-78-78 
NOTEBOOK PENTIUM III 500 HP Omnibook, 14.1" TFT, HDD 
6 GB, 64 MB RAM, VGA 8 MB ATI, DVD, FDD, modem, torba, 
gwarancja, stan idealny, • 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63 w godz. 11-17, 0501/15^50-90 
NOTEBOOK PENTIUM III 600 COMPAO ARMADA E500128 
MB RAM, 13,3 TFT, 7 GB HDD, CD-ROM, flop, fax-modem, 
stan b. dobry - 5.200 zł. Wrocław, tet. 0603/53-90-90 .
O  NOTEBOOKI: Toshiba Pro 4200,2000 r.f Pentium 

III 500 MHz, 14.1", aktywna matryca, 128 MB RAM,
HDD 6 GB, fax-modem - 5.700 zł. IBM Pentium III 
500,128 MB RAM, HDD 12 GB, 13.3 matryca ak
tywna • 5.700 zł. Toshiba P1120,24 MB RAM, HDD 
1 GB - 1.600 zł. Wrocław, tel. 0608/33-89-68 
80009021

O  NOTEBOOKI - SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA : 
Pentium 166 • 2.200 zł; Pentium 166 ♦ LCD 13.3"
• 2.400 zł; Pentium II233,100 MB RAM - 3.100 zł; 
Pentium II 366 - 3.900 zł; Celeron 500 - 3.700 zł; 
Pentium III 600 • 5.800 zł; Pentium 1111000 MHz (1 
GHz) - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-04-89 
02021421

NOTES ELEKTRONICZNY CASIO, 128 kB, dużo funkc; <■ 
gwarancja, zapakowany, - 220 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
832-35-08
NOTES ELETRONICZŃY CASIO 64 kB, Digital Diary SF 
4600B, instrukcja w j. polskim, • 50 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
865-50-49,0602/83-70-71
OBUDOWA mini tower, at *  stacja fdd 1.44 mb + uszkodzony 
cd-rom x32, - 80 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-81-59 
OBUDOWA at, mini tower, big tower, z uszkodzonym zasila
czem, - 20 zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
OBUDOWA MINI TOWER ATX na gwarancji, -150 zł. Legnic 
ca, tel. 0603/51-07-41
OBUDOWA AT prawie nowa, biała, niebieskie przyciski, er
gonomiczna, z FDD 1.44 MB, - 70 zł. Wałbrzych, tel< 0502/ 
94-50-55
OBUDOWA AT i ATX - 40-150 zł/szt., płyty główne Pentium 
(oprócz MMX), ceny 7-120 zł, procesory w cenie 10-120 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-47-58
OBUDOWA AT, mini, midi oraz big tower - 30-50 zł, napęd 
Magneto Optic SCSI 210 MB, -150 zł. Wrocław, tel. 348-24-50, 
0606/22-69-94
OBUDOWA ADAXATX, -150 zł. Wrocław, tel. 0601/70-34-29 
OBUDOWA PC z zasilaczem od 40 do 50 zł. Wrocław, tel. 
322-20-18, 0503/67-75-02
OBUDOWY desktop, at, sprawne, - 30 zł. Świdnica, tel. 074/ 
853-75-60, 0608/32-07-64
PAMIĘĆ RAM 32 MB, - 80 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-81-59 
PAMIĘĆ RAM 32 MB ps/2,2x16. mb, edo, -110 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/732-81-59
PAMIĘĆ RAM SIMM 4x8 MB, • 100 zł. Chojnów, tel. 0601/ 
06-49-59
PAMIĘĆ RAM ram 8x1 mb, 30 pin • 25 zł, 4x1 mb, 30 pin -15 
zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97
PAMIĘĆ RAM Dimm 64 MB (2'x 32), -'180 żł. Legnica, teL 
076/862-35-74
PAMIĘĆ RAM SIMM 32 MB, 4 x 8  MB - 25 zł/szL Legnica, tel. Ł  
076/722-78-02 wieczorem ‘ “
PAMIĘĆ RAM 64 MB RAM, - 70 zł. Lubin, tel. 076/847*21-08 
po godz 20,0600/38-67-91 '

RATY BEŻ ODSETEK!!!
W E W ROCŁAW IU JEDYNIE W  PC-LO TUS
KUP NA RATY KOMPUTER NOW Y LUB UŻYWANY, NIE PŁAĆ ODSETEK III 

Z M O D E R N IZ U J  S W Ó J  K O M P U T E R , N IE  P ŁAĆ  O D S ETE K  III 
KUP LEPSZY MONITOR. DRUKARKĘ CZY COŚ INNEGO, NIE PŁAĆ ODSETEK III

LOTUS PROMOCJA 
DURON 700 

MB ECSKT133 
64 MB PC 133 

HDD 10 GB 
SVGA16MB 
CD LG x52 

MONITOR KOLOROWY 14' 
CENA: 1.900 zł

LOTUS GAMES
DURON 750 

MB ECSKT133 

64 MB PC 133 
HDD 20 GB 

RIVA TNT2 M64 32 
CD LG x52

CENA: 1.800 Zł

LOTUS GAMES II
DURON 800 

MB ECSKT133 
128 MB PC 133 

HDD 20 GB 
GEF0RCE2 MX 32 MB 
DVD LG 12+SB LIVE!

CENA: 2.290 zł

NOWE 
MONITORY 14”
KOLOROWE 
SVGALRNIMPRII

390:!!!
ODSETKI W INNYCH 

SKLEPACH: 230 zł

ODSETKI W INNYCH 

SKLEPACH: 218 zł

ODSETKI W INNYCH

SKLEPACH: 277 zł

ORAZ INNE 
OKAZJE

ODSETKI U NAS: 0 ODSETKI U NAS: 0 ODSETKI U NAS: 0 ZADZWOŃ!!!
D A N E  D LA  O K R E S U  K R E D Y TO W A N IA  10 M IESIĘCY, B E Z  P IE R W S Z E J W PŁATY

PRZYJMUJEMY STARE KOMPUTERY W ROZLICZENIU II!
SKUPUJEMY UŻYWANE 

KOMPUTERY, PODZESPOŁY 
ORAZ NOTEBOOKI III GOTÓWKA

ZAPRASZAMY DO NOWEGO SALONU KOMPUTEROWEGO!

u, WYŚCI <3 OWA 5 8
obok autokomisu ROCAR tel/fax 3 3 9  8 9  7 6

b o c z n a  ul. L e g n ic k ie j I

t e l .  3 5 1  7 8  3 2 ,  t e l / f a x  3 5 1  7 8  2 9 ,  w w w . p c l o t u s . c o m . p l  
e -m a il  p c lo tu s @ p c lo tu s .c o m .p l

y lP U T E R O V
KOMPUTERY NA TELEFON

ZAPEW NIAM Y TRANSPO R T NA TERENIE  DOLNEGO ŚLĄSKA 
S przed aż ra ta lna  -  podpisan ie ! u m o w y  u K lie n ta . 

D o w o lna  k o n fig u ra c ja , akceso ria .
Każdy zestaw  zaw iera: stację dyskietek, obudowę ATX, 

myszkę, klaw iaturę, g łośn ik i 100W  PMPO, 
tel. 071/795-10-44, o d  10 d o  18 pędkładkę pod myszkę.

0-601 581 4 76  (Ś ro d a  Ś lą s k a ) Zestawy obję te  s ą  2-le tn ią  gwarancją.
0-601 862 973  (W ro c ła w ) ce ny  z a w ie ra ją  22% v a t

S P Ó Ł K A  C Y W IL N A  
ul. Strzegomska 11 
55-320 WILCZKÓW

zestaw 
procesor 
pamięć 
dysk twardy 
cd-rom 
płyta główna 
karta muzyczna

*  . i s t u m
Duron 650 MHz C*l«Oh700MHz

■ 2 p w i g i p
-  Ouron 800MHz A iH oniG Kzi

64 MB DIMM - 64 MB DIMM 128 MS DIMM 256 MB DIMM
10 GB ...M M 20GB \ 40GB
5QX ' 50*... - OVD-ROM- DVD-ROM

m  KT133AGPx4______ ;:<..:::.VIA693AGPjc2 '.:.^ : KT133ĄGP* 4 Kt133AG P*4v
AC 97 AC 97 , SBUve .

cena
rato (M  wl»».|

1.470,- 1.740r  2.120,- 3.200,- 
62r  73r  S9r  134r

Monitory!
15"HMsion S 8 Q , - P H I L I P S  1Q5S 690,-; 17"HIVISION

m i i
820, i 1T  PHILIPS 1Q7S ~ 1100,-1|
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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: ELZAB, POSNET

od 799 zl netto
OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

S i > R 7 F i l A ł  DOWÓZ I INSTALACJA U K L IEN TA -G R A TłS lR  
' TANIE, UŻYWANE KASY Z GWARANCJA® " 1K i  : WSZYSTKIE USŁUGI, FISKAL1ZACJA - GRATKI A

^ S t jW ^ O S A Ż E N IE  SKLEPÓW, OPROGRAMOWANIE, INSTALACjfei X 
11 SERWIS, OBSŁUGUJEMY CAŁE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄ$(3§S 1 
V H H H !  ■ ■  I  SPRZĘT B IU R O W Y ?II<a l*S l Y
p  Wrocław, ul. Legnicka 32, te(./fax 355-16-53,359-00-10, 0-501-498-199 

Kompleks handlowy obok restauracji “HA-NOI" - (Dawny sklep AUTORADIO)

PAMIĘĆ RAM KINGSTON 2 x 32 MB SIMM. wieczysta gwa
rancja. - 260 zl. Trzebnica, tel. 071/312-05-79,0502/57-65-74 
PAMIĘĆ RAM 32 MB DIMM. • 40 zł. Wałbrzych, tel. 0502/ 
94-50-55
PAMIĘĆ RAM SIMM 2 x 16 MB -100 zl. Wrocław, tel. 0606/ 
69-47-28
PAMIĘĆ RAM DIMM 32 MB, 66 Mhz - 50 zł. Wrocław, tel.
071/354-40-52 wieczorem. 0502/93-60-30
PAMIĘĆ RAM 16 MB RAM (4 x 4 MB), SIMM, 3&pinowa, do
komputera PC 386 lub 486, - 80 zł. Wrocław, tel. 0604/
54-45-34
PAMIĘĆ RAM 32 MB, DIMM 100 MHz, 2Mx8, • 30 zł. Wro
cław, tel. 0502/83-6443
PAMIĘĆ RAM 2 x 8 MB • 50 zł lub 4 x 8 MB - 95 zł, fabrycznie 
nowy. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
PAMIĘĆ RAM 4x4 MB PS-2 -15  zł/szt., 4x8 MB - 30 zł/szt., 
2x16 MB - 60 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/60-83-89 
PAMIĘĆ RAM PS-2 FPM 4-32 MB. ceny 15-120 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-47-58
PAMIĘĆ RAM DIMM 32 MB. • 50 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
85-23-89
PAMIĘĆ RAM DIMM 128 MB, 100 MHz, wieczysta gwaran
cja, -_110 zł. Wrocław, tel. 071/346-37-18 po g. 16, p. Adama 
PAMIĘĆ RAM DIMM PC-100, 64 MB • 65 Zł, 32 MB • 45 zl. 
Wrocław, tel. 071/787-49-50
PAMIĘĆ RAM DIMM PC 100 32 MB - 40 zł, 64 MB - 70 zł. 
Wrocław, tel. 788-42-23,0503/75-27-95 
PLOTER format A1, standard, kolor, -1.500 zl. Milicz, tel. 071/ 
384-07-81, 0605/66-88-38
PLOTER standard, kolor, format A1, -1.500 zł. Milicz, tel. 071/ 
384-07-81,0605/66-88-38
PŁYTA GŁÓWNA pod procesor Duroń, na gwarancji, • 210 
zł. Wrocław, tel. 071/339-21-06 
PŁYTA GŁÓWNA A-Trend ATC 6220, chipset Intel 440 BX, - 
220 zł. Wrocław, tel. 365-76-37 do godz. 14 w piątek
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V I A  C Y R I X
płyta główna DFI INTEL 810 ATXT 
procesor V IA  C Y R K  500 MHz 
pamięć 64 M B/133 MHz  
dysk twardy 20 GB ✓ ■ r i .  i 
F D D  1 ,4 4  M R  f  w P /l  I 
czytnik CD-ROM 50x 
grafika na płycie 
karta m uzyczna na płycie  
obudowa MINI/MIDI 
klawiatura, myszka
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NAJLEPSZE POLSKIE KASY FISKALNE 
FIRM Y 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
U D Z IE L A M Y  K R E D Y T Y  G O T Ó W K O W E  D 0 100.000,00 Z Ł ,  B E Z  P O R Ę C Z Y C IE L I

PŁYTA GŁÓWNA 486 20 zł, 486 + 8 MB RAM, 486 DX 100 
Mhz - 60 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-7542 
PŁYTA GŁÓWNA AMD BIOSTAR M7VKA pod procesory 
Duron/Athlon, socket-A, do 1.2 GHz, - 230 zł. Wrocław, tel. 
071/341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD S7ALI do 550 MHz, AMD K6 2/III 2.2 
V, na gwarancji 1 mies, • 180 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
PŁYTA GŁÓWNA AMD BIOSTAR M5 ALG 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 PRO 75-233 Mhz 
AT, 4 x PCI, 3 x ISA, kontroler HDD, FDD, COM, LPT z proce
sorem Intel Pentium 200 MMX, stan b. dobry, - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/354-40-52 wieczorem, 0502/93-60-30 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM - 30 zł. CD-ROM - 40 zł, proce
sory - 30 zł, obudowy - 25 zł, karty graf. • 20 zł. Wrocław, tel. 
0501/98-49-83
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM z procesorem 100 MHz -100 zł, 
166 MHz - 200 zł, 200 MMX - 230 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
40-27-77
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 5MVP3, Socket 7, AT/ATX, AGP, 
PCI, ISA, DIMM, do 500 MHz, magistrala 66-100 MHz, -185 
zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ASUS LX, - 70 zł. Wrocław, tel. 
0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II spalona, Asus s7, 4x pci, 3x 
isa, 4x simm, 3x dimm, fsb max 5, 5 83 MHz, - 40 zł. Pako
sław, tel. 056/547-86-17
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II *  Celeron 400 Mhz - 400 Zl.
Wrocław, tel. -322-20-18.0503/67-75-02
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II EPOX BX ATX, oryg. sierow-

PLYTA GŁÓWNA PENTIUM III MSI 6156 VIA 693A, magi- 
strala 133 MHz, ATX, UDMA 66, Pentium III, Copermine re- 
ady, Celeron do 800 MHz, z kartą muzyczną Yamaha, • 130 
zł. Wrocław, tel. 0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM MMX 5PTX PRO AT/ATX, 
4xSIMM, 2xOMM -160 zł, procesor 233 MMX + wiatrak • 160 
zł, karta graf. S3Virge DX/GX, 4 MB PCI - 50 zł, pamięć RAM 
32 MB DIMMPC100 - 60 zł. obudowa desktopa + CD-ROMx6 
- 50 zł, klawiatura W9x - 30 zł, razem - 460 zł, kontroler UDMA/ 
66 - 80 zł. Gryfów ŚL, tel. 075/781-23-37 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM MMX z procesorem 166 MMX 
Pentium, kartą muzyczną grafiki, obudową, - 450 zł. Suszki, 
gm. Bolesławiec, tel. 075/784-11 -52 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM MMX *  Intel 166 MMX - 250 zł. 
Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
PŁYTA GŁÓWNE 486 różne, ceny 20-40 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/349-47-58
PŁYTY CD-R firmowe, w pudełkach, kopertach oraz na wał
ku, pakowane po 100 szt., cena od 1.15 zł/szt. Wrocław, tel. 
0606/42-96-23
PŁYTY CD-R firmowe, ceny od 1.15 zł/szt. Wrocław, tel. 0606/ 
4?-96-23
PŁYTY CD-RW 650 MB (74 min.), nowe, w opakowaniu po 
10 szt., w cenie 2.50 zi/szt. Wrocław, tel. 071/342-80-63 w 
godz. 11-17,0501/15-50-90
PŁYTY DO AMIGI -15 zł/CD, katalog, przyjnuję SMS, możli
wość zwrotu. „  tel. 0606/10-54-54 
PROCESOR AMD 75 - 25 zł, CD-ROMx40 Mitsumi -100 zł. 
Wrocław, tel. 0607/51-45-24
PROCESOR AMD DURON 700, - 220 zł. Wrocław, te l 0600/ 
33-09-40

C E N Y  W  D Ó Ł  
ja k o ś ć  za w s z e  d o  g ó ry

niki, zapakowana + procesor Pentium II Intel 350 MHz i pa
mięć RAM 32 MB DIMM, - 495 zł. Wrocław, teł. 372-64-11 
rano
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM H ABIT BX-6 Intel 440 BX. Slot 
1, ATX, Box, Instrukcja, na gwarancji, - 275 zł. Wrocław, tel. 
0501/15-18-78
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II MS 6156 karta muz., procesor 
Celeron 500, karta graf: Riva tnt 2,1164, CD-ROMx48, obu
dowa, FDD, RAM 64 MB, - 800 zł. Wrocław, tel. 0501/46-17-33 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II INTEL 433 MHz BX. *  karta 
grafiki SVGA Riva TNT2 16 MB i karta muzyczna Sound Bla- 
ster 128 - 320 zł. Wrocław, tel. 071/349-47-58 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II MICROSTAR MS6178, 1810. 
karta muzyczna i graficzna, pod Intela na FCPGA -140 zł 
oraz Microstar MS6156, .SJot-1, obsługuje wszystkie proce
sory Intela do 1 GHz, z kartą muzyczną SB 128 -130 zł. Wro
cław, tel. 071/341-46-97
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IISOYO 6 BA CELERON 400 3 
BX z procesorem, - 520 zl. Wrocław, tel. 0606/59-33-32 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II z procesorem 233 MHz {pet- 
ny), - 400 zł. Wrocław, tel. 0503/94-32-94 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II/III BX. pot) Celerona II, na 
gwarancji 1 mies, -160 zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II/III ASUS P3B-F, Slot 1, ATX, 
Intel BX, 4 x DIMM, AGP, 6 x PCI, 1 x ISA, - 390 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-49-50
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II/III BIOSTAR M5VBE z kartą 
muzyczną ESS, 100 MHz, obsługuje procesory Pentium II, 
III, Celeron (do 800 MHz) - 100 zł, MSI i810 6178, z kartą 
muzyczną i graficzną, pod Celerona II, do 800 MHz -140 zł, 
Biostar M6VCF,pod Celęrona II, Pentium III, do 1 GHz.* 150 
zł. Wrocław, tel. 0607/32-73-99,071/339-83-85 w godz. 12-20 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II/III ABIT BH-6 z procesorem 
Celeron 3Ó0A, pracuje od początku na 450 MHz, stan ideal
ny, cena całości - 550 zł. Wrocław, tel. 071/318-51-85 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM III pod procesor AMD Duron, na 
gwarancji, - 220 zł. Wrocław, tel. 339-21-06

C-NAfe: paU@life.pl
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SPRZEDAZ WYSYŁKOWA 24H
PROCESOR AMD K6-2 266, - 115 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
15-18-78
PROCESOR AMD K6-2 450 płyta główna, obudowa midi to-
wer, - 450 zł. Wrocław, tel. 336-15-64
PROCESOR AMD K6-2 500, • 155 zł. Wrocław, tel. 0603/
85-23-89
PROCESOR CELERON 266 na gwarancji 1 mies, -190 zł. 
Wrocław, tel. 0501/17-46-97
PROCESOR CELERON 300A od nowości pracuje na 450 
MHz (z magistralą 10Ó MHz na płycie ABIT BH-6), slot-1, 
wentylator - 265 zł, może być z tą płytą, 1 xlSA, 4xPCI, 1 xAGP, 
stan idealny, całość - 550 zł. Wrocław, tel. 071/318-51-85 
PROCESOR CELERON 633 INTEL wersja BOX, 3 lata gwa
rancji; z oryginalnym radiatorem i wentylatorem, • 290 zł.. 
Świdnica, tel. 074/852-43-55
PROCESOR CYRIX150-75 zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-89 
PROCESOR CYRIX 166, - 50 zł. Jeszkowice, tel. 071/ 
318-04-26
PROCESOR CYRK III 600 (800 MHz), 3 DNOW, FCPGA + 
przejściówka na Slot 1, - 240 zł. Legnica, tel. 076/866-40-70, 
0603/33-35-62
PROCESOR PENTIUM 120-40 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
PROCESOR PENTIUM 133 + płyta główna Intel VX AT, -125 
zł, 166 MMX -115 zł oraz Pentium 100, - 35 zł. Wrocław, tel. 
0501/15-18-78
PROCESOR PENTIUM 166 MMX na gwarancji 1 mies, -110
zł. Wrocław, tel. 0501/17-46-97
PROCESOR PENTIUM 200 MMX, -120 zł. Wrocław, tel. 071/
354-40-52 wieczorem, 0502/93-60-30
PROCESOR PENTIUM 75 • 25 zł 90 MHz - 35 zł. Wrocław,
tel. 0501/60-83-89
PROCESOR PENTIUM II 350 Intel Slot 1, stan b. dobry, na 
gwarancji, - 240 zł. Wrocław, tel. 0605/15-12-51 
PROCESOR PENTIUM II 366 CELERON *  przejściówka, 
wentylator, płyta główna Intel ZX/ATX + karta grafiki Riva ZX 
8 MB i karta muzyczna, • 485 zł. Wrocław, tel. 0501/15-18-78 
PROCESOR PENTIUM I I466 z wentylatorem • 350 zł. Kłodz
ko, tel. 074/865-52-20
PROCESOR PENTIUM II 500 AMD K6-2 3D NOW, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-49-50
PROCESOR PENTIUM III 450. - 380 zł. Lubin, tel. 076/ 
847-30-33 lub 0503/59-41-31
PROCESOR PENTIUM IV 1400 *  pamięć 128 MB (RIMM 400 
MHz) -1.600 zł; Pentium III 866 - 690 zł; Pentium III 800 - 630 
zł; pamięć DIMM 128 MB 133 MHz -135 zł, dysk twardy Se
agate Barracuda 20.4 GB. - 420 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
25-67-87 .
PROCESORY 486 SX, DX. DX2, DX5 ceny 10-50 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/349-47-58
PROGRAMATOR SIEMENS cyfrowy, 3-kanałowy, po serwi
sie - 80 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po godz. 20, 
075/782-43-16 do godz. 17 •
SKANER ręczny, cena 150 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/ 
67-75-02
SKANER PLUSTEK4800 DPI, na gwarancji, pudełko, kable, . 
- 270 zł lub zamienię na nagrywarkę CDRW, DVD, kartę TV z 
pilotem. Wrocław, tel. 0503/35-15-63 
SKANER PRIMAX COLLORAD0 1200 dpi, - 270 zł. Legnica, 
tel. 076/854-97-77 .
SKANER SCAN MAGIC1200 KOLOR format A4, stacjonar
ny, stan b: dobry - 195 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 0503/ 
67-75-02
STACJA DYSKÓW ALESIS Data Disk, zasilacz, przystoso
wana do stojaka Rack, - 250 zł. Świebodzice, tel. 0608/ 
17-88*15
STACJA DYSKÓW - 40 zl. Wrocław, tel. 0606/69-47-28 . 
STACJA DYSKÓW, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/327-46-99
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I I I  D U R O N  7 0 0  M h z  I I I

Cena 2 072 zł
Rata 122 zł

I I I  D U R O N  8 0 0  M h z  I I I

Cena 2 158 zł
Rata 127 zł

Cena 2 403 zł
Rata 142 zł

Ifl A T H L O N  1G H z III

Cena 2 699 zł
Rata 160 zł

Cena 2 362 zł
Rata 139 zł

Czysto CD-R IRW Platinum 
x1-x12

CD-R 74/650-1,75 zl spindel 
CD-R 80/700-2,05 zł

mm

P e n t i u m  III 6 0 0  M h z

Cena 2 444 zł
Rata 144 zł

Pentium  III 800 Mhz
Cena 2 761 zł

Rata 163 zł

P e n t i u m  I I 1 1 G H z

Cena 3 104 zł
Rata 183 zł

RATY bez I wpłaty 
(liczone na 24 m-ce)

! ! !  O k a z j a  ! ! !

m i
DVD 16x48 TO S H IB A  

cena 368 z ł

W ofercie Notebook’1 
Compaq ceny ju± 

od 700zł 
Oferta na stronie 

www.multisystem.do.pl
ZESTAW PROMOCYJN 

tylko 
Wtorek- Środa 

informacja 
www.multisystem.do.pl

DIM SD RAM BX 
128 Mb 133 MHZ 

tylko 148 zł 
64 Mb ,133 MHz 

tylko 87zł

S K U P  U S Z K O D Z O N Y C H  
bYŚKOW TWARDYCH
ODZYSKIWANIE

DYSKÓW
tel. 0602664988.0501 842679

STACJA DYSKÓW TEAC 1.44 MB, - 25zl. Wrocław, tel. 071/ 
342-80-63 w godz. 11-17,0501/15-50-90 
TUSZ DO DRUKARKI EPSON STYLUS COLOUR kolorowy 
- 45 zł. Wrocław, tel. 346-47-80 
TUSZ DO DRUKARKI LEXMARK oryginalny,-100 zł. Legni
ca, tel.‘ 076/856-53-31,0603/99-89-94 
WENTYLATOR DO PROCESORA Cooler Master, bardzo ci
chy, bardzo dobrze chłodzi, stan b. dobry,, - 30 zł. Wrocław, 
tel. 345-19-54
ZAMIENIĘ KOMPUTER AMIGA 5001 MB, Z dodatkami - 200 
zł. na inny. Kłodzko, tel. 074/647-64-62,0501/10-98-76 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX INTEL 32 
MB RAM, 2,5 GB, CD-ROM x 24, akcelerator graficzny 3 D, 
karta muzyczna, mysz, klawiatura - na Fiata 126p, Poloneza 
do remontu. Wrocław, tel. 071/355-24-27,0605/14-41-11 
ZAMIENIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 7502 z dodat
kami - na telefon GSM 3310, z aktywną kartą TAK TAK (zero
wy stan konta). Legnica, tel. 0604/87-21-21 
ZAMIENIĘ PAMIĘĆ 32 MB RAM, na kartą muzyczną. Długo
łęka, tel. 071/399-08-52
ZASILACZ ATX, • 30 zl. Wrocław, tel, 788-42-23, 0503/ 
75-27-95

ROWERY
AMORTYZATOR CORRATEC 2-półkowy, sprężyna (elasto
mer), skok 95 mm, biało-niebieski, stan b. dobry, - 300 zł. Bie
lawa, tel. 074/833-64-79
AMORTYZATOR MARZOCCHIBOMBER Z2 Superfly 99.70 
mm skoku, waga 1350 g, olejowo-powietrzny, bardzo mało 
używany, stan idealny, -. 1.500 zł. Wrocław, tel. 0607/22-66-79 
AMORTYZATOR RST 381R, 1999 r., - 200 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-15-83
AMORTYZATOR ROWEROWY stan idealny, - 900 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-28-17 po godz. 17,0606/82-20-06 
FOTEUK ROWEROWY do 15 kg. - 50 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
55-37-83
HULAJNOGA - kolor srebrny, -110  zł. Wrocław, tel. 071/ 
328-15-27
HULAJNOGA nowa, zapakowana, pokrowiec, aluminiowe, ze 
świecącym kółkiem, lekka, -110 zł. Wrocław, tel. 328-78-77, 
0503/86-43-21
KLAMKOMANETKI DURA ACE 2000 ST 7700 nowe, w pu
dełku, -1.200 zł; Niemcza, tel. 074/837-63-64,0606/80-69:92 
KOŁA 26", piasty XT 2001, obręcze Mavic 217 Sup UB con
trol, szprychy DT Champion, przebieg 500 km, - 700 zł. Niem
cza, tel. 074/837-63-64,0606/80-69-92 
KOŁA WEINMANN Sachs Orbit VT, hamulce bębnowe, 12 
biegów *  półbiegi, błotniki niklowane, podstawka, korby, ma
teriał na ramę Mannesmann Cr-Mo, - 250 zł. Wrocław, lei. 
0603/48-30-42
KUPIĘ ROWER 3-kołowy. Wrocław, tel. 071/363-18-73 
KUPIĘ ROWER składak Wigry, Jubilat lub inny, stan dobry, 
może być z przerzutką. Wrocław, tel. 071/352-90-99 
KUPIĘ ROWER MŁODZIEŻOWY damski, koła 24’ . Wrocław, 
tel. 0603/21-04-70
KUPIĘ ROWER GÓRSKI koła 26*, zadbany, z dobrym osprzę
tem. Bolesławiec, tel. 0603/58-27-12 
KUPIĘ ROWER GÓRSKI dla dziecka w wieku 8-10 lat, stan 
dobry. Wrocław, tel. 071/325-02-63 
KUPIĘ ROWER GÓRSKI rama 23*. Wrocław, tel. 0501/ 
49-67-46
KUPIĘ ROWER GÓRSKI koła 26 cali - do 120 zł. Wrocław, 
tel. 328-78-77
O  OKULARY PRZECIWSŁONECZNE sportowe, 

dziecięce, młodzieżowe, ponad 4000 modeli • od 
3 zł. Legnica, tel. 076/856-48*66, 0604/16-17-18 
84014561

RAMA gruba, 21", amortyzator przedni JSF 767, kierownica 
z przerzutkami, przednia zębatka + pedała, • 180 zł. Lubin, 
tel. 0604/09-88-41
RAMA GIANT 21.5", - 200 zł. Kłodzko, tel. 074/867-48-13 
RAMA ROWEROWA AUTHOR SPIRIT SHOCK rama Cr-Mo 
21“. niebieska, kompletna dokumentacja, sztyca podsiodło- 
wa - 250 zł, klamki ham. Dia Ćompe • 25 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-15-83, 869-85-43
ROWER turystyczny, damski, - 120 zł. Rościsławice, gm. 
Oborniki śląskie, tel. 071/310-21-97 
ROWER 'damka*, młodzieżowy, koła 2 4 M  8 przełożeń Shi- 
mano, bagażnik, błotniki, światła, stan idealny, - 200 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-22-50
ROWER damski, prod. niemieckiej, koła 28* oraz młodzieżo
wy górski, koła 24* -150 zł/szt. Wrocław, tel. 071/357-54-51 
ROWER rama Cr-Mo Centurion - Futura, osprzęt Shimano 
600,14 przełożeń, obręcze Rigida DP 18 i Mavic, hamulce 
Exage 500 EX, waga 11 kg, - 750 zl. Wrocław, tel. 0604/ 
05-84-18
ROWER damski, koła 26*, 3 biegi, sprowadzony z Niemiec, - 
140 zł. Wrocław, tel. 071/342-09-49 
ROWER męski, koła 26*, osprzęt Shimano, oświetlenie, błot
niki, rogi, sakwa 3-komorowa, 18 przełożeń, licznik, lakier met,
- 450 zł. Wrocław, tel. 071/325-96-65 
ROWER FENDT męski, napęd wałem Cardana, bębny ha
mulcowe, wahacz, teleskop, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/ 
793-53-14. 0609/28-28-26
ROWER HAWK SPLATTER fuli suspension, RST Hi-5, RST 
56, osprzęt Shimano XT, LX, stan dobry, - 2.100 zł. Wrocław, 
tel. 0607/29-89-79
ROWER NOVARA atrakcyjny wygląd (w kolorze srebrnym), 
osprzęt STX fcC, amortyzatory; - 650 zł. Wrocław, tel. 05021 
29-83-98
ROWER TOURING ROMET damski, koła 26*. -100 zł. Wro
cław, tel. 325-85-08
ROWER BMX 20 stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, dla chłop
ca lub dziewczynki, ceny 85-150 zł. Wrocław, tel. 0501/ 
84-47-08
ROWER BMX MONGOOSE ROGUE, 1999 r., pełne wyposa
żenie, gwarancja na ramę, stan idealny, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 355-18-40, 0502/30-58-53
ROWER BMX SPEEDER niebieski, pełna amortyzacja RST 
801, osprzęt Shimano, aluminiowe pedały (z .noskami”), udo
kumentowany zakup, - 750 zl. Wrocław, tel. 071/351-08-81 
ROWER GÓRSKI nowy, na gwarancji, koła 26*, - 399 zł. Dzier
żoniów, tel. 0502/23-04-69
ROWER GÓRSKI osprzęt Shimano, rama Marvell, 21 prze
łożeń, koła 26*, aluminiowe rąfki, nowe opony, plastikowe błot
niki'noski, 2 lampki na batene, licznik, stan b. dobry, - 350 zł. 
Legnica, tel. 076/854-81-02 ■
ROWER GÓRSKI, koła 20*. - 200 zł. Lubin. tel. 0602/24-20-95 
ROWER GÓRSKI męski, koła 26*, • 240 zł. Wrocław, tel. 
352-60-41 \ .
ROWER GÓRSKI, 2001 r. koła 26*, rama na amortyzatorach, 
hamulce V-break, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/80-46-25

HURTOWNIA R0WER0W
NAJWIĘKSZY WYBÓR 

NAJNIŻSZE CENY 
Wrocław, ul. Redycka 7 opohóss 

tel. 071/372-77-84, 326-22-43

ROWER GÓRSKI ALLEGRO rama Columbus Gara. 60 cm. 
osprzęt Stymano 1205, koła j^avic, nowy - 1.050 zł. Oleśni- 
ca, tel. 07t/398r8£-88po<jodz. 15 - «
ROWER GÓRSKI BIANCHI LT 270 osprzęt STX całość, rama 

A 21.S*, -750zl. Ktodzko, tel. 0604/91-26^37 , \  /
- RÓWER GÓRSKI BIANCHI NTH FULL cieniowana aluminio

wa ramav4-zawiasowiec na osprzęcie XT99, obręcze Mavic
. DC, tarczowe hamulce Nifo, piasty maszynowe Nifo. amorty- 

zarory przednie Mozo-P<a, tylne Rock Shok, - 7200 zł. Wro
cław, tel. 071/361-98-49,'0502/33-38-61 
ROWER GÓRSKI BULL RACING X7.5 rama Cr-Mo, duża, 
23", hamulce V-brake, osprzęt Shimano Acera, piasty Para- 
lax, - 950 zł. Głogów, tel. 076/832-11-86,0600/29-87-50 
ROWER GÓRSKI BULLS prawie nowy, rama aluminiowali", 
Deore XT + Deore LX, V-brake, lekki -1.190 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI DZIECIĘCY koła 20*, osprzęt Shimano SIS, 
mało używany, stan b. dobry, -180 zi. Księginice, tel. 071/

; 311-89-89
ROWER GÓRSKI GIANT rama alum. 6061, osprzęt Deore 
LX 2000, amortyzator Rock Shox przód; licznik. - 1.900 zł. 
Głogów, tef. 0502/15-75-64
ROWER GÓRSKI GIANT BORLADER ALULITE sten ideal
ny, na gwarancji, nowy, -1.100 żł. Wrocław, tel. 071/789-96-22, 
0501/43-42-28
ROWER GÓRSKI GT OUTPOST, rama Cr-Mo 4130, osprzęt 
Shimano Acera X, widelec teleskopowy RST, opony 26 x 1.95 
Maxxis, obręcze Araya, stan dobry, 21 przełożeń (3x7), - 750 
zł. Góra, tel. 065/543-38-24
ROWER GÓRSKI MAGNA RX, 2000 r., 18 przełożeń typu 
Shimano SIS, stan idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 322-19-24 
ROWER GÓRSKI MĆKENZI pełny osprzęt, wzmacniane 
szprychy, kierownica, Shimano A, grip shift, -  700 zł. Lubin, 
tel. 0601/18-56-56
ROWER GÓRSKI MERIDA stalowo-szary, mało używany, - 
400 zł. Wrocław, tel. 071/788-73-11 po godz. 19 
ROWER GÓRSKI MONGOOSE C.X.3.3 2000 r., wiśnowy 
metalic, osprzęt SIS, 21 biegów, amortyzowana sztyca, grip 
shifty, - 750 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/93-31-90 
ROWER GÓRSKI MONGOOSE mało używany, - 550 zł. Wro
cław, tel. 071/788-85-25
ROWER GÓRSKI MONGOOSE, 1999 r.. rama aluminiowa, 
osprzęt Shimano, stan b. dobry, -1.000 zł. Wrocław, tek 071/
363-50-09
ROWER GÓRSKI MONTANA koła 26”, z amortyzatorami, - 
200 zł. Wrocław, tel. 325-85-08 
ROWER GÓRSKI ROMET, nowe opony (wraz z rafkami), biegi 
w manetkach, pilne, - 350 zł. Namysłów, tel. 077/4.10-34-26 
ROWER GÓRSKI S.W. BIKE rama Cr-Mo, STX>RC, Alivio, 
24 przełożenia, stan b. dobry, - 1.050 zł. Wrocław, tel. 071/ 
357--66-75,0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI SCOTT rama Cr-Mo, osprzęt LX - 520 zł; 
Univega, rama Cr-Mo, osprzęt LX i Acera - 390 zl; Specjaii- 
zed, Cr-Mo, Altus, stan idealny • 530 zł. Kluczbork, tel. 0503/ 
94-36-99
ROWER GÓRSKI SCOTT V-break, przód LX, tyłTedro, rogi, 
26*. - 800 zł. Kłodzko, tel. 074/647-19-93 - 
ROWER GÓRSKI SHIMANO żółty, fabrycznie nowy, na gwa
rancji, amortyzatory przednie i tylne, obręcze 26*, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-67-33.071/783-25-47 
ROWER GÓRSKI SUPERIOR, korbowody aluminiowe, toreb
ka, rogi, koła 26*, stan b. dobry - 200 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-52-08
ROWER GÓRSKI WIN ORA, rama aluminiowa, piasty Paral- 
lax, przerzutki Deore LX, manetki Tektro, hamulce V-break, 
stan b. dobry, -1.200 zł. Oława, tel. 071/313-87-46 
ROWER GÓRSKI WOLF, 2000 r. rama aluminiowa (7005), 
grupa Aliwio Nawig, 27 przełożeń, -1.000 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-93, 0607/18-50-31 
ROWER KOLARSKI, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/338-38-81 
ROWER KOLARSKI, koła 24*, 5-biegowy, -140 zł. Wrocław, 
tel. 0607/80-77-23
ROWER KOLARSKI, -150 zł. Wrodaw, tel. 071/373-61-42 
ROWER KOLARSKI, 1999 r. rama Cr-Mo Columbus, osprzęt 
Shimano 105/600, piasty Sachs, obręcze Remerx-Tomado, Look 
Carbon, stan idealny, -1.200 zł. Oleśnica, tel. 0502/50-44-42 
ROWER KOLARSKI CAMPAGNOLO, rama stalowa 52*, 
klamki i przerzutką przednia Shimano 600, tylna Wałler, koła 
Mavic, korba Campagnolo, kierownica Cinelli, biała owiewka, 
siodło Concor, - 600 zł. Świdnica, tel. 074/852-26-06 
ROWER KOLARSKI CENTURION rama 58-59 cm, Cr-Mo, 
osprzęt Suntour, stan idealny, - 900 zł. Oleśnica, tel 071/ 
398-86-88 po godz. 15
ROWER KOLARSKI PEUGEOT koła Rigida, podwójna role
ta, osprzęt Seshs, - 500 zł. Kluczbork, tel. 077/418-47-27 
ROWER KOLARSKI PRO wyczynowy, chromowany, stan b. 
dobry, - 350 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16 
ROWER KOLARSKI RALEIGH, wyczynowy, waga 10,5 kg, - 
380 zi. Wałbrzych, tel. 0604/63-34-85 
ROWER KOLARSKI ROMET SPORT stan b. dobry, • 390 zł. 
Opole, tel. 0502/89-40-29
ROWER SKŁADAK WIGRY, - 60 zł. Wrocław, tęl. 071/ ' 
337-19-56 w godz. 8-16’ 071/368-78-85 po godz. 16 
ROWER SKŁADAK WIGRY niebieski, sprawny, stan dobry - 
75 zł. Wrocław, tel. 071/353-74-71 
ROWER TREKINGOWY rama Cr-Mo. osprzęt Deore LX. 
amortyzator, koła 28*, lekki, stan b. dobry, - 990 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER TREKINGOWY HANSEATIC oryginalny, pełny 
osprzęt, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/341-67-00,0607/30-63-41 
ROWER TREKINGOWY LOOK LX, potrójnie cieniowana 
rama, • 490 zł. Kluczbork, tel. 0503/94-36-99 
ROWER TREKINGOWY SCOTT PRO XC rama aluminiowa 
7005,21", obręcze ARAJA 28*, osprzęt Shimano, Deore DX,
- 950 zł. Legnica, tel. 076/862-98-22
ROWER TURYSTYCZNY damski, biegiu w torpedzie, kom
pletny osprzęt, prod. zachodniej, nowy oraz inne - od 180 zł,
-11.000 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
ROWER TURYSTYCZNY, damski, osprzęt Shimano. 21 biegów, 
Opony Michelin i inne dodatki, - 650 zł. Wrodaw, tel. 071/321-56-45 
ROWER TURYSTYCZNY prod: niemieckiej, damski, męski, 
koła 28", 5 i 3 przełożenia Schimano, bagażnik, oświetlenie, 
atrakcyjny wygląd, cena - 190 zł/szt.'Wrocław, tel. 071/
364-19-28, 0501/61-49-50 ;
ROWEREK DZIECIĘCY koła 18, nowe opony, stan b. dobry - 
95 zł. Jawor, tel. 076/870-67-57 po godz.16 
ROWEREK DZIECIĘCY BMX, od 4-10 lat, - 40 zl.. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-24-72
ROWEREK DZIECIĘCY górski, zielony metalic, stan b. do
bry - 200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-14-03 
ROWEREK DZIECIĘCY koła 12" - 50 zł. Wrocław, tel. 071/ 
353-67-40’
ROWEREK DZIECIĘCY BMX od 2 do 6 lat, regulowane sio
dełko, stan b. dobry, zadbany, -100 zł. Wrodaw, tel. 341-51-19 
ROWEREK DZIECIĘCY KETTLER 3-kołowy, dla małego 
dziecka, stan b. dobry -  40 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-29-22 po gódz. 20,075/782-43-16(fo godz. 17 .
ROWEREK DZIECIĘCY SALTO regulacja siodełka i kierow
nicy,-atrakcyjny wygląd, - 90 zł. Wrocław, tel. 363-62-67 ._ 
SIODEŁKO FLITE tytan, kevlar, 155 gram, stan-bardzo do
bry, -100 zł. Wrocław, tel. 363-34-62 
ZAMIENIĘ ROWER GÓRSKI grub aluminiowa rama, grip shift 
400, przerzutki Deore LX i Megarange, z dokumentacją cena 

- - 950 zł • na sprzęt RTV i TV, wieżę lub inne. Lubin. tel. 0608/ 
04-03-76

NIERUCHOMOŚCI, 
GARAŻE, KIOSKI

•  .ABC’  DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunko
we. spółdzielczo • lokatorskie. Wrocław, tel. 071/ 
342-86-02 99000001 ’

•  .ABC" POMAGAMY REALIZOWAĆ książeczki mieszka-

-fi/tęMultiSystem sc
50-433 Wrocław 
Prądzyńskiego 37/3 
tel.(071) 787 27 34 
fax(071) 781 00 15; 
teLkom. 0501778434

w ww.m ultlsystem .d6.pl .' 
lnfo@ m ultisystem .do.pl 

Czynne pn-pt 10-18

pł.gł U100-ATX,Obudowa ATX,CD-R x50 
HDD 20Gb ATA100,SVGA Riva 32Mb,FDD, 
pamięć 64Mb 133MHz DIMM,mysz,modem K56 
kartę dźwiękowągłośniki,pad,klawiaturę
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niowe 2 premią gwarancyjną (przy zakopie mieszkania). 
Wrocław, tel.'071/342-86-02 99.000001 J .

•  ABSOLUTNIE PROFESJONALNA OBSŁUGA W zakre
sie kupna, sprzedaży, wynajmu mieszkań, domów, loka-

£  li i działek budowlanych, -na terenie Wrocławia i w jego 
okolicach. BN. Wrocław, tel. 071/337-11 -40.'©607/
32-23-80 . 99000001

0  AC, OC, PZU, Warta, Samopomoc, pakiety, zielo- 
na karta gratis, przy zniżce 30%, dodatkowo 
upust przy AC • 30%. Możliwość dojazdu do klien- 
ta. Również ubezpieczenia mieszkań, na życie, 
NW, II i III filar. Wrocław, tel. 071/322-38-70,0501/
23-42-39 01028141

•  AGENCJA .JOD NIERUCHOMOŚCI’  przyjmie do sprze
daży i wynajęcia we Wrocławiu i okolicach: domy, loka
le, mieszkania, grunty i obiekty przemysłowe, profesjo
nalna obsługa, licencja zawodowa. BN .JDD", Wrocław, 
tel. 071/327-78-34 99000001

ALTANKA pow. 3 x 3 m, • 1.200 zł. Prochowice, tel. 0606/
39-07-31
•  BAR z pełnym wyposażeniem - 40.000 zł, bez wyposa

żenia - 20.000 zł, Giełda Rolno-Spożywcza przy ul. Obor
nickiej, ogródek 30 m2. BN .NOWY DOM', Wrocław, tel.

- 071/372-43-06 99000001
BAR punkt gastronomiczny na giełdzie samochodowej, w 
Lubinie, -18.000 zf. Lubin, tel. 076/847-36-82,0503/50-14-83 
BAR • kawiarnia, 100 m2, po remoncie, koncesja na piwo i 
alkohol, wszystkie zezwolenia, funkcjonujący, odstąpię za 
część kosztów remontu i wyposażenia, - 15.000 zł. Trzebni
ca, tel. 0607/06-08-49
BAR na giełdzie hurtowej, przy trasie Wrooław - Poznań, lo
kalizacja na 13 lat, • 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-20-31, 
0606/55-50-80
BAR-ZAJAZD przy trasie Bolesławiec - Zielona Góra, kom
pletne wyposażenie, taras, 2 km od autostrady, możliwość 
zamieszkania, 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 ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0142 
www.autogielda.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, tel. 071/312-00-89, 071/

1 387-20-24 w godz.10-17 99000001
•  BUDYNEK o pow. 450 m2, działka 721 m2, Klecina, do 

remontu, idealny na siedzibę firmy, usługi, - 550.000 zł. 
Nieruchomości Anna Dworak, Wrocław, tel. 071/ 

.342-94-51,-071/346-06-82 . 99000001,
BUDYNEK pow. 400 m2, woda, kanalizacja, podpiwniczony, 
z telefonem, wc, siła, 2 pomieszczenia gosp., własny parking, 
na działce 0.20 ha, 7 km od Trzebnicy, - 300.000 zł. Trzebni
ca, tel. 0603/55-11-54
BUDYNEK pow. 90 m2, w miejscowości Tuplice, 3 km od 
autostrady Wrocław-Berlin, 5 km od granicy w Olszynie, sta
nowiący część budynku na terenie przemysłowym, 2 pomiesz
czenia o wys. 3,5 m, drzwi garażowe, na każdą działalność, -
9.000 zł. Tuplice, tel. 0607/78-83-17 
BUDYNEK w centrum Wołowa, pow. 340 m2, pod dowolną 
działalność, woda, kanalizacja, siła w budynku, - 80.000 zł 
lub do wynajęcia - 2.000 zł/mies.. Wołów, tel. 071/389-50-44 
BUDYNEK GOSPODARCZY OBORA 400 m2, ze strychem
•  2 ha pola (można więcej), b. dobre warunki do hodowli koni 
lub innych zwierząt, możliwość budowy stawu i przy trasie A4 
Opole-Wrocław. Małujowice, tel. 077/412-32-25 
BUDYNEK GOSPODARCZY pow. 100 m2, prąd, siła, do 
małego remontu, 100 m od ulicy, nadaje się na zakład, - 9.000 
zł. Haliną Zabłocka, 57-361 Żelazno 92, gm. Kłodzko 
BUDYNEK INWENTARSKI w miejscowości Wojnowice, pow.
1.400 m2, działka 2.15 ha, teren utwardzony, ogrodzony, 
wszystkie media, - 322.000 zł. Czernica Wrocławska, tel. 0609/ 
45-54-46
BUDYNEK MAGAZYNOWO • WARSZTATOWY w Wojnowi- 
cach, 10 km od Wrocławia, pow. 250 m2, na działce o pow. 32 
ary, możliwość prowadzenia każdej działalności gospodar
czej, - 66.400 zł. Czernica, tel. 0609/45-54-46 
BUDYNEK MAGAZYNOWY w Wojnowicach, pow. 420 m2, 
na działce 0.42 ha, wszystkie media, • 109.000 zł. Czernica, 
tel. 0609/45-54-46
BUDYNEK MIESZKALNY - 94.158 zł oraz grunt o pow. 1860 
m2 - 406.968 zł, wiadomość - w każdy czwartek, w 
godz. 14-16. Wrocław, ul. Nowodworska 39a/6 
BUDYNEK WARSZTATOWY wolno stojący, 2 kondygnacje, 
pow. 280 m2 + poddasze, działka 750 m2, ocieplony, okna 
zespolone, 2 ujęcia wody, c.o gazowe t  koksowe, z telefo
nem, teren ogrodzony, - 410.000 zł. Wrocław - Psary, tel. 071/ 
387-83-06, 0601/72-93-00
BUDYNKI GOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 m2, na 
działce o pow. 0.23 ha, po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca 
Kł. • Międzylesie, • 30.000 zł. Długopole Górne, tel. 0602/
40-03-48
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE komunalne, we Wrocła
wiu, do 45.000 żł, załatwię formalności ekspresowo. Wrocław, 
tel. 071/343-02-48
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

DO WYNAJĘCIA 2 MIEJSCA w pokoju 3-osobowym, od 
22.VI.2001 r., Z używalnością kuchni i łazienki, cena 250 zł/ 
osoba. Wrocław, tel. 071/325-58-32 
DO WYNAJĘCIA BAR gastronomiczny, murowany, pow. 60 
m2, ogródek, koncesja na piwo, z pełnym wyposażeniem, przy 
parkingu (TIR); na os. Zakrzów - 2.000 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 071/324-21-38
DO WYNAJĘCIA BAR smażalnia ryb, nad morzem, warunki 
do negocjacji. Wrocław, tel. 071/785-44-82 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA BIURO umeblowane, po dobrze rozrekla
mowanej działalności kredytowej, • 1.000 zł /mjes.. Wrocław, 
tel. 0600/38-98-10
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY obora, w By- 
kowie, 2 szt. - 1.500 zł/mięs. Byków, tel. 071/315-29-25 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK magazyn biurowy, pow. użytko
wa 600 m2, na parterze, cena -15  zł/m2 + VAT. Lubin, tel. 
0601/88-25-25,076/844-42-22 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, pow. 140 m2, na 
działalność gospodarczą, wszystkie media, ogrzewanie ga
zowe, parking,.teren ogrodzony, dozorowany • 1.200 zł/mies. 
Osiek, gm. Lubin, tel. 076/842-83-63,076/844-67-00 .
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY nadający się 
na skład lub magazyn, o łącznej powierzchni 700 m2, dogod
ny dojazd, 30 km od Wrocławia, w kierunku Kłodzka -1.500 
zł/mies. Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 071/ 
311-82-55 ' .
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno śtojący, na magazyn lub 
cichą produkcję, 90 m2, Kiełczów (kolonia), okratowany, siła, 
gaz, telefon, -.1.200 zł. Wrocław, tel. 071/325-23-34 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, piętrowy, 200 m2, 
na działalność gospodarczą - 3.000 zł/m-c + opłaty. Wrocław, 
tel. 071/348-58-83
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK 168 m2, na warsztat saamo- 
chodowy • 3.500 zł/m-c i 380 m2 na biura - 25 zł/m2 lub inne 
oferty. Wrocław, tel. 071/364-26-25,0603/17-69-83 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK z przeznaczeniem na działal
ność gosp., po byłej stolami, pow. 2x70 m2 + dodatkowe po
mieszczenia gosp., woda, prąd, dogodny dojazd, zachodnie 
granice Wrocławia, na dłuższy okres czasu, cena do uzgod
nienia. Wrocław, tel. 071/317-08-50 ;
DO WYNAJĘCIA CHLEWNIA pow. 320 m2 + poddasze użyt
kowe - 7 zł/m2. Bagno, tel. 071/310-61-07
•  . DO WYNAJĘCIA DOM w zabudowie szeregowej, nowy, 

Maślice, 110 m2, komfortowo wykończony i wyposażo
ny, umeblowany, 2 linie telefoniczne, ogrzewanie gazo
we - 2.400 zł + kaucja i liczniki. BGN, Wrocław, tel. 071/ 
354-34-93 99000001

DO WYNAJĘCIA 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  
ID E A L N Y  N A  B IU R O ,  G A B IN E T

B E Z P O Ś R E D N IO  OP011086

te l. 0-605 616 561
DO WYNAJĘCIA DOM z ogrodem, w Bolkowie k. Jeleniej 
Góry - 600 zł/miesiąc + liczniki. Świdnica, tel. 0601/09-61-90 
DO WYNAJĘCIA DOM pow. 160 m2, umeblowany, 2 wejścia, 
ogród, cena - 2.000 zł/mies. + liczniki + kaucja. Wrocław, tel. 
071/349-30-51,071/349-22-47 
DO WYNAJĘCIA DOM szeregowy, co gazowe, z telefonem, 
garaż na 2 auta, chętnie dla wojskowej rodziny, umowa • 1.500 
zł + li&niki i kaucja. Wrocław, tel. 071/333-72-48 
DO WYNAJĘCIA DOM duży, nowy, wolno stojący, w atrak
cyjnym punkcie Wrocławia, pow. 320 m2, na działce o pow. 
900 m2, media, obok plac o pow. 1207 m2, z przeznacze
niem na pawilon handlowo - usługowy, na dłuższy okres -
4.200 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/77-44-90
#  DO WYNAJĘCIA DOMY dla pracowników firm, we Wro

cławiu: Wojnów, 110 m2, 4 pokoje • 2.000 zł f  opłaty, 
Karłowice, .bliźniak’ , 5 pokoi - 3.000 zł *  opłaty, Karło
wice, połówa domu, 3-pok. - 4.000 zł + opłaty, Stracho- 
cin, połowa domu. 4 pokoje - 2.500 zł. BN JDD”, Wro
cław, tel. 071/327-78-34 99000001

DO WYNAJĘCIA DWA MIESZKANIA 3-POKOJOWE w bu
dynku jednorodzinnym, osobne wejścia, prąd, przy ul. Redyc- 
kiej, na Sołtysowicach, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0601/
21-66-29
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE z łazienkami, na wsi, w domu 
wolno stojącym, z telefonem - 400 zł/mies. Kąty Wrocławskie, 
tel. 071/390-68-33
DO WYNAJĘCIA 2 POKOJE 1-osobowe, w willi, na Oporo- 
wie, cena 350-400 zł/mies. Wrocław, tel. 363-41-58 
DO WYNAJĘCIA 2 POKOJE kuchnia, łazienka, osobne wej
ście, dzielnica Złotniki, bez dodatkowych opłat, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-36-08
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w Lubinie, od lipca, ul. Towarowa - 
130 zł/miesiąc. Lubin, tel. 0608/71-71-04 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 
oraz pomieszczenia gospodarcze koło Nysy, małe linie pro
dukcyjne, magazyny, hurtownie. Nysa, tel. 077/433-90-10 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w rejonie ulic Żeromskiego, Jed
ności Narodowej -150 zł/mies. Wrpcław, tel. 071/361-79-93, 
0501/94-50-62
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Żeromskiego (róg Nowo
wiejskiej), - 200 zł. Wrocław, tel. 071/348-44-48 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ pow. 28.5 m2, własnościowy, ka
nał, światło, siła obok (20 m), z możliwością dobudowy, cena
- 230 zł/mies. lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/322-35-00 w 
godz. 16.00-21.30
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Reja, we Wrocławiu, płat
ne za pół roku ,z góry” • 150 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
321-06-87
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Inżynierskiej, • 250 zł. Wro
cław, tel. 071/315-80-52
DO WYNAJĘCIA GARAŻ blisko Dworca, ul. Kościuszki, duży
- 300 zł. Wrocław, tel. 071/373-08-47,0601/77-34-97
DO WYNAJĘCIA GARAŻ duży, przy lił. Ślężnej - 300 zł/mies. 
Wrocław, tel. 367-85-56
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Tarnobrzeskiej, -190 zł. 
Wrocław, tel. 357-49-95
DO WYNAJĘCIA GARAŻ, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/
788-48-51 ■
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na mały samochód, przy ul. Racła
wickiej -175 zł. Wrocław, tel. 343-02-22 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul, Grabiszyńskiej, - 230 zł. 
Wrocław, teł. 0503/79-34-44
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Kruszwickiej, strzeżony, 
20 m2, inst. elektr. - 350 zł. Wrocław, tel. 355-78-21,0501/
55-10-85
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy iii. Balonowej, we Wrocławiu'
- 220 zł/miesiąc. Wrocław, teł. 0604/85-63-33
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Bujwida. - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-50-71
DO WYNAJĘCIA GARAŻ 38 m2, ĆO, siła. woda. kanał. Krzy
ki, przy ul. Wojszyckiej, od zaraz, cena 300 zł/m-c. Wrocław, 
tel.:362-80-91
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w ciągu handlowym, ul. Zapolskiej
• 290 zł. Wrocław, tel. 071/339-84-83 po godz. 18
DO WYNAJĘCIA GRUNT ROLNY ok. 2 ha - 30 gr/m2 lub 
sprzedam - 3.000 zł/ha. Wołów. tel. 071/389-96-37 
DO WYNAJĘCIA HALA magazynowo-produkcyjna ♦  biura, 
w dobrym punkcie, w Długołęce - 7 zł/m2. Długołęka, tel. 071/ 
315-30-86, 0609/47-73-01
DO WYNAJĘCIA HALA konstrukcji stalowej, pow. 360 m2, 
place pow. 3000 m2, w Dzierżoniowie -1.50 zł/m2. Dzierżo
niów, tel. 074/832-98-03
DO WYNAJĘCIA HALA pow. 130 m2, kanał podjazdowy, 2 
bramy wjazdowe, zaplecze, maszyny, pow. 80 m2, działka 
ogrodzona o pow. 437 m2, wszystkie media, wys. budynku 5 
m, warsztat, - 1.500 zł /mies.. Kłodzko, tel. 074/867-38-40, 
0606/83-42-41
DO WYNAJĘCIA HALA o pow. 1000 m 2,15 km od Wrocła
wia - 3.000 zł/mieę. Zębice, tel. 071/311 -60-14 
DO WYNAJĘCIA KAMIENICA w rynku Złotego Stoku, pow. 
300 m2, na działce o pow. 1000 m2, wszystkie media, przy 
głównej drodze (Opole • Kudowa), przy granicy polsko • cze
skiej, na dłuższy okres - 3.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/
77-44-90
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA na krótkie i długie pobyty - 
90 zł/doba. Gdańsk, tel. 0501/25-08-99 .
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA po remoncie, z wygodami, 
telefon, w centrum Wrocławia -1.000 zł + opłaty, płatne za 6 
miesięcy z góry, bez pośredników. Wrocław, tel. 0502/
57-74-59 w godz. 16-20
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 33 m2, umeblowana, z tele
fonem - 650 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/311-73-23 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA lip., telefon, umeblowana, 
koło pl. Grunwaldzkiego - 700 zł + liczniki + kaucja. Wrocław, 
tel. 071/322-86-53 po 18,0604/97-19-75 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 36 m2, nowa, ul. Kukuczki 
(Gaj), cena 850 zł/mies. *  liczniki. Wrocław, tel. 0601/99-69-62 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA na Osiedlu Gaj, komforto
wa, 24 m2, umeblowana, z telefonem', - 800 zł + prowizja, bez 
dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 0601/53-32-65 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA we Wrocławiu, • 700 zł. Wro
cław. tel. 071/787-82-65
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w Oławie, bez mebli, pow. 
36 m2 - 400 zł + opłaty: Wrocław, tel. 071/338-26-39 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA pow. 34 m2, umeblowana, 
przy ul. Jedności Narodowej - 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
0501/03-67-66
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA na Krzykach, umeblowana, 
I p. - 900 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 0502/20-62-90 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA dla spokojnej osoby, pow. 
30 m2 - 800 zł/mies. + opłaty ok. 250 zł. Wrocław, tel. 0608/
45-62-28
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w okol. DH .Astra”, umeblo
wana, z telefonem, bez pośredników - 800 zł/mies + liczniki. 
Wrocław, tel. 327-47-79 w godz. 10-18,325-81-73 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA bez wygód, na Hubach, ‘ni
ski czynsz, płatne za 6 miesięcy z góry, bez pośredników - 
350 zł/mies. Wrocław, tel. 071/785-44-86 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA pow. 34 m2, umeblowana, 
osiedle Kużniki, w cenie 750 zł + opłaty (niskie), bez pośred
ników. Wrocław, tel. 071/343-02-04 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA na Krzykach, umeblowana i 
wyposażona -s750 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 355-26-27 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA nowa, na Krzykach - 750 zł 
+ opłaty. Wrocław, tel. 0604/90-08-79,071/339-85-41 
DO WYNAJĘCIA KIOSK wolno stojący, 24 m2. nadaje się do 
handlu warzywami lub na inne cele - 500 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/328-23-19 po godz. 19 
O  DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 100 m2, nowy, 

duże witryny, w ysoki standard, na sklep lub inną
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działalność, przy ul. Kościuszki 198, bezpóśred- 
nio. Wrocław, tel. 071/363-24-20 po godz. 18, 
0503/03-00-41,0501/43-49-28 02022041

0  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 pow. 35 m2, komfortowe z wypo
sażeniem, we Wrocławiu, przy ul. Szczęśliwej, wejście od uli
cy -1.600 zł/mies., tel. 071/321-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Dzierżoniowa, pow. ok. 
300 m2, w całości lub na stoiska handlowe, od 600-800. zł/ 
mies. ♦ VAT. Dzierżoniów, tel. 0605/72-16-59 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 63 m2, w centrum Jedliny 
Zdrój (rondo), parter, c.o., alarm, zaplecze, telefon, po remon
cie • 1.300 zł/miesiąc. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-58-45 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 50 m2,2 witryny, w centrum 
Jeleniej Góry • 5.000 zł/mies. lubo pow. 102 m2, na parterze 
-100 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 0604/40-85-90 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, gabinety, pow. 100 m2,4 
pomieszczenia + WC, na parterze, w centrum Legnicy, cena -
2.500 zł/mies. Legnica, tel. 076/866-34-07 
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowy, w Chocianowie, o pow. 
30 m2, media, osobne liczniki - 600 zł/m-c. Lubin, tel. 076/ 
749-31-15
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY 2 pomieszczenia (30 
m2), bezpośrednie sąsiedztwo PKO i poczty, centrum mia
sta, główna ulica, • 600 zł. Lubin, tel. 076/749-81 -88, 0601/
27-13-76
DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY w Lubinie, pow. 120 
m2, c.o., WC, siła, z telefonem, pomieszczenie magazynowe
1 socjalne - 2.600 zł/mies. *  opłaty licznikowe. Lubin, tel. 076/
846-92-85, 0607/67-01-66
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Lubina, pow. 120 m2. 
na sklep lub restaurację • 70 zł/m2. Lubin, tel. 076/846-09-76. 
076/842-25-11
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 35 i 25 m2, na dwa biura lub 
gabinet, cena -1.000 zł/mies. za oba pomieszczenia, przy ul. 
Kamiennej, w Lubinie. Lubin, tel. 076/844-75-55 - 
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy, pow. 70 m2, nowy, w 
Lubinie, atrakcyjna lokalizacja, • 1.500 zł ♦ VAT. Lubin, tel. 
076/844-76-03,0603/98-09-88.
DO WYNAJĘCIA LOKAL 300m2, w całości lub częściowo*, 
nadaje się na biuro, zakład produkcyjny, hurtownię - 8 zł/m2 
mies. ♦ VAT. Lubin, tel. 076/849-02-30 w godz. 7-15, 076/
847-13-60 w godz. 16-22
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow, 40 m2. c.o., WC, pomiesz
czenie socjalne, z telefonem • 1.000 zł/mieś. Lubin, tel. 076/
841-51-57
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 60 m2, na biuro, gabinet, sklep, 
w Lubinie, ul. Jana Pawła II (deptak) - 25 zł/m2. Lubin, tel. 
076/844-79-81
DO WYNAJĘCIA LOKAL 96 m2, w Obornikach Śląskich, na 
osiedlu ♦ parking przy ruchliwej trasie, wysoki standard wy
kończenia, • 2.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-19-32 po 
godz. 18
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY w Obornikach Śl., 60 
m2 - 1.200 zł/mies. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-80 po 
godz. 20
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, teł. 
071/303-31-88, 0502/83-50-50 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AC0023 www.autogiel- 
da.com.pl)
DO WYNAJĘCIA LOKAL 100 m2, siła, media, paFking -14 
zł/m2. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-57-66 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 60 m2. we Wrocławiu -1.000 
zł/mies. + opłaty. Strzeszów, tel. 071/312-82-10 
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy, w centrum Wałbrzycha, 
50 m2, po remoncie, alarm, od zaraz, - 2.100 zł. Wałbrzych, 
tel. 0600/50-44-99
DO WYNAJĘCIA LOKAL USŁUGOWY w centrum Wołowa, 
Rynek, na dowolną działalność, pow. 25 m2 - 800 zł/m-c. 
Wołów. tel. 071/389-50-44
DO WYNAJĘCIA LOKAL 350 m2, ogrodzony, 1 km od Opo
rowa. Wrocław, tel. 363-40-66 w godz. 10-16 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biura lub usługi, na Dworcu 
świebodzkim, ód 14 do 18 m2, z mediami • 42 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/341-29-87% 0501/34-09-97 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 53. m2, na działalność han
dlowo-usługową, ok. pl. Grunwaldzkiego - 2.000 zł/mies. + 
licznik. Wrocław, tel. 0601/74-56-31 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na zakład krawiecki na osiedlu 
Pawłowice, pow. 150 m2 - 700 zł/mies. + media. Wrocław, tel. 
071/345-46-91
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowy przy ul. Szczęśliwej, pow. 
35 m2, komfortowy, z wyposażeniem, parter, wejście od ulicy, 
-1.600 zł/mies.. Wrocław, tel. 071/322-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 21 m2; Krzyki, kafle, siła, sufit pod
wieszany, woda - 750 zł/mies. Wrocław, tel. 071/364-25-89, 
0606/40-34-24
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 200 m2, w centrum Wrocła
wia, ul. Dmowskiego, na parterze budynku biurowego, z prze
znaczeniem na biuro, handel, magazyn, cichą prod., pomiesz
czenia 20-60 m2 (możłiwość wynajęcia pojedynczych pokoi), 
wszystkie media, telefon, internet, - 25 zł /m2. Wrocław, teł. 
0601/55^67-19
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY przy ul. Łukasińskiego, 
pow. 35 m2, komfortowy z. wyposażeniem, wę Wrocławiu, 
parter, wejście od ulicy -1.400 zł/mies. Wrocław, tel. 321 -67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na dział, spożywczą, ok. 200 m2, 
dobra lokalizacja, atrakcyjna, centrum Wrocławia, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/788-48-51
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 34 m2, nowy, komfortowy, 
nadaje się na biuro, gabinet, itp., przy ul. Rutkiewicza -1.200 
zł/mies + VAT. Wrocław, tel. 351-16-20 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, usługi, 3 pomieszczenia, 
42 m2, w nowej willi - 1.000 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/ 
357-51-48
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 me
bli, przy głównej ulicy (Kamieńskiego), w pobliżu szpitala 40-le- 
cia - 850 zł/mies. Wrocław, tel. 325-41-82,0606/91-29-08 
DO WYNAJĘCIA LOKAL użytkowy, o pow. 42 m2, w cen
trum, ul. Czysta, 2 pomieszczenia -+ WC, po remoncie, na biu
ro, gabinet, sklep - 2.000 zł/mies. + opłaty licznikowe lub sprze
dam. Wrocław, tel. 071/372-53-57,0603/08-79-86 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Wrocławia, okolice Ryn
ku, na parterze! witryna, ok. 50 m2 powierzchni • 2.800 zł/ 
mies. Wrocław, tel. 071/351-73-&
OO WYNAJĘCIA LOKAL 120 m2, w budynku wolno stoją
cym, we Wrocławiu, dogodny dojazd, nadaje się na magazyn 
lub cicha produkcję - 1.000 żł/m-c + liczniki. Wrocław, tel. 
372-72-67
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowo-handlowo-magazynowy, 
pow. 470 m2, parter, teren strzeżony, telefony, komputery, 
system alarmowy, b. dobra lokalizacja i dojazd, parking, wy
soki standard, we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej - 12.500 zł/ 
m-c + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 355-62-84, 0601/
05-25-05
DO WYNAJĘCIA LOKAL 70 m2, ńa biuro, hurtownię, maga
zyn, z telefonem, na Muchoborze Wielkim - 1.200 zł/m-c. 
Wrocław, tel. 071/342-44-90
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 50 m2, na biuro, kancelarię
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lub każdą cichą działalność, przy tym dodatkowo może być 
mieszkanie 90 m2, k. Astry - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/' 
361-01-57
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY pow. 28 m2, w pobliżu 
ul. świdnickiej, trzy linie telefoniczne, po remoncie, czynsz 
25 zł/m2 + VAT. Wrocław, tel. 071/344-62-13 wewn. 408,0501/
37-10-38
DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY 77 m2, piwnica, Śród
mieście, ul. Sw. Wincentego, parter, sala sprzedaży i zaple
cze, wykończony, duże witryny, wys. 4 m, - 2.200 zł + opłaty. 
Wrocław, tel. 071/781-85-25,0504/96-09-78 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Gubina, pow. 270 m2, 
CO gazowe, pom. sanitarne, • 4.000 zł /mies. + VAT. Zielona 
Góra, tel. 068/454-94-76 po godz. 18 
O  DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY w  centrum, 

pow. 80 m2, telefon, ochrona, parking, niezależ
ny budynek, - 1.000 z ł + VAT. Wrocław, tel. 0606/
99-11-65 01027951

DO WYNAJĘCIA LOKALE 35 jn2 i 250 m2, w dobrym punk
cie Kłodzka. Kłodzko, tel. 074/867-77-58,0609/45-10-70 
DO WYNAJĘCIA LOKALE handlowo-usługowe, 70 i 45 m2, 
w Oławie, przy głównej drodze, parter, witryny, parking • 1.300 
zł/m2. Oława, tel. 071/313-48-21,0605/60-72-30 
O  DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 468 m2, b iuro 

165 m2, w  budynku wolno stojącym , monitoro
wanym, telefony, media, parking 84 m2. Wrocław 
O łtaszyn , te l.  071/364-48-58, 0501/76-03-44 
02020121

DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 1000 m2 - 2  zł/m2/mies. Trze- 
bieszowice, tel. 077/431 -30-68 .
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN chroniony, z alarmem, w cen
trum, 60 lub 150 m2 -12.50 zł/m2.. Wrocław, te l 333-85-12 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN 105m2. na terenie strzężonym.
b. dobra lokalizacja i dojazd, we Wrocławiu, przy. ul. Legnic
kiej, cena - 15 zł/m2. Wrocław, tel. 355-62-84,0601/05-25-05 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 140 m2. warsztat, pow. 
100 m2 ♦ domek 2-pokojowy, na Psim Polu -1000 zł/każdy 
obiekt. Wrocław, tel. 352-79-02 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W SALONIE FRYZJERSKIM na 
tipsy, manicure - 300 zł. Wrocław, tel. 071/340-06-10 po 
godz. 20
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA umeblowane, rozkł.,

1-pok. • 650 zł + liczn., willowe - 600 zł bez.dod. opłat,
2-pok. - 850 zł ♦ liczn., willowe • 800 zł bez dod. opłat,
3-pok. • 1.050 zł ♦ liczn., willowe - 950 zł bez dod. opłat. 
BU ,KAMEX’ , Wrocław, ul. Jedności Narodowej 86/5, tel. 
071/321-98-13 w godz. 10-17 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE 30-38 m2, 
okolice .Korony*, komfortowe, wyposażony aneks ku
chenny oraz łazienka, telefon, sieć inform. SDI. w cenie 
parking strzeżony, komórka gospodarcza, budynek mo
nitorowany, ochrona 24 h, bez pośredników. Wrocław, 
tel. 071/320-71-70 (fax), 0601/51 -96-13 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE: Ko
ściuszki, 60 m2, balkon - 530 zł ♦ liczn., Czajkowskiego, 
40 m2, blok - 700 zł + opł., 50 m2, blok, tel., meble - 950 
zł + liczn., Komandorska, 37 m2, blok, tel. - 750 zł + liczn., 
Zachodnia, 39 m2, blok, tel. - 850 zł ♦ liczrf. BN .KWA
TERA*, Wrocław, tel. 071/344-36-72, 0503/91-70-19 
99000001

•  DÓ WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE: Klecz- 
kowska - 600 zł + opł., Buczacka - 300 zł + liczn., Racła
wicka, 29 m2 - 730 zł ♦ liczn., Rynek, 28 m2 - 750 zł + 
liczn., Grabiszyńska, 28 m2 - 700 zł t  liczn., Biskupin, 
31 m2, komfort - 9 5 0 ^  ♦ liczn., Zacisze - 600 zł, Wy
szyńskiego - 800 zł liczn. »AS" Nieruchomości, Wro
cław, 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 lt. liczn., pl. Grunwaldzki - 900 
zł + liczn., Gajowa - 900 zł, Rynek, komfort -1.300 zł + 
liczn., Grabiszyńska, 40 m2, umebl., tel. -900zł+liczn., 
Dzielna, 49 m2, - 700 zł + opł., Bacciarellego, 31 m2, 
komfort • 900 zl + liczn. .AS* Nieruchomości, Wrocław, 
tel. 071/344-49-53.0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Balza
ka, 76 m2 -1.000 zł + opł., Inowrocławska, 60 m i -1.400 
zł + liczn., Krzyki, 63 m2 -1.200 zł + opł., Jaracza, 63 m2 
-1.200 zł ♦ opł. za wodę, Tyrmanda, 60 m2 -1.000 zł + 
opł., Reja, 66 m2 - 1.500 zł + liczn., Gajowa, 70 m2 -

’ • '1.200 zł ♦ liczn. .AS* Nieruchomości, Wrocław^ tel. 071/
344-49-53,0501/23-38-16 99000001 

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE z przeznaczeniem 
na lokal, po remoncie, pow.. 54 m2, 2 pokoje ♦ 
aneks kuchenny, rozkładowe, + garaż i zagospo
darowany ogród - 1.200 zł + liczniki., tel. 071/
349-48-02,0605/35-61-90 80008911

•  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 pogodz. 21,0502/
54-08-12 99000001

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 
pow. 50 m2, łazienka, kuchnia, WC, balkon, tele
fon, przy ul. Obornickie j • 900 zł *  czynsz. Wro
cław, tel. 071/346-22-96 02022791 

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE po 
remoncie, pow. 73 m2, rozkładowe, X piętro, w i
dok na cały Wrocław, liczn ik i, położone 15 m inut 
drogi od centrum (Psie Pole, k. Korony) • 1.700 
zł/mies. ♦  opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0601/
38-94-05 01024671

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52.m2, 
Kiełczów, budynek 8-rodzinny, komfortowe, poddasze, 
wyposażony aneks kuchenny oraz łazienka, telefon, te
ren ogrodzony (w cenie garaż), cicha okolica, bez po
średników. Wrocław, tel. 071/320-71-70 (fax), 0601/
51-96-13 99000Ó01

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE - Biskupin, 100 m2, ume
blowana kuchnia, ogród, garaż, - 2.100 zł. Nieruchomo
ści Anna Dworak, Wrocław, tel. 071/342:94-51, 071/ 
346-06-82 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2, 
willowe, oddzielne wejście, umeblowane, Ki?yki Borek •
1.000 zł. Komandorska, 28 m2 - 800 zł + liczniki. DS 
Nieruchomości. Wrocław, tel. 071/337-11-15, 071/
782-84-04 99000001

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWĘ blisko cen
trum handlowego Bielany • 800 zł, bez opłat. Bielany Wr., tel. 
071/311-20-43
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, na Bielanach 
Wrocławskich, częściowo umeblowane, z telefonem, nowe,
b. dobry dojazd do Wrocławia - 900 zł ♦ opłaty licznikowe. 
Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-23-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 51 m2, 
na I piętrze, telefon, w Jelczu-laskowicach - 350 zł + opłaty. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-24-65 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Kłodzku, 70 m2, w nowym 
budownictwie - 700 zł + opłaty licznikowe. Kłodzko, tel. 074/
868-27-68
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Legnicy przy ul. Kościusz
ki, parter, 155 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, z przeznacze
niem na cele biurowe, możliwość wystawienia faktury VAT, •
1.900 zł. Stefan Juszczak, 59-220 Legnica, ul. Zagrodowa 12 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 37 rr>2. w 
Lubinie, cena • 350 zł/mies. + opłaty. Lubin, tel. 076/846-09-95

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, w Lubinie, cena 
- 300 zł ♦ opłaty. Lubin, tel. 076/847-26^06 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Legnicy na os. Piekary.
1-pokojowe, pow. 37 m2, widna kuchnia, cena - 320 zł/mies 
+ opłaty. Lubin, tel. 076/849-56-94 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 38.5 m2. 
w centrum Lubina, częściowo umeblowane, widna kuchnia, 
balkon, TV kablowa, pralka, lodówka, kuchenka mikrofalowa, 
komfortowe - 500 zł/mies. + opłaty licznikowe. Lubin, tel. 076/ 
749-70-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2, IV pię
tro, w centrum Lubina, na czas nieograniczony, telefon, TV 
kablowa, częściowo umeblowane, bez pośredników - 400 zł/ 
miesiąc + opłaty (ok. 350 zł) i kaucja. Lubin, tel. 0608/71-71-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, 37 m2, Opole • 
Gosławice, na dłuższy okres, - 400 zł. Opole, tel. 077/
455-75-25
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w willi, pokój, kuchnia, łazien
ka, jasne, CO, 36 m2, bez mebli, telefon, duży ogród, na Ip. - 
700 zł ♦ liczniki. Radwanice, tel. 071/311-70-45, 071/ 
311-71-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 100 m2, w 
Radwanicach, salon, kuchnia, łazienka, WC, dla studentów- 
250 zł/osoba + liczniki lub 1.500 zł + liczniki. Radwanice, tel. 
071/311-70-29
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Radwani
cach , z telefonem - 800 zł/mies?1 Radwanice, teł.'071/311 -76-93 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2. na 1. 
piętrze, w Gorcach k. Wałbrzycha, cena 300 zł/m-c. Sędzi- 
sław, tel. 075/742-54-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, umeblowane, z telefonem, w nowym budownictwie - 
800 zł ♦' liczniki. Środa Śląska, tel. 071/317-32-30 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, ła
zienka, Ogrzewanie elektryczne, do zamieszkania lub na biu
ra, -1.000 zł + liczniki. Świdnica, tel. 074/853-35-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE 140 m2, w 
Świdnicy, ogrzewanie gazowe, łazienka, kuchnią, jadalnia, 
wysoki parter, osobne wejście - 900 zł/mieś. Świdnica, tel. 
0/4/852-27-05 Bielawa, 074/833-65-24 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu, 72 m2,1 piętro, umeblowane, rozkładowe, telefon, uL 
Krynicka, od 01 .VI, cena 1.000 zł/mies. + opłaty. Trzebnica, 
tel. 071/387-82-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokojowe, pow. 33 m2, ja
sna kuchnia, balkon, blisko centrum, od lipca 2001 r. Piasko
wa Góra, cena 300 zł + opłaty/mieś.'Wałbrzych, teł. 074/
843-40-22
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE willowe, 2-pokojowe, samo
dzielne, komfortowe, między ĆH .Korona* a .Selgrosem* -
1.000 zł/m-c ♦ liczniki. Wrocław, tel. 785-40-67,0501/41-14-01 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE komfortowe, willowe na Za
lesiu, z osobnym wejściem z możliwością parkowania sam. 
na podwórku, pow. 60 m2 - 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
348-18-70
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE ok. pl. Grunwaldzkiego, 3-po- 
kojowe, I piętro, umeblowane -1.200 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/
318-53-88
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 54 m2, ul. Szkocka (Nowy 
Dwór), balkon, cena 800 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 0603/ 
85-13-81
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 50 m2, umeblowane, kom
fortowe, telefon, przy ul. Wyszyńskiego - 900 zł + liczniki + 
czynsz. Wrocław, tel. 071/782-69-14 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 85 m2, 
telefon, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/784-69-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pokój, łazienka, kuchnia, 
przedpokój, - 500 zł. Wrocław, tel. 353-63-50 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, pow.
43 m2, rozkładowe, umeblowane, balkon, na Krzykach, przy 
ul. Skarbowców, w cenie 950 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/
363-80-08 .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE łazienka, 
kuchnia, aneks, przedpokój, ul. Rozmarynowa, - 800 zł /mies.. 
Wrocław, tel. 071/364-44-91
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 35 m2, 
nowa pjomba, dwa balkony, luksusowe, z telefonem, bardzo 
czyste, umeblowane, tapety, wyposażone w sprzęt RTV, od 
zaraz, bez pośredników, w cenie 900 zł + liczniki. Wrocław, 
tel. 071/328-94-91 .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1 pokojowe, Wrocław-Krzy- 
ki, willa, nowe, komfortowe, umeblowane, osobne wejście, 
cena 700 zł/mies. + energia elektryczna + kaucja. Wrocław, 
tel. 339-78-72,0601/88-39-40 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokojowe, rozkładowe, przy 
ul.Wesołej, cena 1200 zł bez dodatkowych obciążeń finanso
wych. Wrocław, tel. 071/345-22-79,0501/33^73-17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE .pow. 50 m2. wyposażone, 
balkon, TV kablowa, Krzyki, płatne za rok z góry - 700 zł/mies. 
♦ kaucja + liczniki. Wrocław, tel. 0605/72-72-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe. pow. 
50 m2, loggia, na 1. piętrze, umeblowane, z telefonem, • 1.200 
zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/342-21-43,0604/65-73-72.
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, 37 m2t ul. Pole
ska, nowe, z meblami, rozkładowe, kuchnia, balkon - 650 zł *  
liczniki. Wrocław, tel. 071/324-23-96,0607/33-72-01 .
DO WYN/UĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, noWe, 2 p.( ume
blowane, z telefonem, ty sat, okolice Rynku - 1.300 zl/m-c + 
opłaty. Wrocław, tei. 0609/44-63-01 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 24 
m2, zabudowany balkon, umeblowany, okolice Astry - 750 zł/ 
mies. *  opłaty licznikowe + kaucja. Wrocław, tel. 0501/
26-97-54
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJÓWE w willi, na 
Żernikach, umeblowane, cena - 600 zł/mies. + liczniki. Wro
cław, tel. 071/353-64-98
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pracownikowi cena - 200 
zł/os./mies. Wrocław, tel. 071/354-20-58.0503/3042-31 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu, osiedle Zacisze, osobne wejście, wszystkie media, ca
łość lub osobno, w cenie 400-500 zł/mies./pokój. Wrocław, 
tel. 0608/16-08-87
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, słoneczne, bal
kon, umeblowane, telefon, z sekretarką,- pralka, lodówka, te
lewizor - 1.000 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 789-18-06 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE • kawalerka, 
30 m2, cena 700 zł + opłaty licznikowe, kaucja 500 zł. Wro
cław, tel. 0607/65-47-60
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, na 
Biskupinie, umeblowane, z telefonem, TV kablowa, cena 1000 
zł + liczniki. Wrocław, tel. 0601/59-51-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w willi. 50 m2, dla małżeń
stwa lub dw^ch par, cena 800 zł. ♦ opłaty lub 1000 zł. Wro
cław, tel. 357-89-42
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3 pokojowe, koło ul.Grabi- 
szyńskiej, umeblowane, telefon, sprzęt AGD, cena 1200 zł/ 
m-c + opłaty. Wrocław, tel. 341-73-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3 pokojowe na Karłowicach, 
dla małżeństwa, cena 1000 zł ♦ opłaty licznikowe i kaucja, od 
1 lipca. Wrocław, tel. 321-92-15 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na biuro, w Śródmieściu, na
1. piętrze, 100 m2, z telefonem -1.300 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 071/355-77-05 po południu 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, umeblowane, na 
Krzykach - 950 zł/m-c. Wrocław, tel. 0502/91 -84-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 50 m2, przy 
ul Hubskiej 123 - 1.200 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/
332-76-72,0601/87-33-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 34 m2, po
kój, kuchnia, łazienka, przedpokój, umeblowane; z telefonem, 
ul. Drukarska - 950 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/368-15-64 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum 
Wrocławia, komfortowe, po remoncie, atrakcyjna lokalizacja 
(nie studentom) - 800 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 0604/44-63-70
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Ga- 
jowickiej, nie rozkładowe, jasna kuchnia, oszklony balkon, pow.
44 m2, VIII piętro, winda - 700 zł/mieś. + opłaty, wymagana 
kaucja 700 zł. Wrocław, tel. 0600/30-18-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 40 m2, 
kuchnia, aneks łazienkowy, w starym budownictwie, ok. pla
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TANIE NOCLEGI 0 
DLA GRUP PRACOWNICZYCH 

w obiekcie hotelowym 
Wrocław-Fabryczna

tel. 071/352-36-57,0-601 75 4614

cu Grunwaldzkiego, idealne dla małżeństwa z dzieckiem, bez 
pośredników - 550 zł/mies. ♦ liczniki (kaucja 550 zł). Wro
cław, tel. 071/328-95-34 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe. pow. 53 m2, pokój, 
sypialnia, kuchnia, łazienka, we Wrocławiu, ok. ul. świera- 
dowskiej - 1.250 zł/mies. t  liczniki.. Wrocław, tel. 071/ 
337-09-01
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, na 
okres 5 lat, z telefonem, płatne za pół roku .z góry’  - 500 zł/ 
mies. Wrocław, tel. 071/785-44-82 po godz. 19 1 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, w pełni umeblo
wane i wyposażone, z telefonem, przy ul. Sokolej -1.000 zł/ 
mies. lub sprzedam -115.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-02-22 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, Bisku
pin ul. Kazimierska, kuchnia, łazienka, balkon, winda, z tele
fonem, TV kablowa, umeblowane, pralka, lodówka • 1.400 zł 
♦ liczniki i kaucja. Wrocław, tel. 071/348-02-03 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w domu jed
norodzinnym, osobne wejście, pow. 60 m2, umeblowane, 
maks. dla 4 osób, cena -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/357-31-39 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum 
Wrocławia, przy pl. Kościuszki, pow. 50 m2, na II piętrze, 
cena - 1.500 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/343-13-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
w willi, oddzielne wejście, Krzyki-Borek, cena -1.000 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/367-19-66,0602/57-15-12. .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, 
rozkładowe, przy ul. Poniatowskiego, po remoncie kapitalnym, 
komfortowo wykończone, z telefonem, mogą być studenci, 
cena - 1.200 zł/mies. + liczniki + kaucja. Wrocław, tel. 071/
330-08-08 po godz. 21,0604/52-97-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE nowe. kom
fortowe, 35 m2, na 2. piętrze, przy ul. Hłaski • 1.000 zł + opła
ty. Wrocław, tel. 373-08-47,0601/77-34-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 20 
m2, balkon, b. ładna, luksusowa, meble, na 3. piętrze, sprzęt 
RTV, dźwiękoszczelne drzwi i okna, rolety, glazura, przy pl. 
świebodzkim, - 999 zł + prąd. Wrocław, tel. 0503/33-33-85 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 38 m2, we Wrocławiu, w dziel
nicy Fabryczna, łazienka, nisza kuchenna, w.c., ogrzewanie 
piecowe - 600 zł/mies., płatne co 2 mies. j .  góry* + opłaty, na 
okres jednego roku lub dłużej. Józef Krzymowski, 53-404 
Wrocław, ul. Mielecka 28/2
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 45 m2, 
z telefonem, w centrum k. placu Bema, od lipca 2001 r., dla 2 
osób • 600 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/327-86-92 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 75 m2, 
III piętro, niska zabudowa, komfortowo umeblowane i kom
pletnie wyposażone, TV kablowa, telefon, piwnica, cicha spo
kojna ulica -1.300 zł/mies. *  niskie opłaty. Wrocław, tel. 071/
339-16-08
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 46 m2, pokoje nieumeblowa- 
ne, na Biskupinie - 900 zł *  czynsz + telefon. Wrocław, tel.
351-97-51
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w nowo wy
budowanej nadbudówce, osobne wejście/komfortowe wykoń
czenie, wszystkie media, z kuchnią i łazienką możliwość za
łożenia siedziby firmy, bądź wynajmu dla studentów, w dziel
nicy Oporów, - 1.500 zł /mies.. Wrocław, ie l. 071/363-43-55, 
0503/90-74-44
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE rozkładowe, 
balkon, z telefonem, umeblowane, przy uł. Chorwackiej, w 
cenie 1300 zł ł  liczniki. Wrodaw, teł. 071/325-24-48 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-PQKOJOWE Wro- 
daw-Śródmieście, w nowym budownictwie, przy ul. Nowowiej
skiej, kuchnia umeblowana, w cenie 650 zł +. opłaty. Wrodaw, 
tel. 071/357-54-75 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-PÓKOJ0WE Willowe, ogród 
330 m2, weranda, kuchnia umeblowana, wyposażona, Bisku- 
pin-Dąbie, W cenie 2000 zl miesięcznie + liczniki. Wrocław, 
tel. 0604/78-65-60
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, bal
kon, z telefonem, miejsce parkingowe, w centrum Wrocławia, 
cena 1100 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/361 -58-83 
DÓ WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum, 
blisko Rynku, słoneczne, I piętro, pow. 48 m2, łazienka, przed
pokój, może być dla 3-4 osób,' - 950 zł. .Wrodaw, lei. 0609/
63-25-28
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, kuchnia, jazien- 
ka, 1.5 km od centrum .Korona' na Psim Polu: 700 zł/mies. + 
liczniki, płatne za 2 mies. z góry. Wrodaw, tel. 398r96-57,0503/ 
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
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE po remoncie, 
kuchnia, łazienka, balkon, z telefonem, umeblowane, w okoli
cy pl. Kościuszki i Dworca Głównego PKP • 1.000 zł/mies. + 
opłaty. Wrodaw, tel. 351-59-84 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 37 m2, 
we Wrocławiu, okolice ogrodu botanicznego, umeblowane, z 
telefonem, cena - 900 zł/mies. + liczniki. Wrodaw, tel. 071/ 
324-28-11
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w willi, osob- 
newejście, umeblowane, zadbane • 700 źł + liczniki + kaucja. 
Wrodaw, tel. 343-28-37
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, pow. 33 m2, na 
parterze, duży balkon, telefon. CO, CW, przy ul. Sowiej, bez 
pośredników • 650 zł/m-c + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
361-95-67
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, pow. 34 m2, 
umeblowane, w nowej plombie - 800 zł + opłaty licznikowe. 
Wrodaw, tel. 352-13-06
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, w Rynku, pow. 
42 m2 - 1.000 zł + opłaty licznikowe + kaucja za 1 miesiąc. 
Wrodaw, tel. 357-56-06.0607/25-18-07 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 45 m2, 
blisko Rynku, umeblowane, urządzone, AGD, media, słonecz
ne, I piętro, dla brygady lub 3,4 osób, bez liczników i opłat - 
220 zł/m-c. Wrodaw, tel. 0609/63-25-28 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 57 m2. w 
Śródmieściu, wyposażone, umeblowane, telefon, TV kablo
wa, parkiety, cena 900 zł/m-c + opłaty licznikowe. Wrodaw, 
tel. 0501/06-63-30 '
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Śródmieście, 
ul. Św. Wincentego, nowe, 54 rfi2,1V/V p „ winda, wyposażo
na łazienka, kuchnia, pokoje 12 i 20 m2, częściowo umeblo
wane - 1.000 zł + opłaty. Wrodaw, tel. 071/781-85-25.0504/
96-09-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, - 600
zł. Wrocław, tel. 071/782-74-29
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-P.OKOJOWE umeblowane,
46 ni2, - 900 zł. Wrodaw, tel. 071/782-74-29
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, przy 
ul. Na Polance, z telefonem, nowe -1.000 zł/miesiąc + liczni
ki. Wrocław, tel. 071/327-42-69 w godz. 16-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum, 
na I piętrze, rozkładowe, po remoncie kapitalnym, okna pla
stikowe, ogrzewanie gazowe, z telefonem, umeblowane -
1.700 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0600/27-38-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37 m2, przy 
ul. Stalowej, meble, telefon, TV kablowa, po remonde, -1.000 
zł ♦  liczniki. Wrodaw, tel. 071/788-98-11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na wsi, w 
gminie Długołęka, dobry dojazd - 390 zł *  opłaty + kaucja, • 
390 zł. Wrodaw, tel. 351-18-65 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 39 m2, łazien
ka, przedpokój, WC, c.o., parkiet, umeblowane, - 1.000 zł + 
telefon. Wrodaw, tel. 071/355-99-96 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE Willowe, urzą
dzone, osobne wejśde, Wrodaw • Karłowice, • 650 zł. Wro
daw, tel. 0601/55-69-15
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
sprzęt AGD, przy ul. Zemskiej, osiedle Nowy Dwór - 1.250 zł/ 
miesiąc, kaucja 800 zł. Wrodaw, tel. 071/785-94-70 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 49 m2. 
umeblowane, przy ul. Rogowskiej • 700 zł/mies. *  opłaty. 
Wrodaw, tel. 071/325-13-26
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, 
umeblowane, blisko centrum • 750 zł/mies. Wrocław, tel. 071/
329-13-66

DO WYNAJĘCIA OBIEKT przemysłowo-magazynowy, w tym 
hala 1000 m2, budynek socjalny 80 m2, wszystkie media, w 
Legnicy, t 4.500 zł. Legnica, tel., 076/856-02-23 
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMU 3 pokoje, kuchnia, łazien
ka, umeblowane, ć:o. gazowe, telefon, ogród • 1.000 zł ♦ licz
niki. Wrodaw, tel. 351-64-38,0608/62-39-39 
DO WYNAJĘCIA PARTER WILLI na Krzykach -1.400 zł/mies. 
Wrodaw. tel, 071/788-20-31 w godz. 10r14 
DO WYNAJĘCIA PARTER WILLI 3 pokoje, umeblowane, 
osobne wejśde, z telefonem, we Wrodawiu na Muchoborze 
Małym -1.200 zł/mies. + liczniki, wymagana kaucja. Wrocław, 
tel. 357-06-35
DO WYNAJĘCIA PAWILON HANDLOWY pow 220 m2, w 
Męcince - 500 zł/mies. Męcinka, tel. 076/870-86-25 
DO WYNAJĘCIA PAWILON HANDLOWY, murowany, pow. 
43 m2, zaplecze socjalne na każdą działalność, wynajmę 
przed targowiskiem przy głównej drodze ul. Legnicka 14, 
Strzegom - 800 zł/mies. Strzegom, tel: 074/649-30-56 
DO WYNAJĘCIA PAWILON HANDLOWO-USŁUGOWY, na 
targowisku Target, pow. 22 m2 - 930 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/325-19-49
DO WYNAJĘCIA PIĘTRO budynku, 30 m2 - 5 zł/m2 mies., w 
sąsiedztwie firm zajmujących się prod. mebli kuchennych, 
obróbką granitu, architekturą wnętrz, mile widziana pokrew
na dżiałalność. Świdnica, tel. 074/852-27-05 Bielawa, 074/ 
833-65-24 wieczorem ■
DO WYNAJĘCIA PLAC pow. 800 m2, w centrum Wrocławia, 
przy ul. Dmowskiego, utwardzony, ogrodzony, oświetlany, 
woda, prąd, - 3 zł/m2 netto. Wrodaw, tel. 0601/55-67-19 
DO WYNAJĘCIA PLAC narożny, ogrodzony, dwie bramy, pow. 
1300 m2, oświetlony, biura o pow. 200 m2, media, na dłuższy 
okres • 4.000 zł/mies. Wrodaw, teł. 0601/77-44-90 
DO WYNAJĘCIA PODDASZE do adaptacji na pokoje biuro
we, mieszkalne, w centrum Wrodawia, pow. ok. 300 m2, w 
budynku biurowym, blisko Uniwersytetu Wr, -15 zl /m2 netto. 
Wrodaw, tel. 0601/55-67-19
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-, 2-, 3-osobowe. osobne 

wejśde, mieszkania studenckie, umeblowane • 250 zł. 
BU „KAMEX', Wrodaw, ul. Jedności Narodowej 86/5, tel. 
071/321-98-13 w godz. 10-17 99000001 

DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, 2-, 3-, 4-osobowe. 
z aneksem kuchennym, z ogródkiem, z grillem, cena 20-25 
zł/osoba. Kołobrzeg, tel. 094/351-68-87 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w willi, dla 8 osób pracujących, 

'cena • 1.800 zł/mies. Mirków, tel. 071/315-13-16 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-osobowe, od 25.VI.2001 r„  z 
używalnością kuchni i łazienki, cena 300 zł/ósoba. Wrocław, 
tel. 071/325-58-32
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-,3-osobowe, dla mężczyzn, pra
cujących lub studiujących, kuchnia, łazienka, osobne wejście, 
cisza, cena 250-280 zł/osoba. Wrocław, tel. 324-10-86, 
398-84-27
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-,2-osobowe na,Karłowicach, 
cena 400 zł/os. Wrodaw, tel. 325-18-48,0502/61-10-53^
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2, 2-osobowe, w willi (na Karło
wicach), z osobnym wejściem, dla niepalących panów • 250 
zł/osoba. Wrodaw, tel. 071/325-33-69 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-, 2-osobowe. na Klednie, naj
lepiej dla osób niepalących, aneks kuchenny, łazienka z prysz
nicem, cena 250-300 zł/osoba/mies. Wrocław, tel. 071/
333-73-19
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 -osobowe, niekrępujące, cena • 
280 zł/osoba. Wrodaw, tel. 071/357-74-11 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Bielanach Wrodawskich • 400 
zł/mies. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-24-48

DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, 400 zł/m-c. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-24-48 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, po remoncie, do dys
pozycji łazienka, w miejscowod Godziszcze. 7 km od Świdni
c y -150 zł/mies. Godziszcze, gm. Świdnica, tel. 074/850-12-11 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy^oddzielne wejście, bez 
dodatkowych opłat, we Wrodawiu - 250 zł/mies./osoba. Ra
dwanice. tel. 071/311-76-55
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, we Wrodawiu, oddziel
ne wejśde - 250 zł/osoba/mies. (bez dodatkowych opłat). 
Siechnice, tel. 071/311-76-55
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pary, na Kozanowie, luksuso
we wyposażenie, taras, 1. piętro, telefon, pralka - 400 zł/mies./ 
osoba. Wrodaw, tel. 353-33*58 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ samodzielny, dla samotnej pani - 
350 zł/mies. ♦ liczniki. Wrodaw, tel. 367-65-75 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z osobnym wejśdem, na Krzykach, 
umeblowany, dla pana - 370 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/
58-05-39
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Krzykach, 22 m2, z balkonem, 
w nowym, dobrze wyposażonym mieszkaniu/telefon, lodów
ka, pralka, prysznic - 350 zł/osobę. Wrocław, tel. 071/
782-08-09,0602/60-57-50
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1 lub 2-osobowy, w centrum Wro
cławia - 350 zł lub 500 zł. Wrodaw. tel. 071/342-08-36 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 studentów, osobne wejście, 
kuchnia, łazienka • 250 zł/osoby/mieś. Wrocław, tel. 071/ 
346-51-81
DO WYNAJĘCIA POKÓJ bez pośredników, - 300 zł. Wro
daw, tel. 0501/93-82-37
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy - 200 zł/osoba. Wro
daw, tel. 373-74-56
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 15 m2, umeblowany, w domu jed
norodzinnym, używalność kuchni i łazienki, Sępolno, • 300 zł 
/osoba. Wrodaw, tel. 071/372-99-00 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z używalnością kuchni i łazienki, 
dla 2 osób - 300 zł/mies. Wrocław, tel: 071/341-79-51 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum Wrocławia, dla dziew
czyny - 400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/782-21-98 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, z używalnością kuchni 
i łazienki, ok. ul. Hubskiej, we Wrocławiu, ceńą - 550 zł/mies. 
(całość). Wrocław, tel. 071/782-07-54 po godź. 20 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z używalnością kuchni i łazienki, 
100 m od Politechniki, cena - 300 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/
328-95-78
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, pow. 15 m2, umeblowany, z 
wnęką kuchenną i dużą łazienką z telefonem, młodej, pracu
jącej osobie lub studentce, cena • 500 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/357-53-24
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy - 250 zł/osoba/mies., 
bez dodatkowych opłat. Wrocław, tel. 311-76-55 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla studentki • 250 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/341-89-58
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalących studentów, na Za
ciszu - 300 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 0601/
76-37-32
DO WYNAJĘCIA POKÓJ od 1.06, na ul. Drukarskiej, - 350
ztWrocław, tel. 071/785-58-12
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży, dla 2 osób, niepalących, cena
250 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/788-48-51
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Śródmieściu. 1-osobowy, dostęp
do łazienki i kuchni, • 300 zł. Wrodaw, tei. 071/786-85-25
DO WYNAJĘCIA POKÓJ pl. Grunwaldzki, - 380 zł. Wrodaw,
tel. 071/322-34-81,0603/32-78-86
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z używalnością kuchni i łazienki, •
240 zł. Wrocław, tel. 071/325-58-32
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, kuchnia, łazienka, w.c.,

oddzielne wejście, w willi, KFzyki-Borek, - 400 zł. Wrocław,
' tel. 071/361-40-89 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla studentów, I i II (Oku, na Biąku- 
pinie, w willi, umeblowany, z dostępem do kuchni ijaziśńki, - 

‘  •400zł. Wrodaw, tel 071/347-84-25,06O3/6J^O-iT''.: ■
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z łaź ienką ftu^nką , osobne wej
ście, dla samotnej osoby, cena"5 0 0  zł/mies. Wrocław,, tel. 
071/362-87-57 ’
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, osiedle Mucłiobór Mały. 
kuchnia, łazienka, osobne wejście - 300 zł/osoba. Wrodaw, 
tel. 357-87-72 po godz. 17
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Tamógaju, w domu w zabudo
wie szeregowej, osobne wejście, kuchnia, łazienka, - 400 zł. 
Wrodaw, tel. 363-13-78
DO WYNAJĘCIA POKÓJ nowe budownictwo, meble, dla 1 
osoby, łazienka, kuchnia, wc - 300 zł/m-c. Wrodaw, tel. 071/

. 357-19-04
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, 20 m2, umeblowany, 
w okolicy pl. Grunwaldzkiego, w nowej plombie, studentowi - 
450 zł/mies. Wrocław, tel. 0605/41-52-54 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ blisko centrum, używalność kuch
nia, łazienka - 400 zł. Wrodaw, tel. 355-77-57 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ pow. 25 m2, dwuosobowy, ume
blowany, cena 300 zł od osoby. Wrodaw, tel. 071/382-16-62 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, niekrępujący, w cenie 
350 zł. Wrocław, tel. 071/357-74-11 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ osobne wejście, kuchnia, łazien
ka, przedpokój, lodówka do dyspozycji • 300 zł/mies. Wro
daw, tel. 346-66-86
DO WYNAJĘCIA POKÓJ osobne wejście, kuchnia, łazien
ka, na os. Złotniki - 350 zl/mies. Wrodaw, tel. 349-24-30 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży, w mieszkaniu studenckim, w 
okolicach pl. 1 Maja, AGD, z telefonem, TV kablowa - 600 zł/ 
mies ♦ drugi mały pokój - 500 zi/mies. Wrocław, tel. 359-32-51, 
0606/28-24-47
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, niezależne wejście, 
kuchnia, łazienka, cena 250 zł/osoba. Wrodaw, tel. 071/
364-45-20
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, na Biskupinie, od za
raz - 300 zł. Wrodaw, tel. 071/347-65-34 '
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch kobiet uczących się lub 
pracujących, dogodne warunki, korzystanie z WC, kuchni, 
łazienki, dogodny dojazd do centrum i uczelni, pełna swobo
da • 300 zł/mlesiąc od osoby, bez innych opłat. Wrodaw, tel. 
0501/40-31-54
DO WYNAJĘCIA POKÓJ kuchnia, WC. natrysk, ok. 30 m2, 
dla 2 osób, osobne wejśde - 550 zł/miesiąc + licznik prądu. 
Wrodaw, tel. 071/354-30-64
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla pań, kuchnia, ła
zienka, na Muchoborze Wielkim, w  willi. - 250 zł. Wrodaw, 
tel. 373-71-34
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, w willi, osobne wej
śde, - 650 zł. Wrodaw - Zacisze, tel. 071/348-32-11 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, 
we Wrocławiu, przy ul. Strachodńsklej, 5 pokoi, 125 m2. wy
soki standard, umeblowany, taras, 2 balkony, ogródek, tele
fon, bez pośredników - 2.400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/ 
367-83-84
DO WYNAJĘCIA POŁOWA WILLI z garażem -1.500 zł/mies. 
Wrodaw, tel. 071/354-16-04
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na biura, pow. 500 m2, 
atrakcyjna lokalizacja w Legnicy - 25zł/m2. Legnica, tel. 0605/)
28-93-08
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 150 m2 (całość), 
pomieszczenia 50 m2, 30 m2, 21 m2, 21 m 2,14 m2, 7 m2, 
WC, kabina natryskowa, alarmy, żaluzje, sieć komputerowa

na 14 stanowisk, telefony, II piętro, centrum Legnicy, - 20 zł / 
m2. Legnica, tel. 076/851-29-35,076/862-80-32 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 2 kondygnacje z gara
żem w domu wolno stojącym, przy trasie Wrodaw - Oława, 
może być dla firny • 1.500 zł/mies./kondygnację *  opłaty licz
nikowe. Radwanice, tel. 071/311-78-13 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w Strzelinie, 150,140 i 
400 m2, garaż 30 m2, na hurtownię, zakład prod., teren ogro
dzony, place, parkingi • 9 zl/m2. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 
0602/44-78-77
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA magazynowo-biurowe, 
o łącznej pow. 215 m2, w tym biuro o pow. 18 m2,2.5 km od 
granicy Wrodawia - 8 zł/m2. Szymanów.tel. 07-1/387-86-06, 
0601/88-83-21.
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowe w Świdnicy, po 
30 m2 każde, osobne wejście - 5 zł/m2 mies. (netto) + liczni- 
ki. Świdnica, lei. 074/852-27-05 Bielawa. 074/833-65-24 wie- 
czorem
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 2 x 20 m2, II p., budynek 
murowany, woda, siła, telefon - 500 zł + opłaty za każde po
mieszczenie. Wrodaw, tel. 071/784-88-97 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowo-magazynowe, 
budynek wolno stojący. 120 m2, k. siedziby Polskiego Radia 
- 2.500 zł/m2.53-014 Wrodaw, tel. 071/339-72-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 120 m2, w tym pomiesz
czenia 70 m2 o wys. 340 cm, ogrzewanie + 2 pomieszczenia 
mieszkalno-biurowe, natrysk, WC, gaz, telefon, we Wrocła
wiu - 1,500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/311-71-06. 0608/
87-11-93
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 55 m2, w.c., na
trysk - 2.000 zł/mies. Wrodaw, tel. 360-13-52 wjodz.8-15 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE 120 m2, ul. 
Bruecknera - 20 zł/m2 + liczniki/m-c. Wrocław, tel. 071/
326-20-23 _
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 20 m2, - 200 zł. 
Męcinka, tel. 076/870-86-25
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE w centrum Obornik Śl.. 
90 m2,4 m wysokie, duża brama, na magazyn i inne, - 600 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-86 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE handlowo-usługowe w 
domu handlowym w Obornikach - 20 zł/m2. Oborniki Śląskie, 
tel. 0501/25-36-86,071/387-00-18 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 70 m2, prąd, woda, 
wys, 4 m -1.000 zł/mies. Polkowice, tel. 076/845-50-26 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE w Siechnićy, 15 km od 
centrum Wrodawia, 150 m2, WC, siła, woda. telefon, z prze
znaczeniem na produkcję lub magazyn, - 970 zł. Siechnice, 
tel. 071/311-53-22
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na magazyn, poza Wro
cławiem, 35 m2.'Wrocław, teł. 071/311-73-23 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 70 m2, wys. 340 cm, 
ogrzewanie, gaz, natrysk, WC, telefon, we Wrocławiu - 900 
zł/mies. Wrodaw. tel. 071/311-71-06, 0608/87-11-93 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 160 m2 + 50 m2, na Oł- 
taszy nie, na każdą działalność, alarm, media -13 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/368-15-83
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE SKLEPOWE 13 m2, z 
regałami i licznikami, cena 1000 zł/m-c. Wrocław, tel.
783-39-32, 0602/85-07-47
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 50 mkw, w domku jed
norodzinnym na biuro lub inne propozycje - okolice Centrom 
Korona - 1200 zł/m-c. Wrodaw, tel. 0600/28-82-79 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA 296 m2, 
w centrum Wrodawia, cena - 24 zł/m2 *  media. Wrodaw, tel. 
071/337-33-38
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA 130 m2, w pawilonie wol
no stojącym, na Karłowicach - Różance, nadaje się na sklep,

catering, gastronomię (bez alkoholu) lub przedstawicielstwo, 
- 25.000 zl ♦ VAT: Wrocław, tel. 0601/70-77^77
•  DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA BIUROWA okolice 

„Korony/ droga wylotowa na Warszawę, komfortowe, 
różne metraże, sieć teleinf. ISDN, klimatyzacja, ochro
na, monitoring, parking strzeżony, prestiżowy budynek, 
bez pośredników. Wrocław, tel. 071/320-71-70 (fax), 
0501/74-46-00,0601/51-96-13- 99000001

DO WYNAJĘCIA SALA do prób dla zespołów muzycznych, 
z kpi. wyposażeniem firm Yamaha, Hohner, Marshall, Cele- 
stion, Shure - 8 zł/godz. Wrodaw,-tel. 071/353-07-85, 0501/
94-75-27
DO WYNAJĘCIA STOISKO w Hali Strzegomskiej we Wro
cławiu, na handel odzieżą-1.150 zł/mies. Wrocław, tel. 0502/
99-99-94,071/373-64-68 wewn. 369 
DO WYNAJĘCIA STOISKO w Hali Strzegomskiej, pow. 6 m2 
-1.150 zł/mies. Wrocław, tel. 0503/78-43-93,071/354-23-59 
DO WYNAJĘCIA STOLARNIA wyposażona lub jako warsz
tat, magazyn, pow. ok. 130 m2 - 2.000 zł/m-c. Radwanice, tel. 
071/311-71-28
DO WYNAJĘCIA TRZY POMIESZCZENIA BIUROWE w 
Świdnicy, po 30 m2, osobne wejście, liczniki płatne osobno • 
5 zł/m2. Świdnica, tel. 074/852-27-05,833-65-24 wieczorem 
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD FRYZJERSKI 2 pomieszczenia. 
WC, zaplecze -1.500 zł/miesiąc. Wrodaw, tel. 0501/25-06-33 
O  DOM du iy , z zabudowaniami gospodarskim i, po- 

niem iecki, *150.000 zł. M iejscowość Barkowo 12, 
gm. Żmigród, woj. wrocławskie, tel. 065/545*51*25 
01028121

•  DOM 7 pokoi, 2 osobne wejścia, możliwość prowadze
nia gastronomii, hoteliku, atrakcyjne położenie przy tra
sie i blisko lasu, działka 17 arów - 130.000 zł, ok. Mili
cza. BN „TYMOCZKO", Milicz, teł. 071/383-08-66 
99000001

•  DOM parterowy, okolice Środy Śląskiej, podpiwniczony, 
wolno stojący, stan surowy otwarty, pow. 120 m2, prąd, 
woda, działka o pow. ok. 10 arów, http://www.partner.nie- 
ruchmosci.pl, - 59.000 zł. BN .PARTNER', Wrodaw, tel. 
071/317-24-34 /fax, 071/317-59-61, 0603/46-66-09 
99000001

•  DOM w zabudowie bliźniaczej, poniemiecki, Wrodaw 
Złotniki, 140 m2, z możliwością rozbudowy, działka 1000 
m2, - 245.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 
99000001

•  DOM w zabudowie szeregowej, Psie Pole - Sołtysowi- 
ce, 220 m2,1995 r., salon z kominkiem + 4 pokoje, dział
ka 355 m2, • 350.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/
354-34-93 99000001

•  DOM w zabudowie bliźniaczej, Nowę Stabłowice, blisko 
ul. Kosmonautów, działka 500 m2, zagospodarowana, -
320.000 zł (do negocjacji). BGN, Wrocław, tel. 071/
354-34-93 99000001

•  DOM w zabudowie szeregowej, w Oleśnicy, 2001 r., 372 
m2, komfortowo wykończony, • 350.000 zł. BGN, Wro
daw, tel. 071/354-34-93 . 99000001

•  DOM wolno stojący, pow. użytkowa 140 m2, poddasze 
użytkowe, działka 1300 m2, przyłącze wody, prądu, te
lefon, dachówka z ceramiki, ciekawy projekt, duży ga
raż, Gądów • Jaszkotle, 5 km od Oporowa -185.000 zł. 
BN .PIRA*, Wrocław, tel. 071/343-07-33,0601/99-02-31 
990000Ó1

•  DOM - Kaszowo k. Milicza, przedwojenny, działka 700 
m2, media. W.J., Wrocław, tel. 071/351-38-34, 071/ 
357-09-44 99000001

•  DOM • Leśnica, stan surowy zamknięty, pow. 200 m2. 
działka 1500 m2 - 299.000 zł. Stabłowice, .bliźniak*, 320/

460 m2, stan surowy zamknięty, wysokiej jakości mate
riały budowlane, pięknie położony • 275.000 zł, ok. Trzeb
nicy - Malczów, pow. 100 m2, działka 1300 m2 -119.000 
zł. DS Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/337-31-15,071/
782-84-04 99000001

•  DOM - ok. Bielan, pow. 280 m2, działka 1000 m2, nowy
- 430.000 zł, Kamieniec Wrodawski, pow. 200 m2, dział
ka 3600 m2 • 515.000 zł, Żórawina, pow. 200 m2, stan

: surowy otwarty, działka 800 m2 - 210.000 zł. DS Nieru
chomość, Wrodaw, tel. 071/337-11-15. 071/782-84-04 
99000001

•  DOM - Kamieniec Wrodawski (technotogia kanadyjska), 
147 m2, do wykończenia, działka 1380 m2, -210.000 zł. 
BN .NOWY DOM'; Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  DOM w zabudowie szeregowej na Ołtaszynie, pow. 280 
m2, stan surowy zadaszony, działka 460 m2 - 390.000 
zł, połowa willi poniemieckiej, pow. 100 m2,40 m2 miesz
kanie w przyziemiu, działka 450 m2 - 370.000 zł. DS 
Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15, 071/

- 782-84-04 99000001
•  DOM • Jelenia Góra - Cieplice, 2-letni, 140 m2, garaż 42 

m2. działka 1900 m2, b. dobra lokalizacja, - 360.000 zł. 
BN .NOWY DOM', Wrocław, tel: 071/372-43-06 
99000001

•  DOM - Dobra gmina Dobroszyce, 6-pokojowy, zabudo
wania gospodarcze, działka 0.98 ha, - 150.000 zł. BN 
.NOWY DOM', Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

•  DOM - Siecieborowice gmina Oława, 140 m2, garaż, 
działka 4 ary, pełne media, b. dobra lokalizacja, ocieplo
ny, - 155.000 zł. BN .NOWY DOM', Wrodaw, tel. 071/ 
372-43-06 99000001

•  DOM - Borowa gmina Długołęka, roczny, parterowy, z 
użytkowym poddaszem, dach dwuspadowy, elektrycz
ność i woda, do wykonania szambo i przyłącze gazu, do 
wylania podłogi, 180/1100 m2, - 260.000 zł (do negocja
cji). BN .NOWY DOM', Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  DOM - Brzezia Łąka za Kiełczowem, roczny, luksusowy, 
192/900 m2, wolno stojące pomieszczenie 100 m2 (może 
być na warsztat), - 550.000 zł. BN .NOWY DOM", Wro
cław. tel. 071/372-43-06 99000001..

•  DOM - Dzietrzychowice k. Żagania, duży, poniemiecki, 
po remoncie, otynkowany, na działce 33 ary, w tym nie
duży sad - 130.000 zł. BN .NOWY DOM', Wrodaw, tel. 
071/372-43-06 99000001

•  DOM • Pęgów, nowy, 220/2000 m2, warsztat 150 m2, 
stan surowy, - 200.000 zł (do negocjacji). BN .NOWY 
DOM', Wrodaw, tel. 071/372-43-06 99000001

•  DOM - Wilczyce (przed Kiełczowem), 150/1000 m2, pię
trowy, przyziemie 100 m2, garaż, - 350.000 zł (do nego
cjacji). BN .NOWY DOM’ , Wrodaw, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  DOM • Chwalibożyce, 7 km za Oławą, 300/800 m2, par
ter po remoncie: 4 pokoje, 2 łazienki, duża kuchnia, po
kój, góra do remontu, ogrzewanie centralne lub gazowe
- 180.000 zł (hipoteka 40.000 zł) lub zamienię na 4-po- 
kojowe mieszkanie we Wrocławiu, do lip. BN .NOWY

. DOM', Wrodaw, tel. 0717372-43-06 9900000#
. 1

•  DOM - Wojnarowice, 140/700 m2, po remoncie kapital
nym, wszystkie media, odeplony, taras, centralne ogrze
wanie, -150.000 zł. BN .NOWY DOM', Wrocław, tel. 071/ 
372-43-06 99000001

•  DOM - Wróblowice (za Leśnicą), 120/2800 m2, ponie
miecki, piętrowy, parter po remoncie (2 pokoje, kuchnia, 
łazienka), góra • dach do remontu, wolno stojący garaż, 
-180.000 zł (do negocjacji). BN .NOWY DOM', Wrodaw, 
tel. 071/372-43-06 99000001

•  DOM - Mirosławice, 240/1300 m2, 5 pokoi, 2 łazienki, 
duża kuchnia, dół cały wykafelkowany, ogrzewanie ga
zowe, ocieplony, - 170.000 zł. BN .NOWY DOM", Wro
daw, tel. 071/372-43-06 99000001

•  DOM - Osolin, 3-letni, 160 m2, - 250.000 zł (do negocja
cji). BN .NOWY DOM', Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  DOM • Wiry, 208 m2, stan surowy, działka 35 arów, za
rybiony staw, -115.000 zł. BN .NOWY DOM', Wrodaw, 
tel. 071/372-43-06 99000001

•  DOM • Wiry; 4 pokoje, 2 łazienki, działka 14 arów. -
150.000 zł. BN .NOWY DOM', Wrocław, tel. 071/
372-43-06 99000001

•  DOM - Bogdanów (trasa na Strzegom), poniemiecki, 11 
pokoi, 8.57 ha gruntu (w tym 1.5 ha przy domu), -150.000 
zł. BN .NOWY DOM'. Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  DOM - Sławodn (Nowa Sól), do wykończenia. 210 m2, 
działka 10 arów, - 60.000 zł. BN .NOWY DOM', Wro
daw, tel. 071/372-43-06 99000001

•  DOM - Nowe Skalmierzyce (k. Kalisza), 160/820 m2, -
260.000 zł.-BN .NOWY DOM', Wrocław,'tel. 071/ 
37243-06 99000001

•  DOM • Lutynia za Leśnicą, 500 m2, działka 38 arów, w 
zabudowie szeregowej, z pomieszczeniami gospodar
czymi. -150.000 zł. BN .NOWY DOM’ , Wrodaw, tel. 071/ 
37243-06 99000001

•  DOM - Nadolice Małe, 140 m2, stan surowy, działka 20 
arów, -160.000 zł. BN .NOWY DOM', Wrodaw, tel. 071/ 
37243-06 99P00001

•  DOM - Oława, 250 m2, komfort, działka 500 m2, cena
400.000 zl (w rozlicznemu może być mieszkanie we 
Wrodawiu, ok. Sępolna. Biskupin). BN .NOWY DOM', 
Wrodaw, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM - Wójtowice (Bystrzyca Kłodzka), poniemiecki, 
działka 45 arów, własne ujęde wody, • 150.000 zł. BN 
.NOWY DOM', Wrodaw, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM na Muchoborze Wielkim, nowy, 140/800 m2, moż
liwość ulgi, pełne media, ogrzewanie gazowe + komin
kowe. - 285.000 zł. BN .NOWY DOM', Wrodaw. tef. 071/
37243-06 99OOOO01

DOM poniemiecki, 9 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, 240 m2, możl. 
prowadzenia dział, gosp., częściowo remontowany, 2 duże 
zabudowania gosp., siła,'50 arów„ogrodu, 50 km od Wrocła
wia, przy trasie Strzelin - Ząbkowice Śl., cena do negocjacji, •
320.000 zł., tel. 0605/52-76-36 (zdjęda do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem -A00501 www.autogiel- 
da.com.pl}
DOM w Oleśnicy, wszystkie media - 300.ÓÓ0 z ł . .. tel. 0602/ 
1235-73 ... '
DOM w okol Chojnowa, 390 m2, atrakcyjna lokalizacja, las, 
woda, w trakcie remontu, możliwość prowadzenia działalno
ści gosp, - 250.000 źł. Austria, tel. 0043767-66-3241-58 
DOM piętrowy, 150 m2, cegła, lokal handlowy na trasie Bo- 
gatynia-Sieniawka. u zbiegu dwóch granic, czeskiej i niemiec
kiej, - 62.000 zł. Bogatynia, tel. 0605/94-66-56 . .
DOM PONIEMIECKI w zabudowie bliźniaczej! 3 pokoje, kuch
nia, łazienka, 80 m2, strych do adaptacji, działka 334 m2, 
atrakcyjna lokalizacja, - 110.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-22-83 w godz. 15-22
DOM poniemiecki, w Pławnej, 5 pokoi, W.c., łazienka, działka 
2.9 ha (w tym 0.9 ha lasu), - 90.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/
734-77-80
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, pow. 180 m2, dział
ka 8 arów, - 270.000 zł lub zamienię na mieszkanie. Bolesła
wiec, tel. 075/73241-51.0601/15-81-19 
DOM w zabudowie szeregowej, stan surowy, 200 m2, garaż, 
ogród, w ok. piękne lasy, kąpielisko (kryte), 20 km od Wrocła
wia - Jelcz-Laskowice. Brzeg, tel. 077/411-56-14, 0605/ 
5447-89
DOM jednorodzinny, wolno stojący, na dużej zagospodaro
wanej działce w Brzegu. - 350.000 zł. Brzeg, tel. 0602/
73-68-08
DOM, 1994 r. 300 m2 *  warsztat 100 m 2.30 km od Wrocła- 
wja, - 3 20.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 0602/71-99-07 
DOM rok budowy 1994 r.. pow. 300 m2, piętrowy + warsztat 
100 m 2,30 km od Wrodawia, - 320.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
0602/71-99-07
DOM 180 m2, działka 10 a, budynek gosp., atrakcyjna lokali
zacja, - 200.000 zł. Bystrzyca Oł., tel. 0606/61 -27-08 
DOM poniemiecki, Piekary k. Jelcza-Laskowic, pow. 250 m2, 
działka 0,34 ha, prąd, woda, kanalizacja, duże pomieszcze
nia, na każdą działalność gosp. lub warsztat, - 170.000 zł. 
Chrząstawa Mała, tel. 071/318-96-58,0605/25-90-89 
DOM z działką, stan b. dobry, - 70.000 zł. Ciechanowice. gm. 
Marciszów, tel. 0607/83-08-62 
DOM poniemiecki, 4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, w.c., tele
fon, + zabudowania gosp., działka 0.5 ha, sad (150 drzewek 
czereśniowych), blisko granicy niemieckiej, 25 km od Olszty
na, 20 km od Gubina, -100.000 zł. Datyń, tel. 068/371-25-29 
(zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - A00436 www.autogielda.com.pl)
DOM mieszkalny z lat 70-tych, na siedlu Pawłowice we Wro
cławiu, pow. 140 m2, działka 1200 m2. wszystkie media, -
340.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-31-00
DOM dwurodzinny, parter: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, hol, 
piętro: 3 pokoje, kuchnia, jadalnia, łazienka, działka1000 m2, 
10 min. od Wrocławia, - 310.000 zł. Długołęka, tel. 071/
315-28-56,0605/1040-41
DOM jednorodzinny, pow. 240 m2 + budynek gosp., w miej
scowości Januszkowice, gm. Długołęka, - 285.000 zł. Długo
łęka, tel. 071/31543-61,0603/7^-63-79 
DOM JEDNORODZINNY pow. 240 m2, działka 1850 m2, w 
Polanicy Zdrój, nowy, do zamieszkania - 400.000 DEM. Dusz
niki Zdrój, tel. 074/866-04-24,0603/12-38-29 
DOM duży, wielorodzinny, pow. 390 m2, kóło Dzierżoniowa, 
woda, CO, sad, staw, zabud. gospodarcze, działka 1.03 ha, -
130.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-21 -92 po godz. 16 
DOM PONIEMIECKI poj. Myślibórskie w woj. zachodniopo
morskim, wokół lasy, jeziora, z telefonem, siła, wodociąg, 
budynki gosp., działka 42 a - 35.000 zł. Gliwice, tel. 0606/ 
3048-93
DOM pow. 150 m2, c.o., łazienka, w.c., po remoncie, działka 
7 arów, ogrodzona, budynki gosp., pow. 120 m2, piwnica, 
garaż, - 10.000 zł. Góra, tel. 065/544-62-93 
DOM w Górze, pow. 135 m2, po częśdowym remoncie, dział
ka 5.5 a. - 85.000 zł. Góra, tel. 0601/93-03-43 
DOM wysoki parter, wolno stojący, 100 m2, w Górze k. Lesz
na, działka 5 arów, własnościowy *  pomieszczenia gosp. ga-
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raźowe, 50 m2, możl. doprowadzenia wody, c.o gazowe wę
glowe, -160.000 zł. Gfóra, tel. 065/543-49-84 
DOM 1/4 część, pow. 100 m2; 3 pokoje, do małego remontu + 
2 piwnice, boazeria, część podwórza i strychu, w Świętoszo- 
wie,.- 42.000 zł. Grabiszyce, tel. 075/724-27-29 
DOM w Świdnicy, 150 m2, 5 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, CO, 
do zamieszkania od zaraz, na działce własnościowej 45 a, •
180.000 zł. Gruszów, tel. 074/858-53-62
DOM PONIEMIECKI z zabudów, gosp., do remontu, 5 ha zie
mi, 30 km od Wrocławia (siła, woda, szambo), ładna okolica -
85.000 zł. Jełcz-Laskowice, teł. 071/318-85-29 po godz.18 
DOM piętrowy, 6 pokoi, 2 łazienki, wolno stojący, z cegły, kry
ty blachą, działka 1 ha, okolice Nowego Sącza, - 15.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, teł. 0501/09-11-12
DOM wolno stojący, nowy, z garażem, działka 75 a, do czę
ściowego wykończenia, pod lasem, pow. użytk. 140 m2, -
150.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0607/25-14-56
DOM WOLNO STOJĄCY w Jelczu-Laskowicach, do drobnych 
wykończeń, brak c.o. i posadzek, nowoczesny projekt, 3 po
koje, salon i tarasy o pow. 40 m2 każdy, kuchnia, 3 łazienki, 
wewn. tynki, elewacja zewn., parapety, wszystkie media, duże 
okna, działka o pow. 11 arów, -175.000 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-83-55,0502/04-96-78 
DOM WOLNO STOJĄCY Jelenia Góra-Jagniątków, pow. 286 
m2,8 pokoi, kuchnia, łazienka, przyziemie na saunę itp., dział
ka 1600 m, CO gaz, siła, szambo, widok z góry, strumień •
310.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-69-78
DOM z warsztatem, na działce 40 arów, 15 km od centrum 
Wrocławia, przy główną trasie - 500.000 z). Jeszkowice, tel. 
071/318-04-19
DOM poniemiecki i rozpoczęta budowa nowego, pow. użyt
kowa 186 m2 (ściany zewnętrzne), materiał na więżbę da
chową i deskowanie, działka 98 a, ogrodzona, 100 m od lasu, 
Siemianów, gm. Borów, pow. Strzelin, • 100.000 zl. Jodłow
nik, gm. Dzierżoniów, tel. 074/833-08-30,090/67-21-42 
DOM PONIEMIECKI pow: ok. 200 m2, kafelki, panele, korek, 
WC, budynki gosp., działki ok. 1 ha, blisko trasy A-4 • 126.000 
zł. Kalinowa, powiat Wiązów, tel. 071/393-14-49, 0605/
05-95-26
DOM WOLNO STOJĄCY z  wyposażeniem, 3 garaże, działka 
o pow. 820 m2, dom o pow. 160 m2, do natychmiastowego 
zamieszkania, nadaje się na działalność gospodarczą, • 

.275.000 zł. Kalisz, teł. 062/762-15-84 
OOM przedwojenny, 180 m2, dobrze utrzymany, wszystkie 
media, działka 900 m2, budynek gospodarczy, 2 garaże, •
250.000 zł. Kamieniec Wr., tel. 071/318-56-26
DOM wolno stojący w Kamieńcu Wrocławskim, możliwość 
adaptacji na 2 mieszkania, działka własnościowa, wszystkie 
media, - 220.000 zł. Kamieniec Wr., tel. 071/318-55-70 
DOM w Kamieńcu Wr., 240 m2, działka 1.200 m2, nowy, z 
materiałów ekologicznych, salon z kominkiem, - 380.000 zł. 
Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-56-63 
DOM w Karpaczu Górnym, z 1982 r., pow. całkowita 280 m2, 
6 poki, kuchnia, 2 łazienki, do zamieszkania, dodatkowo par
ter do wykończenia, działka 500 m2, 2 garaże, wszystkie 
media (CO gazowe), atrakcyjna lokalizacja, • 370.000 zł. Kar
pacz, tel. 0606/74-57-31,0600/29-43-05 
DOM 250 m2, nowo wybudowany, działka 8 arów, w Kotlinie 
Kłodzkiej, nadaje się na działalność gosp, - 95.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-77-58,0609/45-10-70 

- DOM w okolicy Kłodzka, pow. 200 m2, działka 3,24 ha, par
ter, salon z kominkiem, taras, 2 pokoje, łazienka, kuchnia 
połączona z salonem, 2 sypialnie, pokój, hol, teren ogrodzo
ny, piec do pizzy, rożen, basen, stodoła po remoncie, na każ
dą działalność gosp, • 380.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-03-85, 
0602/52-14,70
DOM PONIEMIECKI w Polanicy Zdroju, atrakcyjna lokaliza
cja, pow. 300 m2, działka 5.800 m2, starodrzew, • 420.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-28-11,0603/96-18-66 .
DOM piętrowy, w Krotoszynie, stan surowy, tynki wewnętrz
ne, woda, prąd, 11tim2, działka 730 m2, - 65.000 zł. Kobylin, 
tel. 065/548-27-29, 0605/44-23-98 
DOM k. Karpacza, piętrowy, z widokiem na góry, wszystkie 
media, ogród, - 200.000 zł. Kowary, tel. 0501/09-23-45 
DOMtO-łetni, pow. całkowita 400 m2, w tym 200 m2 pow. 
mieszkalnej, działka 25 arów, • 300.000 zł. Królikowice, gm. 
Kobierzyce, tel. 071/311-17-61 ..
DOM WOLNO STOJĄCY na działce 1,4 ha, garaże, budynek 
gosp., woda, szambo, 4 pokoje, kuchnia/jadalnia, strych do 
adaptacji, - 130.000 zł. Kuchary, tel. 0603/51-66-92, 071/ 
302-74-00
DOM wolno stojący, w Kunicach, 100 m od jeziora, działka 9 
a, c.o- na gaz, garaż. - 300.000 zł. Legnica, tel. 076/862-05^10 
DOM wolno stojący, w Legnicy) na osiedlu Sienkiewicza, pow. 
130 m2, (białka 6.4 a, ocieplony, c.o. na gaz, nowe okna, sau
na, garaż 60 m2, -185.000 zł. Legnica, teł. 076/850-69-21 
DOM wolno stojący, pow. 140 m2, 4 pokoje, działka 4 a, -
165.000 zł w rozliczeniu małe mieszkanie. Legnica, tel. 0761
872-65-41 /
DOM WOLNO STOJĄCY w Legnicy, jedńó łub dwurodzinny, 
na działce 472 m2, wysoki standard, lokalizacja w pobliżu 
parku miejskiego, zadbany, ogród, - 400.000 zł. Legnica, tel. 
0602/33-85-52
DOM w Legnicy, komfortowy, 7 pokoi, 2 łazienki, garaż, -
450.000 zł. Legnica, tel. 076/866-12-18
DOM 110 m2, ♦ pomieszczenie 58 m2 (na działalność), dział
ka 460 m2, spokojna i ładna okolica, - 265.000 zł. Legnica, 
tel. 076/856-86-38 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numereip - AG02Q3 www.autogielda.com.pl) 
DOM po remoncie częściowym oraz zabudowania gospodar
cze na działce 34 a, w Miłkowicach oraz 13 ha gruntu omego, 
-150.000 zł łub zamienię na mieszkanie w Legnicy. Legnica, 
tel. 0606/99-12-44
DOM nowo budowany, w Legnicy, os. Białe Sady, do wykoń
czenia, pow. 360 m2 - 220.000 zł, stan surowy - 170.000 zł. 
Legnica, teł. 0601/50-97-34,076/850-15-33 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, w stanie surowym, 
pow. 110 m2, na działce o pow. 486 m2, wszystkie media 
(Leszno-Gronowo), -105.000 zł. Leszno, |el. 0607/47-92-82 
DOM z zabudowaniami gosp!, nówe okna, drzwi, c.o., łazien
ka, garaż, 8 pokoi, kuchnie, przedpokój, działka 3 ha - 80.000 
zł. Lipniki, tel. 077/431-24-20
DOM JEDNORODZINNY w Osieku k. Lubina, parterowy z 
użytkowym poddaszem, pow. 180 m2 *  garaż i pomieszcze
nie techniczne, działka 9,5 a, wszystkie media, komfortowo 
wykończony, kuchnia z zabudowanym sprzętem AGD, spo
kojna okolica, 2 km od Lubina, • 280.000 zł. Lubin, tel. 076/
844-60-83; 0603/41-05-65 • '
DOM w zabudowie szeregowej, w Polkowicach, stan surowy 
zamknięty, z cegły, ocieplony, tynki, instal. elektryczna, •
148.000 zł. Lubin, tęl. 076/849-36-20
DOM w Lubinie, działka 5,45 ara, 8 pokoi, podłogi drewniane, 
posadzki marmurowo-lastrikowe, podwójny garaż, 6 pomiesz
czeń gospodarczych, ogrzewanie gazowe, - 350.000 zł. Lu
bin, tel. 0606/24-56-19
DOM nowy, parterowy, pow. 190 m2 + garaż, działka o pow. 
15 a, ogrodzona, w okol. Lubina, - 260.000 zł. Lubin, tel. 0601/ 
56-40-73
DOM PONIEMIECKI miesżkalnp • gospodarczy, piętrowy, sto
doła o pow. 140 m2 (z możliwością adaptacji na mieszkanie), 
z czerwonej cegły, na wsi, w oko). Lwówka Śl, - 95.000 zl. 
Lwówek Śląski, tel. 075/647-81-20 
DOM wolno stojący, piętrowy, nad stawem, z ogrodem, Ra- 
chów-Cegielnia, • 60.000 zł. Malczyce, tel. 071/317-91-48 
DOM PONIEMIECKI w gm. Świerczów, działka 0.42 a, • 38.000 
zł. Mąkoszyce, tel. 077/412-43-96 
DOM WOLNO STOJĄCY 7 km od Bolesławca, salon z ko
minkiem, 3 pokoje, duża kuchnia, łazienka, WC osobno, pod
piwniczony, 2 tarasy, garaż z kanałem, duże oczko wodne, z 
telefonem, działka.80 a, -150.000 żł. Mierzwin, gm. Bolesła
wiec, tel. 075/736-12-31
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 własnościo
wa 600 m2, + budynek gosp. 21 m2, - 250.000 zł. Milicz, tel. 

|  071/384-03-67 
DOM PONIEMIECKI w okolicy Wołowa, 3 pokoje, - 48.000 zł.

. Moczydlnica Klasztorna, tel.. 071/343-92-20 
DOM na os. domków jednorodzinnych, 3 km od Oporowa, 
garaż na 2 samochody, "dowykończenia, - 350.000 zł. Seba
stian Piwowarczyk. 55-070 Mokronoś Górny 12B/4

DOM JEDNORODZINNY. 1968 r. 100 m2, bez wody i c.o., ♦ 
zabudowania gosp., działka siedliskowa 0,98 ha (ziemia orna 
+ pastwisko), we Włochach k. Namysłowa, - 65.000 zł. Na
mysłów, tel. 077/410-36-70
DOM 4 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, boazeria, kafelki, wszyst
kie media, bardzo zadbany, ogród, działka 5 a + budynek 
gospodarczy, -186.000 zł lub zamienię na dom, nad jeziorem 
lub w górach. Namysłów, tel. 077/410-24-16 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 60 m2, możliwość ada- 
ptacji strychu, garaż, zabudowania gosp., działka 15 a, w 
Namysłowie, - 90.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-37-54 
DOM, w Niegosławicach 32 k. Szprotawy, woj. lubuskie, do 
zamieszkania od zaraz, możl. prow. dział, gosp., dom miesz
kalny 222 m2, 6 pokoi, 2 łazienki, 2 niezależne wejścia na 
parter, piece, wodociąg, kanalizacja, przył. tel., zasilanie 220V, 
bud. gosp. z garażem 84 m2, działka siedliskowa 0.47 ha, 
ogród i łąka, pole ome 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 + dom poniemiecki, działka 23 a, 
wszystkie media, może być na działalność gospodarczą •
200.000 zł. Niemodlin, woj. opolskie, tel. 0608/20-36-38 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 12-ietni, z cegły, z nie
zależnym dachem (krytym blachę szwedzką), pow. użytkowa 
140 m2, działka 5 arów, w trakcie modernizacji, wymienione 
okna PCW, instalacja c.o. miedziana/atrakcyjna lokalizacja, 
w zielonej dzielnicy Nowej Rudy, widok na Góry Sowie, -
150.000 zł. Nową Ruda, teł. 074/872-28-77
DOM w Nowogrodzie Bobrzańskim, 127 m2, piętrowy z gara
żem, na działce 5 a, - 75.000 zł. Nowogród, tel. 068/327-60-91 
do g. 17.32-76-04-51 po g. 18 
DOM do remontu, w Hajdukach k. Nysy, pow. 220 m2, stajnia 
120 m2, woda, prąd, pow. 27 arów, - 60.000 zł. Nysa, tel. 077/ 
435-51-37
DOM z warsztatem samochodowym, 4 km od Nysy, działka
0.5 ara, 3-pokojowy, kuchnia, łazienka, c.o.. pow. całk. 200 
m2, warsztat posiada 2 kanały, siłę, c.o., taryfa nocna, - 76.000 
zł lub zamienię na mieszkanie. Nysa, tel. 077/435-47-01 
DOM JEDNORODZINNY w Obornikach Śląskich, pow. 165 
m2, działka 8 arów. - 285.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-25-74
DOM mieszkalno-pensjonatowy w Szklarskiej Porębie Gór
nej, 280 m 2 ,13 pokoi, kuchnia, świetlica, działka 650 m2, •
850.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-59
DÓM w Obornikach ŚL, wolno stojący, 200 m2, działka 5 a, 
garaż 23 m2, oddzielny, okna PCV, piec Buderus 2F, • 330.000 
zł. Oborniki śląskie, tel. 0603/39-48-19 
DOM wolno stojący, poniemiecki, pow. 350 m2, + zabudowa
nia gosp., działka 1.70 ha, w oklicach Chojnowa, - 250.000 zł. 
Okmiany, tel. 076/818-81-38,0607/38*65-75 
DOM 390 m2, w trakcie remontu, atrakcyjna lokalizacja, woda, 
mikroklimat, możliwość prowadzenia działalności gosp, -
250.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-13-43
DOM poniemiecki, działka 0.55 ha, stodoła, do remontu lub 
rozbiórki, 5 km od Oławy, - 30.000 zł. Oleśnica, tel: 071/
301-50-69 po godz. 19
DOM wolno stojący, jednorodzinny, 180 m2, salon, kuchnia, 
WC, łazienka, 3 pokoje, poddasze do zagospodarowania, 2 
garaże, wszystkie media, - 395.000 zł. Oława, teł. 071/
313-29-84,071/313-49-26 wieczorem 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ na działce o pow. 10 
arów + pomieszczenia na hurtownię lub produkcję, pow. łącz
na 320 m2, - 300.000 zł. Oława, tel. 071/313-36-90 
DOM w Oławie (Nowy Otok), nowy, • 400.000 zł. Oława, tel. 
071/303-80-32
DOM 117,40 m2, w zabudowie szeregowej, Oława, 4 ary, 
ogródek, garaż, kominek, 5 pokoi, w ładnej okolicy. - 250.000 
zł. Oława, tel. 071/313-80-99,0609/17-18-99 
DOM pow. mieszkalna 200 m2, działka 20 a, w spokojnej oko
licy, 20 km od Opola, w kierunku Brzegu, do zamieszkania od 
zaraz. - 90.000 zł. Opole, tei. 0603/40-32-10 
DOM jednorodzinny, w Opolu, Zakrzów, -135.000 zł. Opole, 
tel. 077/456-69-04,0608/41-31-84 
DOM wolno stojący, remont na ukończeniu, 3 pokoje, kuch
nia, łazienka, strych do adaptacji, garaż; 29 km od Wrocła
wia, - 60.000 zł. Osołin, woj. wrocławskie, teł. 0604/46-21-85 
DOM w Sośniach Ostrowskich, 70 km od Wrocławia, 4 poko
je, 2 kuchnie, 2 łazienki, 2 garaże, budynek gospodarczy, 
ogród, piękna okolica, -105.000 zł lub wynajmę. Ostrzeszów, 
tel. 062/732-01-59
DOM mały, nowy, częściowo wykończony, pełna dokumenta
cja, ulga budowlana, działka 0,6 ha, pod lasem, 1 km od Le
gnicy, 6 km od Jez. Kunickiego, - 80.000 zł. Wiesława Koziń
ska, 59-216 Pątnów Legnicki 60, gm. Kunice.
DOM o pow.420 m2,12 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, zabudo
wania gospodarcze, na działce 32 ary, 1500 m od trasy głó- 
wenj A8, w  gminie Kobierzyce, - 600.000 zł. Pełczyce, tel. 071/
311-17-88. 0601/69-59-72
DOM pow. użytkowa 56 m2, z cegły, do remontu, budynek 
gosp. z poddaszem (możliwość adaptacji na mieszkalny), z 
telefonem, woda, gaz, grunt o pow. 4.000 m2 w tym działka 
budowlana o pow. 600 m2, na wsi, 6 km od Gostynia (woj. 
wielkopolskie), - 68.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-12-14 
DOM pow. 150 m2, CO, woda, z telefonem + zabudowania 
gosp.. garaże, sad. jabłonie, orzechy, atrakcyjna lokalizacja, 
- 70.000 zł. Pieszyce, tel.074/836-60-22,0604/15-85-95 
DOM jednorodzinny, nowo wybudowany, pow. 200 m2, ga
raż, kanał, ogrzewanie gażówe + węglowe, telefon, meoHa, 
wykończenia drewniane, - 250.000 zł. Piława Górna, tel. 0602/ 
60-19-47
DOM stan surowy zamknięty, I etap, 80 m2, działka 1.350 m2, 
w Pławnej, kier. na Strzelin, - 60.000 zł. Pławna, gm. Strzelin, 
tel. 0602/25-27-11
DOM pow. 300 m2, na działce 2.000 m2, Polanica Zdr„ nada
je się na pensjonat, - 470.000 zł. Polanica Zdr., tel. 0601/
18-13-01
DOM PONIEMIECKI wolno stojący, 3 pokoje, kuchniś, łazien
ka, po remoncie, spokojna okolica, sad, ogród, ogrodzony, -
76.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-48-21,0503/02-32-24 
DOM 40 km od Wrocławia *  zakład tworzyw sztucznych, dział
ka o pow. 18 a, zadrzewiona, całość posesji o pow. 720 m2, -
400.000 zł lub zamienię. Poniatowice, tel. 071/315-57-63 
DOM z budynkami gospodarczymi koło Korfantowa,'; 70.000 
zł. Prżydroże Wielkie, tel. 077/460-02-66
DOM WOLNO STOJĄCY u podnóża Gór Stołowych, piętro
wy, 150 m2, salon z kominkiem, ogród 0,5 ha, wszystkie me
dia -170.000 zł. Radków Kłodzki, tel. 074/871-22-02 
DOM wolno stojący, na działce 10 arów, przy lesie, pow. cał
kowita 220 m2, piętrowy dach, płaski, 6-pokojowy, 3 łazienki, 
2 kuchnie, garaż *  drugi oddzielnie, wszystkie media, b. ład
na lokalizacja, ogród, • 220.000 zł. Raszówka, gm. Lubin, tel. 
076/844-81-05
DOM wolno stojący, po remoncie kapitalnym, pow. 110 m2, w 
Rojowie, działka 3200 m2, otoczona lasem, trasa Ostrze- 
szów-Kobyla Góra-Wrodaw, - 115.000 zł. Rojów, woj. kali
skie, teł. 0503/32-79-58
DOM PONIEMIECKI w miejscowości Wigancice, duży + za
budowania gosp., działka 1.47 ha, - 40.000 zł: Sarby, gm. Prze
worno, tel. 074/810-25-62
DOM w Małujowicach, 6 km od Brzegu, częściowo do remon
tu, 10 pomieszczeń, duża działka, zaciszne miejsce, mały 
staw, możliwość rozbudowy, - 75.000 zł. Skarbimierz, tel: 0600/
65-09-59, woj. opolskie
DOM wolno stojący, w Skokowej, 200 m2, 2 garaże, mogą 
być dwa niezależne mieszkania, działka 700 m2, - 150.000 
zł. Skokowa, tel. 071/312-65-97,0602/44-34-65 
DOM WOLNO STOJĄCY do wykończenia, działka o pow. 10 
arów, własnościowy, z cegły, dachówka ceramiczna, 5-poko- 
jowy, garaż, tynki wewnątrz, blisko jezior i lasów, wspaniały 
klimat, - 60.000 zł. Sławocin 1, gm. Kolsko, tel. 068/352-45-28 
DOM jednorodzinny, w Słubicach, o pow. 170 m2, na działce 
1400 m2, - 220.000 zł. Słubice, woj. gorzowskie, tel. 0603/
64-71-06
DOM JEDNORODZINNY z rozpoczętą budową działka 20 
arów, w miejscowości Wysoka Celowska k. Żarek, • 35.000 zł 
lub wynajmę. Smolice, woj. opolskie, tel. 0604/07-60-88 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ piętrowy, w Sobótce, 
4 pokoje, 2 kuchnie, ogród 7 arów, media, - 170:000 zł. So
bótka, tel. 071/391-04-92
DOM do wykończenia, pow. 320 m2, na działce 12 ar, wDren-

nie k. Wisły - Ustronie, atrakcyjna lokalizacja, - 200.000 zł. 
Sosnowiec, tel. 032/263-52-19 
DOM do remontu + zabudowania gosp., działka 0.43 ha, 
wszystkie media, możliwość prowadzenia działalności gosp., 
w miejscowości Strzelce Opolskie, - 300.000 zł. Strzelce Opol
skie, tel. 077/461-27-14 po godz. 18 
DOM poniemiecki, w zabudowie bliźniaczej, pow. 160 m2, 
pokryty dachówką, okna dachowe, okna szczytowe, do re
montu, księga wieczysta, - 48.000 zł. Szczepanów, gm. śro
da Śląska, tel. 0603/89-48-39
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 4 pokoje, przedpokój, 
łazienka, WC, pow. mieszk. 120 m2 (okna PCW, g.o. elek
tryczne) + garaż + 2 sklepy o pow. 65 m2, w centrum miejsco
wości, • 200.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-36-58 
DOM jednorodzinny, pow. 120 m2, w Szczytnie (Mazury), 
działka 560 m2, 2 garaże, wszystkie media, - 150.000 zł. 
Szczytno, tel. 089/624-60-48,0608/65-83-18 
DOM własnościowy, pow. 80 m2, podpiwniczony, z lat 80, po 
częściowym remoncie, płaski dach, ogród 9 arów, • 160.000 
zł. Szewce, gm. Wisznia Mała, tel. 071/310-71-58 
DOM JEDNORODZINNY piwnica, garaż, parter i piętro, 5 
pokoi, kuchnia, łazienka, 2 x w.c., taras, całość 200 m2, okna 
PCW, c.O., miedziane grzejniki Purmo, ocieplony styropianem, 
II taryfa prądu, telefon, działka 960 m2, ogrodzona, • 175.000 
zł.Szlichtyngowa, tel. 065/549-22-08 
DOM wolno stojący, pow. 250 m2, w Szprotawie, ładna willo
wa dzielnica, blisko las, rzeka, w rozliczneniu może być miesz
kanie w Żarach - 800 zł/m2. Szprotawa, tel. 068/376-28-49' 
DOM w budowie, w Ścinawie, stan surowy zadaszony, pow. 
280 m2, działka 7 arów, 2 garaże w piwnicy, atrakcyjna loka
lizacja i projekt, -165.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-62-31 
DOM piętrowy, na piętrze mieszkanie, na parterze apteka, 
garaż i magazyn murowane, działka 770 m2, w tym rekre
acyjna, wszystkie media, z telefonem, w Ścinawie Małej, woj. 
opolskie, -130.000 zł. Ścinawa Mała, gm. Korfantów, tel. 077/ 
431-28-89,439-12-14,0604/20-43-56 
DOM mieszkalny, do remontu, w Pożarzysku, gm. Żarów, 300 
m2 + budynek gosp. 250 m2, działka 0.6 ha, wszystkie me
dia, nowe ogrodzenie, 17 km od Świdnicy, - 350.000 zł. Świd
nica. tel. 074/852-57-11
DOM wolno stojący, typu dworek, pow. całk. 500 m2, pow. 
użytkowa 320 m2, budynek gosp. pow. 100 m2, 2 garaże, 
działka 26 arów, możliwość dokupienia gruntu, • 200.000 zł. 
Świebodzin, tel. 068/381-22-45 .
DOM JEDNORODZINNY 200 m2, wydzielona kawalerka, 
Świeradów Zdrój, - 250.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/ 
781-67-18
DOM wolno stojący, 400 m2, ukończony w 85%, 2 km od 
Trzebnicy, most, mały staw, drzewa, 500 m do lasu, - 580.000 
zł. Trzebnica, tel. 0603/39-48-19 
DOM poniemiecki, do remontu lub rozbiórki, pow. 120 m2, 
piętrowy, działka 13 arów, blisko stawy i las, w Goszczu-Tro- 
sce, - 35.000 zł. Twardogóra, tel. 071/315-00-85 
DOM WOLNO STOJĄCY atrakcyjna dzielnica Wałbrzycha, 
ładna działka, garaż, podpiwniczony, ogrzewanie gazowe, -
160.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-52-29
DOM 180 m2, nieukończony, • 130.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
842-24-46
DOM PONIEMIECKI na wsi, w okol. Wołczyna, w trakcie re
montu, pow. 325 m2 + garaż, działka o pow. 33 a, • 55.000 zł. 
Wołczyn, tel. 0604/21 -50-64, woj. opolskie 
DOM PONIEMIECKI do remontu kapitalnego, w Miłoszowie, 
gm. Leśna, przy granicy czeskiej, okolice zamku Czocha, bli
sko Jeziora Złotnickiego, pow. domu 400 m2. • 30.000 zł. 
Wołów, tel. 071/389-29-61
DOM wolno stojący, 10-letni, pow. 170 m2, działka 11 arów ♦ 
1 ha, • 230.000 zł lub zamienię na 2 mieszkania. Wołów, tel. 
071/389-17-22
DOM w zabudowie bliźniaczej, wszystkie media, podpiwni
czony z garażem, blisko do komunikacji miejskie}, .zielona' 
dzielnica, - 365.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-42-62 
DOM pow. 300 m2, na działce o pow. 25 a, garaż, budynek 
gospodarczy, stodoła, możliwość kupienia 5 ha gruntu, -
400.000 zł. Wrocław, tel. 0608/07-74-37
DOM nówy, działka 10 a, w Goszczu k. Twardogóry, las, sta
wy, ogrodzona, woda, prąd, c.o., garaż, na nowym osiedlu, 
ulga podatkowa, -160.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-61-70 
DOM nowy, 140 m2, działka bud. 2.500 m2, salon z komin
kiem • 36 m2, pokoik, łazienka -1 0  m2, na górze 2 hole i 2 
tarasy, 3 pokoje, w.c., c.o., woda źródlana, -180.000 z ł . za-

* WYNAJM DŁUGOLETNI
i  mieszkanie 3-pokojowe 
°  dwupoziomowe - nowe 
tel. 071/352-83-95, 0-601 89 29 26

mienię na małe mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/
363-39-87 po godz. 20,0605/25-73-31
DOM parterowy z poddaszem użytkowym, 270. m2, garaż, 50
m 2 ,15 km od Wrocławia, • 350.000 zł. Wrocław, tel. 0605/
60-67-77
DOM piętrowy, w Oławie, wolno stojący, z lat 80., ogrzewanie 
węglowo-gazowe, działka narożna 5 a, - 220.000 zł. Wrocław, 
tel. 363-40-66 w godz. 10-16
DOM typu .dworek*, nowy, pod klucz, 250 m2, ha działce 12 
arów, 10 km od Wrocławia, - 550.000 zł. Wrocław, tel. 0603/
69-03-91
DOM jednorodzinny, nowy, technologia kanadyjska, działka 
850 m2, w Bardzie Śląskim, - 260.000 zł. Wrocław, tel. 
337-11-40
DOM na Ołtaszynie, pow. 180 m2, - 485.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/38-33-52
DOM duży, działka zagospodarowana, siedliskowa, 1.5 ha, 
budynek gosp., całość ogrodzona, nowe technologie, koło 
Katów Wrocławskich i Mietkowa, • 300.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-55-95 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00476 www.autogielda.com.pt)
DOM jednorodzinny, wolno stojący, 20 km od Wrocławia, dział
ka ogrodzona 10 arów, wysoki standard, piwnica, pralnia, 
kotłownia, spiżarnia, kuchnia letnia, piętro: salohz kominkiem, 
kuchnia, 4 pokoje, strych, ogrzewanie elektryczne, prąd (II 
taryfa), pow użytkowa 250 m2, szambo, telefon, atrakcyjna 
lokalizacja. - 350.000 zł, Wrocław, tel. 071/311-46-84 
DOM WOLNO STOJĄCY Kamieniec Wrocł., pow. użytk. 180 
m2, stan surowy zamknięty, inst. elektryczna, wod.-kan., wy
konany z dobrych materiałów, z telefonem, garaż, działka 800 
m2, - 395.000 zl. Wrocław, tel. 344-25-78,0602/50-67-21 
DOM poniemiecki, pow. mieszkalna 56 m2,3 pokoje, kuch
nia, łazienka, strych, piwnice, woda, gaz, prąd, warsztat sa
mochodowy 50 m2, działka 1.000 m2, -190.000 zl. Wrocław, 
tpl. 0502/45-11-36 ^  -
DOM PONIEMIECKI wolno stojący, północ Wrocławia, pię
trowy, podpiwniczony, po remoncie kapitalnym, do niewiel
kiego wykończenia, pow. całk. 350 m2, pow. mieszk. 200 m2, 
5 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, garaż, działka 1000 m2, zago
spodarowana, 2-rodzinny, • 330.000 zł. Janusz Woczal,
51-180 Wrocław, ul. Kominiarska 55 
DOM nowy, na Muchoborze Wielkim, przy ul. Żwirki i Wigury, 
do zamieszkania, pow. użytkowa 140 m2, garaż, pow. działki 
800 m2, kanalizacja, woda, prąd, gaz, telefon, podwójne 
ogrzewanie (gazowe i kominkowe), - 285.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/362-28-09
DOM DWURODZINNY we Wrocławiu, na Stabłowicach, dział
ka własnościowa, 700 m2, do wykończenia, 300 m2, okna 
plastikowe, garaż, + budynek gosp., parter może być na dzia
łalność gosp, - 399.000 zł. Wrocław, tel. 353-33-58 
DOM WOLNO STOJĄCY pow. 220 m2, działka 800 m2, pod
piwniczony,garaż, siła, media, III kondygnacja do wykończe
nia, osiedle domków jednorodzinnych, 12 km od centrum 
Wrocławia, -180.000 zł. Wrocław, tel. 788-21-34 
DOM WOLNO STOJĄCY w BieStrzykowie, pow. 248 m2 + 46 
m2 strychu,'stan surowy otwarty, woda, prąd, garaż na 2 sa
mochody, działka 1139 m2, całość ogrodzona, - 200.000 zł. 
Wrocław, tel. 352-35^28, po godz. 20 
DOM do rozbiórki lub/emonfu kapitalnego, działka 40 arów,

w Księżycach gm. Wiązów, -  13.000 zł. Wrocław, tel. 071/
316-47-08, 316-59-13
DOM pow. 240 m2, nowy, zabudowania, 130 m2, na działce
2.500 m2 lub 16.000 m2, w Radwanicach przy głównej dro
dze, - 380.000 zL Wrocław, tel. 0603/07-07-99 
DOM 186 m2, do wykończenia, zamieszkania, działka 825 
m2, - 390.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-29-91,0603/36-81-49 
DOM ekskluzywny, Tyniec Mały, - 360.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/82-06-70
DOM na obrzeżach Wrocławia, 400 m2,12 pokoi, 3 łazienki, 
sauna, c.o. gazowe, z telefonem, działka 800 m2. może być 
dla firmy, - 750.000 zł. Wrocław, tel. 343-36-28 po godz. 20, 
0602/23-66-05
DOM jednorodzinny, wolno stojący, po remoncie, 22 a, pod 
budowę lub rozbudowę. Wrocław, tel. 071/346-65-86 
DOM jednorodzinny, 140 m2, piętrowy, podpiwniczony, pod
dasze, 4 pokoje, kuchnia, c.o. na koks, wodociąg, działka 16 
a, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-92-61 
DOM we Wrocławiu z lat 40-tych, z zabudowie szeregowej, 
na Muchoborze Małym, 89 m2, przy obwodnicy śródmiejskiej,
c.o. gazowe, strych, piwnice, wszystkie media, ogródek 250 
m2, działka pracownicza 350 m2, bez pośredników, bez wad 
prawnych, do zamieszkania, - 260.000 zł. Wrocław, teł. 0603/
63-33-90/
DOM w zabudowie szeregowej, skrajny, pow. 240 m2, nowy, 
we Wrocławiu, na Strachocinie, na os. Technika, urokliwe, 
pokojne miejsce, blisko centrum, - 320.000 zi. Wrodaw, tel. 
071/348-33-79
DOM w zabudowie szeregowej, 3 kondygnacje, pow. 180 m2, 
na Karłowicach, • 350.000 zł. Wrodaw, tel. 352-85-66 
DOM w zabudowie szeregowej, na Źemikach, możliwość za
mieszkania 2 rodzin, działka 327 m2, pow. użytk. 246 m2, 
parter: salon z kominkiem, sypialnia, kuchnia, łazienka, ko
tłownia, garaż; piętro: salon z kominkiem, kuchnia, łazienka, 
balkon; poddasze: salon i 2 sypialnie • 460.000 zł. Wrocław, 
teł. 0605/60-21-10
DOM w górach, 70 km od Wrocławia, 4 pokoje (w tym dwa do 
remontu), kuchnia, działka o pow, 81 a, duże oczko wodne 
(zarybione, uzupełniane wodą ze źródła czystego ekologicz
nie), w pobliżu strumień górski, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 071/
355-65-93
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ stan surowy zamknięty, 
pow. całkowita 260 m2, działka 400 m2, kryty dachówką, wy
budowany z cegły, podpiwniczony, z garażem, doprowadzo
ne przyłącza wody, gazu, prądu i telefonu, w Mirkowie, -
220.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-19-83
DOM wolno stojący, pow. całkowita 180 m2, do małego wy
kończenia, działka 1.100 m2, media, w miejscowośd Borowa 
Oleśnicka, gm. Długołęka, - 225.000 zł. Wrocław, tel. 071/
324-27-89,0502/86-09-85'
DOM wolno stojący, nowy, 165 m2,działka 8 arów, do wykoń
czenia, w Kiełczowie, - 260.000 zł. Wrocław, tel. 398-85-16 
DOM jednorodzinny, wolno stojący, Wrodaw - Sołtysowice, 
poniemiecki, w rozbudowie, pow. ok. 187 m2, działka 1516 
m2, ogrz. gazowe, garaż, cena 180.000 DEM. Wrodaw, tel. 
071/368-17-19
DOM wolno stojący, nowy, ładna architektura, 500 m od gra
nicy Psiego Pola, komfortowy, do zamieszkania, • 399.000 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/78-02-04
DOM typu dworek, stan surowy, zamknięty, działka 10 arów, 
media, w Kiełczowie - 275.000 zł. Wrodaw, teł. 071/339-09-28, 
0601/71-28-17
DOM wolno stojący, w Kiełczowie, nowy, 220 m2, działka 800 
m2, parter, kuchnia, jadalnia, salon, łazienka, garaż, podda
sze, 4 sypialnie, garderoba, - 300.000 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
352-31-78 wieczorem
DOM wolno stojący, Wrodaw • Biskupin, wszystkie media, 
działka 1700 m2, w Parku Szczytnickim, starodrzew -
1.300.000 zł. Wrodaw, tel. 071/348-37-79
DOM 70 m 2 .15 a ziemi, wieś Wygnańczyce, woj. lubuskie, 
przy lesie, 1 km od jeziora, oaza dsży, z dala od drogi, b. 
ładna okolica - 46.000 Zł. Wschowa, te i 065/540-27-17,0605/
13-19-68
DOM PONIEMIECKI do remontu ♦  zabudowania gosp., dział
ka 27 a, 13 km od granicy z Niemcami, • 25.000 zł. Wymiarki, 
tel. 068/360-42-85
DOM po remoncie kapitalnym, 6 pokoi, kuchnia, łazienka, 
spiżarka, 2 garaże, podpiwniczony, ocieplony, nowe okna, 
podłogi, glazura itp., ogrzewanie gazowe, działka 4.5 a, -
260.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-86 w 
godz. 10-17,074/815-17-72 po godz. 19
DOM PONIEMIECKI luksusowo remontowany, nowe instala
cje, nowoczesne, ekonomiczne CO, nowe okna, schody, pod
łogi, elegancka łazienka, pow. 100 m2, wodociąg, telefon, 
dobry dojazd, ogród 56 a, ogrodzony, zadbany, -. 135.000 zł. 
Ziębice, teł. 074/819-49-42
DOM PONIEMIECKI do remontu, pow. 100 m2 ♦ zabudowa
nia gosp., działka o  pow. 0.15 ha, w Kaczorowie k. Jeleniej 
Góry, przy ul. Kamiennogórskiej 21, woda, energia eł. (siła), -
40.000 zl. Złotoryja, tel. 076/878-51-95,0601/55-09-17 
DOM nowy, z cegły, pow. 220 m2, działka 5.5 a, w Żaganiu, 7 
pokoi, 3 kondygnacje, 2 wejścia, wszystkie media, do zamiesz
kania od zaraz, • 180.000 zł. Żagań. teł. 068/377-71-62 
DOM o pow. 1500 m2, na działce o pow. 2800 m2, w okol. 
Kłodzka, na wszelką działalność (motel, stację benzynową, 
hurtownię), teren utwardzony, zaawansowany remont, -
600.000 zł. Żelazno, woj. wałbrzyskie, teł. 0600/53-86-39
•  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', 
Milicz, tel. 071/383-08-66 99000001

•  DOM NA WSI położony 18 km od Obornik śląskich, w 
paśmie Kocich Gór (okolica atrakcyjna widokowo), pow. 
100 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, dom położony na 
działce o pow. 35 arów, w sąsiedztwie terenów leśnych, 
możliwość dokupienia 2 ha ziemi, atrakcyjna lokaliza
cja, cena 130.000 zł (do negocjacji). Nieruchomości, 
Wołów, pl. Szkolny 1, tel. 071/389-13-18,071/389-11-28 
99000001 . /

•  DOM NA WSI położony 15 km od Wołowa, pow. 120 m2,
4 pokoje, kuchnia, łazienka, budynki gospodarcze, dom 
położony na działce o pow. 50 arów, w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów leśnych, - 85.000 zł (do negocja
cji). Nieruchomości, Wołów, pl. Szkolny 1, tel. 071/ 
389-13-18,071/389-11-28 99000001

•  DOM NA WSI pow. 100 m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
działki o pow. 30 arów, grunt rolny 1 ha, budynki gospo
darcze, dom położony na uboczu, w sąsiedztwie tere- * 
nów leśnych, dom do sprzedania z maszynami rolniczy
mi (aągnik) i małym warsztatem stolarskim, • 80.000 zł 
(do negocjacji). Nieruchomośd, Wołów, pl. Szkolny 1, 
tel. 071/389-13-18,071/389-11-28 99000001

DOM NA WSI PONIEMIECKI piętrowy, 8 pokoi, ć.o., z telefo
nem, ogród, + zabudowania gosp., 50 km od Wrocławia, przy 
A4, możliwość dokupienia ziemi, • 90.000 zł. Budziszów Wiel
ki, tel. 076/857-45-50
DOM NA WSI do remontu • 30.000 zł, 50 ha, w górach - 3.000
zł/ha. Kłodzko, tel. 0609/28-43-66
DOM NA WSI nowy, 5 pokoi, 2 łazienki, garaż, taras, c.o. tra-

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

dycyjne + gazowe, ekologiczna przydomowa oczyszczalnia 
ścieków, działka o pow. 10 arów, 20 km od Wrocławia, -
270.000 zł. Krzeczyn, gm. Oleśnica, tel. 071/398-27-47. 
315-33-04
DOM NA WS110 km od Góry Śl., działka 30 arów, - 25.000 zł. 
Legnica, tel. 076/854-79-87
DOM NA WSI po remoncie, c.o., woda, z telefonem *  garaż o 
pow. 110 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, + budynek gosp., z 
możliwością adaptacji poddasza na jx>koje, działka z zabu
dowaniami pow. 17.5 a, -110.000 zł. Ogrodziska 24, tel. 076/ 
817-40-17
DOM NA WSI 360 m2,4 sypialnie, salon z kominkiem, 2 kuch
nie, 2 łazienki, garderoba, 2 tarasy, garaż w piwnicy ogrzew., 
wszystkie media, działka 635 m2, do zamieszkania od zaraz, 
do podziału na 2 rodziny, 20 km od Wrocławia - 200.000 żł. 
Oleśnica, tel. 071/314-14-00
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY 6-pokoi, kuchnia, łazienka, 
osobne WC, 133 m2 ♦  piwnica, strych, garaż, CO , sad 025 
ha, działka oma 0,33 ha, cicha spokojna okolica, czyste pow., 
las, 15 km na południe od Strzelina, stan dobry, do zamieszk. 
+ budynki gosp. -110.000 zł. Pogroda, powiat Przeworno, tel. 
074/816-1.2-64 po godz.20
DOM NA WSI w Raciborowicach *  zabudów. 210 m2, 7 ha 
ziemi III, IV klasa wszystkie media, spokojne miejsce okolice 
Zamku Grodziec - 200.000 zł. Raciborowice, gm. Warta Bole
sławiecka, tel. 076/818-97-11
DOM NA WSI w Piławie, 32 km od Wrodawia, pow. 110 m2, 
podpiwniczony, siła, woda, działka 16 arów, ♦ budynek gosp,
- 75.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-80-69 w godz. 9-17,06O4/.
98-41 -27 po godz. 17,0604/98-41-28
DOM NA WSI po remoncie, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c.,
c.o:, budynki gosp., garaż, działka 30 arów + ogród 50 arów, 
w Przedawiu k. Szprotawy, 30 km od Polkowic, telefon, -
85.000 zł. Szprotawa, tel. 0602/63-23-56
DOM NA WSI PONIEMIECKI cicha okolica, blisko miasta, 
działka budowlana 70Ó m2, możl. adaptacja strychu (200 m2), 
pow. mieszkalna 100 m2 ♦ warsztat 90 m2, -135.000 zl. Wro
cław, tel! 0607/51-71-98
DOM NA WSI nowy, niewykończony, ładna okolica, blisko las, 
w byłym woj. kieleckim, - 20.000 zł lub zamienię. Wrodaw. 
tel. 0608/51-27-37
DOM NA WSI podpiwniczony, pruski mur, 8 pokoi. 2 kuchnie, 
woda, siła, łazienka, w.c., c.o., zabudowania gosp., sad owo
cowy. 4-5 ha gruntów ornych, oaza ciszy i spokoju, blisko lasu, 
jeziora, strumyk na posesji, oczko wodne, atrakc. lokalizacja 
na Pogórzu Izerskim, powiat Lubań śl. -150.000 zł, cena do 
negocjacji. Wrocław, teł. 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. całośd 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 po remonde, pow. 100 m2, działka 2300 m2, 
prąd, siła, woda, 30 km od Wrodawia, - 89.000 zł. Wrocław; 
tel. 0504/81-35-46
DOM NA WSI 70 km od Wrocławia, 3 pokoje, grunt 45 arów, 
piece, do remontu, - 60.000 zł. Wrodaw, tel. 0603/37-56-71 
DOM NA WSI w Błażejowicach, 2 pokoje, działka 12 a. kuch
nia, łazienka, c.o. woda, 20 km od Opola, - 22.000 zl. Wrzoski 
k. Opola, tel. 077/457-55-94,077/457-56-14 
DOM NA WSI pow. 70 m2, 2 pokoje, kuchnia + pokoik na 
łazienkę, strych do adaptacji, na działce o pow. 15 a. pod la
sem, blisko jezioro, oaza ciszy, z dala od drogi, • 45.000 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-27-17
DOM NA WSI okolice Ząbkowic Śl., działka 0.7 a, - 85.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-91-77 
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY koło Złotoryi, pow. 200 m2 
*  pomieszczenia gospod. o kub. 1 500 m3 - 42.000 DEM. 
Złotoryja, tel. 0604/70-36-23
DOM NA WSI PONIEMIECKI działka 0.97 ha, siła, woda. 
szambo, las w odległości 200 m, 50 km od Wrodawia, w miej
scowości Morzęcin k. Żmigrodu, - 37.000 zł. Żmigród, tel. 071/
385-61-90,0603/46-35-04
DOM W BUDOWĘ, wolno stojący, parterowy, stan surowy 
zamknięty, pow. 150 m2, na działce częśdowo uzbrojonej 
(prąd, szambo, studzienka), pow. 44 a, teren ogrodzony, atrak
cyjna lokalizacja, Biskupin gm. Chojnów, - 135.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-14-44,0608/64-79-85 
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny w Nadolicach Włk., pow. 
całkowita 180 m2, użytkowa 150 m2, projekty, zezwolenia, -
55.000 zł. Jelcz-Laskowice, teł. 0606/49-55-72,071/318-^3-91 
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, stan surowy zamknięty, 
pow. 120 m2, w miejscowości Bobrzany, woj. lubuskie, wszyst
kie media, działka, - 55.000 zł. Bobrzany, teł. 068/376-95-64 
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, pow. 580 m2, działka 2850 
m2, wszystkie media, budowany ekologicznie, w centrum 
Chocianowa, stan surowy zamknięty, • 450.000 zł. Choda- 
nów, tel. 076/818-47-33 .
DOM W BUDOWIE, na przedmięśdu Krosna Odrzańskiego,
- 55.000 zł lub zamienię na mieszkanie w bloku. Marcinowice 
34, gm. Krosno Odrzańskie, tel. 0602/29-00-47
DOM W BUDOWIE, stan surowy zamknięty, działka uzbrojo
na 1.43 ha, w miejscowośd Jurkowice gm. Bogoria, byłe woj. 
tarnobrzeskie, - 40.000 zł. Jurkowice, tel. 015/867-53-30.076/ 
870-34-70
DOM W BUDOWĘ, stan surowy zamknięty, typ W-119, dział
ka 9 a, w Wilkowie k. Głogowa, -150.000 zł. Jastrzębie Zdrój, 
tel. 060^/35-94-75,032/471-92-84 
DOM W BUDOWIE, stan surowy częśdowo zamknięty, w Ząb
kowicach śl., pow. użytkowa 120 m2, pow. cal. 258 m2, dział
ka 434 m2] wykonany z cegły, - 85.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-59-04, 0601/74-36-80
DOM W BUDOWIE, w Mosznej, fundamenty, pełne uzbroję-, 
nie, ogrodzenie, działka 0,1 ha, zadrzewiona, • 82.000 zł. 
Opole, teł. 077/466-84-62
DOM W BUDOWIE, pow. mieszk. 170 m2, stan surowy za
mknięty, dach pokryty blachą trapezową działka 10 arów, okd. 
jeziora Otmuchów, -100.000 zł. Otmuchów, tel. 077/431-21-75 
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 szo
sy Zielona Góra - Wrocław, - 130.000 zł. Lubin, tel. 076/
847-20-86 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w inteme- 
de pod numerem - AG0145 www.autogielda.com.pl)
DOM W BUDOWIE, wszystkie media, pow. użytkowa 250 m2, 
działka 20 a, w Kunicach, - 120.000 zl. Prochowice, tel. 076/ 
858-44-71,0602/82-11 -26
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, stan surowy, pow. 200 m2, 
kryty blachą aluminiową, pow. 0.06 ha, działka uzbrojona, w 
Rychtalu, 60 km od Wrocławia, - 60.000 zł. Rychtal, tel. 0621 
781-60-06
DOM W BUDOWIE, stan surowy częściowo zamknięty, pow. 
120 m2, działka 12,5 ara, - 48.000 zł. Rzeczka, tel. 0321 
254-07-46
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY w Radzyniu, kdo 
Sławy, pow. 120 m2, garaż kryty dachówką, okna PCW, dział
ka 3.6 arów, 200 m do jeziora, stan surowy zamknięty, •
130.000 zł. Sława, tel. 068/356-60-90 po godz.. 17
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY pow. całk. 396 m2, 
pow. użytk. 250 m 2,5 lub 6 pokoi, kuchnia, jadalnia, salon, 2 
łazienki, media, stan surowy zadaszony, garaż na 2 samo
chody, - 230.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-49-68 
DOM W BUDOWIE, W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 300 m2. 
Krzyki - Klecina, działka 250 m2, stan surowy zamknięty, okna 
PCW k-1 .3, z cegły, wszystkie media, -199.000 zł lub zamie
nię na mieszkanie 3-pokojowe, Krzyki, Biskupin. Wrodaw, tel.
348-91-23
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY partertowy, na pod
wyższeniu, stan surowy otwarty, zadaszony, pokryty dachów
ką, ścianki działowe, woda doprowadzona do budynku.-dział- 
ka 1000 m2, uzbrojona, bezpośrednia przy drodze asfalto
wej, 6 km za Wrocławiem w kierunku Oborników Śl, -'170.000 
zł. Wrocław, tel. 071/342-13:86 
DOM W BUDOWIE, jednorodzinny, 150 m2, na działce 1270 
m2, k. Obornik, wykonany strop, więżba, ściany, prąd, woda,
- 80.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-14-94 wieczorem
DOM W BUDOWIE, w zabudowie bliźniaczej, stan surowy 
otwarty, pow. całk. 266 m2, ną działce 14 a, woda, prąd, 30 
km od Wrocławia, k. Jordanow Śl, - 70.000 zł.'Wrocław, tel. 
0501/45-03-98
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DZIAŁKI 
BUDOWLANE

00M W BUDOWIE, w  Jordanowie śl., stan surowy, bez da
chu. działka 7.3 a, woda, prąd, atrakcyjna lokalizacja, spokoj
ne'miejsce, blisko budowahego zalewu, - 1Ó5.000 zł. Wro
cław, tel. 355-61-50
t)OM W BUDOWIE, 1. kondygnacja, 90 m2, zalanystrop, przy
łącze gazu, działka 600 m2, w gminie Rudha> 1-9.000 zK Zło
toryja, teł. 076/878-41-17
DOM W BUDOWIE, w zabudowie bliźniaczej, w Zielonej Gó
rze, na os. Jędrzychów III, stan surowy otwarty, działka uzbro
jona (2x481 m2), możliwość prowadzenia działalności gosp., 
całość lub ewentualnie połowę, sprzedam • 92.000 zł lub za
mienię na małe mieszkanie w Zielonej'Górze albo Wrocła
wiu. Wrocław, tel. 071/345-65-86 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - A00485 www.autogiel- 
da.com.pl)
DOM W BUDOWIE, duży, wielorodzinny, zadaszony, w sta
nie surowym, na działce 640 m2, atrakcyjne położenie,Krży- 
ki-Klecina, niezależne kondygnacje z wykorzystaniem na biura 
lub inne cele gospodarcze, - 250.000 zł. Wrbcław, tel. 071/ 

"357-91-70
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, stan surowy zamknięty, 
częściowo do wykończenia, pow. użytkowa 162 m2, z/nate- 
riałów ceramicznych, kryty dachówką, pow. dżiałki' 900 m2, 
wszystkie mfedia, Wrocław Wilczyce, - 260:000 zl. Wrocław, 
tel. 071/357-21-76
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, 230 m2, na dżiałcd 915 
m2, prąd, woda, stan surowy zamknięty - 230.000 żł Ttfó źa- 
mienię na mieszkanie w zachodnie} Cżęśd Wroćławiar3-po- 
kojowe, z  możliwością dopłaty Wrocław, tel. 071/396*35-09 
DOM W BUDOWIE, stan surowy'zamknięty; okna plastiko
we, drzwi drewniane, białe, prąd, kanalizacja, z telefonem przy 
-budynku, nowoczesna bryła domu, jedna ze ścian- z  luksfe
rów, działka 8 a, 9 km od jeziora,-*100.000 zł- Wschowa, tel. 
065/540-44-33
DOM W BUDOWIE, WOLNO STOJĄCY 150 m2, stań surowy 
zamknięty, prąd, woda podłączone, działka 527 m2,9l«n od 
jeziora Lgiń- - 80.000żł. Wschowa; tel. 065/540-19-44 v- 
DOM W BUDOWIE, piętrowy, w Krotoszynie, nowy, wykoń
czony w 70%, pilne, - 120.000 zł. Zduny, tel. 062/721 -57*18 
DOM W BUDOWIE, w Skokowej, stan surowy zadaszony, 
otwarty, 142 m2, działka 827 m2, woda, prąd, skrzynka ZK, 
ładna okoiica, PKP, 30 km od Wrodawia, - 63.000 zł: Żmi
gród, tel. 071/385-32-29
DOMEK KEMPINGOWY w Kobylej Górze, teren dzierżawio
ny, - 2.000 zł. Wrodaw, tel. 0600/28-11-85 
DOMEK LETNISKOWO - WYPOCZYNKOWY malowniczo 
położony,.w Rokitkach k. Chojnowa, wóda, prąd, z pełnym 
wyposażeniem, - 25.000 zł. Legnica; tei.076/72i-55-70 
O  DOMEK LETNISKOWY drewniany, pow. 36 m2,2 

pokoje, kuchnia, WC, weranda, energia el., ogro- 
dzona działka własnościowa o pow. 450 m2,200 
m od jeziora, w parku krajobrazowym w okolicy 
Boszkowa, • 45.000 zł., tel. 0603/75-73-X)1 
01027871

O  DOMEK LETNISKOWY WOLNO STO JĄCY w Dęb- 
cu Nowym, 24 km od Leszna, nad jeziorem, dział
ka 400 m2, • 75.000 zł. Leszno, tel. 0607/64-13-45 
25000201

DOM LETNISKOWY na jeziorem Głębokie, 5 km od Między
rzecza, woj. lubuskie, murowany, 2 pokoje z kominkiem, kuch
nia, łazienka, natryskowe., taras zadaszony, domek komplet
nie wyposażony, 50 m od jeziora,- - 57.000 zł. Międzyrzecz, 
tel. 095/742-17-47 po godz. 20,0601/74-92-67 f  
DOM LETNISKOWY stan surowy,/zamknięty,»pow. 160 m2, 
działka rekreacyjna nad jeziorem k. Gostynia, pow 540 m2, 
woda, prąd, kanalizacja. - 73.000-zk'.Rawicz-, tel. 065/ 
546-36-44. -
DOM LETNISKOWY duży, stan surowy zamknięty, zabezpie
czony, działka 400 m2, studnia, sita,położony w pięknejpko- 
licy, blisko jezioro, las, wieś Osłonin, 30 km od Leszna, - 55.000 
zł. TuliszkóWi teh 063/214-31-14 
DOM LETNISKOWY murowany,*60 kni od Wrodawia, w le- 
sie, nad jeziorem, 4  pokoje/ kuchnia, dużyśtrych, umeblowa
ny,.- 50.000 zł: Wrocław, te(. 071/355-17-93.0603/60-46-80 
DOMEK LETNISKOWY w Wieleniu, nad jeziorem, 30 km od 
ŁeSzha, działka 4.65 arów,, wszystkie media, kanalizacja, 
kuchnia, łazienka, 2 sypialnie, pełne-wyposażenie elektrycz
ne, woda blisko lasu, jeziora, spokój; ciekawa łokalizacja; ja
dalnie, z wyposażeniem, domek typu .BRDA*, - 86.000 zł., 
tei. 076/847-45-16,076/845-13-81,0502/68-20-61 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie podoumeręm - AK0221 
www.autogieida.com.pl)  -•
DOMEK LETNISKOWY pow. 98 m2, w Górach Złotych,koło 

' Lądka Zdroju* c.o., garaż, sauna,kominek,vdziałka.opoyc 800 
• m2r= 120.000 zł..Brzeg, tel. 077/411-29-83 ^  . r . .
DOMEK LETNISKOWY całoroczny, 2 pokoje, kuchnia, wc., 
działka 5 arów, w Świnoujściu, • 60.000-zł. Głogów, tel. 076/ 
833-38-02, 0605/28-05*32
DOMEK LETNISKOWY KEMPINGOWY oraz działki, atrak
cyjna lokalizacja w Pokrzywnej, na terenie parku krajobrazo
wego, - 35.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439*75;62,‘ 439r75-64 
DOMEK LETNISKOWY-murowańy, 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 fczdjęcia-dotej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AÓ0448 
www.autogielda.com.pl) ,
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Skorzystaj z PROMOCJI WIOSENNEJ!
075/642-49-34, 075/773-30-30, 077/454-64-08 
062/757-52-33, 068/363-64-22, 068/322-10-64 

065/529-28-41, 061/852-76-32, 853-34-09 
032/777-53-17,022/620-52-42,633-7W1,076/866-04-26 "

DOMEK LETNISKOWY w.lesie, przy głównej-drodze, 50 m 
od jeziora Dominickiego, woj. wielkopolskie, działka własno
ściowa 500 m2, - 36.000 zł. Leszno, tel .'0608/59-85-60 
DOMEK LETNISKOWY .SZWAJCARKA' drewniany, na pod
murówce. 200 m od jeziora, w miejscowości Brenno (9 km od 
Słąwy), pow. 38 m2 + 15 m2 tarasu, wszystkiemedla, z wy
posażeniem, - 49.000 zł. Lubin, tel. 0601/74-82-94 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecję_pod( numerem - 
AG0208 www.aut6gielda.com.pl)
DOMEK LETNISKOWY murowany, nad jeziorem Głębokie, 5 
km od Międzyrzecza, woj. lubuskie, pow. 48 m2. 2 pókoje, 
kuchnia, łazienka, wc, kominók, taras zadaszony, domek kom
pletnie wyposażony, --57.000 zł. -Międzyrzecz, tel. 095/ 
742-17-47 po.godz. Z0, 0601/74-92-67 
DOMEK LETNISKOWY drewniany, w SłayUie, 4-osobpwy, 16 
m2, możliwość powiększenia o 16 m2; p^ąd, gaz, taraś, ume- 

■ blowany,. aneks kuchenny, blisko jeziora, - 11.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-64-20 w godz.10-17 
DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem, drewniany, 50 m2, za
dbany, urządzony, własność, księga wieczysta, - 59.000 zł. 
Wrodaw, tel. 783-65-96.0605/73-68-80 
DOMEK LETNISKOWY na działce w okolicy ul. Toruńskiej,
62,5 m2, pomiesżczenie gospodarcze, prąd, pompa, działka 
pod rekreację, - 24.500 zl. Wrocław, tek 324-27-87, 0600/
35-33-87
DOMEK LETNISKOWY drewniany, 42 m2, kominek, pełne 
instalacje, działka 330 m2, Sulistrowiczki, - 80.000 zl. Wro
daw, tel. 363-24-23
DOMEK LETNISKOWY 35 m2, nowy, 2 pokoje, kuchnia, ła
zienka, pom. gospodarcze, instal. elektr. i wodno-kanaliza
cyjne, szyby antywłamaniowe, spełnia normy budowlane, 
całoroczny, bez działki, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 315-20-01 
DOMEK MIESZKALNY z zabudowaniami gospodarczymi, na 
wsi, działka 16 ha, z dala od drogi, w woj. opolskim, -15.500 
zł. Przydroże, gm. Korfantów, tel. 0600/52-44-80 
DOMKI drewniane, typ .BRDA’ , 2 kondygnacje, 6-osobowe, 
mała kuchnia, łazienka, WC, idealne na ośrodek wczasowy,

domek letniskowy, cena 12.000 zł/domek. Wrocław, tel. 0601/
56-65-70
•  DOMY: Wojriów, mały dom do remontu, działka 1000 m2

- 125.000 zł, Oporów, połowa domu (podział poziomy), 
działka 470 m2 - 260.000 zł. BN .ANTON", Wrocław, ul. 
Ostrowskiego 7, tel. 071/339-28-36, 0603/64-04-08 
99000001. . _

•  , DWA DOMY na jednej działce: połowa .bliźniaka”, 186
rm2, >116 “wykończone (planowane 6 pokoi, 2. łazienki, 
kuchnia), działka 825 m2 + parterowy 100 m2, w po- 

‘ mieszczeriitr sklep’, na Maśficaćh. - 390.000 zł. BN 
.NOWY DOM’ , Wródaw, tel. 071/372-43-06 990000Ó1

•  DWOREK z  połowy XVIII wieku, z pięknym parkiem pod- 
dworskim o pow. 1 ha; ogrodzony fosą, dojście do dwor
ku mostkiem, pow. dworku 540 m2 + strych/po remon
cie kapitalnym, 12 km od płd. - zacłv granicy Wrocławia,
- 430.000 zł. Wrodaw, tel. 0608/52-03-08 . 99000001 

DWOREK mały, w budowie, działka 2.75 ha, rzeka, łąki, za
gajnik, staw oraz mały domek, - 75.000 żł. Ostrówek, tel. 043/ 

,841-58-85
•  DZIAŁKA 1.18 ha, nad nowo powstałym zalewem w So

snówce, widok na Karkonosze, - 99.00p zł. DS Nieru
chomość, Wrocław, tel. 071/337-11-15, 071/782-84-04 
99000001

DZIAŁKA pow. 65 a, 7 km od autostrady, przy trasie Wro- 
claw-Nysa, utwardzona, ogrodzona, budynek mieszkalny pię
trowy, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, chłodnia, 
warsztat 120 m2, CO, kanał, idealna na działalność gosp, - 
300:000 zł. Grodków, tel. 077/415-18-29 do godż. 15, 
415-16-22 po godz. T8
DZIAŁKA 26 lub 53 ary, ładnie położone, 13 km od granic 
Wrodawia, prąd, woda, telefon, dogodna lokalizacja • 13 zł/ 
m2. Kobierzyce, tel. 071/390-87-34 
DZIAŁKA nad jeziorem Boszkowo k. Leszna, pow. 420 m2, 
piękny widok na całe jezioro, na wzgórzu, skraj lasu, • 13.000 
żł. Leszno, tel. 0605/05-90-74
DZIAŁKA przeznaczona pod zabudowę, 30 a. 7 km od Wro
dawia, ładna okolica, blisko media, - 30.000 zł. Lutynia, tel. 
071/317-79-44
DZIAŁKA pow. 0,50 ha, w pełni uzbrojona, pód Głubczycami, 
w otoczeniu 30 ha gruntów rolnych I i II klasy, 500 m od tere
nów zwartej zabudowy, - 250.000 zł. Opole, tel: 077/466-84-62 
DZIAŁKA 24 a, pod zabudowę lub na cele rekreacyjne, moż
liwość podłączenia gazu, prądu, wody, - 20.000 zł. Osetno, 
tel. 065/543-35-97
DZIAŁKA 17 a, ogrodzona, mały stawek, częściowo zalesio
na, na budowę domu lub daczy, zezwolenie na prąd i wodę i
1.4 ha pola, 25 km od Wrocławia, - 35.000 zł. Piszkawa, gm. 
Oleśnica, tel. 071/398-75^59
DZIAŁKA 43 ary, woda, telefon, gaz do podłączenia - 3.500
zł/ar. Radwanice, te l;071/311-75-19
DZIAŁKA w okol. Sobótki, pow. 70 a, budynki do remontu,
widok na ślężę, -■70:000"zł. SobótkaŁte|. 0607/81 -51 -96
DZIAŁKA o pow. 1.5 ha, ż budynkami, koło Strzyżowa, woj.
podkarpackie,. - 60.000 zł. Strzyżów, tel. 017/276-3.6-85 po
godz.18
DZIAŁKA pow. 14 arów, w Iwnie koło Ścinawy, wylane funda
menty, pełna dokumentacją + media + działalność,.- 40.000 
żł. Ścinawa, tel. 0503/04-81-11 
DZIAŁKA pow. 0,7 ha, 2 km od Środy Śl.' pczy głównej trasie 
na Wrocław, możliwość przekwalifikowania - 35.000 zł. Śro
da Śląska, tel. 0607/45-76-901 
DZIAŁKA 7000 m2, uzbrojona, siła, ogrodzona, może być 
dzielona, pozwolenie na. budowę' domu, - 270.000 zł. Wał- 

' brżych,' tek 074/842r24-46
DZIAŁKA 1672 m2, w.Biestrzykowie, decyzja o zabudowie - 
55 zł/m2. Wrocław, tel. Ó71/373:08-86 3  ,
DZIAŁKA w.Przesiece, gmina Podgórzyn, 17 a, prąd,-, woda, 
kanalizacja,-ładhe położenie z  widokiem na. Karkonosze • 
40.000.zł. Wrodaw, tel. 071/368-70-72 -
DZIAŁKA z. pozwoleniem na budowę, projekt;, zagospodaro
wanie, pow. -10 arów,.- 90.000 zł/Wrocław, tel-0602/11,-51-66 
DZIAŁKA pow,. 19 ar, z. rozpoczętą budową (fundamenty), 
woda, prąd, telefon nadziajce, przy drodze-asfaltowej do 
Księginic, gm, Kobierzyce,.5 km od Bielan Wrodawslcich, w 

. cenie 50 zł/m2. Wrocław, tel. 0607/42-82-72 
DZIAŁKA 1 ha lub więcej, z przeznaczeniem pod centrum 
logistyczne, cena od 100 zj. Wrocław, tel. 0601/26-62-91. 
DZIAŁKA pod zabudowę szeregową, w Jelczu-Laskowicach, 

.-5.900 zł. Wrocław, teL071/332-7ą-40v.
DZIAŁKA 0.4 ha, w Złotoryi, ul. Chojnowska -15 zł/m2. Zło
toryja, tel. 076/878-37-10 -
O  DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 829 m2, gaz, woda, 

prąd, telefon, w Tyńcu Małym.., tel. 071/311-81-17 
po godz. 18 80007951 ■

•  DZIAŁKA BUDOWLANA 0,5 ha, przy rzeęe, ogrodzona, 
Łąki k. Sułowa, - 25.000 zł. BN .TYMOCZKO", Milicz, 
tel. 071/383-08-66,0606/48-97-68. .99000001

•  DZIAŁKA BUDOWLANA ók. Wrocławia (zachód), pow. 
2560 m2, z możliwością podziału na 2 działki, przy dro
dze asfaltowej, media w drodze - 20 zł/mź.. B.GN, Wto- 
cław, tel. 071/354-34-93 99000001. '

•  DZIAŁKA BUDOWLANA 933 m2, z wydanymi warunka
mi zabudowy, woda, prąd, gaz, atrakcyjna lokalizacja, 
ul. Jerzmanowska - 70 zł/m2; Wrocław,, tel. 071/
349-52-25 . 99000001 . * .

ą /  DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie. 1375 m2 - 40 zł/ 
m2..M&D'Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/342-48-85, 
0604/62-23-40 . 99000001

•  DZIAŁKA BUDOWLANA i  Sobótka, 888 m2 - 60.000 zł,
. Trzebnica, 1300 m2, budowlana, wszystkie media • 70

zł/m2, Sulistrowice, 1000 m2, zabudowa rekreacyjna • 
i  -17.000 zł, ok. Sobótki, 2600 m2, pod lasem.-ze strumy

kiem • .10.000 żł, Łagiewniki^ 29Qft m2, pod budowę -
40.000 zł. DS Nieruchomością Wrocław, tel. 071/
337-11-15 99000001 . ' ^  ,

•  DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2 - 60 zł/nó, Kiełczów,
• działka siedliskowa, 16Ó0 m2 - 60 zł/m2, Biestrzyków, 

siedliskowa, 0.8 ha, przy trasie wyjazdowej.na Poznań, 
w Widawie. DS Nieruchomości, Wrocław,teL 071/

i. j  .337-11 -15,.0.7.1/782-84-04. . 990.0Q001. 
t  •  DZIAŁKA BUDOWLANA - Szczepanów, (trasa na Świd

nicę), 8500 m2, woda, energia elektryczna, telefon, •
55.000 zł. BN .-NOWY .DOM1', 'Wrocław, tel. 071/ 

i  ' 372-43-06. 99000001 o. . -
. •  DZIAŁKA BUDOWLANA - Micha)owice~(Rogów Sobóc-

ki), 1 ha, w środku wioski, duży budynek gospodarczy, 
prąd, woda, - 220.000 zł. BN .NOWY DOM’ , Wrocław, 

: Tet 071/372-43-06 >99000001 
% •  DZIAŁKA' BUDOWLANA - Nadolice Wielkie, -10 arów; z 

budową domu. 180 m2 (mury bez zadaszenia), ogrodzo
na z 3 stron, projekty, zezwolenia, - 55.000 zł. BN .NOWY 
DOM’ , Wrodaw/tel. 071/372-43-06 99000001 

‘ •  DZIAŁKA BUDOWLANA - Wojszyce, 1400 m2, z funda
mentami domu, projekt, pełne media, -175.000 zł. BN 

- .NOWY DOM’ , Wrocław, tel. 071/372-43:06 99000001 
DZIAŁKA BUDOWLANA. 3000 m2, na małym osiedlu dom- 
ków jednorodzinnych, 8 km od Wrodawia w stronę Kobierzyc, 
możliwość podziału na mniejsze, • 50 zł/m2. Wrocław, tel. 367-
72-87,0608/725-837
DZIAŁKA BUDOWLANA 22 ary, 9 km od Legnicy, gm. Kuni

ce, częściowo uzbrojona (woda, prąd), na wznieiesieniu, •
18.000 zł., tel. 0600/81-15-85,076/866-42-41
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 24 arów, w Gajkowie, ogro
dzone 15 m2 + energia, przy trasie Wrocław-Jelcz-Laskowi- 
ce, 5 km od granicy Wrocławia, cena • 15 zł/m2. ... tel. 062/ 
582-01-82 1
DZIAŁKA BUDOWLANA w Domasławie, pow. 1500 m2, Ogro
dzona - 50 zł/m2. Bielany Wrod., tel. 071/311-06-00 I 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bierutowie -110 zł/m2. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-67-22 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, Bierzyce k. Łoziny, 8 km od 
Wrocławia, dobra lokalizacja, woda, prąd, telefon przy dział
ce - 38 zł/m2. Bierzyce, tel. 071/315-49-38 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1969 m2, w Kuźnicach Pierw
szych, na obrzeżu Wałbrzycha, media przy działce, energia 
na działce, atrakcyjna lokalizacja -14 zł/m2. Boguszów-Gor- 
ce, tel. 074/844-84-07
DZIAŁKA BUDOWLANA własnościowa. 42 a 23 m2. pod 
zabudowę mieszkalną lub z możliwośdą prowadzenia usług 
nieuciążliwych, w Bolesławcu, cena 12 zł/m2. Bolesławiec, 
tel. 075/734-73-38,0602/38-28*96 ■
DZIAŁKA BUDOWLANA w Radłowie, gm. Zawonia, uzbrojo
na, 1,50 ha, możliwość wykopania stawu - 35.000 zl. Borowa 
Oleśnicka, tel,071/315-72:65
DZIAŁKA BUDOWLANA 36 a, uzbrojona, 15 km od Wrocła
wia -15 zł/m2. Brzezinki 13* tel.’071/348-96-62,0607/08-92-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 15 arów - 3.000 zł/ar. By
ków; tel. 071/315-29-25
DZIAŁKA BUDOWLANA 24 szt.,’ pow. 10-29 arów, w trakcie 
uzbrajania, otoczone lasfem, w sąsiedztwie szkołapodstawo- 
wa, gimnazjum, • 8 zł /m2. Ciećhów, gm. Środa'Śląska, tel. 
0605/07-44-43
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 14 a; Kamieniec Wr., wszyst
kie media - 55 zł/m2. Czernica; tek 071/318-02-17 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 a, w Nadolicach Wielkich, 
8 km od Wrocławia - 22 zł/m2 ♦ pole o pow. 8 zł/m2, razem 
lub osobno. Czernica, tel. 071/318-99-93 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 11 a • 70 zł/m2. Domasław, 
gm. Kobierzyce, tel. 071/789-35-79 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, w Domasławie, zezwo
lenie na budowę, ogrodzona, energia el., gaz, woda, telefon, 
zjazd z drogi asfaltowej, - 80.000 zł. Domasław, tel. 071/
311-21-96, 0602/43-76-78
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10 a - 75 zł/m2, uzbrojona. 
Domasław, tel. 0602/32-44-61
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 70 a, ze stodołą pow. 500 m2 
i domem, woda, prąd, - 25.000 zi. Domaszowice, tel; 077/ 
419-45-93
DZIAŁKA BUDOWLANA w Piławie Górnej, prży ul. Nowej, 
uzbrojona, prąd, woda, kanalizacja, projekt domu (pow. użytk. 
130m2), - 20.000 żł. Dzierżoniów, tel. 0601/14-44-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Dzierżoniowie. 1200 m2, blisko 
cęntrum - 36 zł/m2. Dzierżoniów, tel. 0601/41-85-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 10 arów, w Głucho
wie Górnym k. Trzebnicy! - 17100Ó zl' Głychów, tel. 071/
312-85-10
DZIAŁKA BUDOWLANA w Górach Sowich, w Sierpnicy, pow.
1.8 ha, przy drodze, nadaje się pod budowę hotelu lub jhną 
działalność, możliwość podziału, prąd na działce • 10 zl/m2. 
Głuszyca, tel. 074/845-68-69
DZIAŁKA BUDOWLANA w Domanicach, 45 km od Wrocła
wia. atrakcyjna lokalizacja, widok na zbiornik wodny, 5400 m2 
-15 zł/m2. Gniechowice, tel; 071/316-88-04,0608/47-07-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Górzycy k. Lubina,'pow, 10 a, b. 
ładna, droga asfaltowa, wokół lasy, obok nówe osiedle, -
20.000 zł. Górzyca, tel. 076/840-87-.15

nicy, 18 km od centrum -1 7  zł/m2. Kamieniec Wrocławski, 
tel. 071/318-52-81 po godz. 20,0602/84-61-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA wśród lasów i łąk w Kaszczorze. 1 
km od Wielenia, - 6 zł /m2. Kaszczor, gm. Przemęt, tel. 065/ 
549-90-91
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, pow. 5 arów 
+ część materiałów budowlanych, prąd, woda, gaz, kanaliza
cja, telefon, w Kątach Wrocławskich, - 70.000 zł. Kąty Wro
cławskie, teł. 071/316-66-50
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, pow. 10 a, blisko 
media - 68 zl/m2; Kiełczów, gm. Długołęka, tel. 071/398-81-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kłodzku, 1.326 m, uzbrojona, •
70.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/72-88-93-
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 4 ha, w Kotlinie Kłodzkiej (okol. 
Polanicy Zdroju), pozwolenie na budowę, - 90.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/865-52-15
DZIAŁKA BUDOWLANA o dowolnej powierzchni,^w pobliżu 
nowo wybudowanych domków jednorodzinnych, w Kobierzy
cach, cena - 3.900 zł/ar. Kobierzyce, tel. 071/311-14-38' 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 900 m2, w Kobierzycach, 
uzbrojona - 80,zł/m2. Kobierzyce, tel. 071/311-16-99 
DZIAŁKA BUDOWLANA szeregowa, uzbrojona, projekt, ze
zwolenie, 103 m2, w Kościanie, - 10.300 zł. Kokorzyn, gm. 
Kościan, tel. 065/512-00-01
DZIAŁKA BUDOWLANA w trakcie przekształcana, 1.5 ha, 
może być na rekreację, prąd i woda na miejscu, Komorów/k. 
Sycowa - 300 do 500 Zł/a. Komorów, tel. 0609/28-37-42 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kostomłotach, 0,37 ha, wszyst- 

. kie media - 20 zł/m2. Kostomłoty, tel. d71/317-02-68 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20 arów, w Krzepielowie k. 
Sławy, - 4.500 zł. Kotla, tel. 076/831-85-86 
DZIAŁKA BUDOWLANA tfOO m2, uzbrojona,-25.0ÓÓ żł. Kró- 
likowice, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-17-61'
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 km od Leszna, pow. 746 m2, prąd, 
woda, wylane ławy fundamentowe, pozwolenie na budowę, 2 
km od jez. Krzyckiego, - 17.000 zł. Krzycko Małe, gm. Świę
ciechowa, tel. 065/533-14-09
DZIAŁKA BUDOWLANA spokojne miejsce -  10 zł/m2. Krzy
ków, tel. 071/318-99-57,0608/24-11-76 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 6.5 a, Os. Sienkiewicza, w 
Legnicy, - 22.000 zł. Legnica, tel. 076/855-23-48 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0,24 ha. całkowicie uzbrojo
na, przy ul. Pątnowskiej w Legnicy, - 40.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-83-50
DZIAŁKA BUDOWLANA w Spalonej k. Legnicy, 13.3 ara, 
pełne uzbrojenie na granicy działki, 100 m od drogi, 300 m od 
żwirowni - 1700 zł/ar. Legnica, tel. 0601/76^56-65 
DZIAŁKA BUDOWLANA 53 ary, 6 km od centrom Legnicy, atrak
cyjna lokalizacja, cena -1.500 zł/ar. Legnica, tel. 076/857-00-66 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, wylane fundamenty + woda, 
do jeziora 500 m. w Lginiu, - 40.000 zł. Lgiń,.gm. Wschowa, 
tel. 065/549-27-98
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, cena - 50 zł/m2. Li
gota Piękna, tel. 071/312-40-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1800 m2, • 70.000 zł. Ligota 
Piękna, tel. 0605/93-47-40
DZIAŁKA BUDOWLANA ogrodzona, uzbrojona, woda, prąd, 
telefon, atrakcyjna lokalizacja - 55 zł/m2. Ligota Piękna, tel. 
071/312-44-52
DZIAŁKA BUDOWLANA pod lasem, woda, warunki zasial- 
nia - 25 zł/m2. Ligota Trzebnicka, woj. wrodawskie, tel. 0600/ 
'14-07-92
DZIAŁKA BUDOWLANA pow, 1125 m2„w centrum Lubiąża, 
mury piwnica, ogrodzenie, pełne uzbrojenie r)ą działce, wiata 
drewniana, studnia murowana ♦_materiały budowąlne, -
22.000 zł. Lubiąż, tel. 071/389-72-57 po godz 20

GOTÓWKOWE - do 10.000 tys. 
MIESZKANIOWE- (np 100.000 - rata 870 zł)

[ g . f  l / d e k Wrodaw, ul. Św. Mikołaja 8/10 Tel. 341 85 59,341 80 13 J

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 16 arów, w Olszanicy, przytra- 
sie Złotoryja-Bolesławiec, uzbrojona, - 18.000 zł. Grodziec, 
tel. 076/877-34-86 

^DZIAŁKA BUDOWLANA pów! 38ar6W 
l  ka, 1^(^1/384^3^36.; s | ^ r - -  %g \  ; * 
i  DZIAŁKA BUDOWLANA po»fc 47.15'm2,-na Krzykach, wyda- 
I  ne warunki zabudowy - 65 zł/m2. Janów, tel. 043/841-58-85 
•: DZIAŁKA-BUDOWLANA 3.708-m2, ^ zabudowania gosp., 
5  we wsi Grabowiec, 20uk(PX3d Zielonej Góry, -9^)00 zł. Jasień, 
i  tel. 068/37f-t)7-49 *7
;  DZIAŁKA BUDOWLANA o 'pow.1-.& ha, w LObsku • 4  żj/m2, 
'  w  rozltczemu samochód lub inoe propozycje-. <łasieńr te l 068/

371-07-23
DZIAŁKA BUDOWLANA 2,57 haj uzbrojona, w Jelczu-La
skowicach, -150.000'zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-10-76, 
05Q2/53-17-96
DZIAŁKA BUDOWLANA w zabudowie szeregowej, pow. 232 
m2, w Jelczu-Laskowicach, - 7.500 zł. Jelcz-Laskowice) tel. 
071/318-32-01,0608/67-21-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Gajkowie, pow. 11 arów, projekt, 
wylana ława, - 35.000 zł. Jelenia G o S  tef. 0605/13-27-74 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.10 ha, Szklanka Porębą p>zy 
;Białej Dolinie’*-.35 zł/m2. Jelenia Góra, tei. 075/641-33-65 
po godz. 19
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2 ha, w Szklarskiej Porębie 
(Biała Dolina), pod zabudowę hotelową lub pensjonat • 40 zł/ 
m2. Jelenia Góra, tej. 0604/40-85-90 
DZIĄŁKA BUDOWLANA w Jagniątkowie k. Jeleniej Góry4>02 
ha -11 zł/m2. Jelenia Góra, teT. 075/753-53-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, przy drodze Jelenia Góra 
- Karpacz, - 29.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/86-55-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2.200 m2, uzbrojona„7 km od Jeleniej 
Góry, - 27.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-18-90,0605/23-79-22 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Jeżowie Sudeckim, na dom, z 
mediami, projekt, warunki zabudowy, - 29.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 060(5/30-99-35  . ’  -

. DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1440 m2, z widokiem na Kar
konosze, naturalne skały i starodrzew, w Jeleniej Górze-Cie- 
plicach, - 100.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/84-93-21 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bukowcu k. Jeleniej Góry, pano
rama Karkonoszy, woda, prąd, 18 a • 20.000 zł, 9 a -10.000 
zł. Jelenia-Góra. tel 075/767-41-69 - . .  * ,
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowośd Jeszkowice k. Wro
cławia, pow. 1800 m2, ceóa - 20 zł/m2.J[eszkowice, woj. wro
cławskie, te l; 0603/38-02-30, . - 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow, 0 .1462 ha, blisko uzbrojenie, 
w Kamieńcu Wr, - 72.000 żł. Kamieniec Wr., tel. 071/318-50r91 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.3867 ha, w trakde prze
kształcania, w Kamieńcu-Wr. - 35 zł/m2-Kamieniec- Wr., tel. 
074/318? 50-91;. .
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1564 m2, w Kamieńcu Wr„ 
indywidualny projekt, pozwolenie na budowę, uzbrojenie, 
woda) energia el. oa działce, • 110:000 zł. Kamieniec Wr., tel. 
071/318-50-91
DZIAŁKA BUDOWLANA'na nowym osiedlu w Gajkowie,A5 
km-od centrum Wrocławia - 27 zł/m2. Kamieniec Wr;, gm. 
Czernica, tel. 071/3*8-52-81 po godz. 20,0602/84-51 -56 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wojnowicach k. Czernicy, 18 km 
od centrum Wrocłwia -17 zł/m2. Kamieniec Wr., gm. Czerni
ca, tel. 071/318-52-81 pogodz. 20,- 0602/84-61-56 • 
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowym osiedlu w Gajkowie, 15 
km od centrum - 27 źł/m2 oraz działka w Wojnowicach k. Czer-

CENTRUM KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 
oferuje KREDYTY na zakup

DOMU, MIESZKANIA, DZIAŁKI BUDOWLANEJ 
POŻYCZKI POD ZASTAW DOMU. MIESZKANIA 

OPROCENTOWANIE 00 7,7% 
“SKOUBRA” 071/34-24-163. 0601-555-339 I

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7 ar, 5 km od Lubina, atrakcyj
na lokalizacja, - 12.000 zł. Lubin, tel. 076/844-86-92, 076/ 

■844-87-10
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w Szklarach Górnych, k: Lu
bina, uzbrojenie na działce, przyłącze energetyczne z liczni
kiem, spokojna okdica, - 28.000 zł. Lubin, teł. 076/846-68^26 
DZIAŁKA BUDOWLANA 19 a, 5 km od Lubina, kanalfzacja, 
woda, prąd, telefon^ strumyk, - 30.000 zł. Lubin, tel. 076/
840-82-02
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 a, w Pieszkowie, - 25.OO0^ł. 
Lubin, tel. 076/846-78-34
DZIAŁKA BUDOWLANA 11 arów, dostęp do wszystkich me
diów, Chróstnik k. Lubina, - 40.000 zf. Lubin, tel. 076/844-80-41 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, ogrodzona z 2 stroń,-13 
3 , 5 km od Wrocławia, Lutynia - 35 zł/m2. Lutynia, tel, 071/
317-79-42 ; . . . Z '
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 16 a -16 zł/m2. Lwówek Ślą- 
ski^tel. 075/782-29-44
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., uzbrojone - 4.000 zł/a: Ma- 
lin, Cel. 071/312-40-68
DZIAŁKA BUDOWLANA oraz las 0,90 ha, w Międzygórzu, 
atrakcyjna lokalizacja, • 35.000 zł. Międzygórze, tel. 074/ 
813-52-14 po godz. 19. - ■
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, uzbrojona, rozpoczęta 
budowa, - 30.000 zł. Milicz, tel. 0609/53-42-18'
DZIAŁKA BUDOWLANA 1700 m2, uzbrojona, projekC map
ka, okolice Milicza, - 22.000 zł. Milicz, tel. 07*1/383-11 -36,0603/
56-34-07
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1124 m2 w Mirkowie - 60 zł/ 
m2. Mirków, tel. 071/31543-89 ‘
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 10 a, w Piecowicach, gm. 
Długołęka - 3’8 zł/m2. Mirtów^ tel. 0601/83-83-64 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 30 arów, możliwość podziału, 
w Brzeziej Łące, 9 km od Psjego Pola, - 50.000 zł. Nadolice, 
tel. 071/318-99-72,071/318-99-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA rekreacyjną, 50 arów. możliwość 
podziału, atrakcyjnie położona, obok las, przy drodze na póle, 
spokojna i czysta okolica, .na peryferiach Namysłowa - 960 
zł/ar. Namysłów, tel. 0608/76-92-67 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 6 arów, uzbrojona, w centrum 
Nowogrodu Bobrzańskiego, - 8.000 zł. Niegosławice, tel. 068/ 

; 378-11 -97 po godz. 20,0605/41-31 -37 •
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wydrowicach k., Niemodlina, w 
woj. opolskim, 0,59 ha, - 10.000 zł, Niemodlin, teL 0771 
460-79-93; . |
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 68 arów, prąd, wo^a, w Sa
dach, koło Niemodlina, • 24.000 zł. Niemodlin, tel. 0607/
08-01-52.
DZIAŁKA BUDOWLANA pod lasem, 2 km od Obornik śl, - 
35 zł /m2. Nowosielce, tel. 071/310-20-59 po godz. 20. 
DZIAŁKA BUDOWLANA, pow. 13 a, w Lubniowie (gm;. Obor
niki Śl.) -17 zł/m2. Oborniki Śląskie, tel. 071 /310-82-76 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szewcach, 2 km od Wrodawia, 
pow. 3534 m2, możliwość podziału na trzy, księga wieczysta, 
cena - 35 zł/m2. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-21.-44 .. 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, w Sokolnikach Wiel
kich - 2.000 Zł/ar. Oleśnica; tel. 071/398-25-85 .
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 20 arów, w miejscowości 
Łozina, 11 km od Wrocławia, uzbrojenie na granicy działki, 
przy drodze asfaltowej - 38 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/314-77-81 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Oleśnicy, pow. 37 a, możliwość 
podziału na 2 części, wszystkie media, ogrodzona, zadrze
wiona, cena • 60 zł//n2. Oleśnica, tel. 0601/05-43-95 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mosznej, woj. opolskie, pow. 0,37 
ha, pod budownictwo jednorodzinne oraz działalność gosp., 
podwójne ujęcia licznikowe wody i prądu, 2 x 20 kW, w części 
zadrzewiona, możliwość podziału, własność notarialna • 1.900 
zł/ar. Opole, tel. 077/466-84-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA 4.715m2, Krzyki, ul. Polna 23, wa
runki zabudowy - 65 zł/m2. Ostrówek, tel. 043/841-58-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 i 15 arów. woda, prąd • 20 zł/m2. 
Pęgów, tel. 071/310-79-04

WROCŁAW - STRACHOWICE 
Pow. 700-1000 mkw. Uzbrojenie: prąd, woda 
gaz, kanalizacja, droga, telefon; komunikacja 
MPK, 15 minut do centrum miasta.

BEZ POŚREDNIKÓW 45 Z łM kW .
BIURO SPRZEDAŻY:
54-403 Wrocław ul. St. Zjednoczonych 4 
tel. 071/ 357-74-97 pon.-pt. 9-16 „os*
tel. kom. 0 604 68-57-28 OPOOS452

DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, prąd, woda, telefon na gra
nicy działki - 35 zł/m2. Pęgów, tel; 071/310-76-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA 945 m2, przy drodze asfaltowej, 
teren uzbrojony woda, prąd, telefon, ładna okolica, cena 42 
zł/m2. Pietrzykowice, tel. 071/316-94-66 po godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1419 m2, malowańiczo położona, 
prży wyciągu narciarskim na Wielką Sowę - 30 zł/m2. Piława 
Dolna, gm. Dzierżoniów, tel; <374/837-00-94 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pieszycach, 8 arów, z rozpoczę
tą budową, • 20.000 zł. Piława Górna, tel. 074/645-66-81. 
0605/38-05-60
DZIAŁKA BUDOWLANA 36 arów, plac utwardzony, budynek 
gosp. bez ścian działowych * 10Ó m2, podmurówka pofógTO- 
dzenie, przyłącze do wodociągu, -16.000 zł lub zamienię na 
drewno dębowe, ciągnik z przednim napędem. Piotrów, tel. 
0608/15-03-35
DZIAŁKA BUDOWLANA różne powierzchnie, od. 700 m2, 
Pławna, kier. na Strzelin, z Wrocławia 25 km -8  zł/m2. Pław- 
na, gm. Strzelin, tel. 0602/25-27-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 253 m2, w zabudowie szere
gowej, w Polkowicach, atrakcyjna lokalizacja, prawo własno
ści gruntu *  pozwolenie na budowę, • 24.000 zł. Polkowice, 
tel, 076/845-05-31
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową projekt domu, 
950 m2, Radków, piękne, górzyste okolice, -18.000 zł. Rad
ków, tel. 074/871-26-84 .
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 50 a + staw rybny, w Rako- 
wie, 15 km od Wrodawia, - 60.000 zł. Raków, tel. 071/
315-71-72
DZIAŁKA BUDOWLANA w Rzeczce, 13 a, - 50.000 zl. Rzecz
ka, gm. Walim, tel. 074/845-72-66 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.500 m2, ogrodzona, woda, drze
wa owocowe • 50 zł/m2. Smolec, tel. 071/316-95-86 po 
godz. 18
DZIAŁKA BUDOWLANA 0,5 ha, w Smolcu, atrakcyjna loka
lizacja, blisko małego lasku, w kierunku Krzeptowa - 50 zł/ 
m2. Smolec, gm. Kąty Wrodawskiwe, tel. 071/3T6-95-52 po 
godz. 20
DZIAŁKA BUDOWLANA w Smolcu, 1400 m2,6 km od Opo
rowa, woda, gaz, prąd, telefon, na działce, ogrodzona, przy 

» drodze asfaltowej, w środku miejscowośd, atrakcyjne poło- 
l  żenie - 65 zł/m2. Smolec, woj. wrodawskie, tel. 0607/15-26-31 

DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę szeregową uzbro
jona, dekawy projekt, ważne pozwolenie na budowę, Oleśni
ca, - 25.000 zł. Smolna, gm. Oleśnica, tel. 071/398-87-68 
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Siedlakowice.pow. 
40 a, prąd, woda, telefon przy działce, na trasie Wrocław-Swid- 
nica, 20 km od Wrocławia -14  zł/m2 lub zamienię ha samo
chód, do 5 lat. Sobótka, $el. 071/311-81-04, 071/390-31-54, 
0602/22-15-86 v ; ' V  ' ; .
DZIAŁKA BUDOWLANA 6 a, atrakcyjna lokalizacja, dogod
ny dojazd, uzbrojenie w  ulicy,' projekt, rozpoczęta budowa 
domu w zabudowie szeregowej, wykonane piwnice, - 29.000 
zł lub zamienię na samochód. Sobótka Górka, tel. 071/ 

• 31 f -70-70, 0602/12-56-59 
DZIAŁKA BUDOWLANA własnościowa, pow. 1400 m2;. w 
Staniszowie, 4 km od jeleniej Góry, blisko energia ęl. i wóda 
(30 m),'atrakcyjna lokalizacja, dogodny dójazd (MZK), - 21.000 
zł. Staniszów, tel. 075/643-67-67 

7 DZIAŁKA BUDOWLANA za parkiem, piękne położenie, 
uzbrojona, studnia, droga asfaltowa - 20 zł/m2. Strzelin, tel. 
071/392-10-69,0602/44-78-77 "
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a, media przy drodze, - ^ ; ’000 
zł. Sżczytkowice, gm. Trzebnica, tel. 071/312-33-59 - 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2000 m2, w Szczytnie (Mazu
ry), spokojne miejsce, przylega do dużego laśu -16 zł/m2, - 

•150:000 zł/Szczytno, tel. 089/624-60-48,0608/65-83-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA 7.5 a, w Środzie Śl. - 30.000 zt. Śro
da Śląska,tel. 071/317-59-48
DZIAŁKA BUDOWLANA w Świętej Katarzynie, atrakcyjna 
lokalizacja, blisko woda, gaz, prąd, pow, 2000 m2, cena - 48 
zł/m2. Św. Katarzyna, tel. 0502/9M5-35-69 
DZIAŁKA BUDOWLANA 17 a, uzbrojona, - 65:000 zł. Św. 
Katarzyna, tel. 0717311-66-21,0604/29-6p-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 arów, w .Świdnicy Polskiej, pizy 
trasie-Śróda śf. - Kąty Wr„ uzbrojenie wodległośd 20 m. atrak
cyjna lokalizacja, wieś w rozbudowie, - 16.000 żł. Świdnica 
Polska; 161.10605/78-24-24
DZIAŁKA BUDOWLANA 0,18 ha. w Świebodzicach-Cier- 
niach, atrakcyjna lokalizacja, gaz, woda, prąd, możliwość 
podziału,' - 45.000 żł.'Świebodzice, tel. 074/854-27-29 po 

'godz: 20 , ‘ .
DZIAŁKA BUDOWLANA w Czeszowie k.‘ trzebnicy, pow. 8 
a, - 13.000 zł. Trzebnica, tel. 0600/11-84-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1200 m2, uzbrojona, Wro- 
cław-Widawa - 110 zł/m2. Trzebnica, tel. 0608/45-12-39 • 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Tyńcu Małym - 90 żł/ 
m2. Tyniec Mały, tel. 071/311-91-07 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 28 arów + 8 arów gruntu rol
nego, prąd, woda, telefon, licznik ha‘ działce, wjazd od drogi 
asfaltowej, atrakcyjna lokalizacja, nowo powstające osiedle 
domków jednorodzinnych, 15 km od Wrocławia, • 32.000 zł. 
Węgry, gm. Żórawina, tel. 071/311-3.0-13,0601/22-46-59’ 
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 2 szt. obok siebie po 20 arów, 25 
km od Wrodawia, X km od trasy Wrocław - Kudowa - 42.000 
zł/szt. Wilćzkowice, tet. 071/316-1 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 11 lub .13 ą, oddzielnie lub w 
całości - 48 zł/m2. Wilczyce, tel. 071/398-84-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkszynie, jedna o pow. 10 arów 
oraz trzy po 15 arów - 27 zł/m2. Wilkszyn, gm. Miękinia* tel. 
071/396-36-421
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkszynie, gm. Miękinia, pow. 8 
arów, - 30.000 zl. Wilkszyn, tel. 071/396-35-47, ?
DZIAŁKA BUDOWLANA 3 szt., pow. 1020 m2, 880 m2,- 766 
m2, w Wilkszynie k. Wrodawia - 45 zł/m2. Wilkszyn, tel. 071/ 
396-35-11
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.70 hą, na budownictwo, usłu- 

- gi, handel, przemysł, atrakcyjna lokalizacja, tuż przed Woło- 
wem,blisko drogi asfaltowej, blisko media, tylko poważne ofer
t y  - 155.000 zł. Wołów, tel. 071/389-15-80 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a. w Pęgowie - 40 zł/m2. Wro
cław, teł. 071/352-51-08
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 9 arów, w Oleśnicy, przy 
ul. Ludwikowskiej, cena - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/
98-04-96
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubnowie k. Obornik ŚL, uzbro
jona, pow. 7000 m2 - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 071/352-44-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA na Bielanach Wrodawskich, uzbro
jona, 1820 m2 - 95 zł/m2. Wrocław, tel. 0602/78-81-71

SPR ZED A M  DZIA ŁK Ę NA KRZYKACH 
W O KO LICA CH  LAMOW IC 

o pow. 4 tyś. m z pozwoleniem na 
budowę i projektem dla poważnego 
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DZIAŁKA BUDOWLANA 32 ary, z możlwością podziału, w 
Szymanowie • 38 zł/m2. Wrocław, tel. 0503/61 -79-79, 071/
325-37-35 pogodz. 17
DZIAŁKA BUDOWLANA we wsi Jary k. Obornik Śl., 1500 
m2, atrakcyjna lokalizacja, blisko lasu, prąd, woda przy dział
ce -15 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/51-69-65 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.000 m2, w Pęgowie, ogrodzona, 
tereny zalesione, b. ładna, prąd, woda przy granicy działki, *
36.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-87-01
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, 11 a, uzbrojona, prąd, 
gaz, woda, kanalizacja w pobliżu,-- 59.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-47-39
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową, w Kiełczo- 
wie, pow. 900 m2, ładny projekt, - 120.000 zł. Wrocław, tel.. 
0501/25-67-48
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona. w Tyńcu Małym - 70 zł/ 
m2. Wrocław, tel. 071/338-38-81 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9,5 ara, ogrodzona, szambo, 
przyłącza, gaz, we Wrocławiu obok osiedla Pawłowice', -
85.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-46-91
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 a, w Pawłowicach-Ramiszowie, 
uzbrojona (woda i prąd), b. łacina okolica, blisko park i las - 
125 zł/m2. Wrocław, tel. 071/361-32-61 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 0.48 ha, w zachodniej czę
ści miasta, atrakcyjna lokalizacja przy lesie, ogrodzona, - 30 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/354-28-39,0603/40-96-42 
DZIAŁKA BUDOWLANA pod dom wolno stojący, atrakcyjna 
lokalizacja, dzielnica Złotniki, - 105.000 zł. Wrocław, tel.
354-23-63, 321-73-94
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 8.5 ara w Brzezinie k. Wro
cławia - 36 zł/m2. Wrocław, teł. 071/788-29-62 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 25 arów, w Osoli, wszystkie 
media, - 100.0ÓO zł. Wrocław, tel; 071/372-59-79 . 
DZIAŁKA BUDOWLANA dwie, w Domasławiu, położone obok 
siebie, pow. 760 m2 i 771 m2, uzbrojone - 65,zł/m2. Wrocław, 
tel. 368-11-35 wieczorem
DZIAŁKA BUDOWLANA 5400 m2, z zabudowaniami gospo
darczymi, 5 km od południowej granicy Wrocławia • 35 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/339-16-42,0601/89-24-89 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, pozwolenie 
na budowę, w Kotowicach, gm. Sw. Katarzyna, pow. 1.1 ha, -
110.000 zł. Wrocław, tel. 0602/76-81-44
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 14 a, energia el., woda, 7 km 
od Wrocławia - 3.500 zł/a. Wrocław, tel. 071/352-92-37 
DZIAŁKA BUDOWLANA na Klecinie, wszystkie media, 2500 
m2 - 250 zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-17-30 
DZIAŁKA BUDOWLANA 41 x 74 m, na Krzykach, bez po
średników - 85 zł/m2. Wrocław, tel. 071/346-44-32, 0608/
37-63-06
DZIAŁKA BUDOWLANA w okolicach Wrocławia, Śliwice, 
pow. 0,7 ha, uzbrojenie, możliwy podział na 5 działek, sprze
dam w całości, - 250.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-98-36 wie
czorem
DZIAŁKA BUDOWLANA nad morzem, 7 km od Dźwirzyna, 
w Sarbii, pow. 14 arów, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 321-27-37. 
0601/85-75-55
DZIAŁKA BUDOWLANA z mediami, na Klecinie - 300 zł/m2. 
Wrocław, tel. 333-70-53
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1740 m2, pełne uzbrojenie, 
we Wrocławiu -100 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/44-32-29 
DZIAŁKA BUDOWLANA na Muchoborze Wielkim, własno
ściowa, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, kolektor ście
kowy, pod zabudowę średniowysoką pow. 10.000 m2, możl. 
dowolnego podziału, cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/
373-71-34 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w interne
cie pod numerem • A00500 www.autogielda.com.pl) 
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław-Kowale, przy ul. Lechitów, 
uzbrojona, pozwolenie na budowę, pow. 2000 m2, cena 125 
zł/m2. Wrocław, teł. 071/345-69-28,0503/67-73-20 
DZIAŁKA BUDOWLANA 13,5 ara w Lutyni, 5 km od Wrocła
wia, nowo powstające osiedle, ładna okolica, media w dro
dze, cena 30 zł/m2. Wrocław, tel. 349-11-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 16 a, ogrodzona, media -130 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/327-66-20 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 1400 m2, na Woj-

szycach, we Wrocławiu, z projektem i fundamentem, prz/ul. 
Mirona Białoszewskiego, nowa część Wojszyc, - 175.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-28-09
DZIAŁKA BUDOWLANA 2500 m2, w ok. Sobótki, widok na 
Ślężę, działka ogrodzona, z budynkiem gosp., prąd, drzewa 
owocowe, ładna okolica, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 0503/
98-59-95
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 12.arów, sąsiadująca z osie
dlem domków jednorodzinnych, przy ul. Mazepy (dzielnica 
Psie Pole) - 650 zł/ar. Wrocław, tel. 345-82-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław Pawłowice, 7 a, pozwole
nie na budowę, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 0501/25-67-87 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Malinie, atrakcyjna lokalizacja, 5 
km od Wrocławia, pow. 27 a, cena 21 zł/m2. Wrocław, tel. 
0607/49-49-11
DZIAŁKA BUDOWLANA Mirków, pow. 17 a, wszystkie me
dia, cena 42 zł/m2. Wrocław, tel. 364-16-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA 500 m2, w Długołęce k. Wrocławia, 
atrakcyjna lokalizacja na nowym osiedlu domków jednorodzin
nych, ogrodzona, prąd, woda przy drodze (10 m), projekt domu 
jednorodzinnego, b. dobry dojazd do Wrocławia, na miejscu 
szkoła podst., gimnazjum, LO, cisza, - 45.000 zł. Wrocław, 
tel. 0605/21-59-57
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, we Wrocła
wiu (Pawłowice), pow. 2636 m2, ogrodzona, zadrzewiona, 
rozpoczęta budowa, prąd, woda, gaz, telefon, studnia, droga 
dojazdowa asfaltowa, oświetlona, cena 120 zł/m2. Wrocław, 
tel. 363-24-32 po godz.20
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, 726 m2, atrakcyjna 
lokalizacja, przy ul.Kowieńskiej obok osiedla na Zgorzelisku 
(wydane warunki zabudowy i energetyczne), cena 65.000 zł. 
Wrocław, tel. 0600/37-53-80
DZIAŁKA BUDOWLANA 918 m2, we Wrocławiu, boczna 
Kamieńskiego, własność, projekt pod dom wolno stojący, 
wylane fundamenty, wszystkie media, miejsce spokojne, nie 
zalane, w rozliczeniu uwzględniam samochód osobowy’ lub 
dostawczy, cena 160.000 zł. Wrocław, tel. 368-64-39 
DZIAŁKA BUDOWLANA ogrodzenie, woda, gaz, prąd, z te
lefonem, stan surowy, bez dachu, Tyniec Mały, nowe osiedle 
-140 zł/m2. Wrocław, tel. 071/345-17-41 
DZIAŁKA BUDOWLANA nieuzbrojona, w Wilkszynie, ul. 
Kwiatowa, okolice ul. Polnej, pow. 8,94 a, woda i prąd w po
bliżu, - 34.000 zł. Wrocław, tel. 784-33-97,0605/36-00-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA ekologiczna, Kużniki, z pozwole
niem na budowę do 1000 m2 - 200 zł/m2. Wrocław, tel. 
357-26-29
DZIAŁKA BUDOWLANA 330 m2, we Wrocławiu (Stracho- 
cin), blisko parku, prąd, uzbrojona, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 
0504/95-19-61
DZIAŁKA BUDOWLANA w Chwałowicach k. Jelcza-Lasko- 
wic, 12 a, blisko lasów, uzbrojona -13  zł/m2. Wrocław, tel. 
071/329-33-16
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 991 m2, w Wyso
kiej (koło Partynic) -130 zł/m2. Wrocław, tel. 071/2^11-29-74, 
311-23-24
DZIAŁKA BUDOWLANA przy lesie, zadrzewiona, woda, prąd,
- 30.000 zł. Wrocław, tel. 0608/10-75-47
DZIAŁKA BUDOWLANA w Jordanowie Śląskim, atrakcyjna
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lokalizacja, piękna okolica, pow. 850 m2, - 30.000 zl. Wro
cław, tel. 071/364-89-89
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ligocie Pięknej, 900 m2, uzbro
jona, ogrodzona - 55 zł/m2. Wrocław, tel. 312-44-52' 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilczycach, 3 ha, do podziału - 
60 zł/m2. Wrocław, tel. 0503/62-10-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.78 ha oraz 3.5 ha gruntu rolnego 
w jednym kawałku w miejscowości rekreacyjnej Gwieżdzin 
(jeziora), przy trasie Człuchów - Koszalin. Wrocław, teł. 0601/
55-67-73,071/317-09-45
DZIAŁKA BUDOWLANA Bielany Wrocławskie, uzbrojona, 
pow. 1500 m2, wszystkie media, księga wieczysta, cena do 
negocjacji, w rozliczeniu samochód. Wrocław, tel. 071/
338-12-45,0607/62-80-53
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 14 arów, ze stodołą, w miej
scowości Pęgów, * 27.000 zł ..Wrocław, tel. 071/787-42-99, 
0601/05-05-36
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3 szt. - 20zł/ 
mkw. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.000 m2, uzbrojona, atrak
cyjna lokalizacja, w okoliczch Wrocławia - 28 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/303-71-69,0600/55-08-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ozorowicach (w kier. Obornik Śl.), 
pow. 1.416 m2, uzbrojona, narożna, 7 km od granic miasta - 
ok. 40.000 zł. Wrocław, teł. 0503/34-26-02 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. Ś00 m2, w Ligocie Pięknej, •
32.000 ’zł. Wrocław, tel. 071/345-67-76 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, koło Wrocławia, pow. 
1004 m2, dojazd autobusem miejskim, ładnie położona, -
60.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-03-.16,362-69-27 po godz. 18 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 8 
arów, wszystkie media, rozpoczęta budowa, droga, - 75.000 
zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
357-87-83, 0602/27-70-90
DZIAŁKA BUDOWLANA 7800 m2, w Mokrzeszowie, przy tra
sie Świdnica-Wałbrzych, z przeznaczeniem na budowę stacji 
paliw, motelu, obsługi samochodowej, • 89.000 zł lub zamie
nię na inną nieruchomość. Wrocław, tel. 364-45-83 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 500 m2, pełne uzbrojenie + 
fundament pod dom jednorodzinny, decyzja o warunkach 
zabudowy, bez pośredników, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 
346-44-32, 0608/37-63-06
DZIAŁKA BUDOWLANA 800 m2, blisko uzbrojenie, las, Grę- 
dżina k. Jelcza-Laskowic, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-12-06 pogodz. 15
DZIAŁKA BUDOWLANA 0,5 ha, przy przepływającym stru
myku, doprowadzona woda z wodociągu, w Witoszowie Dol
nym k. Świdnicy -15  zł/m2. Wrocław, teł. 0607/38-99-70 
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej spokojnej okolicy, w poł. - zach. 
części Wrocławia, wraz z uzbrojeniem 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, o pow. 650 m2, cena 40 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/316-94-32

DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę jednorodzinną, po
łożona na granicy miasta Wrocławia, o pow. 740 m2, uzbrojo
na, w okolicy Muchoboru Wielkiego, cena 70 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0502/54-08-12
DZIAŁKA BUDOWLANA położona w Muchoborze Wielkim, 
o pow. 1000 m2, wrgz z uzbrojeniem w granicy działki, wyda
ne warunki zabudowy, bezpośrednio od właściciela, cena 80 
zł/m2. Wrocław, tel. 0601/73-72-87 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 670 m2, położona 2 km od 
granicy miasta Wrocławia, w gminie Kąty Wrocławskie, uzbro
jona: prąd ze skrzynką o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwar
dzona, kanalizacja, bez pośredników - 65 zł/m2. Wrocław, tel. 
0502/54-08-12
DZIAŁKA BUDOWLANA 1587 m2, w Sadowicach, 12 km od 
Wrocławia - Oporowa, obok działki prąd, wodociąg, blisko las 
- 22 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-91-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12 arów, w Raszówce, gm. 
Lubin, ładnie położona, uzbrojona, kanalizacja, woda, gaz, 
prąd, telefon, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0603/35-34-71 
DZIAŁKA BUDOWLANA Wojszyce, 13 arów, atrakcyjna lo
kalizacja, prywatna droga dojazdowa - 150 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/361-59-61,0608/06-80-55 ,
DZIAŁKA BUDOWLANA 10,5 ara, z rozpoczętą budową 
domu jednorodzinnego, media, prąd, woda, kanalizacja, tele
fon, cicha okolica, idealny dojazd, projekt, pozwolenia, bez 
pośredników, - 49.0.00 zł. Wrocław, tel. 0602/59-57-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1066 m2, Kryniczno, 7 km od Wro
cławia, kierunek Poznań, prąd, woda, gaz, telefon, droga as
faltowa, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-46-06 po godz. 15 
DZIAŁKA BUDOWLANA pod Legnicą, pełne uzbrojenie, nad 
akwenem wodnym, pow. 5400 m2 • 35 zł/m2. Wrocław, tel. 
0502/92^71-82
DZIAŁKA BUDOWLANA 2487 m2, blisko media, las, możli
wość podziału, 35 km od Wrocławia, 10 km od Obornik Śl, -
20.000 zł. Wrocław, tel. 0607/81-61-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, w Jerzmanowie, 
pow. 1177 m2, woda, prąd, gaz - 55 zł/m2. Wrocław, tel.
349-25-69
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wróblowicach, pow. 20 arów • 
38 zł/m2. Wróblowice, gm. Miękinia, tel. 071/317-78-50 
DZIAŁKA BUDOWLANA 26 a, • 52.000 zł. Wschowa, tel. 065/ 
540-26-53
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 15 arów, w Zarębie k. Lubina 
Śl. - 9 zł/m2. Zaręba, tel. 075/722-18-89 
DZIAŁKA BUDOWLANA 35 a, uzbrojenie na działce, droga 
do działki oświetlona, asfaltowa, przyłącze telef. obok działki, 
położona pod lasem, spokojna okolica, możl. kupna w cało
ści lub połowy • 1.800 zł/a. Zawonia, teł. 071/312-90-85 po 
godz. 19,0604/69-25-56
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 670 m2, w Wilka- 
nowie k. Zielonej Góry, • 45.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/
326-45-22
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA pow. 50 a, moż
liwość podziału, na peryferiach Namysłowa, przy drodze w 
kier. Opola, obok las, atrakcyjna lokalizacja, spokojna i czy
sta okolica - 950 zł/a. Namysłów, tel. 0608/76-92-67 
DZIAŁKA BUDOWLANO - PRZEMYSŁOWA pow. 37 arów, 
11 km od centrum Wrocławia, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0502/ 
50-86-13, 071/352-70-70

DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA pow. ok. 5000 
m2 w Oławie, w centrum, w pełni uzbrojona, własnościowa, 
pod supermarket, stację benzynową, blok mieszkalny itp, • 
'420.000'Zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-47 
DZIAŁKA BUDOWLANO - PRZEMYSŁOWA* pow. 3 ha, w 
Wołowie, y^a^prądfbgrodirona, możliwość podziału, pięk
na,okoł^a, 35 km od Wrocławia.-10 zł/m2.- Wropław, tel. 071/
341-54-29 ‘ |  g § 5 '
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA 2Ó0 m do mo
rza -120 zł/m2, możliwe raty., tel. 0608/78-99-04 
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA pow. 530 m'2, 
nad jeziorem Wieleńskim,bez projektuj uzbrojona, 200 m od 
jeziora, - 16.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831r67-42 
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA 902 m2, 2 km 
od trasy Wrocław - Olszyna, w Świętoszowie, - 15.000 zł. 
świętoszów, gm. Osiecznica, tel. 075/731 -13-39 
DZIAŁKA BUDOWLANO - RZEMIEŚLNICZA 22 a, w Zawo
ni, 24 km od Wrocławia, cena 2.000 zł/a. Trzebnica, tel. 071/ 
387-23-45
DZIAŁKA BUDOWLANO - RZEMIEŚLNICZA pow. 11 arów, 
Komorówko k. Trzebnicy* cena- 2.500 zł/ar, Wrocław, tel. 071/
343-45-51 .
DZIAŁKA BUDOWLANO - SIEDLISKOWA w Minkowicach 
Oławskich, pow. 1.05 ha, przy drodze asfaltowej, prąd, woda, 
telefon przy granicy działki, las w odległości 1 km, 25 km od 
Wrocławia, - 20.000 zł. Minkowice Oławskie, gm. Jelcz-La- 
skowice, tel. 0607/25-14-56
DZIAŁKA BUDOWLANO - SIEDLISKOWA 0,55 ha ♦ 1,5 ha 
ziemi, w jednym kawałku, okolice Wrocławia, przy drodze 
głównej, blisko las, media przy działce, pozwolenie na budo
wę - 4 zł/m2. Wrocław, tek 071/390;97-05 
DZIAŁKA INWESTYCYJNO - USŁUGOWA 0,25 ha, przy dro
dze krajowej Opole - Prudnik - 1.500 zł/ar. Opole, tel. 077/ * 

'466-84-62
DZIAŁKA OGRODOWA w miejscowości Domasław, pow.
1.500 m2, ogrodowa - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 071/311-06-00 
DZIAŁKA OGRODOWA w ok. ul. Hallera, - 500 zł. Wrocław, 
teł. 367-85-56
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 0.97 ha, przy trasie do Warsza
wy, między „Volvo” a „Sikkens", uzbrojona -120 zł/m2. Dłu
gołęka, tek 0607/46-61-84,0606/23-67-58 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 3.000 m2, przy głównej trasie do 
autostrady A4, dojazd drogą asfaltową, teren uzbrojony, woda, 
prąd, telefon w granicy działki, sąsiedztwo dużych firm. Pie
trzykowie, tel. 071/316-94-66,071/363-40-66 w godz. 10-16, 
0503/98-08-09
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 36 a, energia el. (siła), czę
ściowo ogrodzona, woda i kanalizacja w odl. 25 m, - 48.000 
zł. Wrocław, tel. 071/322-22-09,0605/28-83-40 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 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
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO - BUDOWLANA w Środzie Śl.. 
pełne uzbrojenie; przy trasie Wrocław - Zielona G., pow. 0.65 
ha -15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/795-13-76 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO • BUDOWLANA 5982 m2. osie
dle Jerzmanowo, prąd, woda, telefon, bez pośredników - 32 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-18-34 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Długopolu Zdroju, u podnóża 
Gór Bystrzyckich, prąd, woda • 5 zł/m2. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 0600/14-35-99, 0602/37-47-46 
DZIAŁKA REKREACYJNA nad J. Dominickim k. Boszkowa, 
20 m od jeziora, pow. 350 m2, zagospodarowana, z domkiem 
kempingowym, - 30.000 zł lub wynajmę, cena 30 zł/doba. 
Góra, tel. 065/543-21-74,0603/49-88-25 
DZIAŁKA REKREACYJNA 1.5 ha. w tym 0.3 ha lasu, w Ła
zach Wielkich, gm. Krośnica k. Kubryku, • 80.000 zł. Kamie
niec Wr., tel. 071/318-50-91
DZIAŁKA REKREACYJNA 2 km od Zalewu Kobyla Góra •
6.50 zł/m2. Ligota, tel. 062/731-65-38 
DZIAŁKA REKREACYJNA w okolicach Sułowa, 5 arów, nie 
zagospodarowana, - 2.200 zł. Lubin, tel. 076/846-50-79 
DZIAŁKA REKREACYJNA 12.5 a, bezpośredni dostęp do 
jeziora Wieleńskiego, media, projekt domu z pozwoleniem,

dobre sąsiedztwo, we Wieleniu, - 52.000 zł. Lubin, tel. 0608/
10-85-89
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 30 arów, 50 arów, 20 arów, 
w Kotlinie Kłodzkiej, spokój, piękne krajobrazy - 4 zł/m2. Mię
dzylesie, tel. 0603/41-78-38
DZIAŁKA REKREACYJNA 3.8 ara, w Jodłowie, jez. Tarnaw
skie, woj. lubuskie, - 7.500 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-31-55, 
0607/50-19-46
DZIAŁKA REKREACYJNA blisko las, pow. 64 ary, • 16.000 
zł. Pławnica, tel. 074/813-02-08 
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 500 m2, z dostępem do je
ziora, - 4.500 zł. Przemęt, tel. 065/549-71-67 po godz. 20 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Wieleniu, na pojezierzu, 200 
od jeziora, możliwa zabudowa, - 20.000 zł. Przemęt, gm. Kasz- 
czor, tel. 065/549-91-96
DZIAŁKA REKREACYJNA nad jeziorem w Mościszkach k. 
Gostynia, 540 m2, dom stan surowy zamknięty o pow. 160 
m2, woda, prąd, kanalizacja, - 73.000 zł. Rawicz, tel. 065/
546-56-44
DZIAŁKA REKREACYJNA pozwolenie na budowę, pow. 1000 
m2 -18 zł/m2. Stara Huta, gm. Krośnice, tel. 0608/01-36-02 
DZIAŁKA REKREACYJNA nad jeziorem Szelment, prawo 
zabudowy (Pojezierze Suwalskie) -12 zł/m2. Suwałki, tel. 087/ 
566-54-80 po godz. 20
DZIAŁKA REKREACYJNA okolice Gniezna, blisko jeziora, 
700 m2, ogrodzona, domek drewniany 25 m2 + garaż 10 m2, 
umeblowany, wyposażony, prąd, kanalizacja, - 42.000 zł. 
Twardogóra, tel .071/315-82-45 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Górach Sowich (przeznaczo
na pod zabudowę), cisza, spokój, do 40 m, woda, gaz, prąd, 
możliwy podział 5.000 m2 - 3.50 zł/m2, -12.500 zł. Walim, tel. 
0608/36-24-23
DZIAŁKA REKREACYJNA na wsi, 800 m do jeziora, las, grzy
by, ryby, uzbrojona, ogrodzona, murowana altana, możliwość 
rozbudowy, - 13.000 zł. Wolsztyn, tel. 0607/41-75-06 
DZIAŁKA REKREACYJNA w Boszkowie, 100 m od jeziora, 
8 a, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0601/15-61-33,071/345-12-26 
DZIAŁKA REKREACYJNA w okolicy Wrocławia, pow. 5.000 
m2, przy lesie, pomieszczenie gospodarcze 40 m2, - 40.000 
zł. Wrocław, tel. 071/351-98-36 wieczorem 
DZIAŁKA REKREACYJNA atrakcyjnie położona, pod lasem, 
z dala od zabudowań, w pobliżu linii wodociągowej, telefo
nicznej, wysokiego napięcia, o pow. 26.000 m2, - 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-86-48,090/61-49-87 
DZIAŁKA REKREACYJNA na jeziorem, 20 m od brzegu, 
zagospodarowana, prąid, domek, WC, pow. 450 m2, -11.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/02-63-48 
DZIAŁKA REKREACYJNA 84 ary, w Kiełczowie, przy dro
dze asfaltowej, z telefonem, woda w ulicy, do prądu 400 m, 
możliwość wykopania stawu - 4 zł/m2. Wrocław, teł! 0609/
41-61-06
DZIAŁKA REKREACYJNA 3 szt. k. Milicza, pow. 1300 m2, 
przy powstającym zalewie, - 80.000 zł lub 80 zł/m2. Złotoryja, 
tel. 076/878-35-39, 0605/85-58-00 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w miejscowości 
Wieleń k. Wschowy, pow. 800-1.200 m2, blisko las, jezioro, 
teren czysty ekologicznie, park krajobrazowy -18 zł/m2. Elż
bieta Szydłowska, 64-234 Kaszczor, gm. Przemęt, ul. Pod 
Lipami 3

DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA pow. 959 m2, 
uzbrojona, prąd, woda, położona w lesie, 100 m.od brzegu 
jeziora Wónieść, idealny dojazd, Pojezierze Leszczyńskie, •
24.500 zł. Leezno, teł. 065/520-93-30 pogodz. 18, 0605/
54-11-78
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA pow. 3561 m2, 
uzbrojona, prąd, woda, położona w lesie, 100 m od brzegu 
jeziora Wonieść, idealny dojazd, pojezierze leszczyńskie, •
89.000 zł. Leszno, tel. 065/520-93-30 po godz. 18, 0605/
54-11-78
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA 8 arów, 7 km od 
Obornik śl., mikroklimat, • 20.000 zł. Osolin, woj. wrocław
skie, tel. 0694/46-21-85
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA w Kobylej Gó
rze, pow. 900 m2, prąd, woda, kanalizacja, telefon, atrakcyj
na lokalizacja, blisko zalewu, 70 km od Wrocławia - 25 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0601/87-72-05
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA pow. 2.5 ha, z 
bezpośrednim dostępem do jeziora, w Wilkowie, koło Świe
bodzina, w pobliżu trasy A2, cena • 12 zł/m2. Zbąszyń, tel. 
068/384-65-15
DZIAŁKA ROLNA w Sulistrowicach, z przeznaczeniam na 
rekreację, teren parku krajobrazowego, ogrodzona, widok na 
Ślężę, pow. 2000 m2, - 40.000 zł., tel. 071/337-11-15,0601/
77-26-28
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 pow. 2 ha, nieużytki rolne, z możliwością 
przeznaczenia pod budowę lub działkę rekreacyjną, 50 m od 
lasu, 40 km od Wrocławia, - 20.000 zł. Kuropatnik, gm. Strze
lin, tel. 0606/48-15-17
DZIAŁKA ROLNA pow. 2500 m2, położona przy potoku w 
okolicy Szklarskiej Poręby - 2,5 zł/m2. Leszno, tel. 0603/
75-52-02
DZIAŁKA ROLNA pow. 60 arów, woda -17 zł/m2. Nadolice, 
tel. 071/318-98-57
DZIAŁKA ROLNA pow. 6.40 ha, w tym działka pod budowę 
stawu, okolice lasów, gm. Twardogóra, cena 3000-4000 zł/ 
ha. Twardogóra, tel. 071/384-90-04 po godz. 18 
DZIAŁKA ROLNA pow. 530 m2, atrakcyjnie położona nad 
zalewem w Radkowie, możliwość przekwalifikowania, - 5.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-87-51 
DZIAŁKA ROLNA o pow. 9 arów, atrakcyjna lokalizacja, 1 
km od granicy Wrocławia, telefon, prąd, woda - 40 zł/m2. Wil
czyce, gm- Długołęka, tel. 071/399-08-62 
DZIAŁKA ROLNA pow. 2,2 ha, - 3.000 zł /ha. Wińsko, tel. 
071/389-04-57
DZIAŁKA ROLNA pow. 1,7 ha, Jeszkowice, gm. Czernica, 
woda, prąd - 5 zł/m2. Wrocław, tel. 345-31-35 
DZIAŁKA ROLNA 0,95 ha, ogrodzona, przy drodze asfalto
wej, woda i prąd w działce, 14 km od Wrocławia, PKS w cało
ści - 6 zł/m2. Wrocław, tel. 071/360-11-20,0601/75-32-68 
DZIAŁKA ROLNA w trakcie przekwalifikowania na budowla
ną pow. 38 a. media ok. 50 m, przy drodze, w Mokronosie 
Górnym - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/332-76-71 
DZIAŁKA ROLNA pow. 30 a, przy drodze dojazdowej, blisko 
zabudowań, cisza, spokój, może być rekreacyjno-budowlana 
- 8 zł/m2. Wrocław, tel. 346-21-07 po godz. 16 
DZIAŁKA ROLNA pow. 90 a, w Śliwicach (za Kiełczowem), 
bez pośredników, - 8.000 zł. Wrocław, teł. 0501/25-67-87 
DZIAŁKA ROLNA siedliskowa, 1.5 ha, w Białym Kościele, 7 
km za Strzelinem, blisko jezioro, energia przy drodze asfalto
wej, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 364-45-83 
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. 1.81 łia, za wsią 
Ramieszów, spokojna okolica, w pobliżu lasu, media, woda, 
telefon, grunt kl. IV A, - 65.000 zł. Oleśnica, tel/071/398-77-40 
DZIAŁKA ROLNO • SIEDLISKOWA 0,25 ha, klasa IV B, bli
sko media, możliwa sprzedaż obcokrajowcowi - 8.000 zł lub 
zamienię na samochód osobowy lub bus. Kąty Wr., tel. 0604/ 
82-56-45
DZIAŁKA ROLNO' SIEDUSKOWA pow. 1.19 ha, przy zale
wie, droga asfaltowa, pod lasem, od 2002 r. działka rekre
acyjno-budowlana, w trakcie przekształcania - 5.5 zł/m2. Stare 
Bogaczowice, tel. 074/845-21-68 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA 32 a. w Ligocie Pięknej, przy 
drodze krajowej nr.5, trasa Wrocław - Trzebnica, cena 35 zł/ 
m2. Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała, teł. 071/312-40-25 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA przy trasie Jelenia Góra • Wro
cław, pow. 26 arów, -12.000 zł. Modlęcin, tel. 074/855-68-71 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA 30 arów, przy głównej trasie, 15 
km od Wrocławia, ogrodzona, - 60.000 zł. Wrocław, teł. 0501/
40-31-35
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA pow. 30 arów 
w trakcie przekształcenia, przy trasie A3, - 35.000 zł. Jawor, 
tel. 076/872-24-50
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA 51 a, blisko 
głównej drogi Wrocław • Jelcz-Laskowice, media blisko działki, 
możliwość podziału - 3.000 zł/a. Kamieniec Wr., tel. 071/
318-57-05
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA pow. 1360 m2, 
z budynkiem warsztatowym 100 m2, we Wrocławiu, - 90.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/40-33-62 
•  v DZIAŁKA SIEDLISKOWA • Smolec, 5200 rri2, media.

W.J., Wrocław, tel. 071/351-38-34 99000001 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 5600 m2, gm. Pomyków, 1 km .od 
pow. Końskie, blisko las, rzeczka, dobry klimat, przy drodze 
krajowej, uzbrojona, - 25 zł /m 2 .., tel. 048/363-86-63, 071/ 
352-51-13
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w trakcie podziału na działki bu
dowlane, pow. 1 ha, uzbrojenie, obok nieruchomości, dosko
nały widok na Ślężę i Sobótkę - 40 zł/m2. Bielany, tel. 071/
311-22-81
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 3,02 ha, Stara Kraśnica - Wojcie
szów, media, prąd, woda, telefon, - 15.000 zł. Jelenia Góra. 
tel. 075/753-53-59,0604/40-85-90 .
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 302 ha, Wojcieszów, media, prąd, 
woda, telefon • 150.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-53-59, 
0604/40-85-90
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 70 arów, w tym część budyn
ku mieszkalnego, pomieszczenia gospodarcze, - 25.000 zł. 
Mieczków 47, gm. Kostomłoty
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 3 ha, dostęp do mediów komunal
nych - 80 zł/m2. Oława, tel. 071/313-90-43 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Paniowicach k. Szewc, pow. 1 
ha - 6 zł/m2. Paniowice, gm. Oborniki śląskie, tel. 071/
310-75-91
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 64 a, możliwość budowy domu, ok. 
5 km od czarnej Góry - 3 zł/m2. Pławnica, tel. 074/813-02-08

DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1.07 ha, w Smolcu, atrakcyjna lo
kalizacja - 25 zł/m2. Smolec, teł. 071/316-84-86 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 68 a -15 zł/m2. Smolec, tel. 0608/
67-42-35
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1.51 ha, w Smolcu, w trakcie 
przekształcania, prąd,’ woda, gaz -15 zł/m2. Smolec, tel. 071/
316-17-75 po godz. 15
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 5200 m2, w Smolcu, po śred
nio wysoką zabudowę - 35 zł/m2. Węgry, tel. 071/311-48-11 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Iwinach - 75 zł/m2. Wrocław, tei. 
0503/04-79-77,071/346-40-47 pogodz. 20 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w miejscowości Mirków Stary, pow. 
59 a - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/311-74-56 r  
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 11 ha w Witkowie Śl, - 40.000 
zł. Wrocław, tel. 071/353-66-96,0605/20-85-13 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA ok. Wrocławia, cena 75 zł/m2. Wro
cław, tel. 346-40-47 po godz. 20,0503/04-79-77 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 5600 m2. gmina Pomyków, 1 
km od powiatu Końskie, blisko las, rzeczka, dobry klimat, przy 
drodze krajowej, uzbrojona - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
363-86-63, 071/352-51-13
DZIAŁKA SIEDLISKOWA budowlana, w Mrozowie, pozwo
lenie na budowę, 5 km na zachód od Wrocławia, media przy 
działce, cicha i spokojna okolica, stacja PKP, pięknie położo
na, cena 8 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/58-23-98 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w miejscowości Nowy Gierałtów, 
okolice Stronia śląskiego, 2500 m2 -15 zl/m2. Wrocław, tel.
348-95-23
DZIAŁKA SIEDLISKOWA położona 6 km od miasta, w kie
runku poł. - zach., o pow. 40 arów, uzbrojona, bez pośredni
ków, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z wydanymi warunkami zabudo
wy, uzbrojona: woda, gaz, prąd o mocy 8 kW, kanalizacja w 
granicy działki, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 5982 m2, osiedle Jerzmanowo. 
prąd, woda, telefon, bez pośredników - 32 Zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/349-18-34
DZIAŁKA SIEDLISKOWO - BUDOWLANA pow. 1.63 ha, 
prąd, droga, strumyk, możliwość wykopania stawu, atrakcyj
na lokalizacja, w miejscowości Krosnowice, 20 km od wycią
gu narciarskiego - 2 zł/m2 lub zamienię na samochód osobo
wy. Kłodzko, tel. 0607/48-48-16 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO - BUDOWLANA pow. 1.5 ha, w 
miejscowości uzdrowiskowej Długopole Zdrój, strefa A, prąd, 
woda, kanalizacja, telefon, droga, strumyk, atrakcyjna Jokali- 
zacja, 20 km od wyciągu narciarskiego -10  zł/m2, w rozlicz
nemu może być samochód. Kłodzko, tel. 0607/48-48-16 
•  DZIAŁKI: Smolec, 6.500 m2 - 25 zł/m2,8.200 i 11.000 

m2 • 8 zł/m2,4 km od Wrocławia (media, KRUS), możli
wość podziału. Wrocław, teł. 071/316-17-35 pogodz. 18 
99000001

DZIAŁKI w Wilkszynie-Pisarzowicach, za Stabłowicami, od
1.700 do 3.500 m2, oraz pod rezydencje - od 18 do 25 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0600/16-04-18
DZIAŁKI 3 szt. po 15 arów - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 346-20-78 
O  DZIAŁKI BUDOWLANE o  pow. 5-7 arów, pod za

budowę le tn iskową w  Parku Krajobrazowym Do* 
liny  Baryczy, w  Sułowie przy ośrodku wypoczyn
kowym • 15 zł/m2, d z ia łk i rekreacyjne o pow.
10-15 a ró w  • 7 z ł/m 2 . te l. 071/384-72-53 
03002691

O  DZIAŁKI BUDOWLANE na przedmieściach Kar
pacza, z w idokiem  na Śnieżkę oraz grunt nad je 

ziorem Słup koło Jawora. Bez pośredników. Tel. 
0602/45-58-68 01022081

#  DZIAŁKI BUDOWLANE - obrzeża Wrocławia, o pow. 
1000-2000 m2, cena od 25 zł do 45 zł/m2, http:// 
www.partner.nieruchomosci.pl. BN .PARTNER", Wro
cław, tel. 071/317-24-34 /fax, 071/317-59-61, 0603/
46-66-09 99000001 

O  DZIAŁKI BUDOWLANE 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 w  Pęgowie, 1100 m2, 
uzbro jone, cena 30 zł/m2. W rocław, tel. 071/
352-71-39,0609/39-48-70 01024291

DZIAŁKI BUDOWLANE na Bielanach Wr., pow. od 8 do 20 
arów, pełne uzbrojenie, bez pośredników - od 50 zł do 120 zł/ 
m2. Bielany Wr., tel. 0502/83-78-27 
DZIAŁKI BUDOWLANE uzbrojone, woda + kanalizacja + 
prąd, 2 km od Bolesławca, pow. 15 - 22 arów, - 1.500 zł /ar. 
Bolesławiec, tel. 0603/22-03-60 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 1000-1300 m2, w Piechowi
cach, media przy terenie, atrakcyjna lokalizacja, mikroklimat, 
10 km od Jeleniej Góry, 6 km od Szklarskiej Poręby - 30 zł/ 
m2. Jelenia Góra, tel. 075/755-66-19 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2.5 km od Kudowy Zdroju, pow. 14-18 
a, prąd, woda, las, cicha, spokojna okolica -12 zł/m2. Kudo
wa Zdrój, tel. 074/866-18-65,0603/23-01-55 
DZIAŁKI BUDOWLANE 35 a, w tym jedna ze starym dom
kiem lub całość 1.04 ha, w Kudowie Zdroju - 80 zl/m2. Kudo
wa Zdrój, tel. 074/866-95-11,074/866-81-75 
DZIAŁKI BUDOWLANE i rolne, w Górach Sowich, Glinno, 
Michałkowa, Zagórze śl. - 1000 zł/ar, rolne -100 zł/ar. Luto- 
mia Górna, teł. 074/850-28-59 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt. po 9 a każda, przy drodze as
faltowej, prąd, woda w granicy działki. Łozina, tel. 071/ 
315-48-19, 0502/54-42-16
DZIAŁKI BUDOWLANE Mirków Stary gmina Długołęka, pow. 
1100 m2, woda, gaz, prąd, telefon przy drodze • 60 zł/m2. 
Mirków, woj. wrocławskie, tel. 0608/17-53-41 
DZIAŁKI BUDOWLANE 4 szt., Nadolice Małe. własność, cena 
2500 zł/a. Nadolice Małe. tel. 071/318-96-87 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóża góry Anny • 15 
zł/m2. Nowa Ruda, tel. 074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE na terenie Obornik Śl.- cena ok. 40 
zł/m2. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-32-04 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Pietrzykowicach, gm. Kąty Wro
cławskie, cena 20-50 zł/m2. Pietrzykowice, teł. 071/310-73-53 
DZIAŁKI BUDOWLANE okolice Wrocławia, blisko las. w ce
nie 20 zł/m£ Raków 36, gm. Długołęka, tel. 071/315-72-11 
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Sieniawka, blisko 
las, jeziora, widok na Sobótkę, - 8.000 zł. Sieniawka, tel. 071/
393-81-55
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 8 arów i 12 arów, wszystkie 
media, cena -1 5  zł/m2. Sobin 66, gm. Polkowice, tel. 076/ 
845-96-52 %_
DZIAŁKI BUDOWLANE pod zabudowę mieszkalno-pen^

OKULARY
StONCCZNC 2 0 0 1 H

tel. 071 783 70 01, tel./fax 071 361 06 60
ul. Z ie liń sk ie g o  2 0 , W rocław  P I I b # s.c.
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CENTRUM KREDYTOWE • AUTO CENTRUM
kredyty hipotecziw do 100% wartości nieruchomoicl „  
oprocentowanie 9,6%, kredyty samochodo«w 6,7% |
wstępna ocena zdolności kredytowej pizez telefon °

Wrodaw, ul. Rakowa 16, tel, 071/32^38-30,0605 678 847

natową, atrakcyjna lokalizacja, ok. Śnieżnika, Czarnej Góry - 
od 10 zł/m2. Stara Morawa, tel. 0604/24-37-69 
DZIAŁKI BUDOWLANE i siedliskowe, powierzchnia do 
uzgodnienia, b. atrakcyjna lokalizacja - w Jugowicach k. Wa- 
limia, blisko lasu, teren ekologiczny, 5 zł/m2. Świebodzice, 
tel. 074/854-27-29 po godz. 20 
DZIAŁKI BUDOWLANE 10 a - 80 zl/m2. Tyniec Mały, tel. 071/
311-80-11
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., w Chwaliszowie k. Wałbrzy
cha, 0.46 ha • 23.000 zł, 0.67 ha - 36.000 zł, możliwość rat. 
Wałbrzych, tel. 0601/58-20-60 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., po 1200 m2, obok siebie -
40.000 zł/szt. Wrocław, tel. 344-61-36
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Łozina, prąd, woda, 
telefon w granicach działki • 40 zł/m2.' Wrocław, tel. 071/
315-48-19
DZIAŁKI BUDOWLANE na Muchoborze Wielkim, własnościo
we, dogodna lokalizacja, pełne uzbrojenie, pod każdą zabu
dowę, pow. 2.000 -10.000 m2, z możl. podziału -170 zł/m2, 
cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/373-71-34 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem -A00438 
www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKI BUDOWLANE woda, siła, gaz, telefon, od 900 do
1.000 m2 - 88 zł/m2. Wrocław, tel: 071/327-60-93 po godz. 20 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Iwinach, położone, na południo
wej granicy Wrocławia, 2500 i 3000 m2 - 42 zł/m2. Wrocław, 
tel. 316-57-59
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., pow. 734 m2 i 736 m2, Krzy
ków gm. Czernica, cena 50zł/m2, bez pośredników. Wrocław, 
tel. 329-48-10 po godz. 19
DZIAŁKI BUDOWLANE 20 min jazdy od Rynku we Wrocła
wiu, 9 km od Wrocławia w kier. północno-zachodnim, media, 
sąsiedztwo nowych domów, asfalt, pow. 25 i 26 a - 22 zł/m2. 
Wrocław, teł. 071/788-19-30,0502/07-33-60 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1 200 mkw. - 25 zł/mkw, w Koło
brzegu. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Lutyni, na nowym osiedlu, spokoj
na okolica, ogród, pozwolenie na budowę, telefon, pow. 937 
m2 - 35.000 zł oraz o pow. 912 m2 - 34.000 zł. Wrocław, tel.
364-32-19 po godz.17
DZIAŁKI BUDOWLANE uzbrojone, dwie, o pow. 14.5 i 15.5 
a, 4 km od Karłowic - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/783-07-93, 
0604/37-84-31
DZIAŁKI BUDOWLANE Wrocław, ul. Graniczna, bez pośred
ników - 75 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/87-26-24 
DZIAŁKI BUDOWLANE położone 4 km od granicy miasta, o 
pow. 650 m2, wydane warunki wodne i energetyczne, bez 
pośredników - 40-60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE 10-14 arów, os. Jerzmanów, media 
podstawowe - 45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-17-81, 0501/
52-71-88
DZIAŁKI BUDOWLANE dowolny areał, uzbrojone, woda, 
prąd, gaz, kanalizacja (przy drodze), blisko las, 20 km od 
Rynku Wrocławia, w centrum Miękinii - 45 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/321-22-56
DZIAŁKI BUDOWLANE w pobliżu wszystkie media, cena 10 
zł/m2. Zabłoto, tel. 071/317-02-23 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt. po 11.5 ara, w Krępie k. Zielo
nej Góry, • 31.000 zł (każda). Zielona Góra, tel. 068/320-85-09 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 10 a - 46 z!/m2,1 x 14 a - 45 zł/ 
m2, Żemiki Małe, gmina Kobierzyce, atrakcyjna lokalizacja, 
woda, prąd. Żemiki Małe, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-90-46 
DZIAŁKI BUDOWLANO - SIEDLISKOWE o pow. 10 i 12 arów, 
10 km od Wrocławia (w stronę Warszawy), dużo zieleni • 25 
zł/m2. Borowa Oleśnicka, gm. Długołęka, tel. 0503/61-22-65 
DZIAŁKI REKREACYJNE nad jez. Wieleńskim, w lesie, bez 
prawa zabudowy • 6 zł/m2. Błotnica, gm. Przemęt, teł. 065/
549-60-47
DZIAŁKI REKREACYJNE w Rusinowie, gm. Darłowo, cena - 
25 zl/m2. Darłowo, teł. 059/810-98-64 po godz. 19 
DZIAŁKI REKREACYJNE malownicze położenie, pod dużym 
lasem iglastym, w sąsiedztwie kompleksu stawów, 50 km od 
Wrocławiu, łączna pow. 3.40 ha, - 30.000zł. Żmigród, tel, 071/
385-31-57 N
O  D ZIA ŁK I R E KREACYJNO  • BUDO W LANE 

500-1000 m2, atrakcyjn ie  położone, przy lesie, 
100 m od brzegu jez io ra  W onieść, Pojezierze 
Leszczyńskie, idealny dojazd -1 7  zł/m2. Leszno, 
te l. 065/520-93-30 po godz. 18, 0605/54-11-78 
02021561

DZIAŁKI REKREACYJNO • BUDOWLANE w Wieleniu koło 
Wschowy, w sąsiedztwie lasów, cisza, spokój, teren czysty 
ekologicznie (park krajobrazowy), niedaleko jeziora, pow. 800 
m2, -18 zł/m2. Kaszczor, gm. Przemęt, tel. 065/549-90-39 
DZIAŁKI REKREACYJNO • LETNISKOWE w Górach Sowich, 
w Sierpnicy, teren czysty ekologicznie, piękne widoki, blisko 
las -10 zł/m2. Głuszyca, tel. 074/845-68-69 
DZIAŁKI REKREACYJNO • ROLNE w Górach Sowich, w 
Sierpnicy, teren ekologiczny, blisko wyciągi narciarskie, pięk
ne widoki, różne powierzchnie - 5 zł/m2. Sierpnica, tel. 074/
845-68-69
DZIAŁKI ROLNE atrakcyjna lokalizacja nad stawami, łączna 
pow. 10 ha • od 5.000 do 8.000 zł/ha. Głoska, tel. 071/ 
396-30-28
DZIAŁKI ROLNE w Górach Stołowych, z widokiem na Szcze- 
liniec Wielki, idealne na rekreację • 6 zł/m2. Świdnica, tel. 074/
853-66-61
DZIAŁKI SIEDLISKOWE 1.5 ha, 2.5 ha, 5 ha, położone nie
daleko Międzylesia, częściowo zalesione, ładny widok i loka
lizacja, cisza, las, możliwość zabudowy, energia elektryczna, 
możliwość budowy stawu -1  zł/m2. Międzylesie, tel. 0607/
15-93-09
DZIAŁKI SIEDLISKOWE w Grabownie Wielkim, gm. Twar
dogóra, cena • 15 zł/m2. Wrocław, teł. 0606/98-04-96 
•  DZIAŁKI: Pierwoszów, 2100 m2, pod zabudowę mieszk.

• • 30.000 zł, Marcinkowice, 900 m2; z projektem domu -
55.000 zł, Żarów, 1.6 ha, pod usługi komunikacyjne -
400.000 zł, Przesieka, 1800-10000 m2, cena 16 zł/m2. 
BN .ANTON’ , Wrocław, tel. 071/339-28-36, 0603/
64-04-08 99000001

GARAŻ w Bielawie, przy ul. Sikorskiego • 12.000 zł. Bielawa, 
tel. 074/645-54-27.0605/53-60-95 
GARAŻ przy ul. Sudeckiej, w zabudowie szeregowej, pow. 
16 m2, księga wieczysta, - 11.800 zł. Legnica, tel. 076/
854-60-10 po godz. 20,0606/93-42-41
GARAŻ w budowie, przy ul. Asnyka, - 15.000 zi. Lubin, tel. 
076/846-96-25
GARAŻ murowany, w zabudowie szeregowej, w Legnicy, przy 
ul. Kazimierza W. 20, - 5.500 zł. Lubin, tel. 076/854-92-35, 
0607/22-68-53
GARAŻ w Lubinie, własnościowy, przy ul. Budziszyńskiej, -
13.500 zł. Lubin, tel. 0603/92-68-49
GARAŻ w Strzegomiu, ok. Rynku, -12.500 zł. Strzegom, tel.
074/855-58-41
GARAŻ w centrum Strzelc Op, -15.000 zł. Strzelce Opolskie, 
tel. 077/440-07-79 po godz.20
GARAŻ w centrum Strzelina, obok Plusa, - 9.000 zł lub wy
dzierżawię. Strzelin, tel. 071/392-80-41 
GARAŻ blaszany, skręcany z 7 elementów, wym. 2 x 2.60 x 
4.80 m, - 500 zl. Szklarska Poręba, tel. 0605/94-80-20 
GARAŻ blaszany, w Środzie Śląskiej, • 3.000 zl. Środa Ślą
ska, tel. 071/317-60-44
GARAŻ murowany w zabudowie szeregowej, 20 m2, prąd, 
grunt własny, księga wieczysta, ul.Korczaka w Wałbrzychu, -
15.000 zł. Wałbrzych, tel.074/848-17-44
GARAŻ własnościowy, pow. 16.5 m2, przy ul. Inżynierskiej, -
20.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-17-54
GARAŻ własnościowy, pow. 16.8 m2, murowany, przy ul.

Sprzedam KONTENERY MIESZKALNE 
LUKSUSOWE

* o pow. 36 m cen* 60 tys. zl + 7% VAT
* o pow. 18 m’ cena 30 tys. zl + 7 % VAT

KONTENERY wyposażone w całą sieć 
sanitarną i kuchenną 

KONTENERY mogą być postawione 
bez fundamentów 0 P005722
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Jeden
kredyt

W g  1  t kieie
możliwości
Kredyt mieszkaniowy
•  na zakup mieszkań nowych i z rynku wtórnego
•  na budowę domu lub garażu
•  oprocentowanie zmienne od 17,49%
•  okres kredytowania do 15 lat
•  minimalny udział własny 15%
•  z możliwością przesunięcia spłaty kapitału 

w pozostałym okresie kredytowania
•  z możliwością karencji w spłacie kapitału 

w okresie budowy do 24 miesięcy
•  bez prowizji w razie wcześniejszej spłaty
•  gwarantujemy szybkie rozpatrywanie wniosku kredytowego

A£>
Bank
P o c z to w y  S . A .

N a jb l iż s z y  C i B a n k

Bank Pocztowy S.A.
Solidny partner finansowy od 1990 roku.
Oddział Okręgowy we Wrocławiu, ul. Krasirfskiego 1, 
tel. 071 34 678 45, 34 678 52, 34 678 57.

Gajowickiej,' kanał, prąd, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 0605/
82-83-70
GARAŻ przy ul. Żiżki, boczna ul. Dmowskiego, kanał, prąd, •
25.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-05-84
GARAŻ blaszany segmenty skręcane na śruby, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-14-04
GARAŻ po remoncie, skrzyżowanie ul. Grabiszyńskiej i Za
poroskiej, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-14-65 
GARAŻ własnościowy, we Wrocławiu, przy ul. Dokerskiej, na 
Kozanowie, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0604/37-44-45 
GARAŻ prąd, własnościowy, ul. Stalowowolśka, *  20.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-78-08
GARAŻ w zabudowie szeregowe}, przy ul. Lnianej, • 20.000 
zł. Wrocław, tel. 373-18-82
GARAŻ przy ul. Hubskiej 89, w bloku mieszkalnym, ogrze
wanie, prąd, woda, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0501/56-49-33 
GARAŻ własnościowy, pow. 16 m2, przy ul. Daszyńskiego 
we Wrocławiu, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-75-27 
GARAŻ na Krzykach, przy ul. Wesołej, 18 m2, - 17.000 zł. 
Wrocław, tel. 368-85-49 po godz. 19 
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77, -14.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-65-01
GARAŻ Biskupin, ul. Bacciarellego, pod budynkiem 8F, -
39.000 zł. Wrocław, tel. 0601/58-59-49
GARAŻ na mały samochód, przy ul. Racławickiej, bez po
średników, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 343-02-22 
GARAŻ BLASZANY przenośny, wym. 2.5 x 5 m, -1.600 zł lub 
wynajmę - 80 zl/mies.. Wrocław, tel. 071/357-41-74 
GARAŻE blaszane, ocynkowane, 3 x 5 m, 3 x 6 m, zapewnia
my transport, montaż gratis, od 1.200 zł. Strzelin, tel. 071/ 
392-16-35 wieczorem, 0503/10-71 -00 
GARAŻE BLASZANE składane, nowe, blacha trapezowa 
ocynk, wym. 3x5 m, 3x6 m, -1.650 zł (możliwe raty). 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 „TYMOCZ- 
KO’ , M ilicz, tel. 071/383-08-66, 0606/48-97-68 
99000001

•  GOSPODARSTWO - dom i zabudowania z czerwonej 
cegły, 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

GOSPODARSTWO ROLNE budynek 11 pokoi, koło domu,
1.5 hą + 7 ha gruntu, 30 km od Wrocławia, budynki gospodar
cze, stajnie, stodoły, atrakcyjna lokalizacja, nadaje się na stad
ninę koni, do zamieszkania, - 180.000 zł. Bogdanów, gm. 
Kostomłoty, tel. 0601/59-78-17
GOSPODARSTWO ROLNE 63 ha, dom poniemiecki, media, 
garaże, stodoła, możliwość dzierżawy większej ilości ziemi 
za wsią, dobry dojazd, ciekawa lokalizacja, agroturystyka, 
stawy w pobliżu, - 350.000 zł. Dębowy Gaj, tel. 090/67-93-05 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 16,4 ha, zabudowania go
spodarcze, dom piętrowy, nowy, woda, c.o., telefon, możli
wość założenia stadniny, stawów, agroturystyki, okolice Ostro
wa Wielkopolskiego, - 200.000 zł. Kotłów, tel. 062/769-73-93 
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 6 ha, dom luksusowo wykończo
ny, obora, stodoła, na Pojezierzu Suwalskim, • 230.000 zł. 
Suwałki, tel. 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 pow. 14 ha, budynki mieszkalne 
200 m2, gospodarcze 200 m2, 6 km od trasy głównej Wro- 
cław-Łódż, w Trębaczowie k. Kępna, możliwość oddzielenia 
ziemi od gospodarstwa, - 140.000 zł. Wrocław, tel. 071/
329-70-44
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 15 ha, kl. III, IV, z budynka
mi mieszkalnymi i gosp., działka 0,5 ha, siła, woda, z telefo
nem na miejscu, blisko Wrocławia, idealne na sad, stadninę, 
magazyny, tartak, bazę transportową, blisko stawy, las, możli
wość dokupienia ziemi, - 150.000 zł. Wrocław, tel. 071/
319-65-68
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 4 ha, w tym 1 ha lasu, bu  ̂
dynki do remontu, 20 km od Wielunia • 35.000 zł. Wrocław' 
tel. 071/346-23-35
GOSPODARSTWO ROLNE 12 km od Głogowa, pow. 3.5 ha, 
dom o pow. 200 m2, woda, kanalizacja, siła, telefon, okna PCV, 
nowy dach,/- 45.000 zł lub zamienię na samochód. Zielona 
Góra, tel. 068/374-39-32,0600/41-16-63 
GOSPODARSTWO ROLNO • SADOWNICZE pow. 2.76 ha, 
w Chróstniku, sad mieszany o pow. 1 ha, plantacja truskawek
0.5 ha, budynek gospodarczy, - 50.000 zł. Lubin, tel. 076/ 
749-49-03, 0603/16-13-73
GRUNT 3.5 ha, pod inwestycję, z prawem zabudowy, dobry 
na agroturystykę, cena 1.50 zł/m2. Antonin, tel. 0603/61-73-34, 
woj. kaliskie
GRUNT w Klenicy, gm. Bojadła, pow. 0,1461 ha, - 6.000 zł. 
Klenica, tel. 068/320-70-59
GRUNT w Pątnowie, 3 km od Legnicy, 0.9 ha, w trakcie prze
kształcania na działki budowlane -10 zł/m2. Legnica, tel. 076/ 
862-85-28
GRUNT pow. 2.6 ha, III i IV kl., okolice Bielawy, Ząbkowic Śl., 
możliwość wydzierżawienia po zakupie, - 20.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-22-74
GRUNT 4 ha, w Pogolewie Wielkim, gm. Brzeg Dolny, - 9.000 
zł lub zamienię na samochód. Wrocław, tel. 071/387-80-57, 
0501/34-49-63
GRUNT 2.60 ha, na Muchoborze Wlk., przy planowanej ob
wodnicy i drodze do Makro, pod centrum logistyczne, cena 
200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
GRUNT w górach, pow. 40 a, w Jemnie (gm. Stoszowice) -
1.5 zł/m2. Wrocław, tel. 071/355-65-93
GRUNT klasa IV, V, 1,77 ha, na granicy miasta Wrocławia, 
przy drodze, asfaltowej, z Leśnicy do Brzeziny - 20 zł/m2, na
daje się na zabudowę mieszkaniową. Wrocław, tel. 0605/
74-64-96
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrocław Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkcie -190 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/339-89-98
GRUNT BUDOWLANY 1,5 ha, 7 km od Wrocławia, teren za
budowany, stan b. dobry, dojazd, mfedia, cena 400 zł/ar. Jesz
kowice, tel. 071/318-04-19
GRUNT ORNY 24 ha, 20 ha dzierżawy • 4.500 zł/ha (możliwe 
raty) lub dzierżawa. Bukówek, tel. 071/317-14-51 
GRUNT ORNY 3.2 ha. 5 km od Oleśnicy, koło lasu, -12.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-87-36 
GRUNT ORNY klasa III, 5,7 ha, położony w Rogoży, gm. Wisz
nia Mała - 4.500 zł/ha. Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/
311-76-78
GRUNT ORNY pow. 3 ha, kl. II i III, cena - 4.500 zł/ha. Rocho- 
wice, tel. 071/393-32-68
GRUNT ORNY V i VI k l„ pow. 30 ha, pokłady piaskowca bia
łego i czerwonego (40 i 10 ha) • 1 zł/m2. Wolibórz, tel. 074/
872-44-11
GRUNT POD ZABUDOWĘ w sąsiedztwie powstającego osie
dla, pow. 2,3 ha, graniczący z dużym lasem, możliwość oo- 
działu na działki, media, • 2 zł /m2. Ciechów, gm. Środa Ślą
ska. tel. 0605/07-44-43

•  GRUNT ROLNY w Krępicach, 2.09 ha, media. W.J., Wro
cław, tel. 071/351-38-34 99000001 

GRUNT ROLNY pod zabudowę, pow. 122 a, woda, blisko 
prąd, - 30.000 z ł . t e l .  071/315-72-53 
GRUNT ROLNY w Nadolicach Wlk., przy trasie Jelcz-Lasko- 
wice, 5 ha, możliwość podziału - 4 zł/m2.., tel. 071/347-89-41 
GRUNT ROLNY pow. 14.5 ha, staw, sad, łąka, budynki gosp. 
w dobrym stanie, dom do remontu, nie obciążony hipoteką, 
studnia głębinowa, 18 km od Głogowa, • 85.000 zł. Białołęka, 
gm. Pęcław, tel, 076/831-73-88,042/648-50-72 
GRUNT ROLNY 3 ha. w Radłowie, gm. Zawonia - 10.000 zł/ 
ha. Borowa Oleśnicka, tel. 071/315-72-65 
GRUNT ROLNY pow. 2 ha, w Dębowym Gaju, cena • 2.500 
zł/ha. Dębowy Gaj, tel. 075/784-20-62 
GRUNT ROLNY 1 ha, w Bielawie, gm. Długołęka, z laskiem -
12.000 zł. Długołęka, tel. 07.1/315-72-65 
GRUNT ROLNY pow. 70 arów, klasa V, woda, prąd, - 7.000 
zł. Grędzina, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-20-86 
GRUNT ROLNY o pow. 30 ha (1 całość), położony w parku 
krajobrazowym, wśród lasów, teren ekologiczny, cisza, 50 km 
od granicy niemieckiej, cena 2500 zł/ha. Gryżyna, tel. 068/
391-50-23, 068/391-50-19
GRUNT ROLNY 50 a, w tym 20 drzew owocowych, winogron, 
z dostępem do Widawki, - 5.500 zł. Jdzikowice, tel. 077/ 
419-59-88
GRUNT ROLNY pow. 4.4 ha • 4.000 zł/ha. Ligota Mała. gm. 
Oleśnica, tel. 071/398-74-52
GRUNT ROLNY .482 ara, w Krzeczynie Wielkim k. Lubina, 
przy szosie asfaltowej, w połowie pola rów z wodą, dęby i 
olchy, - 25.000 zł. Lubin, tel. 076/749-76-49 
GRUNT ROLNY w Międzylesiu, 1.00 ha i 2.00 ha, energia 
elektr., dogodna lokalizacja, możliwość założenia sadu, plan
tacji - 4 zł/m2. Międzylesie, tel. 0607/15-93-09 
GRUNT ROLNY o pow. 1.06 ha, w okolicach Namysłowa, 
możliwość budowy, na KRUS, - 6.000 zł. Mikowice, tel. 0607/
55-65-74
GRUNT ROLNY o pow. 1.75 ha. w Lubniowie - 1.5 zł/m2. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310*2-76 
GRUNT ROLNY w 1 kawałku, pow. 1.59 ha. V-VI klasa, 7km 
od Trzebnicy, w miejscowości Masłów, blisko zabudowania, 
droga asfaltowa, linia energetyczna, -18.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/793-33-79 wieczorem
GRUNT ROLNY pow. 4 ha, wieś Suliradzice, wspaniałe wa
runki do wypoczynku, możliwość wykopania stawu, media, 
prąd, woda, telefon na działce, - 37.000 zł. Oleśnica* tel. 071/ 
398-77-40
GRUNT ROLNY pow. 6 ha. możliwość podziału • 2.500 zl/ha. 
Srebrna Góra, woj. wałbrzyskie, tel; 0603/31-25-66 
GRUNT ROLNY 9 ha, we wsi Zakrzów, gm. Środa śl. - 4.000 
zł/ha. Szczepanów, gm. ŚrodaŚląska, tel. 071/317-62-00 
GRUNT ROLNY atrakcyjna lokalizacja, blisko wsi Komorniki, 
pow 12 ha - 3 zł/m2. środa śląska, teł. 0607/45-76-90 
GRUNT ROLNY pow 6 ha, w Bojanicy gm. Świdnica - 5.000 
zł/ha. Świdnica, tel. 0600/11-35-52 .
GRUNT ROLNY pow. 8 ha, w tym 2 ha ogrodzone, 550 szt. 
jabłoni, razem lub osobno, blisko woda, cena 8.000 zł/1 ha. 
Wińsko, tel. 071/389-05-87
GRUNT ROLNY pow. 0,5 ha, w Św. Katarzynie • 6 zł/m2 lub 
zamienię na samochód. Wrocław, tel. 325-39-03 
GRUNT ROLNY 0.65 ha, nad nowym zalewem (150 ha), Mi- 
chalice, 3 km od Namysłowa, bezpośrednie dojście do wody, 
dobry dojazd - 22 zł/m2. Wrocław, tel. 071/321-22-56

GRUNTY V  i VI klasa, nadają się na zalesienie, rekreację, od 
500 do 700 mnpm, hodowli koni, bydło mięsne, Kotlina Kłodz
ka, czysty klimat, woda, pstrągi, las, działki 3-15 ha -1 zł/m2. 
Wałbrzych, tel. 074/872-44-11
GRUNTY ORNE 20 ha. w Długopolu Górnym (Kotlina Kłodz
ka), idealne na rekreację, widok na masyw Śnieżnika, możli
wość przekwalifikowania - 3000 zł/ha. Wrocław, tel. 0602/
40-03-48
HALA 1500 m2, w okolicach Jeleniej Góry - 400.000 z ł. ., tel. 
0601/85-54-01
HALA 1000 m2, w centrum Legnicy, możliwość przystosowa
nia pod każdą działalność handlowo - usługowo - produkcyj
ną, - 350.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
HALA pow. 200 m2, w Legnicy, działka 6 arów, wszystkie 
media, pełna dokumentacja, całość ogrodzona, - 75.000 zł. 
Legnica, teł. 0607/24-47-89
HALA o pow. 1200 m2, na działce 1.05 ha, przy trasie Wro- 
cław-Poznań, w Prusicach, -129.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-73-05
HALA 100 m2, w Trzebieniu k. Bolesławca, - 60.000 zł. Oła
wa. te l 0607/47-95-63
HALA o pow. 1500 m2, pomieszczenia biurowo-socjalne o 
pow. 140 m2, na działce o pow. 1700 m2, położone przy głów
nej trasie na Opole, w miejscowości Zębice gm. Św. Katarzy
na, - 200.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-86-48,090/61-49-87 
HALA w Jelczu-Laskowicach, z zapleczem socjalnym, pow. 
200 m2, działka 1500 m2, ogrodzona, 2 bramy wjazdowej plan 
rozbudowy, na każdą działalność gosp, • 120.000 zł. Wro
cław, tel. 346-63-43
HALA stodoła, pow. 890 m2. w okolicy oddalonej 12 km od 
granicy Wrocławia, z placem manewrowym, ó dowolnej wiel
kości, przylegające bezpośrednio do drogi asfaltowej, bez 
pośredników, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
HALA + budynek 960 m2, 1980 r., odbowiony oraz działki 
budowlane, 2 bramy, c.o., transformator, ogrodzona działka 
42 a, 14 km od granicy Czech -110 zł/m2, zamienię lub wy
dzierżawię, ew. przystąpię do spółki. Ziębice, teł. 074/
819-17-43 Brzeg. 077/416-54-05 
H A U  MAGAZYNOWA pow. 150 m2, działka 2.5 a. - 75.000 
zł. Góra, tel. 0601/93-03-43
HALA MUROWANA 1200 m2. c.o., woda, 2 studnie głębino
we, siła, transformator, sad owocowy, mieszkanie 150 m2,
3-pokojowe, hol, kuchnia, łazienka, działka 0.48 ha, ogrodzo
na, na hurtownię, produkcję itp., teren utwardzony, - 240.000 
zł. Dębowiec, tel. 074/816-11-86 
HALA PRZEMYSŁOWO • HANDLOWA 400 m2, murowana, 
ogrzewana gazem, wszystkie media, w Środzie śląskiej, -
380.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-39-11,0605/34-66-71 
KAMIENICA w centrum Legnicy, do remontu, - 85.000 zł. 
Chojnów, tel. 0602/10-30-27
KIOSK GASTRONOMICZNY (knysza, frytki, kurczaki z roż
na), przy ul. Suchej (Dworzec Główny PKP), - 35.000 zł. Wro
cław, tel. 0602/69-74-84
KIOSK 14 m2 + udziały w spółce na targowisku przy ul. Ba- 
ciarellego, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 346-67-01 
KIOSK HANDLOWY na placu targowym Gaj, pow. 10 m2, z 
wyposażeniem, obecnie sklep mięsny, - 6.000 zł. Królikowi- 
ce, tel. 071/311-17-61
KIOSK HANDLOWY TYPU .RUCH’ , - 800 zł. Kamiennik, tel. 
077/431-21-93 '
KIOSK HANDLOWY NA TARGOWISKU przy ul. Partyzan

tów w Legnicy, 2x3 m, ocieplony, • 8.000 zł. Legnicar tel. 076/
722-54-04
KIOSK HANDLOWY KAMI pow. 6 m2, bez lokalizacji. - 3.700 
zł. Lubin, tel. 076/842-71-93
KIOSK HANDLOWY 20 m2, z lokalizacją, wejście do środka, 
przy ul. Modrzewiowej, - 7.000 zł. Lubin, teł. 076/846-92-97 
KIOSK HANDLOWY przenośny, pow. 9.80 m2, w Strzego
miu, wejście do środka, regał, lada, zabezpieczony, energia,
2-letni, - 8.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-58-26 
KIOSK HANDLOWY typ obornicki, pow. 10 m2, wejście do 
środka, - 2.000 zł. Świebodzin, tel. 068/382-99-31 
KIOSK HANDLOWY pow. 10 m2, okratowany, ocieplony, na 
placu Niskie Łąki, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0603/51-41-19 
KIOSK HANDLOWY TYPU .NAMYSŁÓW* pow. 16 m2, duża 
witryna, woda, prąd, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-31-28 
KIOSK HANDLOWY stalowa konstrukcja, ocieplony, prąd, 
woda, 21 m2,6 x 3.5 m. wejście do środka, na każdą działal
ność, przenośny, - 4.600 zł. Wrocław, teł. 071/389-93-98 
KIOSK HANDLOWY atrakcyjna lokalizacja w centrum Wro
cławia, niski czynsz, branża .Ruch", z powodu wyjazdu, -
39.000 zł. Wrocław, tel. 0502/994)5-23 
KIOSK HANDLOWY 21 m2, z wejściem do środka, na każdą 
działalność, z lokalizacją, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 359-34-15 
KIOSK HANDLOWY nabiałowy, z wyposażeniem, pow, 14 m2, 
-15.000 zł. Wrocław, tel. 0501/57-54-16 
KIOSK HANDLOWY 15 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego, 
atrakcyjna lokalizacja, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 0602/10-21-38 
KIOSK HANDLOWY 18 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego,
• 58.000 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
KIOSK HANDLOWY typ Krosno, bez lokalizacji, pow. 10 m2, 
stan idealny, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 353-22-78 po godz. 19 
KONTENERY BIUROWE socjalne. 10 szt., nowe okna PCV, 
ocieplone, konstrukcja stalowa, obite blachą - 9.900 zł/szt. 
Wrocław, tel. 787-39-94,0501/72-204)5 .
KUPIĘ MIESZKANIE własnościowe, w starym budownictwie, 
we Wrocławiu lub okolicy, pow. ok. 25 m2, najlepiej z piecami 
i do małego remontu, w cenie do 20.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/346-29-45 po godz. 20,0601/05-78-41 
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, ok. 60 
m2, bez pośredników, w cenie do 115.000 zł. Wrocław, tel. 
071/322-20-60 wieczorem, 0601/55-22-69 
KUPIĘ ADAPTACJĘ STRYCHU 4-, 5-pokojowe, o  powierzch
ni ponad 120 m2, na Oporów, Krzyki, Borek, we Wrocławiu 
lub mieszkanie willowe. Wrocław, tel. 342-45-10 
O  KUPIĘ DOM jednorodzinny, w  Świdnicy, w  Świe

bodzicach, w  Wałbrzychu, o  podwyższonym stan
dardzie. Świdnica, tel. 0607/83-71-95 84015781

•  KUPIĘ DOM (kier. Sobótka), w cenie do 150.000 zł. BN 
.NOWY DOM’, Wrocław, tel. 071/37243-06 99000001

•  KUPIĘ DOM do remontu, w okolicach Wrocławia, w ce
nie do 100.000 zł, w rozliczeniu mieszkanie 76 m2, na 
Kozanowie (165.000 zł, do negocjacji). BN .NOWY 
DOM’, Wrocław, tel. 071/37243-06 99000001

•  KUPIĘ DOM do 150 m2, w rozlicznemu komfortowe 
mieszkanie na Sępolnie (68 m2), z garażem. BN .NOWY 
DOM’ , Wrocław, tel. 071/37243-06 99000001

•  KUPIĘ DOM stan surowy, do 200 m2, południowo-za
chodnie rejony Wrocławia. BN .NOWY DOM’ , Wrocław, 
tel. 071/37243-06 99000001

•  KUPIĘ DOM w okolicach Wałbrzycha, do remontu, z 
pomieszczeniami na warsztat, garaże etc., działka, uwa
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ga: w rozliczeniu może być mieszkanie 1-pokojowe, 27 
m2, z widną kuchnią, przy ul. Bolesławieckiej we Wro
cławiu, VI/XI piętro. BN .NOWY DOM", Wrocław, tel. 071/ 
372-43-06 99000001,

•  KUPIĘ DOM do natychmiastowego zasiedlenia (na biu
ro), powyżej 5 lat, 250-300 m2, działka minimum 1000 
m2, północne rejony Wrocławia. BN .NOWY DOM*, Wro
cław, tel. 071/372-43-06 99000001

KUPIĘ DOM w okol. Lubina, do remontu. Rokitki, tel. 0600/ 
85-72-86, woj. legnickie
KUPIĘ DOM do 85 000 zi, 70-120 m2, c.o., w.c., atrakcyjnie 
położony (chętnie las, góry, woda), duża działka, nie wyma
gający dużego wkładu finansowego, ubocze wsi lub miastecz
ka, nie centrum. Toruń, tel. 0604/97-40-16 
KUPIĘ DOM do remontu, we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, 
tel. 0502/50-86-13,071/352-70-70 
KUPIĘ DOM we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, teł. 071/ 
372-75-58
KUPIĘ DOM w Radwanicach, na dużej działce. Wrocław, tel. 
0605/67-67-51
KUPIĘ DOM do 20 km od Wrocławia, bez pośredników, do
100.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-97-15,0603/44-20-65 
KUPIĘ DOM poniemiecki, do remontu albo gospodarstwo, do 
50 km od Wrocławia. Wrocław, tel. 0503/79-34-44 
KUPIĘ DOM na południu Wrocławia, w cenie do 200.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-65-96,0601/65-77-12 
KUPIĘ DOM do remontu, z budynkami gospodarczymi, we 
Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 0605/09-46-30 
KUPIĘ DOM NA WSI + zabudowania gosp., ok. 0.3 • 0.5 ha, 
może być do remontu, Nysa, Otmuchów* Grodków (okolice). 
Nysa, tel. 0604/08-14-92
KUPIĘ DOM NA WSI z gruntem do 10 ha, w okolicach Wro
cławia , do 50 km, w pobliżu lasów, z możliwością zamieszka
nia dotychczasowego właściciela. Wrocław, tel. 071/355-68-52 
po godz: 20
KUPIĘ DZIAŁKĘ w Karpaczu lub okolicy. Legnica, tel. 0602/
28-65-74
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w Legnicy lub bliskiej okoli
cy lub rozpoczętą budowę domu. Legnica, tel. 076/855-01-94, 
0606/21-78-73
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w ok. Świdnicy. Świdnica, 
tel. 074/852-13-59
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ lub siedliskową, w okolicach 
Wrocławia, na terenie zalepionym. Wrocław, tel. 0601/
41-69-66
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ lub dom do wykończenia lub 
remontu, najchętniej w okol. Strachowic, Jerzmanowa, Źer- 
nik, Muchoboru, Oporowa lub Kleciny, bez pośredników. Wro
cław. ter. 343-72-77
KUPIĘ DZIAŁKĘ NAD MORZEM lub dom, do remontu. Lesz
no. tel. 0603/75-52-02
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Szklarskiej Porębie, 
pow. 5-15 arów. Wrocław, tel. 071/352-70-70 
KUPIĘ GARAŻ w Jelczu-Laskowicach, przy ul. Hirszfelda. 
Wrocław, tel. 0601/70-76-45
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE działkę + budynki, do re- 
montu, atrakcyjna lokalizacja, w okolicach Bolkowa, Jawora. 
., tel. 0602/70-96-93
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE z gruntem, minimalnie 40 
ha. Wrocław, tel. 071/364-56-77 
KUPIĘ GRUNT 20 do 30 arów, w Legnicy i Lublinie, w cen
trum osiedli. Legnica, tel. 076/850-61-86,0604/47-31-57 
KUPIĘ GRUNT ORNY łąkę lub nieużytki, nadające się na 
działalność rolniczą, warunek - dojazd drogą asfaltową. Lu
bin, tel. 0502/36-39-18
KUPIĘ GRUNT ORNY ok. Wrocławia, dla ubezpieczenia 
KRUS. Wrocław, tel; 071/785-76-94,0604/71-66-24 
KUPIĘ GRUNT ORNY w okolicy Wrocławia, 2 działki po 1 ha. 
Wrocław, tel. 784-68-96
KUPIĘ GRUNT ROLNY pod uprawy potowe. Strzelin, tel. 
0601/41-85-88
KUPIĘ GRUNT ROLNY o pow. do 2 ha, w okolicach Wrocła
wia. Wrocław, tel. 07 V311-39-61 
KUPIĘ GRUNT ROLNY ok. 10 ha, w okolicy Trzebnicy i Obor
nik Śl., koniecznie strona południowa. Wrocław, tel. 0605/
54-30-45
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowości Gądów, 
Zabrodzie, Cesarzowice, Jaszkotle, Baranowice, Sadków, 
Pietrzykowice, Sadowice, Małkowice, Skałka, Bogdaszowice, 
Lisowice, gm. Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, pod uprawę. 
Wrocław, tel. 0608/52-03-08
KUPIĘ KIOSK lub pawilon handlowy, ok. 25-30 m2, .Namy
słów* lub inny, ciekawy model. Legnica, tel. 076/855-36-79 
wieczorem
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY lub mały lokal, na kiosk i kolek
turę. Wrocław, tel. 0603/52-76-38 
KUPIĘ KWIACIARNIĘ w centrum. Wrocław, tel. 0604/
94-65-21
KUPIĘ LOKAL w centrum Ząbkowic Śl., ok. 40 m2. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 0601/91-87-56
KUPIĘ LOKAL UŻYTKOWY we Wrocławiu lub okolicach. 
Wrocław, tel. 071/373-80-16
•  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 własnościowe, w starym budownictwie, 
we Wrocławiu lub okolicy, ok. 25 m2, najchętniej z piecami i 
do małego remontu, do 20.000 zł. Dzierżoniów, tel. 071/
346-29-45 po godz. 20, 0601/05-78-41 
KUPIĘ MIESZKANIE w Lubinie, do 90 m2,4- lub 5-pokojo- 
we,; na niskim piętrze. Lubin, tel. 076/844-60-83, 0603/
41-06-65
KUPIĘ MIESZKANIE do remontu, w Wałbrzychu-Biały Ka
mień, Sobięcinie, Konradowie, Szczawnie Zdroju, do 50 m2, 
z wc, łazienką, kuchnią, do 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/
16-91-82
KUPIĘ MIESZKANIE w okolicach Wrocławia lub Głogowa, 
piece, może być do remontu, do 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/
346-29-45, 0601/05-78-41
KUPIĘ MIESZKANIE ok. 40 m2, na parterze, we Wrocławiu 
przy ul. Saperów, Gajowickiej lub okolice. Wrocław, tel. 0501/
41-14-81,071/338-04-96
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu lub oko
licy. Wrocław, tel. 071/372-75-58 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE bezpośrednio z jasną 
kuchnią, w nowym budów., ok. 30 m2 - 67.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-35-59
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, bez po
średników, w cenie do 60.000 zł.. Wrocław, tel. 071/354-38-38
•  KUPIĘ MIESZKANIE 2-PÓKOJOWE do 50 m2 w Legni

cy. sprzedam nieszkanie 3-pok.. 70 m2, w Legnicy -
60.000 zł, mieszkanie 50 m2, Piekary - 55.000 zł, 37 m2, 
centrum Lubina - 60.000 zł, hala produkcyjna w Chojno
wie, pow. 1200 m2, działka 15 a - 250.000 zł, do wynaję
cia 1-pok., okolice centrum - 500 zł/mies., 3-pok., ok. 
centrum - 750 zł/mies. „BONT* Nieruchomości, Legni
ca, ul. Piastowska 20, tel. 076/722-39-72 99000001

KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE lub 3-pokojowe, w Je
leniej Górze, w cenie do 50.000 zł. Głogów, tel. 076/831-46-14 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, blisko 
centrum, pow. 45-50 m2; w nowym budownictwie, może być 
do małego remontu, w budynku 4-piętrowym, spokojna okoli
ca, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 0605/91 -90-30 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, bez po
średników Wrocław, tel. 0603/68-64-59 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, własno
ściowe, rozkładowe, balkon, cena 85.000 - 90.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-93-25 po 18 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE. Wrocław, tel. 071/
348-97-66,0608/51-95-82
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE z C.O. w Karpaczu, 
Szklarskiej Porębie, Cieplicach. Wrocław, tel. 071/318-57-52 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, rozkła
dowe, z balkonem, we Wrocławiu, w cenie 85,006 - 90.000 zł.. 
Wrocław, tel. 351-93-25 po godz. 18 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE z jasną kuchnią, pow.
40-45 n£, w niskiej zabudowie lub w plombie, chętnie now
sze, Wrocław, tel. 071/783-06-50

KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, o pow. 
ok. 60 m2, bez pośredników, w cenie do 115*000 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-20-60 wieczorem, 0601/55-22-69 
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWĘ niska zabudowa, Krzy
ki, Grabiszyn, w cenie do 180.000 zł. Wrocław, tel. 342-37-05 
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w nowym budownictwie, 
dzielnica Krzyki, Oporów, spokojna i zielona okolica, chętnie 
z garażem, bez pośredników. Wrocław, tel. 0601/71-40-36 
KUPIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE lub pół bliźniaka, dom, 
w rozliczeniu mieszkanie 2-pokojowe. Wrocław, tel. 339-23-80 
KUPIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE niska zabudowa lub 
willa, Krzyki, Grabiszyn, Biskupin. Wrocław, tel. 342-37-05 
KUPIĘ MŁYN WODNY może być niesprawny. Grudziądz, tel. 
0604/40-03-05 j .
KUPIĘ MŁYN WODNY. Syców, tel. 0602/46-05-64 
KUPIĘ POMIESZCZENIE w centrum Ząbkowic Śl. lub blisko 
centrum, pow. ok/40 m2. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/
91-87-56
KUPIĘ STACJĘ PALIW może być do remontu, we Wrocławiu 
i okolicach. Włocław,'tel. 0717396-35-79,0601/71-37-75
•  KUPIMY DOM wolno stojący, .bliźniak*, we Wroćławiu 

lub okolicy. „M&D* Nieruchomości, Wrocław, tell 071/
342-48-85,0604/62-23-40 99000001

KUŹNIA. -15.000 zl. Oława. tel. 071/313-91-90 
KWIACIARNIA z tradycjami, tylko poważne oferty, - 50.000 
zł. Wrocław, tel. 071/788-20-31, 0606/55-50-80 
KWIACIARNIA pow 17 m2, woda, prąd, klimatyzacja, WC, 
może być na inną działalność gosp, -18.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/43-23-65,329-13-78
KWIACIARNIA 70 m2, we Wrocławiu, na Krzykach, możli
wość rozbudowy do 100 m2, atrakcyjna lokalizacja, -140.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-67-17
•  LOKAL we Wrocławiu, 62 m2, ul. Bednarska, kafelki, 

zaplecze sanitarne - 1.250 zł/m2 lub wynajmę. .M&D* 
Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/342-48-85, 0604/
62-23-40 99000001

LOKAL z mieszkaniem, w Chojnowie, pow. 80 m2, - 39.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/74-01-62 
LOKAL w środzie Śl., 30 m2, nadaje się na mieszkanie, biu
ro, gabinet, wszystkie media -1.700 zł/m2 lub wynajmę. Wro
cław, tel. 071/341-43-51,0501/28-61-36 
LOKAL 28 m2, 2 pomieszczenia, WC, korytarz, • 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 321-09-22,0501/25-06-33 
LOKAL o pow. 200 m2, z parkingiem, na każdą działalność, -
300.000 zł. Zgorzelec, tel. 0607/30-91-31
LOKAL GASTRONOMICZNY wolnostojący, funkcjonujący, z 
telefonem oraz z pełnym wyposażeniem, lokalizacja - sypial
nia Wrocławia, miriy czynsz • odstepne do uzgodnienia! Wro
cław, tel. 071/343-70-81,0601/79-96-75 
LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkcie, centrum 
handlowe na Nowym Dworze - 53.000 zł. Wrocław, tel. 0604/
66-34-47, 0602/23-43-28
LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWY w Śródmieściu, przy ul. 
Otwartej, pow. 30 m2, po kapitalnym remoncie, w.c., co, siła,
- 75.000 zł. Wrocław, tef! 071/322-70-21 po godz. 20 
LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY 2150 m2, w Lądku Zdro

ju ,  w centrum, na każdą działalność, możliwy podział, -
800.000 zł. Wrocław, tel. 071/390=97-05 ■ ■ •
LOKAL HANDLOWY 80 m2, sklep odzieżowy, w dobrym 
punkcie, w centrum miasta, stan idealny, -120.000 zł. Piława 
Górna, tel. 074/837-26-35,0603/51-19-19
LOKAL HANDLOWY w Torzymiu, 30 km od granicy w Świe- 
ciu, na trasie z Berlina do Warszawy, 37 m2, wszystkie me
dia. - 40.000 ZL Torzym, tel. 068/341-37-43 '
LOKAL SKLEPOWY pow. 48 m2 - 100.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-72-25
LOKAL UŻYTKOWY pow. 100 m2, w Brzegu, parking, rampa 
z tyłu, możliwość wydzierżawienia. Brzeg, tel. 077/416-23:46 
po godz. 18,077/416-31-28
LOKAL UŻYTKOWY 68 m2, w centrum miasta, b. dobra lo
kalizacja, 3 pomieszczenia, nadaje się na sklep, gabinet, 
mieszkanie, - 79.000 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-50-21, 
0608/89-44-31 ,
LOKAL UŻYTKOWY 50 m2, w Szklarach Górnychk.Lubińa 
z możliwością adaptacji na mieszkanie, wszystkie media, -
16.000 zł. Księginice, tel. 076/840-83-88
LOKAL UŻYTKOWY pow. 183 m2,:parter w budynku miesz
kalnym, wolno stojący, gmina Mieroszów, wieś Golińsk, 1500 
m od granicy - 500 zł/m2. Wałbrzych, tel. 0607/68-42-40,0609/
48-87-46.
LOKAL UŻYTKOWY śródmieście Wałbrzycha, 78 m2, na 
handel, itp, - 90.000 zł. Wałbrzych, tef. 074/843-97-96 
LOKAL UŻYTKOWY nadaje się na biuro nieruchomości, we 
Wrocławiu, wraz z bazą klientów, meblami, faksem, dobra lo
kalizacja, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 354-39-86,0604/85-97-13 
LOKAL UŻYTKOWY kantor wymiany walut, atrakcyjna loka
lizacja, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 333-95-04 
LOKAL UŻYfKOWY o pow. 58 m 2,118 m 2,235 m2, blisko 
centrum, 1. i 2. piętro, nad pasażem handlowym, nadaje Się 
na gabinety, biura i inne, w cenie 1500 zł/m2, cena do nego
cjacji. Wrocław, tel. 071/344-15-74 wewn. 50 .
LOKAL UŻYTKOWY 27 mkw. w Kudowie Zdroju, - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
LOKAL UŻYTKOWY, Wrocław Śródmieście 118 m2„ wysoki 
standard, na każdą działalność, - 240.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/310-76-29,0608/02-47-61 
LOKALE BIUROWE 58-230 m2, w centrum handlowo-biuro- 
wym przy ul. Armii Krajowej, na 1.-i 2. piętrze, okna PCV, ogrze
wanie miejskie, parking, budynek wykończony, wysoki stan
dard, cena -1.490 zł/m2. Wrocław, tej. 071/344-15-74 wewn. 
50. w g. 10-19,0606/14-35-98,0606/14-35-99 
LOKALE BIUROWO • MAGAZYNOWE w os. Księże Małe 
(południowy Wrocław), plac manewrowy, obiekt strzeżony, 
wszystkie media, pow. od 50 do 600 m2. Wrocław, tel. 0609/
47-66-01
ŁĄKA 38 arów, w jednym kawałku, między Borową Oleśnic
ką a Nieciszowem, - 3.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
Poloneza, w tej cenie. Oleśnica, tel. 071/398-75-59 
MAGAZYN o pow. 440 m2 + poddasze, z parkingiem, możli
wość adaptacji na warsztat lub mieszkanie, - 85.000 zł. Ko
bierzyce, tel. 071/311-17-88,0601/69-59-72 
MIEJSCE w stowarzyszeniu budowy garaży, pod budowę 
garażu własnościowego, 3 m x 6.m, przy ul. Kasztanowej w 
Głogowie, cena zakupu działki - 2.600 zł. Głogów, tel. 076/
835-65-10
•  DWA MIESZKANIA: 50 m2 oraz 94 m2, cena do uzgod

nienia. Nieruchomości, Wołów, pl. Szkolny 1, tel. 071/ 
389-13-18,071/389-11-28 99000001

DWA MIESZKANIA pow. 56 i 66 m2, CO gazowe, nad zale
wem wodnym k. Karpacza, księga wieczysta, działka 10 a, -
85.000 zł. Sosnówka, tel. 075/761 -02-47
DWA MIESZKANIA 4-POKOJOWE 75 m2 i 86 m2, na I pię
trze, mozaika, liczniki ha wódę i ogrzewanie, drzwi antywła- 
maniowe, dobry dojazd w każdym kierunku, cena 180.000 zł 
i 190.000 zł t  kredyt. Wrocław, tel. 352-26-09,0601/94-09-31 
MIESZKANIA dwa o pow. 50 m2 każde, ładnie położone w 
Szprotawie, może być jedno 2-poziomowe, + ogródek k, domu,
- 75.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-32-717
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 2-POKOJOWE: Nowowiejska, 48 m2 -
96.000 zł, Jelcz-Laskowice, 53 m2 - 66.000 zł, okol. Ryn
ku we Wrocławiu, 49 m2 - 170.000 zł. BN .ANTON*, 
Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, tel. 071/339-28-36,0603/
64-04-08 99000001

•  MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Powstańców Śląskich, 48 
m2 -104.000 zł,Śródmieście, 83 m2 -125.000 zł, Szpze- 
pin, 49 m2 -118.000 zł, okol. Gajowickiej, 66 m2, wysoki 
standard - 155.000 zł. BN .ANTON’, Wrocław, tel. 071/
339-28-36,0603/64-04-08 99000001 ;

O  MIESZKANIE własnościowe w Trzebieniu, pow. 
47 m2, urządzone, - 49.000 zł., tel. 075/736-55-07, 
0601/87-02-77 01025181

O  MIESZKANIE z lokalem usługowym. Strzelin, tel. 
071/392-02-16,0601/79-96-70 01019871

•  MIESZKANIE - Środa Śląska, w starym budownictwie,

Mieszkania do remontu, od 43 do 100 m2, 
za gotówkę i na raty ■ cena od 900 zł/m2. 

Brzeg, tel. 077 /444 -14-24 , 
lub 0-601 06  19 1 4 ^ ,ÓP003440

pow. 70 m2 • 66.600 zł, hitp://www.partner.nieruchmo- 
sci.pl. BN .PARTNER", Wrocław, tel. 071/317-24-34 (fax), 
071/317-59-61.0603/46-66-09 99000001

0  MIESZKANIE 52 m2, na Polance, gładzie, kafelki 
w kuchni i przedpokoju, 2 szafy w zabudowie -

‘ 110.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-62-95, 0602/
39-83-01 02022291

•  MIESZKANIE willowe, pow. 97 m2, działka 690 m2, ok. 
Sobótki -140.000 zł, mieszkanie 3-pokojowe, do remon
tu, 60 m2, ok. Sobótki - 35.000 zł. DS Nieruchomości, 
Wrocław, tel. 071/337-11-15.071/782-84-04 99000001

MIESZKANIE w Brzegu, nowe budów., 63 m2, 3 pokoje, ła
zienka, WC, kuźnia, balkon, CO, II p., słoneczne, do zamiesz
kania od zaraz - 88.000 zł. Grodków, tel. 077/415-56-84 
MIESZKANIE M-5 70,6 m2 w Radwanicach k.Głogowa, -
37.000 zł. Jaksonów, tel. 071/311-49-51 
MIESZKANIE 64 m2, na parterze, 2 piwnice, - 87.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-65,071/318-18-00 
MIESZKANIE M-4 własnościowe, 61 m2, balkon, piwnica, sło
neczne, w Kobylej Górze, - 80.000 zł. Kobyla Góra, tel. 062/
731-62-31, 0501/56-66-65
MIESZKANIE własnościowe, pow. 53 m2, częściowo wypo
sażone, w Kolsku, woj. lubuskie, telefon, piwnica i budynek 
gosp., działka pow. 5 arów, • 51.000 zł. Kolsko, tel. 068/
352-42-64 wieczorem
MIESZKANIE w Legnicy, przy ul. Jaworzyńskiej, w nowym 
budownictwie, III piętro w budynku IV piętrowym, komforto
we, nowe okna, drzwi, - 95.000 zł. Legnica, tel. 076/866-08-10, 
0603/20-52-09
MIESZKANIE nowo budowane, w Legnicy, niska zabudowa, 
os. willowe, bezczynszowe, miejsca garażowe, termin wrze
sień 2001 r., wykonane z phorotermu, dachówka Bras. Legni
ca, teł. 0601/50-97-34
MIESZKANIE 62 m2, w Lubinie, na os. Ustronie, III piętro,' 
wewnętrzne, - ‘100.000 zł. Lubin, tel. 076/849-11-14 po 
godz. 20
MIESZKANIE M-6 w Lubinie, na os. Ustronie IV. parter, pow. 
85 m2, -135.000 zł. Lubin, tel. 076/846-96-25 
MIESZKANIE 42 m2, przy ul. Budowniczych LGOM, - 58.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-78-34
MIESZKANIE w Miliczu, w centrum, na parterze, pow. miesz
kalna 59 m2, pow. użytk. 74 m2, • 70.000 zł. Milicz, tel. 0502/ 
45-11-67
MIESZKANIE własnościowe, na wsi, k. Jawora, 63 m2, ła
zienka, w.c.', c.o., telefon, komórka, piwnica, - 50.000 zł. Mści
wojów, tel. 076/872-86-53 '  -
MIESZKANIE 45 m2, w Przecławiu k. Nowego Miasteczka, 
parter, woda, szambo, c.o. elektryczne, ciche, spokojne miej
sce, -13.000 zł. Nowa Sól, tel. 0607/03-07-90 po godz. 18 
MIESZKANIE 56 m2, strych, piwnica, garaż, - 90.000 zł. Pie
chowice, teł. 075/761-71-52
MIESZKANIE 85 m2, w Olsztynie, 2 balkony, cisza, zieleń, 
panorama miasta, słoneczne, miejsce garażowe w podzie
miu budynku. Poznań, tel. 0602/66-23-75 
MIESZKANIE w Brzegu Opolskim, pow. 95.18 m2, piwnica, 
na 2. piętrze, do wykończenia, - 80.000 zł. Prusy, tel. 071/
392-63-15
MIESZKANIE pow. 140 m2, garaż, media, w centrum Strzeli
na, - 200.000 zł. Strzelin, teL 071/392-24-16,0606/35-02-93 
MIESZKANIE w Świdnicy, 130 m2, II piętro, c.o. gazowe, TV 
kablowa, -150.000 zł. Świdnica, tel. 0601/09-61-90 
MIESZKANIE własnościowe, 28 m2, w bloku ll-piętrowym, na
I. piętrze, jasna kuchnia, z telefonem, piwnica; - 32.000 zł. 
Ujazd Górny, tel. 076/871-92-14 
MIESZKANIE pow. 120 m2, nowe, w Ustce, blisko morza, cena
- 1.600 zł/m2. Ustka, tel. 059/814-41-46,0502/09-86-07 
MIESZKANIE spółdzielczo-własnościowe, o pow. 47 m2, w 
Świdnicy, IV piętro, 2 balkony, łazienka, ubikacja osobno, przy 
zalewie Witoszówka, • 61.000 zł. Wałbrzych, te li 0601/;
84-18-19 '  . >
MIESZKANIE całkowicie zniszczone, z księgą'wieczystą, 
Struga k.Wałbrzycha, cena 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/
58-20-60 fc*
MIESZKANIE w centrum Warszawy, pow. 46 m2, umeblowa
ne, komfortowe, III p., w budynku 5-piętrowym, winda, dużo 
zieleni, blisko ZOO, - 210.000 zł. Warszawa, tel. 0608/
59-16-37
MIESZKANIE Wrocław ul. Worcella, 33 m2 + antresola, po 
remoncie, hipoteka, - 70.000 zł. Wrocław, teł. "0601/70-08-08 
MIESZKANIE o pow. 50 m2, w nowej plombie, we Wrocławiu,
-130.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-23-40,0603/69-03-91 
MIESZKANIE Gaj, 36.6 m2, w budowie 2002 r.. ulga budow
lana, na wynajem, raty do spłacenia u Dewelopera - 35.000 zł 
(zapłacone raty + odstępne). Wrocław, tel. 0502/29-84*13 
MIESZKANIE 76 m2, przy ul. Krynickiej, może być przezna
czone na lokal użytkowy, - 170.000 zł. Wrocław, tel. 071/
364-24*05
MIESZKANIE przy ul. Grabiszyńskiej, pow. 48 m2. -130.000 
zł. Wrocław, tel. 071/338-15-99 f  
MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE kuchnia, pokój, WC, pow. 
32 m2. Wrocław, tel. 0603/09-49-91 
MIESZKANIE powierzchnia 85 m2, na Krzykach, - 205.000 
zł. Wrocław, tel. 071/784-69-29 
MIESZKANIE willowe, 70 m2, garaż, komfortowe, - 190.000 
zł. Wrocław, tel. 071/372-77-60 
MIESZKANIE 25 m2. umeblowane, jasna kuchnia, ul. ścinaw- 
ska, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-49-71 
MIESZKANIE we Wrocławiu, b. blisko Rynku, na 1. piętrze, 
rozkładowe, 76. m2, nadaje się na biuro, kancelarię, bez po
średników - 4.400 zł/m2 lub zamienię na dom. Wrocław, tel. 
071/793-55-73
MIESZKANIE 2000 r., 50.23 m2, spółdzielczo-własnościowe, 
salon z kuchnią, monitoring, na I piętrze, balkon, wysoki kom
fort, we Wrocławiu (Krzyki), przy ul. Porannej, - 170.000 zł. 
Wrocław, tel. 785-68-05
MIESZKANIE własnościowe, na II piętrze, w budynku 10-pię- 
trowym, winda, we Wrocławiu, przy ul. Inowrocławskiej, •
69.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-43-00
MIESŻKANIE własnościowe, 42 m2, stare budownictwo, 2 p., 
bez pośredników, Wrocław, - 76.000 zł. Wrocław, tel. 0502/
30-08-80,0603/76-55-63
MIESZKANIE we Wrocławiu, 43 m2, w plombie, w nowym 
budownictwie, niska zabudowa, słoneczne, duży balkon, te
lefon, glazura, mozaika parkietowa, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 
341-51-19.
MIESZKANIE pow. 33 m2, na IV piętrze, meble kuchenne na 
wymiar, do zamieszkania od zaraz, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/28-90-74
MIESZKANIE 19 m2. we Wrocławiu, Krzyki - Borek, I piętro, 
balkon, po remoncie, - 57.000 zł. Wrocław, tel. 0601/41-85-88 
MIESZKANIE 20 m2, balkon, Krzyki Al. Dębowa, IV/IV piętro,
- 62.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-07-09,0605/39-70-59 
MIESZKANIE oraz lokal użytkowy, we Wrocławiu, na Krzy
kach, w trakcie budowy, termin realizacji jesień 2001 r., blisko 
centrum -1.500 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/40-67-17 
MIESZKANIE M-3 pow. 100 m2, lub lokal użytkowy i dużą 
działkę, - 170.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-91-89, 0601/
05-30-80
MIESZKANIE w Tomaszowie Bolesławieckim, 59 m2, garaż,
- 45.000 zł. Złotoryja, tel. 076/877-57-07 
MIESZKANIE - KAWALERKA pow. 28 m2, rok budowy 1996,
1 p. koło Astry, - 75.000 zł mogą być raty. Wrocław, tel. 071/
351-79-94
•  MIESZKANIE 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 pow. 38 m2, w sta

rym budownictwie przy placu Strzeleckim, pilnie 
sprzedam z  powodu wyjazdu, • 65.000 zł. Wro
cław, tel. 071/352-23-21, 0501/22-61-91 
01027691

•  MIESZKANIE 1 -POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Piłsud
skiego, 34 m2, • 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-71-84 
99000001

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Prze
strzenna, 20 m2, l/IV p., zadbane, cicho, zielono - 60.000 
zł, 3-pokojowe, we Wrocławiu, ul. Orzeszkowej, 65 m2, 
plomba, llł/IV p. • 155.000 zł, Sępolno, 67 m2, 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, niski czynsz, telefon, kuchnia, 
łazienka, po remoncie, - 46.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/
732-87-66
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, częściowo umeblo
wana, w Mirkowie, aneks kuchenny, łazienka, WC - 550 zł/ 
m-c. Długołęka, tel. 071/315-30-86,0609/47-73-01 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE KAWALERKA w Zgorzelcu, os. 
Tylice, garaż, działka 54 a, - 38.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/
73-35-51
MIESZKANIE 1-POKOJOWE KAWALERKA w Jeleniej Gó
rze, pow. 35.50 m2, kuchnia, łazienka, przedpokój, z telefo
nem, wysoki parter, bezczynszowe, księga wieczysta, bez 
pośredników, - 62.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-63-17 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Krzywej, bezczynszowe, do 
remontu,-12.000 zł lub zamienię na samochód. Legnica, tel. 
0604/72-40-44
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Legnicy, 75 m2, przy ul: Zło- 
toryjskiej, 27 m2,1 piętro, kuchnia z oknem, czynsz 85 zł, z 
meblami, - 42.000 zł. Legnica, tel. 076/862-05-10, 0604/
95-79-81
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31 m2, cena 12.500 zł, 2 poko
je 46 m2, cena 16.500 zł, własnościowe, bezczynszowe, do 
remontu w miejscowości Krzywa koło Bolesławca przy auto
stradzie A4, w rozliczeniu książeczki mieszkaniowe, samo
chód. Legnica, tel. 0608/59-31-39 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, możliwość realizacji 
książeczek mieszkaniowych, • 11.000 Zł. Legnica, tel. 076/ 
866-16-06
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 32 m2, na parterze, do remon
tu, własnościowe, bezczynszowe, na os. Kresówka Leśna, k. 
Bolesławca, przy autostradzie A-4 - 12.000 zł oraz 2-pokojo- 
we, 47 m2, na 2. piętrze, do remontu, własnościowe, bez
czynszowe, na os. Kresówka Leśna - 16.000 zł (możliwość 
realizacji książeczek mieszkaniowych). Legnica, tel. 0604/
87-21-21
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w bloku IV piętrowym, pow. 27 
m2, w Lubinie, w centrum, telefon, TV kablowa, - 43.000 zł. 
Lubin, tei. 0608/16-68-50, 076/749-70-48,0602/12-89-74 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, pow. 27 m2, po re
moncie, IX piętro, przy ul. Kilińskiego, - 43.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-26-37,0608/80-43-99 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 26 m2, rozkładowe, po
kój 15 m2, z telefonem, we Wróblowicach, 5 km od Leśnicy, w 
bloku, księga wieczysta, działka 5 arów, • 60.000 zł. Lutynia, 
gm. Miękinia, tel. 0605/07-09-41,0502/16-09-08 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2, własnościowe, po re
moncie kapitalnym, drewniane okna, kafelki + garaż, 3 km od 
Oporowa, - 60.000 zł. Mokronos Górny, tel. 0606/14-14-68 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Świętoszowie, pow. 30,7 m2, 
do remontu, • 8.000 zł. Mysłakowice, teł. 0605/82-60-36 
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. Mysła
kowice, tel. 075/771-85-91 po godz. 20 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • A00512 
www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, 20 m2. parter,
c.o., telefon, 30 km od centrum Wrocławia -1.300 zł/m2. Oła
wa, tel. 071/303-05-59 po godz. 1.9,0602/24-58-45 . 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE KAWALERKA w centrum Strze
lina, pow. 20 m2, niskie opłaty, słoneczne, po remoncie, pil
ne, - 37.000 zł. Strzelin, tel. 0604/10-7J-64 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, w Świdnicy, na 
I piętrze, 35.2 m2, kuchnia, - 55.000 zł. Świdnica. teL 0608/ 
45-65-31
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 30 m2, w Tomaszowie k. 
Żagania, glazura, terakota, telefon, zadbane, • 33.000 zł. To- 
maszowo, tel. 068/360-62-54,0605/72-13-13 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31.4 m2, nowe budownictwo, 
centrum Trzebnicy, częściowo umeblowane, - 64.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-17-80
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, balkon, na Starym Mie
ście, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-33-22,0502/34-84-56 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2, widna kuchnia, balkon, 
ładnie wykończone, bez pośredników, -  79.000 zł. Wrocław, 
tel. 357-35-16,0605/62-90-09
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 24 m2, na 4. piętrze, winda, z 
telefonem, jasna kuchnia, duży balkon,, własnościowe, -
75.000 zł. Wrocław, tęl. 351-51-44
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 67 m2. w Śródmieściu, 
CO, z  telefonem, meble, możliwość rozbudowy, - 98.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-08-62
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 27 m2, bez pośredników, 
na Nowym Dworze, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 0607/40-15-15, 
0609/51-24-85
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 26(m2i po remoncie, we 
Wrocławiu, - J>9.000 zł. Wrocław, tel. 325-41-05 . 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE z sypialnią pow. 50 m2. nowe, 
słoneczne, ulga budowlana, premia gwarancyjna, przy ul. 
Armii Krajowej we Wrocławiu, c.o. miejskie, okna PĆV, par
king, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-15-74 wewn. 50, wg.
10-18,0606/14-35-98, 0606/14-35-99 s 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE jasna kuchnia, pow. 30 m2, 
księga wieczysta, Żarów, - 30.000 zł. Wrocław, teł. 071/
784-87-95
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 42 m2, okolice pl. Legio
nów, spółdzielcze własnościowe, 3-stronne, jasna kuchnia, 
balkon, piwnica, CO i CW miejskie, niska zabudowa, TV ka
blowa, telefon, niski czynsz, - .110.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
336-65-75, 353-26-56
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, w~Malomicach, gm. 
Szprotawa, umeblowane, z telefonem, - 28.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-97-10
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, IX piętro, z telefo
nem, blisko centrum, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-50-44, 
0502/23-82-41
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 35 m2, jasna, kuchnia, 
duży przedpokój! ogrzewanie gazowe, II p., pilne, • 68.000 zł. 
Wrooław, tel. 071/329-06-12
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 37 m2, na I. piętrze, me
dia miejskie, plomba, blisko Rynku, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/17-03-79
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 31 m2, na I. piętrze, do 
remontu, dzielnica Książe Małe, - 47.000 zł. Wrocław, tei. 071/
347-80-14
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 24 m2, budownictwo wiel
kopłytowe, na III. piętrze, CO, przy ul. Kościuszki, - 55.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-95-76
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 27 m2, na 1. piętrze, ja
sna kuchnia, z telefonem, estetycznie wykończone/spokojna 
okolica, - 64.000 zł cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/
326-05-31
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 38 m2. w pobliżu centrum (ul. 
Nobla), księga wieczysta, na IV piętrze w budynku 5-piętro
wym, wszystkie media, telefon, c.o. miejskie, bez pośredni
ków- 2.200 zł/m2. Wrocław, tel. 328-76-46 w godz. 22-23.30, 
0605/24-23-00
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31 m2, parter, antresola, •
44.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-08-44 do godz. 14, 0606/
47-24-33 po godz. 16
MIĘSZKANIE 1-POKOJOWE pow. 24 m2, we Wrocławiu, na 
Gądowie, jasna kuchnia, duży balkon, bez pośredników, -
77.000 zł lub zamienię na mieszkanie 2- lub 3-pokojowe. 
Wrocław, tel. 351-47-44
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, łazienka, ul. Szczyt- 
nicka, gm. Warta Bolesławiecka, lll/IV piętro, możliwość za-
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płaty książeczką mieszkaniową, -11.000 zł, Wrocław,1‘tel. 071/
343-02-48
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 18 m2, • 17.000 zł. 
Zielona Góra, tel: 0503/57-92-09 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 39 m2, w Zielonej Górze, 
na II piętrze, ul. Wyspiańskiego, możliwość przerobienia na
2-pokojowe, - 55.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-28-55 
O  MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 

73 m2, rozkładowe, duży balkon, po remoncie ka
pitalnym , kafle, parkiet, liczn ik i, przy ul. L itew
skie j (Psie Pole), - 145.000 zł lub zamienię na 
mniejsze ♦  dopłata. Wrocław, tel. 0601/38-94-05, 
071/345-60-51 01024631

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, 47 m2, ul. 
Tyrmanda, niska zabudowa, roczne, komfortowe, wraz 
z meblami kuchennymi, lodówką, kuchenką elektrycz
ną panele na podłodze, glazura, balkon, - 119.000 zł. 
.M&D* Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/342-48-85, 
0604/62-23-40 99000001

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE Komandorska, 38 m2 •
86.000 zl, Kazimierza Wielkiego, na biuro, 53 m2 -
147.000 zł, pl. Grunwaldzki, 40 m2 - 95.000 zł. DS Nie
ruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15 99000001

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, po remoncie, Ma
cedońska - 100.000 zł, 3-pokojowe. 80 m2, garaż, św. 
Antoniego - 300.000 zł. DS Nieruchomości, Wrocław, tel. 
071/337-11-15,071/782-84-04 99000001

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, na osiedlu w Wie- 
chlicach k. Szprotawy, - 35.000 zł. L. Drzewiecki, tel. 0681 
376-71-35

MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Malczycach, 34 m2, 30 km 
od Wrocławia, własnościowe, wysoki standard, po remoncie 
kapitalnym w 2000 r., kafelki, panele, okna plastikowe, w peł
ni umeblowane i wyposażone, sprzęt AGD na gwarancji, tele
fon, niskie koszty utrzymania, - 69.000 zł., tel. 0603/21 -78-96 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 46 m2, własnościowe, 2 pię
tro, z balkonem, z telefonem, kuchnia, łazienka, rozkładowe, 
TV kablowa, - 68.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-64-79 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 51 m2, kuchnia, łazienka, osob
no w.c., kafelki, panele, szafy wnękowe, słoneczne, środko
we, garaż, w Brzegu, Os. Skarbimierz, - 65.000 zł. Brzeg, tel. 
077/411-33-56.....
MIESZKANIE 2-POKOJOWE właśrfościowe, w centrum Zło
toryi, w starym budownictwie, pow. 44 m2, kuchnia, łazienka, 
w.c., przedpokój, c.o. na gaz, telefon, l piętro, piwnica, - 49.000 
zł. Chojnów, tel. 076/818-14-44,0608/64-79-85 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w starym budownictwie, do re
montu, kuchnia, osobne wejście, działka przy drodze, 50 km 
od Wrocławia, szkoła, lekarz, kościół itp. na miejscu, -15.000 
zł. Ciepłowody,*tel. 074/810-33-11 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 53 m2, balkon, 
z telefonem, księga wieczysta, - 62.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/645-85-74
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, księga wieczy
sta, bezczynszowe, 58 m2, kuchnia, łazienka, budynek gosp., 
garaż, działka, z telefonem, do zamieszkania od źaraz, w 
okolicach Góry k. Leszna, - 29.000zł. Góra.fel. 0607/70-93-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu-Laskowicach,^62,5 
m2vduża kuchnia z aneksem, il p..w bloku IV p., po remoncie,
- 82.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-10-76, 05021
53-17-96
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 60 m2, jasna kuchnia. -
65.000 zł lub zamienię na dom do remontu. Jelcz-Laskowice, 
woj. wrocławskie, tel. 0604/37-25-57
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu-Laskowicach, I pię
tro, kuchnia, poW. 44.6 m2, po remoncie kap. w 2001 r., nowa 
armatura sanitarna, kafle, terakota w łazience, kuchRi i przed
pokoju, panele, gładź, nowa inst. 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 Jelczu-Laskowicach, pow.
43.6 m2, pokój + salon z aneksem kuchennym, wyposażona 
kuchnia, własnościowe, księga wieczysta, udział w gruncie, 
po remoncie kapitalnym, nowa ińst. elektr., wodna i kanaliza
cyjna, kafelki, panele podłogowe, gładzie gipsowe, słonecz
ne, z telefonem, piwnica - 73.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0603/07-66-69
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jeleniej Górze, pow. 46 m2, 
własnościowe, w starym budownictwie, c o, - 77.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/641 -60-.07
MIESZKANIE 2-POKOJOWE z garażem w Kiełczowie, •
79.000 zł. Kiełczów, tel. 071/398-81-09
MIESZKANIE 2-POKOJOWE ok. 40 m2, w Kluczborku, tele
fon; po remoncje, I piętro, - 55.000 zł. Kluczbork, tel. 071/
788-49-60
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 50 m2, 
kuchnia, łazienka, w Kołobrzegu, - 55.000 zł. Kołobrzeg/teł. 
094/358-45-33, 0608/11-55-03 - 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Nysy. IV piętro, pow. 
44 m2, kuchnia, łazienka z ubikacją, przedpokój, balkon, piw
nica, - 58.000 zł. Krapkowice, tel. 077/466-22-38 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 49 m2, III piętro, kuchnia, w 
Kudowie Zdroju, - 75.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-37-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, balkon, I piętro, nowe 
budownictwo (6 lat), wykończone, możliwość kupna łącznie z 
meblami, atrakcyjna lokalizacja, - 100.000 zł. Kudowa*Zdrój, 
tel. 074/866-31-77,0607/07-42-89 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, 75 m2,1 piętro, c.o. 
gazowe, os. Tarninów, bezczynszowe, -100.000 zł. Legnica, 
tel. 076/862-05-10
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 59 m2, w rejonie Tarninowa, w 
starym budownictwie, bezczynszowe, wysoki standard, na 1. 
piętrze, kuchnia, - 84.000 zł. Legnica, tel. 076/862-27-18, 
0606/73-58-82
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, oś. Piekary, pow. 50 
m.2, na V piętrze, wysoki standard, meble kuchenne na wy
miar, zmywarka, lodówka, - 65.000 zł. Legnica, tel. 076/
855-33-01, 0601/74-57-77
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
55 m2, w starym budownictwie, wysoki parter, duża kuchnia, 
łazienka', garderoba, po remoncie, - 65.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-33-89 po godz. 20
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 z balkonem, w Lubinie, pow. 
48 m2, po wymianie urządzeń w kuchni i łazience, do zamiesz
kania od zaraz, - 67.000 zł. Lubin, tel. 076/749-39-20,
842-63-65
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 35 m2, III p, telefon, TV 
kablowa, własnościowe, po małym remoncie, ul. Mickiewicza,
- 48.000 zł. Lubin, tel. 076/847-27-13,0605/96-07-39 . 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 35 tnT, kuchnia, w.bloku 
IV piętrowym, IV piętro, ocieplony blok. na osiedlu, przy ul. 
Staszica, - 52.000 zł. Lubin, tel. 076/841-10-05 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, pow. 50 m2, .os. 
Ustronie IV, 1: piętro, - 78.000 zł. Lubin, tel. 0601/86-19-33 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, po remoncie łazien
ki, kuchni, przedpokóju, parkiety, nowa instalacja elektrycz
na, telefon, spokojna dzielnica, niski czynsz, naprzeciw urzę
du miasta, - 69.000 zł. Lubin. tel. 076/858-42-49, 0603/
17-85-67
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, H piętro. - 55.000 zł. 
Lubin, tel. 076/841-11-85 po godz. 18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50^3 m2, w Lubinie. Iłl pię
tro, na osiedlu Ustronie IV, przy ul. Norwida, przestronne, gla
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zura, ładna kuchnia, b,. ładne, - 87.000 z^L łib in .te l. 076/
(M7-27-61 po gódr. 15,0603/Sł-23-S3.......
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Lubinie, pow. 

.44.3 m2, po remoncie, W piętro. - 60.000 zl.. Lubin, tel. 076/
846-05-36,076/843-67-47

. MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 38 5 m2, w centrum Lubina, 
-umeblowane, jasna kuchnia, balkon, TV kablowa, po remoncie, 
parkiety, kafelki, - 57.000 zł. Lubin, tel. 076/749-70-78 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 w Kudowie Zdroju, pow. 45.2 
m2, kuchnia -1.200 zł/m2. Lódź, tel. 0501/75-07-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Oleśnicy, pow. 43 m2, balkon, •
85.000 zł. Oleśnica, teł. 071/398-18-48,0605/21-58-13 ' 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, bezczynszowe, blisko cen
trum w Oławie, pow. około 50 m2, na I. piętrze, z ulgą budowla
ną, cena -1.850 zVm2. Oława, tel. 071/303-43-55,0608/23-20-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Oławie, rozkładowe. • 69.000 
zi. Oława, tel. 071/313-88-40 po godz. 17
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Os. Kasprowicza, w Oławie, 
kuchnia, łazienka, balkon, piwnica, CO, gaz, TV kablowa, pow. 
36 m2, do małego remontu, -60.000 zł. Oława, tel. 0603/49-65-01 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 70 m2, kuchnia, łazienka, 
gaz, ogrzewanie piecowe, w domku jednorodzinnym, ogródek, 
blisko jeziora, •-34.000 zł. Ołobok, teł. 068/382-46-02 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 44 m2. kuchnia, łazienka, I 
p., w nowym budownictwie, - 45.000 zł. Pieszyce, tel. 074/
836-51-95,0606/11-27-87
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Polanicy Zdrój. 38 m2, własno
ściowe, na 1 piętrze, telefon, blisko centrom, - 76.000 zł. Polani
ca Zdrój, tel. 0602/15-83-03
MESZKANE 2-POKOJOWE własnościowe, w Polkowicach, I 
piętro, 41.3 m2, jasna kuchnia, łazienka i WĆ osobno, piwnica, 
komórka na półpiętrze, telefon, zadbane, - 65.000 zl. Polkowice, 
tel. 076/749-66-90 po godz. 15
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, spiżarka, łazienka po 
remoncie, bezczynszowe, 56 m2, garaż, piwnica, ogródek, I j)., 
na wsi 14 km od Bolesławca, - 30.000 zł. Raciborowice Górrte, 
tel. 076/818-97-74,0608/16-25-94 
MESZKANE 2-POKOJOWE 55,5 m2. spółdzielczo-własnościo- 
we, słoneczne, balkon, z telefonem - 82.000 zł. Siechnice, tel. 
071/311-54-15,0502/90-27-23
MIESZKANE 2-POKOJOWE pow. 35 m2, w Siechnicach, -
65.000 zł, Siechnice, tel. 071/789-17-26,0607/33-96-28 
MESZKANE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, pow. 49 m2, w 
Szprotawie, - 50.000 zł. Szprotawa, tel. 0502/09-84-75 
MESZKANE 2-POKOJOWE pow. 39 m2, własnościowe, kuch
nia, łazienka, w nowym budownictwie, przy ul. Kamiennej, we 
Wrocławiu, blisko Akademii Ekonomicznej, na 9. piętrze, wszyst
kie media, - 95.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-97-28, 0608/
08-65-09
MESZKANE 2-POKOJOWE w miejscowości Świętoszów k. 
Bolesławca. Żagania, własnościowe, bezczynszowe, do remon
tu, blisko lasy, jeziora, granica niemiecka, mikroklimat, - 20.000 
zł. świętoszów, gm. Osiecznica, tel. 075/731 -12-27, 0600/
60-20-02
MESZKANE 2-POKOJOWE pow. 37 m2, III piętro, w Trzebni
cy, - 65.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-14-80 
MESZKANE 2-POKOJOWE własnościowe, spółdzielcze, w 
Wałbrzychu, 48.55 m2, kuchnia jasna, łazienka, balkon, - 55.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-16-53 
MIESZKANE 2-POKOJOWE Wrocław - Krzyki, rozkładowe, 
komfortowe, księga wieczysta. -112.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
845-31-79,0503/03-27-20
MESZKANE 2-POKOJOWE M-3 własnościowe, pow. 38 m2, 
w bloku, na II piętrze, - 45.000 żł. Wieruszów, tel. 062/784-14-54 
MESZKANE 2-POKOJOWE 51 m2, w centrum Wrodawia, księ
ga wieczysta, rozkładowe, balkon, zabudowa, na 3. piętrze, w 
budynku 4-piętrowym, ładna lokalizacja, beż pośredników, •
150.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-26-45 po godz. 18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach, pow. 48 m2, -
100.000 zł. Wrodaw. tel. 071/351-96-09
MESZKANE 2-POKOJOWE własnościowe, na Psim Polu, pow. 
49 m2. komfortowe, III piętro w nowym budownictwie, -120.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/50-86-13
MESZKANE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, na 2 piętrze, -118.000 
zł. Wrocław, tel. 071/341-36-64
MESZKANE 2-POKOJOWE komfortowe, w okolicy Rynku, 60 
m2, -178.000 zł. Wrodaw, tel. 071/788-19-69 ..
MESZKANE 2-POKOJOWE 52 m2, własnościowe, na Sępol
nie, -130.000 zł. Wrodaw, tel. 071/348-55-87 po godz. 20 
MIESZKANE 2-POKOJOWE przy ul. Komandorskiej (obok AE), 
pow. 38 m2, łazienka, IV piętro, • 80.000 zł. Wrodaw. teł. 071/ 
310-73-22,071/785-93-02
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Hynka, spółdziel- 

v czo-własnościowe, pow. 49 m2. osobno łazienka i WC, jasna 
kuchnia, telefon, - 125.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-8361 w 
godz. 10-16
MIESZKANE 2-POKOJOWE ul. Drukarska, 40 m2, - 95.000 zi. 
Wrodaw. tel. 071/336-12-97,071/337-18-95 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, 40,5 m2, komfortowe, 
po remonde, -120.000 zł. Wrodaw, tel. 337-10-70 
MESZKANE 2-POKOJOWE pow. 47 m2, na I piętrze, kuchnia, 
łazienka, wc, balkon, oś. Kresówka Leśna, -10 km od Bolesław
ca, -16.000 zł. Wrodaw, tel. 361-26-92 .
MESZKANE 2-POKOJOWE 53.9 m2, glazura w kuchni i la -.. 

•zience, WC, garderoba, Bulwar Ikara, IV piętro, - 125.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/789-3148
MESZKANE 2-POKOJOWE 40.5 m2, w Pęgowie, 19 km od 
Wrodawia, jasna kuchnia, księga wieczysta, telefon, działka 300 
m2, po remoncie kapitalnym, blisko PKP, ośrodek zdrowia, szko
ła, niski czynsz, • 82.000 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 071/
372-26-70,0502/30-12-07
MIESZKANE 2-POKOJOWE I piętro, telefon, niski czynsz, roz
kładowe, jasna kuchnia, łazienka z WC, deski na podtodze (cy- 
klinowane), bez pośredników, • 90.000 zi. Wrodaw, tel. 071/ 
328-74-39,0606/8042-55
MIESZKANE 2-POKOJOWE pow. 38 m2, jasne, na I. piętrze, 
balkon, po remoncie, dzielnica Fabryczna, bez pośredników, •
90.000 zł: Wrodaw, tel. 071/787-39-03,0603/80-51-71 
MESZKANE 2-POKOJOWE w Śródmieśdu, przy ul. św. Win
centego, nowe, wykończone, pow. 54 m2, na IV piętrze, w bloku
5-piętrowym, winda, c.o., łazienka, kuchnia o pow. 12 m2, poko
je o pow. 12 i 20 m2, wys. 32  m, -150.000 zł. Wrodaw, tel. 071/
781-85-25,0504/96-09-78
MIESZKANE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, w centrum, blisko 
Dworzec Główny, Rynek, w nowej plombie, !/IV p., mozaika, ka
fle. bardzo ładne, -140.000 zł. Wrodaw, tel. 071/325-30-92 ■ 
MESZKANE 2-POKOJOWE na os. Szczepin, pow. 40 m2, roz
kładowe. kuchnią jasna, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 352-25-80 
wewn. 115
MESZKANE 2-POKOJOWE pow. 41,5 m2, balkon, na 10. pię
trze, na Popowicach, rozkładowe, ocieplone, liczniki, komórka 
na półpiętrze + piwnica, - 97.000 zł lub zamienię na większe (4-,
5-pokojowe). Wrodaw, tel. 071/350-14-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, przy ul. Armii Krajowej, okna 
PCV, c.o. miejskie, paring, nowe, ulga budowlana, premia gwar
na cyjna, wysoki standard - 1.490 zł/m2. Wrocław, tel. 071/
344-15-74 wewn. 50, wg. 10-19,0606/14-35-98,0606/14-35-99 
MESZKANE 2-POKOJOWE własnościowe. 34 m2, na Popo
wicach, - 85.000 zł. Wrodaw, teł. 0608/23-64-40 
MESZKANE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, pow.

- 52 m2, przy ul. Kamieńskiego, we Wrodawiu, -115.000 zł Wro
daw. tel. 352-71-95
MIESZKANE 2-POKOJOWE *  garderoba, 41 m2, jasna kuch
nia, bezczynszowe, zadbane, Krzyki, bez pośredników, -102.000 
zl. Wrodaw, tel. 361-7048,0601/75-37-71 
MESZKANE 2-POKOJOWE Wrodaw Kużniki, rozkładowe, ni
ska zabudowa, - 85.000 zł. Wrodaw, tel. 357-83-72 
MESZKANE 2-POKOJOWE własnościowe. 37 m2, CO,1. pię
tro, winda, telefon, słoneczne, blisko ogrodu botanicznego, bez 
pośredników, - 91.000 zł. Wrodaw, tei. 071/327-84-32 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2. ul. Inżynierska, po remon
cie, wodomierze, panele, kafle, żaluzjowe szafy wnękowe, pokój 
połączony z kuchnią barkiem z podwieszanymi halogenami, -
89.000 zł. Wrodaw, tel. 071/360-13-79
MIESZKANE 2-POKOJOWE własnościowe, 2 p.. stare budow
nictwo, blisko centrum, Wrocław, bez pośredników, • 77.000 zł. 
Wrodaw. teł. 0502/30-08-80,0603/76-55-63 
MIESZKANE 2-POKOJOWE 49 m2. we Wrocławiu, na 1. pię
trze, w budynku 4-piętrowym. • 119.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/
91-26-55

MESZKANE 2-POKOJOWE 32.40 m2, na 1. piętrze, kuchnia 
(4.8 m2) otwarta na pokćj (14.8 m2), sypialnie (9.5 m2), balkon, 
media miejskie, wymienione instalacje, zieleń, cisza, - 83.000 zi. 
Wrodaw. tel. 071/345-63-22 .
MESZKANE 2-POKOJOWE 38 m2, balkon, własnośdowe, na 
V piętrze, winda, przy ul. Kruczej, w rozliczeniu może być samo
chód, -100.000 zł. Wrocław, tel. 0603(29-17-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Sołtysowicka, we Wrocławiu,
50.5 m2,1 piętro, rozkładowe, własnośdowe, - 99.000 zł. Wro
cław, tei. 071/324-51-83 do godz. 14,071/324-1644 
MESZKANE 2-POKOJOWE o pow. 35 m2, rozkładowe, na 
Popowicach. - 85.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANE 2-POKOJOWE własnośdowe, w galeriowcu, 50 
m2, zadbane, z meblami kuchennymi, -129.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/35-57-97
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, ul. Krynicka, rozkładowe, 
podwójne drzwi, V p, - 91.000 zł. Wroctaw, tel. 0502/5849-33. 
MESZKANE 2-POKOJOWE własnośdowe, spółdzielcze, pow. 
46 m2, il/VII piętro, pokoje rozkładowe, jasna kuchnia, telefon, 
bez pośredników, -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-6447,071/
339-15-81
MESZKANE 2-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, w 
miejscowości Świętoszów k. Bolesławca, wśród lasów, - 38.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/329-01-22
MESZKANE 2-POKOJOWE 43 m2, przy ul. Inżynierskiej, ni
ska Zabudowa, rozkładowe, kafelki, parkiet, balkon, zadbane, bez 
pośredników, -100.000 zł. Wrodaw, tel. 363-17-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na 1. piętrze, 38 m2. blisko cen
trum, księga wieczysta, niski czynsz, rozkładowe, jasna kuch
nia, wysoki standard, • 100.000 zł. Wrodaw, tel. 355-9079.0604/
18-28-61
MESZKANE 2-POKOJOWE 51 m2, przy ul. Stalowej, księga 
wieczysta, rozkładowe, balkon, telefon, umeblowane, TV kablo
wa, -115.000 zł. Wrocław, tel. 35745-15,0608/18-05-62 
MESZKANE 2-POKOJOWE przy ul. Parnickiego, dekawy pro
jekt, na 2. piętrze w budynku 4-piętrowym, nie rozkładowe, po 
remonde bloku, • 85.000 zł. Wrocław, tel. 363-31-33 
MESZKANE 2-POKOJOWE pow. 45 m2, na parterze, przy ul. 
Daszyńskiego, -100.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-75-27 
MESZKANE 2-POKOJOWE w nowym budownictwie (w plom
bie), ok. 700 m od Rynku, rozkładowe, z telefonem, ułatwiony 
dostęp do intemetu. Wrodaw, tel. 071/323-88-46 do godz. 15, 
071/355-3949 po godz. 20
MESZKANE 2-POKOJOWE pow. 56 m2, na 7. piętrze, winda, 
słoneczne, rozkładowe, niski czynsz, przy ul. Chrobrego, -
129.000 zł cena do negocjacji. Wrodaw, tel. 071/321-89-70 
MESZKANE 2-POKOJOWE w starym budownictwie, przy ul. 
Poniatowskiego, na 5. piętrze, pow. 48 m2, balkon, okna od po
dwórka, piece, niski czynsz, • 82.000 zł albo inne propozycje. 
Wrocław, teł. 071/789-55-85
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, na II piętrze, os. PH- 
czyce, -105.000 zł. Wrocław, tel. 353=80-37,0601/72-20-83 
MESZKANE 2-POKOJOWE pow. 34 m2. na Popowicach. na 
VII p., własnościowe, spółdzielcze, - 78.000 zł. Wrocław, tei. 0601/
71-16-18
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 42 m2, rozkładowe (7/10), z 
telefonem, TV kablowa, budynek ocieplony, przy ul. ślicznej, bez 
pośredników, - 89.000 zł. Wrocław, teł. 0603/80-56-90 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 57 m2, po remonde kapital
nym, na II piętrze, kuchnia, łazienka, w starym budownictwie, 
ogrzewanie gazowe, na Hubach, -115.000 zł. Wrocław, teł. 071/ 
336-30-18,0606/214941
MIESZKANE 2-POKOJOWE pow. 33 m2, na Krzykach, kom
fortowe, po remoncie, jasna kuchnia, loggia (zabudowana), nowe 
okna, drzwi antywłamaniowe, bez pośredników, - 95.000 zł. Wro
cław, tei. 071/783-24-80
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, własnośdowe, pow. 
56 m2, rozkładowe, duża kuchnia, antresola, w starym budow
nictwie, na I piętrze, zadbane, niski czynsz, możliwość dokupie
nia garażu, pilne, -115.000 zł. Wrodaw. teł. 071/372-53-57 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrodawiu (Krzyki), własno
ściowe, 35 m2, słoneczne, duży balkon, przejściowe, wszystkie 
media, na 7. piętrze, -  78.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-60-19 
MESZKANE 2-POKOJOWE we Wrodawiu (na Krzykach • Gaj), 
własnościowe, rozkładowe, pow. 54 m2, parter, w niskiej zabu-
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komfortowe, okna PCV, ogrz. miejskie, I piętro, na 3-pokojowe, w 
dzielnicy Krzyki. Wrocław, tel. 071/332-74-90 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, własnośdowe, w starym 
budownictwie, łazienka, przedpokój (kafelki), duży balkon, tele
fon, ciepła woda + ogrzewanie elektryczne, atrakcyjna lokaliza
cja. w Brzegu, - 34.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/
340-83-53 w godz. 8-10 (praca)
MESZKANE 2-POKOJOWE własnościowe, 48 m2, rozkłado
we, duży bałkon, jasna kuchnia, łazienka, WC oddzielnie, -
105.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-1245 po godz. 16 
MESZKANE 2-POKOJOWE 45 m2, księga wieczysta, telefon, 
okolice pl. Powstańców śl, - 100.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/
70-23-94
MIESZKANE 2-POKOJOWE kuchnia, balkon, w Zawidowie, -
55.000 zl. Zawidów, tel. 075/778-87-95
MESZKANE 2-POKOJOWE kuchnia, księga wieczysta, w bu
dynku odeplonym, 37 m2, okna PCV, nowa inst. wodna, po re
moncie łazienki, na wyposażeniu nowa kuchenka, junkers i wan
na, - 50.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-26-84 w 
godz. 10-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2, wysoki parter, osobne 
wejśde, w Ząbkowicach Śl, - 60.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-60-23,0601/14-67-98
MESZKANE 2-POKOJOWE 48 m2, własnościowe, bezczyn
szowe, po remondew Świętoszowie, pow. Bolesławiec - 28.000 
zł. Zielona Góra, tel. 068/320-66-35 
MESZKANE 3-, 4-POKOJOWE pow. 69 m2. na Książu Małym, 
bez pośredników, -130.000 zł. Wrbcław, teł. 071/788-82-25
•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. Parku Południowego. 51 

m2, po remonde, rozkładowe, -130.000 zl (do negocjacji). 
BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. Hallera, 60 m2, rozkłado
we. - 145.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 
99000001

•  MESZKANE 3-POKOJOWE we Wrocławiu,pl. Grunwaldz
ki, 64 m2 -1 32.000 zł, plomba, Śródmieśde, 78 m2, cegła -
123.000 zł ♦ kredyt 40-letni. „M&D’  Nieruchomości, Wro
cław, tel. 071/34248-85,0604/62-234 0 99000001

•  MESZKANE 3-POKOJOWE M4 - Strzeszów, 67 m2, ogró
dek 500 m2, garaż. - 85.000 zł. BN .NOWY DOM’ . Wro
daw, tel. 071/37243-06 99000001

MESZKANE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, obcią
żone kredytem, superkomfórtowe, drzwi antywłam., rolety, żalu
zje, panele podłogowe, glazura, pow. 74 m2, szafy wnękowe, 
słoneczne, w nowym budown., dużo zieleni, plac zabaw, komfor
towo wykończona kuchnia, osobno łazienka i WC, TV kablowa, 
telefon, do zamieszkanie od zaraz, okolice Astry, - 180.000 zł, 
Wrocław, tel. 071/357-85-55 (zdjęda do tej oferty można zoba
czyć w intemede pod numerem -A0Ó516 www.autogielda.com.pl) 
MESZKANE 3-POKOJOWE 61 m2, kuchnia 9 m2. balkon duży.

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, w Legnicy, na os. Piekary 
C, nowoczesne, parkiet, glazura, panele, • 75.000 zł. Legnica, 
tel. 076/866-10-60 > 7" :
MIESZKANE 3-POKOJOWE pow. 80 m2, własnościowe w ka- 

. mienicy w centrum Leszna, księga wieczysta, CO gaz, z telefor 
nem, I p., wysoki standard - 80.000 zł lub zamienię na domek do 
50 km od Wrodawia. Leszno, teł. 065/520-38-12,0607/43-70-58 
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.o7 telefon, księga wieczysta, garaż, 
ładna okolica, • 85.000 zł. Leszno, tek 0601/75-29-61 
MIESZKANE 3-POKOJOWE pow. 60.1 m2, słoneczne, balkon, 
TV kablowa, atrakcyjna lokalizacja, osiedle Polne, w  Lubinie, -
87.500 zl. Lubin, tel. 076/846-13-98,84441-10 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 64 m2, w 
Lubinie, na os. Przylesie III, zabudowany korytarz, zadbane, par
kiet, wymienione okna, - 79.000 zł. Lubin, tel. 076/842-44-00,076/
841-09-77,0605/78-53-37
MESZKANE 3-POKOJOWE 48 m2, lllp.; centrum, po remon
de, - 68.000 zi. Lubin, tel. 076/74948-96,0605/69-15-90 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie, własnośdowe, pow. 47 
m2, blisko centrum, słoneczne, balkon, TVJcablowa, telefon, ja
sna kuchnia, na III piętrze w budynku IV-piętrowym, po remonde 
kapitalnym łazienki i kuchni -  1.525 zł/m2. Lubin, tel. 0601/
40-68-60
MESZKANE 3-POKOJOWE 63 m2 +10 m2, korytarz zabudo
wany, ładny układ, zadbane, - 80.000 zł. Lubin, tei. 076/844-6847, 
0501/71-81-03
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie, 60 m2, własnościowe, 
w bloku, IV p., wszystkie media, kuchnia, balkon,-WC, łazienka 
osobno, księga wieczysta, - 77.000 zł. Lubin, tel. 071/311-77-28 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, w Lubinie na os. 
Ustronie IV, pow. 58.65 m2, na IV piętrze, atrakcyjna lokalizacja, 
-.100.000 zł. Lubin, tel. 076/846-93-90 
MESZKANE 3-POKOJOWE 60 m2, na 1. piętrze, po moderni
zacji, zadbane, wybudowane w 1990 r., na os. Przylesie, przy ul. 
Sportowej 69, w Lubinie, - 90.000 zł. Lubin, tel. 0604/89-58-98 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 47 m2, w Lubinie, ul. Cedyńska, 
parter (IV p.), - 60.000 zł. Lubin, tel. 076/846-76-74 
MESZKANE 3-POKOJOWE 61 m2, lii piętro, w Lubinie. -95.000 
zi. Lubin. tei. 076/842-29-86,0601/56-33-70 
MIESZKANE 3-POKOJOWE w Miliczu, 56 m2, telefon, I piętro, 
garaż - 20 m od bloku, - 80.000 zł. Milicz, tel. 071/384-07-95, 
071/384-22-16
MESZKANE 3-POKOJOWE własnośdowe, 59 m2, w Nowej 
Wsi Niemczańskiej k. Ząbkowic śl., kuchnia, łazienka, przedpo
kój, z telefonem, c.o. gazowe, garaż, pomieszczenia gosp, •
48.000 zł. Niemcza, tel. 074/837-65-92
MESZKANE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 65 m2, par
ter, na osiedlu 4 bloki 2-piętrowe, ogrodzony plac zabaw, kort 
tenisowy, boisko, las, dsza, na trasie Opole - Nysa, - 70.000 zł. 
Niemodlin, tei. 077/460-78-05
MIESZKANE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, we Wrocławiu, wszyst
kie media, duży balkon, telefon, TV kablowa, III piętro w ^-pię
trowym oraz garaż, - 128.000 zł lub wynajmę. Nysa, tel. 077/ 
433-90-10
MESZKANE 3-POKOJOWE w Oławie. 64.2 m2, nowe, kom
fortowo wykończone, niska zabudowa, księga wieczysta, -
110.000 zł. Oława, tei. 071/31366-00,0604/85-63-20 
MIESZKANE 3-POKOJOWE w Oławie, nowe, 20 min. jazdy do 
centrum Wrocławia, bezczynszowe, 70 m2,1. piętro, kompletne
c.o. (kaloryfery, własny piec gazowy), księga wieczysta, • 85.000 
zł. Oława. tel. 071/31348-21,0605/60-72-30 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE II piętro, 63 m2, rozkładowe, niski 
czynsz, jasne, telefon, balkon, dużo zieleni, plac zabaw dla dzie-
d, - 50.000 zl. Osiedle Wiechlice, gm. Szprotawa, tel. 068/ 
376-71-61
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, w Siechnicy, cena -
1.700 zł/m2. Siechnica, gm. Św.Katarzyna, tel. 071/302-93-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Sobótce, pow. 70 m2, nowe, 
komfortowe, niska zabudowa, li p., zamknięte osiedle, niski 
czynsz-2.300 zi/m2. Sobótka, tel. 071/311-81-04,071/390-31-54, 
0602/22-15-86
MESZKANE 3-POKOJOWE 61 m2. telefon, WC, łazienka osob-
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dowie, kafle, mozaika, szafy w przedpokoju, • 125.000 zł. Wro--  
cław, tel. 071/336-83-32
MIESZKANE 2-POKOJOWE pow. 35 m2, przy ul. Grunwaldz
kiej, rozkładowe, księga wieczysta, niski czynsz, z telefonem, na 
IV. piętrze, - 79.000 zł. Wrodaw. tel. 071/328-03-85, 0603/
95-05-56
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 45 m2,2. piętro, 
kuchnia, łazienka, WC, mały przedpokój, jasne, zadbane, po re
monde, grzejniki panelowe, meble kuchenne na zamówienie, -
100.000 zł. Wrocław, tel. 3724446
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. Wrodaw, tei. 071/ 
324-11-61,0607/38-53-93
MESZKANE 2-POKOJOWE własnośdowe, pow. 36 m2, przy 
ul. Sycowskiej, z telefonem, na IV piętrze w bloku 4-piętrowym, 
jasna kuchnia, słoneczne, -87.000 zł. Wrodaw, tel. 071/328-77-20 
w godz. 20-21
MESZKANE 2-POKOJOWE w Środzie Śl., blisko centrum, 73 
m2, kuchnia, łazienka, do remontu, bezczynszowe 50% udziału 
w działce 815 m2, • 40.000 zł. Wrocław, tel. 36445-83,0602/ 
2944-35
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 34 m2, w nowym 
budownictwie, jasna kuchnia, balkon, nowe parkiety, glazura, gła
dzie, bez pośredników, zadbane,przy ul. Krzywoustego. - 89.000 
zł. Wrocław, tei. 34545-51.0603/29-53-50 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, na Różance, balkon, tele
fon, TV kablowa, kuchnia z oknem, CO, Woda, winda, budynek 
ma wykonaną elewację, słoneczne, niski czynsz, - 79.000 zł. 
Wrocław, teł. 0502/83-94-94
MESZKANE 2-POKOJOWE 37 m2, w centrum, Kilińskiego, w
5-letniej plombie, wykończone, pokoje 14 i 11 m2, ciche, słonecz
ne, -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-89-10 1 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, IV/IX piętro, ul. Grabiszyń
ska, jasna kuchnia, balkon, telefon, bez pośredników, • 88.000 
zł. Wrodaw, tel. 0502/33-24-25
MESZKANE 2-POKOJOWE własnościowe, na Kozanowie, I 
piętro, - 105.000 zi lub zamienię na 3-pokojowe. Wrodaw, tel. 
071/353-50-14
MIESZKANE 2-POKOJOWE własnościowe, 45 m2, jasna kuch
nia, umeblowana, z zabudową, wykończone, kafle w łazience, 
przedpokoju i kuchni, telefon, CO, liczniki, zielona okolica, dobry 
dojazd do centrum, -105.000 zł. Wrodaw, tel. 784-50-67,0607/
48-8846
MESZKANE 2-POKOJOWE 40 m2,1 piętro, telefon, domofon,
c.o. gazowe, Śródmieśde, częściowo umeblowane, bez pośred
ników, - 77.000 zł. Wrodaw, tel. 0502/39-80-06 
MESZKANE 2-POKOJOWE willowe, Karłowice, kuchnia, aneks 
jadalny z oknem, łazienka z oknem, taras 34 m2, działka ogrodo
wa 150 m2, po remonde kapitalnym, c.o. elektryczne, telefon, •
185.000 zł. Wrodaw, tel. 071/351-08-69
MIESZKANE 2-POKOJOWE kuchnja, łazienka, garderoba, par
ter, gaz, c.o., II taryfa, własnościowe, ul. 11 Listopada. - 350.000 
zł. Wrodaw, tel. 0603/38-58-56 po godz. 16 
MESZKANE 2-POKOJOWE 52 m2, u). Dokerska, rozkładowe, 
duży balkon, - 95.000 zł. Wrodaw, tel. 071/336-18-17, 0600/
42-35-09
MESZKANE 2-POKOJOWE spółdzieiczo-iokatorskie, 40 m2,

świeżo po remonde, blok 4-piętrowy, TV kablowa, telefon, kom
fortowe, w Bolesławcu, lub zamienię na Wrocław w tej samej 
cenie, • 99.000 z ł.., tel. 0603/52-7648 
MESZKANE 3-POKOJOWE własnośdowe. 642 m2, komfor
towe, 2. piętro, 2 balkony, w Brzegu, os. Skarbimierz. • 83.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/411-34-68
MESZKANE 3-POKOJOWE 64 m2, kuchnia, WC. łazienka, 
własnościowe, z garażem, - 65.000 z ł, możliwe raty. Chocianów, 
tel. 0601/77-18-21,076/818-59-29,842-10-26 
MESZKANE 3-POKOJOWE 63 m2, po remoncie, nowa okna. 
garaż, działka 4 a, piwnica, - 59.000 zł. Janów, tel. 077/412-50-15 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 58 m2. III piętro. - 75.000 zi. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-39-51 pogodz. 19 
MESZKANE 3-POKOJOWE pow. 62 m2, III p, balkon, mozaika 
dębowo-bukowa w całym mieszkaniu, - 82.000 zł. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 071/318-20-54 po godz. 20 '
MIESZKANE 3-POKOJOWE w Jeleniej Górze, pow. 64 m2, -
92.000 zi. Jelenia Góra, tei. 075/753-53-59 
MESZKANE 3-POKOJOWE 65 m2, słoneczny salon 28 m2, z 
dużym balkonem, z widokiem na góry, wymienione nowoczesne 
okna, - 90.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-28-63,0606/64-24-33 
MESZKANE 3-POKOJOWE pow. ,75 m2, możl. prowadzenia 
działalnośd usługowej, w centrum Cieplic, wysoki standard. w 
odrestaurowanej kamienicy, - 65.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
752-27-09,0502/30-08-55
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Zaporoskiej, pow. 50 m2, 
na I piętrze, we Wrodawiu, - 110.000 zł. Kępno, tel. 0621
782-03-24,0601/76-9440
MESZKANE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, rozkładowe, umeblo
wane, ul. Kiełczowska we Wrocławiu, -125:000 zł. Kiełczów, tel. 
071/398-96-34
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 80 m2, w domu dwurodzinnym, 
kuchnia, wc, łazienka, garaż na 2 auta, ogródek, Kłodzko, -
140.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/72-88-93
MESZKANE 3-POKOJOWE M4 w Kobylej Górze, własnośdo
we, pow. 61 m2, słoneczne, balkon, piwnica, - 80.000 zł. Kobyla 
Góra, tel. 062/731-62-31 po godz. 20,0501/56-66-65 
MIESZKANE 3-POKOJOWE pow. 62 m2, w uzdrowiskowej 
miejscowości Kudowa Zdrój, duży przedpokój, balkon, na I. pię
trze, w nowym budownictwie, opomiarowane, osobno wc i ła
zienka, strefa A  - 98.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-27-88 
MESZKANE 3-POKOJOWE Lądek Zdrój, spółdzielczo-własno- 
śdowe, księga wieczysta, 73 m2,2 p., słoneczne, niski czynsz i 
działka rekreacyjno-budowlana, 4.000 m2, • 160.000 zi. Lądek 
Zdrój, tel. 0602/29-93-50
MESZKANE 3-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, po 
kapit. remonde, na os. Tarminów, 2 p., balkon, -125.000 zł. Le
gnica, tel. 0604/08-60-27,076/8524844 
MESZKANE 3-POKOJOWE pow. 53 m2. na 4. piętrze, ume
blowane, - 58.000 zł. Legnica, tel. 076/86648-25,076/850-75-18 
MESZKANE 3-POKOJOWE w Legnicy, na os. Kopernika, na I 
piętrze, w budynku 4-piętrowym, • 80.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
72240-62
MESZKANE 3-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe,
62.5 m2, w Krzywej gm. Warta Boi, • 21.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
866-16-06
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 59 m2, garaż. 3 
km od Legnicy, na I piętrze, • 52.000 zł. Legnica, tei. 076/
722-87-20,0604/28-34-80

' no, piwnica, TV kablowa, ewentualnie garaż, - 93,000 zł lub za
mienię na mniejsze. Strzelin, tel. 0717392-8041 
MIESZKANE 3-POKOJOWE pow. 64 m2, w Sycowie, na 4. pię
trze, z telefonem, TV kablowa, nowe okna, częściowo umeblo
wane, wysoki standard, duży balkon, 2 piwnice, - 79.000 zł (moż
liwe raty). Syców, teł. 062/785-29-14,0607/30-884)8 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, i piętro, telefon, działka, 
garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, - 52.000 zł. 
Szymanów, tel. 074/858-6843
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, słonecz
ne, stan b. dobry, możliwość dokupienia garażu i działki w pobli
żu, - 89.000 zł. Świdnica, teł. 074/852-91-74 
MIESZKANE 3-POKOJOWE własność, na parterze, własne CO 
gazowe i węglowe, kuchnia, łazienka, przedpokój -1.400 zł/m2. 
Trzebnica, tel. 0602/87-02-14
MIESZKANE 3-POKOJOWE spółdzielczo - własnośdowe, na 
os. Gaj, 71 m2, kuchnia, jadalnia, balkon, garderoba, wykończo
ne, na 4 piętrze, -170.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-21-55 
MESZKANE 3-POKOJOWE na Biskupinie, pow. 60 m2, ogró
dek, -160.000 zł. Wrocław tel. 0501/46-54-12 
MIESZKANE 3-POKOJOWE pow. 97 m2, balkon, 2 łazienki, 
okna plastikowe, -193.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-33-58 
MESZKANE 3-POKOJOWE 2 balkony, na 2. piętrze, -130.000 
zł. Wrocław, tel. 071/357-68-18
MESZKANE 3-POKOJOWE 82 m2 (działka) - 185.000 zł lub 
zamienię na mniejsze, pilne. Wrodaw, tel. 071/367*74-63 
MESZKANE 3-POKOJOWE pow. 65 rri2, z kredytem; - 35.000 
zi lub zamienię na pokój, we Wrodawiu. Wrocław, tel. 352-58-67 
MIESZKANE 3-POKOJOWE w centrum, pow. 47 m2, po re
moncie, nowe okna, balkon, - 110.000 zi. Wrodaw, tel. 071/
363-76-18
MESZKANE 3-POKOJOWE pow. 57 m2, na Krzykach, wła
snośdowe, na III. piętrze, w 4-piętrowym bloku, bez pośredni
ków, -147.000 zł. Wrocław, tel. 071/782-76-34 
MIESZKANE 3-POKOJOWE przy ul. Hallera, rok budowy 1992, 
plomba z cegły, własnośdowe, pow. 64 m2, rozkładowe, 2 bal
kony, jasna kuchnia, osobne WC, wszystkie media, -167.000 zł 
możliwość dokupienia garażu. Wrocław, tel. 071/361-88-52 po 
godz. 16,0502/87-11-79
MIESZKANE 3-POKOJOWE pow. 67 m2, na Pilczycach, wyso
ki parter, w odeplonym budynku, widok na park, staw z łabędzia
mi, -145.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-80-65 
MIESZKANE 3-POKOJOWE, - 109.000 zł. Wrodaw, tel. 071/
37244-04 ,
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2, spóldzielczo-własno- 
ściowe, na Krzykach, komfortowe, na VIII piętrze, - 167.000 zł 
lub do wynajęcia -1.500 z| + opłaty. Wrocław, tel. 338-05-79 
MESZKANE 3-POKOJOWE pow. 50 m2, w centrum Wrocła
wia, własnośdowe, w nowym budownictwie, na II piętrze, niska 
zabudowa, bez pośredników, - 125.000 a .  Wrodaw, tel. 0501/
27-95-69
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, Śródmieście, 
kuchnia, łazienka, na II piętrze, 2 balkony zamienię na 2 miesz
kania. Wrodaw, tel. 0501/45-89-13 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Wrodaw Nowy Dwór, 83 m2, III 
piętro (ostatnie), • 165.000 zł lub zamienię na 2 mniejsze, we 
Wrodawiu. Wrocław, tel. 071/79348-89

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, z balkonem, komfortowe, 
rozkładowe, księga wieczysta, TV kablowa, liczniki, nisld czynsz, 
atrakcyjna i cicha okolica • os. Borek we Wrodawiu, -148.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/354-36-37 poniedziełek-sobota, 07.1/361-61-70 
w niedzielę (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem -A00495 www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Krzykach, komfortowe, jasne, 
rozkładowe, okha PCV, podwójne drzwi, kafle, panele, w cenie 
szafy i pawlacze, z telefonem, - 145.000 zł. Wrocław, (el. 071/ 
367-87-07,0608/38-71-96
MIESZKANE 3-POKOJOWE komfortowe, pow. 90 m2, w Śród
mieśdu, osobne wejśde, wysoki parter, w plombie, nadający się 
na biuro, gabinet, z kredytem 40-letnim, • 215.000 zł lub zamie
nię na mieszkanie do 65 m2 w plombie, nowe. Wrodaw, tel. 0601/
74-13-09
MESZKANE 3-POKOJOWE o pow.65 m2, niska zabudowa, 
wysoki parter ♦ taras z ogródkiem, okna zpcv + rolety zewnętrz
ne, licznik c.or i wody, parkiety, na Gądowie we Wrocławiu, *
140.000 zł. Urszula Dyngus, 54-129 Wrodaw, ul. Drzewieckiego 
36a
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, pow. 54 m2, roz
kładowe, kafle, szafy wnękowe, zielona okolica, - 115.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/355-70-55
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 61 m2, na Kozanowie, rozkłado
we, słoneczne, TV-kablowa - 125.000 zl. Wrocław, tel. 071/ 
35344-35,0503/95-53-10
MESZKANE 3-POKOJOWE pow. 66 m2, rozkładowe, komfor
towe, w polmbie naprzeciwko Hitu, • 179.000 zł. Wrocław, tel. 
071/359-08-67,0601/78-03-62 »
MESZKANE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, własnościowe, z te
lefonem, kuchnia, 2 piwnice,'CO etażowe, działka 5 a, w Lubielu, 
15 km od Żmigrodu, - 35.000 zł lub 15.000 zł + kredyt 10-letni 
(rata 400 zł). Wrocław, tel. 071/311-20-91 '  • u c  •, 
MIESZKANE 3-POKOJOWE 57 m2, rondo, Pl. Powstańców ŚL, 
spółdzielczo-własnościowe, • 130.000 zi. Wrodaw, tel. 071/ 
367-83-53 1 ^  - ,
MESZKANE 3rPOKOJOWE pow. 50 m2, z telefonem; na ul. 
Zachodniej, - 100.000 zł. Wrodaw. tel. 071/355-28-59, 0607/
41-84-08
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 72 m2, w budynku 5-piętrowym, 
3. piętro, winda, c.o., w.c., liczniki, parkiet, łazienka, kuchnia i 
łazienka w kaflach, balkon, we Wrocławiu, przy ul. Bulwar Ikara, 
telefon, -145.000 z ł+garaż- 20.000 zł. Wrocław, tel. 361-36-75,
352-22-71
MESZKANE 3-POKOJOWE 66 m2, Vp., winda, balkon, TV 
kablowa, z telefonem, kuchnia umeblowana, przedpokój zabu
dowany, licznik wody i ciepła, bez pośredników, ul/Tjzebnicka, 
niski czynsz, -165.000 zł. Wrocław, tei. 322-55-82 
MIESZKANE 3-POKOJOWE na Karłowicach, 63 m2, garaż, 
rozkładowe, jasna kuchnia, wolne od zaraz, - 145.000 zł. Wro
cław,-tel. 0502/15-95-42
MESZKANE 3-POKOJOWE 53,7 m2, Gądów, balkon 6 m2, 
wszystkie media, -127.000 zł..Wrocław, tei. 351-09-38 
MIESZKANE 3-POKOJOWE 55 m2, w plombie, przy ul. Trau
gutta, własnośdowe, komfortowe, z telefonem, IV piętro, winda,
-129.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-32-89,0606/49-14-84 
MESZKANE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, pow. 
62 m2, ul. Lwowska, na 4. piętrze, balkon, częśdowo umeblowa
ne, -145.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-08-54 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, 46 m2, rozkłado
we, niska zabudowa, -120.000 zl. Wrocław, teł. 071/787-36-73 
po 18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 55 m2, balkon, z telefonem, 
przy ul. Kwiskięj, nadaje się na gabinet, -130.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/351-56-60
MESZKANE 3-POKOJOWE nowe, komfortowe, 66 m2, taras 
45 m2, balkon 14 m2, ulga budowlana, przy ul. Hłaski; - 220.000
zł. Wrodaw, tel. 3734)847,0601/77-34-97................ .
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na 1. piętrze, w budynku 4-piętro
wym, ładnie, depfe, na Nowym Dworze, atrakcyjna lokalizacja, 
TV kablowa, balkon, glazura, meble w kuchni i przedpokoju, od
nowione, -150.000 zł. Wrocław, tel. 387-87-53,0601/764)9-24 
MESZKANE 3-POKOJOWE 57 m2, we Wrodawiu, w dzielnicy 
Krzyki, na osiedlu Gaj, rozkładowe, I piętro, w budynku 10-pię- 
trowym, -120.000 zł. Wrodaw, tel. 071/336-83-24,0600/19-28-21 
MESZKANE 3-POKOJOWE własnościowe, we Wrocławiu, na
1. piętrze, balkon, okna PCV, rolety, po remonde, łazienka, kuch
nia zabudowana, pawlacze, -158.000 zł. Wrodaw, tel. 372-12-36 
po godz. 19,0503/07-22-76
MIESZKANE 3-POKOJOWE własnościowe, II piętro, niska za
budowa, na Gądowie, -120.000 zł. Wrodaw, tel. 071/351-64-44 
MESZKANE 3-POKOJOWE 45 m2, z księgą wieczstą, okolice 
pl. Grunwaldzkiego, w nowym budownictwie, wysoki parter, win
da, kuchnia, łazienka, przedpokój, CO miejskie, wodomierze, niski 
czynsz, z telefonem, -119.000 zł. Wrodaw, tel. 071/372-00-38, 
0601/74-50-13
MIESZKANE 3-POKOJOWE własnośdowe. pow. 46 m2, księ
ga wieczysta, X pV Xlp., na Krzykach przy ul. Kruczej, budynek 
odeplony, -120.000 zł. Wrocław, tel. 362-79-12 
MESZKANE 3-POKOJOWE 72,5 m2, przy ui. Krzyckiej, gar-. 
deroba, 2 balkony, 2 przedpokoje, łazienka, W:c,'- 159.000 zi. 
Wrocław, tel. 78579-07.060.1/70-84-92 ?
MESZKANE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, pow. 
61 m2, po remonde, zabudowana kuchnia, pizedpokój, szafa, 
TV kablowa, telefon, balkon, przy ul. Strzegomskiej, • 134.000 zł. 
Wrodaw, tel. 390-2047
MESZKANE 3-POKOJOWE willowe, budynek z cegły, we Wro
dawiu, na Klednie, I piętro, 96 m2, rozkładowe, słoneczne, dużo 
zieleni, garaż, ogródek, jasna kuchnia, balkon, bez pośredników,
-195.000 zł. Wrodaw, tel. 071/367-83-84 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrodawiu, na Biskupinie, 
z balkonem, rozkładowe, + ogródek, - 150.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-13-91
MIESZKANE 3-POKOJOWE w plombie, 66 Ifl2, własnościo
we, rozkładowe, kafle, parkiet, boazeria, szafy, liczniki na 
wodę, TV kablowa, -162.000 zł. Wrocław, tel. 071/359-08-67, 
0601/78-03-62
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, przy pl. Grunwaldzkim, 
rozkładowe, na 12. piętrze, - 135.000 zł. Wrocław, tel. 
324-13-29
MIESZKANE 3-POKOJOWE w spółdzielni w Miliczu, w nowo 
wybudowanym bloku, wartość wkładu 31.800 zł + rozpoczęte 
inwestycje (panele podłogowe w pokojach, wyrównane i po
malowane ściany), - 36.000 zł. Wrodaw, tel. 071/383-10*13 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 64.3 m2, Wrodaw Krzyki,
II piętro (IV p.), balkon, komfortowe, - 146.000 zl. Wrocław, 
teł. 071/78549-00
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, telefon, VII piętro, ok. 
Wrocław Popowice, umeblowane, -130.000 zi lub wynajmę •
1.400 zi/miesiąc. Wrocław, tel. 071/35140-74,071/352-15-60 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE li piętro, na Krzykach, własno
ściowe, okna plastikowe, drzwi antywłamaniowe, po częśdo- 
wym remoncie, telefon, TV kablowa, garaż z kanałem i świa
tłem, atrakcyjna lokalizacja, bez pośredników, - 155.000 zl. 
Wrodaw, tel. 071/789-96-26
MIESZKANE 3-POKOJOWE na Krzykach, komfortowe, ja
sne, rozkładowe, okna PCV, podwójne drzwi, kafelki, panele, 
w cenie szafy i pawlacze, telefon,.-145.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/367-87-07,0608/38-71-96 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE plomba, glazura, mozaiką. I 
piętro, winda, 52 m2, Wrocław Krzyki, • 110.000 zi. Wrocław, 
tel. 071/341-38-56 wieczorem
MESZKANE 3-POKOJOWE własnościowe, antresola, 2 piw
nice, pomieszczenia gospodarcze, glazura, panele, spokoj
na zielona okolica, Wrodaw Krzyki (Huby), -140.000 zł. Wro
cław, tel. 071/333-95-09,0609/634148 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, 76 m2, ogród 504 m2, 
piętro domku, kuchnia, łazienka, bezczynszowe, ogrzewanie 
gazowe, cicha okolica, Wrodaw - Różanka, • 190.000 zł. Wro
cław. tel. 0605/95-77-90

O KAZYJNIE SPRZEDAM  
SKLEP W RYNKU  

doskonała lokalizacja, na każdą : 
działalność, cena 195.000 zł j

Dzierżoniów, tel. 074/832-38-88,0-602620093 '
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ARTYKUŁY
Posiadamy w sprzedaży (także wysyłkowej): 
pistolety i karćbmy gładkolufówe 4,5 mm •  pistolety ( rewolwery 
hukowo-alarmowe •paralizatory #gazy obezwładniające, 
paraliżujące i inneopaitntball i akcesoria

W ofercie posiadamy także szeroki wybór galanterii: 
kabury, pasy, szelki itp. oraz różnorodne akcesoria 
militarne

(071) 322 53 78www.militana.pl {J J  (071) m  Q1 g8(071) 372 01 68
Odwiedź nasz salon osobiście, sprawdź naszą ofertę w Internecie, 
lub po prostu zadzwoń po bezpłatne informacje

| m <  Firma Handlowa TM, 50-351 Wrocław, ul. Sępa-Szarzyńskiego 51 
* 1 X 1  salon firmowy czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

1

MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Biskupinie, - 150.000.zł.. 
Wrodaw, tel. 071/345-13-91
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, Krzyki - Gaj, rozkłado
we, po remoncie, komfortowe, wymienione sanitaria, nowe 
kafelki, panele podłogowe, kuchenka, osobno WC, łazienka, 
III piętro, winda, budynek ocieplony, telefon, TV kablowa, sło
neczne, c.o. miejskie i woda miejska, plac zabaw, - 123.000 

'. zł.-Wrocław, tel. 0503/56-57-57 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 75 m2, wszystkie media, duży 
balkon, we Wrocławiu (Stare Miasto), • 160.000 zł. Wrocław, 
tel. 355-21-90
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 86 m2, w centrum Wschowy, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, piwnica, skrytka, na parterze, 
po kapitalnym remoncie, nowe okna, drzwi, podłogi, instala
cje c.o. gazowe, wod.-kan., prąd, telefon, komfortowe, pane
le, płytki, regipsy, dobry układ pomieszczeń, - 85.000 zł. 
Wschowa, tel. 0601/59-12-45
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w bloku, kuch
nia jasna, duża, ładna, łazienka i wc osobno, przedpokój z 
wnęką do zabudowania, duży balkon, z telefonem, piwnica 
18 m2, pomieszczenie gosp. 1.5.5 m2, działka ogrodowa 6 
arów, piękne okolice, blisko lasy,spokój, - 45.000 zł. Zdzie- 
sławice, gm. Jemielno, tel. 065/544:71-06, $502/30-53-08

loggia, II p., w budynku 4-piętrowym, -130.000 zł. Oława, tel. 
0601/73-56-24
MIESZKANIE 4-POKOJOWE słoneczne, rozkładowe, 2 
przedpokoje, centrum miasta, na Mazurach, atrakcyjna loka
lizacja, nowe. Poznań, tel. 0602/66-23-75 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 69 m2, własnościowe, 
bezczynszowe, kuchnia, łazienka, WC, c.o. z kotłowni osie
dlowej, na parterze, budynek gospodarczy, ogródek o pow. 
10 a, na miejscu gimnazjum, ośrodek zdrowia, sklepy, kościół,
- 60.000 zł. Rakoszyce k. środy Śl., tel. 071/795-19-66 ' 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, w.c., c.o., 2 przedpo
koje, telefon, duży balkon, pow. 80 m2, piwnica i pomiesz
czenie gosp., w Skarszynie, działka 5 arów, 15 km od Wro
dawia, - 85.000 zł lub zamienię na mniejsze, z dopłatą. Skar- * 
szyn, tel. 071/312-85-56
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 64 m2. w Strzelcach Op. 1.500 
zł/m2. Strzelce Opolskie, tel. 077/440-07-79 ptf godz.20 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnią, przedpokój, łazienka, 
WC. pow. 120 ntórtfodłógi z białej ddskTokna PCV,ć.ó‘  elek
tryczne, garaż, -120.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-36-58 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE o pow. 63 m2, garaż, piwnica.

W r o c ł a w  AUTOSZYBY
ul. Trzebnicka 31; 372 04 43; 372 04 44

•  MIESZKANIE 4-POKOJOWE 70 m2, willowe, działka 360 
m2, Kowale -116.000 zł, Hallera, komfortowe, 2-pozio- 
mowe, 100 m2 - 300.000 zł, 3-pokojowe, ok. Astry, 62 
m2, nowe, komfortowe. DS Nieruchomości, Wrocław, tel.

. 071/782-84-04 99000001
•  MIESZKANIE 4-POKOJÓWE ul. Drzewieckiego, 73 m2, ,  

garaż, komfort, IV/XI piętro, ładna lokalizacja, - 200.000 
zł. BN .NOWY DOM", Wrocław, tel. 071/372-43-06 \ 
99000001

MIESZKANIE 4-POKOJOWE po remoncie kapitalnym, 2 kon
dygnacje, 160 m2, kuchnia, łazienka, WC, 50 km od Wrocła
wia, szkoła, ośrodek zdrowia i inne na miejscu, mieszkanie 
wykończone w 100%, - 65.000 zł. Ciepłowody, tel. 074/ 
810-33-11
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Dusznikach Zdroju, własno
ściowe, bezćżynszowe,księga wieczysta, całe piętro, balkon, 
weranda, ogród, słoneczne, kuchnia, WC, c.o., z telefonem, 
pow. 110 m2, możliwość przebudowy na 2 mniejsze, -145.000 
zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-96-95 

» MIESZKAJCIE 4-POKOJOWE własnościowe, 82 m2, kuchnia, 
łazienTa, urnowym budownictwie, garaż (siła), ogródek 7 a,

na Muchoborze Wielkim, - 140.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
847-38-79
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Miękinii, 7 km za Leśnica, 
kuchnia, łazienka^ taras, kominek, 80 m2, bezczynszowe, do 
zamieszkania od zaraz • 1.000 zł/m2. Wrocław, tel. 364-45-83, 

i 0602/29-44-35
.. MIESZKANIE 4-POKOJOWE na Gądowie, 85 m2, rozkłado

we, 2 balkony, - 170.000 zł. Wrocław, tel. 352-25-80 wewn.
. 115

MIESZKANIE 4-POKOJOWE 70 m2, willowe, działka 360 m2, 
Kowale. -160.000 zł. Wrodaw, tel. 316-47-54,0605/25-64-91 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własńośdowe, pow. 82 m2, na 
Gądowie, niska,zabudowa, na III. piętrzę, dodatkowo pokój 
komputerowy, - 185.000 zł. Wrocław, tel..071/784-66-83 po 
godz. 19
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 73 m2, wysoki parter, nowy 
budynek (1992 r.), ul. Grunwjfldffcarładna lokalizacja,'bal- - 
kon, bez pośredników, - 130.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
328-05-14, 0502/62^41-83 • : r .
MIESZKANIE 4-POKOJOWE nowe, 72 m2, balkon, nowe, 2.

N A J T A N I E J ! ! !

Wrocław, jfl. Tęrfowa 43, tel./fax 071/372-63-01, 0-601 780 378 
w godz. 8 -18 , w niedzielę i święta po uzgodn, telefonicznym
J e le n ia  G ó ra , ul. Powstańców W lkp. 17 A, tel. 075/767-88-54, tal. kom. 0-601 780 946
B ie la w a , P iskorzów  41 A, tel. 074/836-67-17 _____________ _________ o p o i o214

Ł u b in , 'przy szybie ‘ Bolesław", te l. 076/842-19-38 
Nysa, ul. P iłsudskiego 62 A, tel. 077/448-70-62 
W a łb rz y c h , ul. Teligi 29. te l. 074/841-60-59 

\Żary, tel. 068/374-27-54

montaż z kuponem 
* ^ 0  % - j a i i W i ł f f e i

murowana altana, podpiwniczona ♦ namiot, - 63.000 zł. Idzi- 
kowice k. Namysłowa, tel. 077/419-58-30 
MIESZKANIE 4-PÓKÓJOWE willowe, 147 m2, parter, 2 ga
raże, ogród 800 m2, przy cehtrum Jeleniej Góry - 1.700 zł/ 
m2. Jelenia Góra, tel. 0604/40-85-90 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE przy ul. Kozanowskiej, pow. 85 
m2, na IX piętrze, - 150.000 zł. Kępno, tel. 062/782-03-24, 
0601/76-94-40
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Legnicy, os. Kopernika, 64 
m2, III piętro w 4-piętrowym budynku, nowe okna, parkiety, - 
77.000 zł. Legnica, tel. 076/862-05-10 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 93 m2, własnościowe, w 
centrum, na parterze, glazura, z telefonem, TV kablowa, c.o., 
żaluzje, domofon, podłoga - deski, kasetony, • 70.000 zł. Lwó
wek 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. Ole
śnica. tel. 071/314-78-39
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Oławie, przy ul. Paderewskie
go, własnościowe, rozkładowe, pow. 64 m2 ♦ 12 m2, balkon,

piętro, w bloku 4-piętrowym, -150.000 zł. Wrocław, tel. 0605/, 
26-12*70:
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 82 m2, w Śródmieściu, rozkia- 
dowe, w nowym budownictwie, 7 min. pieszo od Rynku, •
140.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-84-86,326-02-72 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, we Wrocławiu 
(okolica Astry), 76 m2 - 159.000 zł, garaż - 25.000 zł. Wro
daw, tel. 071/351-79-54
MIESZKANIE 4-POKOJOWE atrakcyjne, na Muchoborze 
Małym, pow. 73 m2, jasna kuchnia, balkon, I piętro, rozkłado
we, własnościowe, -160.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-74-03, 
0603/85-24-70
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72.2 m2, spółdzielczo-własno- 
ściowe, 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, lei. 0608/44-97-79
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 105 m2, na Krzykach, na 
2. piętrze, ogrzewanie gazowe, wys. 3.20 m, okna PCV, bal-

SZYBY SAMOCHODOWE
I ul. Drzewna 4 O P011978 przy pl. 1 Maja (obok Cuprom) [

kón, po remoncie, cena • 2.300 zł/m2 + garaż • 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 339-85-96
MIESZKANIE 4-POKOJOWE Biskupin, willowe, 90^2 , ga
raż, ogród 390 m2, parter, ciche miejsce, - 320.000 zl. Wro
cław, tel. 0601/58-59-49
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 75 IT&-w6śnościoweLKużniki, 
komfortowe, stolarka okienna J3€V, panele, kafelki, drzwi an- 
tywłamaniowe, telefon, telefon kablowy, miejsce parkingowe 
- 2.400 zł/m2.Wrocław, tel. 071/354-46:22,0601/70-15-97 
MIESZKANIE 4-PÓKOJOWE kuchnia, łazienka, w.c., piwni
ca, duży^&fflkon, parter (dużylerminal celny), • 75.000 z ł , 
możliwość spłaty w 3 ratach. Żarska Wieś, tel. 075/771-85-91 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - A00513 www.autogielda.com.pl)
MIESZKANIE 5-POKOJOWE bezczynszowe, 150 m2, kuch
nia z jadalnią, ogrzewanie na gaz, siła, działka 3 a k. (tomu, •
100.000 zł. Chocianów, tel. 076/819-50-39,0608/19-00-95 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE komfortowe, wyłożone kaflami, 
kuchnia, jadalnia i salon stanowiąjedno pomieszczenie, okna 
PCV, drzwi antywłamanipwe, TV kablowa, z telefonem, na I 
piętrze, b. jasne i przestronne, -138.000 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-29-86,0501/52-79-47
MIESZKANIE 5-POKOJOWE 83 m2, Wrocław - Gądów, -
176.000 zł lub zamienię na kawalerkę, z dopłatą. Wrocław, 
tel. 0601/41-85-88
MIESZKANIE 6-POKOJOWE część stara i nowa (przybudów
ka), wolno stojąca, garaż, 2 łazienki, co etażowe, rejon gór, 
18 km od Jel. Góry, - 75.000 zł. Wleń, tel. 075/713^64-66 
MIESZKANIE WILLOWE adaptacja, wszystkie media, pow. 
83 m2, 3-pokojowe + działka budowl. - 110.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-23-35
MŁYN elektryczny, 4 pary walców, stan dobry - 140.000 zł. 
Miksztat, tel. 062/731-00-01
MŁYN gospodarczy, mieszalnia pasz, trak do drewna, waga 
wozowa, własny transformator + budynek mieszkalny, ogród 
30 a, działka 2 ha. u podnóża Gór Sowich, nad rzeką, • 350.000 
zł. Ząbkowice śląskie, Bielawa, tel. 074/818-12-17, 0741 
833-01-31 po godz. 22
MYJNIA RĘCZNA hala 140 m2, biuro 20 m2, wyposażenie, 
parking samochodowy, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 3$5-£8-10 
NIERUCHOMOŚĆ w centrum Jawora, pow. 320 m2, pełny 
węzeł sanitarny, nadaje się na wszelką działalność gospo
darczą, działka o pow. 20 a. Bielawa, tel. 074/833-65-24 Świd
nica, 074/852-27-05
NIERUCHOMOŚĆ 0.23 ha, centrum Włoszakowic, pomiesz
czenia produkcyjne, magazynowe, warsztatowe, 800 m2, włą- 
sne ujęcie wody, możliwa adaptacja (150 m2 na mieszkanie),
-140.000 zL Włoszakowice, tel. 065/537-03-26 
OBIEKT HOTELOWO - GASTRONOMICZNY mieszkalny, na 
50 miejsc, pow. 700 m2, działka 24 ary, w pełni wyposażony i 
zagospodarowany, atrakcyjnie położony, blisko Zielonej-Góry, 
z powodu choroby, - 500.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/"' 
388-33-64
OBIEKT PRODUKCYJNO • HANDLOWY (hurtownia), pow. 
800 m2, na działce 2.600 m2, teren utwardzony, media, w 
centrum Strzelina, - 250.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-24-16, 
0606/35-02-93
OBIEKT PRODUKCYJNO • MAGAZYNOWY w Wałbrzychu, 
pow. 269 m2, parter, I piętro, 2 korytarze, w.c., natryski, 2 
pomieszczenia biurowe, kotłownia, c.o. miedziane, 5 pomiesz
czeń magazynowych, 1 duże pomieszczenie produkcyjne, po 
częściowym remoncie, teren wokół budynku, - 69.000 zł. 
Wałbrzych',, teł. 0603/34-74-19,0609/25-19-90 
O  OBIEKT PRZEMYSŁOWY przy autostradzie, 7 km 

od Legnicy, na działce o pow. 1 ha, hala, pomiesz- 
czenia biurowe, wiata, duże garaże, CPN, wszyst
kie media, nadaje się na każdą działalność gosp. 
(hurtownia  budowlana itp.), sprzedam lub wy
dzierżaw ię a lbo zamienię., tel. 075/734-74-05, 
0605/64-08-21 84015831

OBIEKT PRZEMYSŁOWY w Środzie ŚL, hala 250 m2, dział
ka 12 a. - 80.000 zł. Środa Śląska, tel. 0604/39-30-22 
ODDAM MIESZKANIE ZA ODSTĘPNE 50 m2, możliwość - 
stałego zameldowania, - 15.000 zf. Wrocław, tel. 071/ 
341-95-87
ODSTĄPIĘ SKLEPIK pow. 12 m2 + zaplecie 6 m2, woda, 
wc, w dobrym punkcie, całkowite wyposażenie i towar, • 10.000 
zł. Wrocław, tel. 071/344-48-79 po godz. 18 
O  OŚRODEK KEMPINGOWY - 10 dom ków w  W ilczy

nie Leśnym k. O bornik Ś ląskich, cena do uzgod
nienia. Wrocław, tel. 0601/73-1843 02022261

PROSTOWANIE FELG
ALUMINIOWYCH I STALOWYCH
SPRZEDAŻ OPON I FELG

USŁUGI WYKONUJEMY1

KA POCZEKANIU
PEŁNA
REGENERACJA 
KOMPUTEROWE 
WYWAŻANIE KÓŁ 
WULKANIZACJA

Wrocław, ul. Trzebnicka 8  
tel. 071/321-14-49

322-17-94 0P000111

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
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(Mu STYL a u to
53-144 Wroclawul. Ulanowskiego 23 a

tel. 071/338 49 99

\ FOTELIKI
W  V  wózki, łóżeczka
v ^ j u T ' '  chodziki 

jy  akcesoria dla 
niemowląt 

odzież, pościel

HURTOWNIA ART.
DZIECIĘCYCH B A J  IV A  | 

W rocław, ul. Długosza 2 /6  s 
tel./fax (071) 325-38-81 w. 11° 

pon.-pt. 830-16°°, sob. 8M-14&

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 WYPOCZYNKOWY m. in. 5 domków kemping. 
2-piętrowych, parking, pole namiot., pizzeria, dyskoteka, - 
65.000 zł. Dworek, gnri. Lwówek śląski, tel. 075/647-75-01 
PAWILON HANDLOWY pow. 35 m2, z płyty Obornickiej, bez 
lokalizacji, wszystkie instalacje, na każdą działalność, -18.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-38-98 
PAWILÓN HANDLOWY w Chocianowie, koło Lubina, pow. 200 
m2, wolno stojący, -100.000 zł. Chocianów, tel. 0601/76-82-58 
PAWILON Metalplast, 70 m2, sklep z barem, umeblowany ♦ 
20 m2 zaplecza, wolno stojący, podpiwniczony, wszystkie 
media, - 27.000 zł. Lubin, tel. 076/846-71-44,0603/91-01-63 
PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY w Lubinie, pow. 60 
m2 + wszystkie media, dobra lokalizacja, możliwość rozbu
dowy, - 45.000 zł lub do wynajęcia albo zamienię na samo
chód. Lubin, tel. 076/844-21-41

BORBET

w W m ł1

BOOił

- fe ig i a lum iniow e
- fe lg i stalowe
• ok le i na desek
- sprężyny "ENZO"
|  szyberdachy
- haki holownicze pP011229
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W r o c ł a w  u l .  G ł ó w n a  67  
t e l . / fa x  0 7 1 /  3 5 1 - 2 2 - 4 4

' W r o c ł a w  u t .  K o l i s t a  1 4 k  
tol. 0 7 1 /  353-71-65

www.borbet .com.pl

PAWILON 40 m2, murowany, na działce 122 m2, w Malczy
cach, na każdą działalność, media, -27.000 zł. Malczyce, tel. 
071/317-92-24
PAWILON handlowo-usługowy, w Obornikach Śl., 192 m2,"  
działka 871 m2, własnościowa, siła, prąd, woda, kanalizacja, 
z telefonem, własny parking, na handel/usługi itp., dobra lo
kalizacja, możliwe raty, -150.000 żł. Oborniki Śląskie., tel 
0605/08-56-45
PAWILON HANDLOWY METALPLAST przenośny, mała ga
stronomia, z lokalizacją - od 20.000 zł. Wrocław,'tel. 071/ 
788-20-3.1, 0606/55-50-80
PAWILON wolno stojący, os. Popowice. 65 m2, wszystkie 
media, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 329-60-27 
PAWILON HANDLOWY we Wrocławiu, pow..31 m2, w atrak
cyjnym punkcie, przyłącza wodno-kanalizacyjne, prąd, z lo
kalizacją, WC, alarm, -18.000 zł. Wrocław, tel. 0604/09-47-01 
PAWILON HANDLOWY METALPLAST 40 m2, z lokalizacją, 
mała gastronomia, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 0607/30-87-39 
PAWILON HANDLOWY pow. 41 m2 + wiata, dobra lokaliza
cja, dobrze prosperujący, branża cukiemiczo-spożywcza, • 
29.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-16-20 
PAWILON HANDLOWY 20 m2, z lokalizacją, po modemiza-

Informacja dotycząca
PUNKTÓW PRZYJMOWANIA 

REKLAM PŁATNYCH
znajduje się na str. 61

SPIS TREŚCI
oraz informacja dotycząca punktów
przyjmowania reklam płatnych, znajdują się na str. 61

tel. 359-20-40, 359-20-41, 0-609 46 11 37, 0-602 86 65 46 
MW YJAZDY DO KLIENTA. RABAT D 0 10%. POGOTOWIE!!!

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 118 spis treści -  patrz strona 61 (rozkładowa) 22.05.2001

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


l u Ł w a f f f t h .  
NAKŁAD KONTROLOWANY
?WIĄ2EK KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

DO LN OS LASKA
regionalna gazeta ogłoszeniowa 
wydawana we wtorki i piątki 

‘ W YDAW CA: "STYM A R ".sjc 
M . Majski. J. Styrna 

http:Wwww.antogielda.com.pl 
'e-mail: stymar@antogielda.com.pl 
Adres redakcji:
50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 135 
Redaktor Naczelny:
Janusz Styrna 
tel./fax 342-58-29 
Dział Reklamy
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Reklama - druk pogrubiony 
Agnieszka Samek, pon.-pt w godz. 8-16 
tel./fax 341-34-98
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DRUKUJEMY BEZPŁATNIE
ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam 
- kupię", pod warunkiem podania ceny. 
Ogłoszenia te przyjmujemy listownie 
i telefonicznie (faxem), pod numerami: 
tel. 071/342-18-14, fax 071/372-56-54, 
w godzinach: pon.-pt. od 7'" dol8:,n 
soboty od 800 do I4m, a także poprzez naszych 
akwizytorów na giełdach samochodowych. 
Również bezpłatnie drukujemy ogłoszenia 
w sprawie pracy.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w tym rów
nież do skracania tekstu w przypadkach 
przekroczenia pojemności informacyjnej 
przyjętej dla ogłoszenia drobnego.

REKLAMY PŁATNE 
PRZYJMUJE:

Dział Reklamy:
Wrocław, ul. Kościuszki 135, pokój 221, 
tel. 342-57-90 
pon., czw., w godz. 800-1600 
wt., śr., p t ,  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
nięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. 
Podatnicy VAT proszeni są o upoważnienie 
nas do wystawienia faktury VAT bez swoje
go podpisu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wy
miarów ogłoszenia reklamowego i jego ceny, 
prosimy przesłać treść ogłoszenia faxem, 
określimy jego wielkość, ustalimy cenę, 
udzielimy potrzebnych wyjaśnień pod poda
nym numerem telefonu.

C e n y  r e k l a m :
pierwsza strona  ...... - 12,00 zł/cm2+VAT
ostatnia strona...............  - 8,00 zł/cm^+YAT
strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe____ - 4,00 zł/cm^YAT
pozostałe........................ - 2,40 zł/cm^YAT
autokomisy ........1.... - 1,50 zł/cm1*VAT
reklamy autokomisów muszą zawierać wy
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
rok produkcji i cenę. Informacja
0 samochodach ma zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm2.

# Moduł reklamowy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 znaków maszynowych, bez ry
sunków i elementów grafiki, linie z góry
1 z dołu lub inny wyróżnik, wielkość czcion
ki od 5.3 do 6 pkt. - 12 zł (z VAT)
§  Moduł reklamowy bazowy: tekst 
do 240 znaków maszynowych, bez rysunków 
i elementów grafiki, linie z góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, wielkość czcionki od 5.3 
do 6 pkt. oferty nieruchomości, turystyczne 
- 5 zł (z VAT) - tylko biura nieruchomości 

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
UWAGAs
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. Styrna 
Bank PKO SA BP IV O/Wrocław 
nr 10205255-410418-270-11-111

cji, Krzyki, pl. Hermes, ul. Orzechowa 2. z wyposażeniem. •
30.000 zi. Wrodaw. teł. 071/322-73-88
O  PAWILONY-KONTENERY mieszkalne, biurowe, 

handlowe, socjalne oraz domki letniskowe, pow. 
od 15 m2, ogrzewanie, plastikowe okna, in s t . 
elektryczna, b. atrakcyjny wygląd. Import ze 
Szwajcarii Ceny od 7.800 zł. Jelenia Góra, teł. 
075/761-70-01, 075/642-77-66, 0602/18-06-00 
01023001

PENSJONAT atrakcyjna lokalizacja w Pokrzywnej, na tere
nie parku krajobrazowego, 30 miejsc, pokoje z  łazienkami. -
300.000 zł. Głuchołazy, teł. 077/439-75-62,439-75-64 
PEKARMA kompletnie wyposażona, pow. 220 m2. w cen
trum. - 230.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/64542-69 
PIEKARNIA ze sklepem i mieszkaniem 120 m2. na wsi. oko
lice Legnicy, działka 35 arów, zagospodarowana, piękny 
ogród. • 300.000 zł. Legnica. teL 0605/41-57-89
•  POLOWA DOMU na Oporowie, parter, 100/600 m2, ele

gancki. WJ.. Wrodaw. tel. 071/351-38-34,071/357-0944 
99000001

POLOWA DOMU PONIEMIECKIEGO stan dobry, ł piętro: 4 
pokoje, kuchnia, łazienka, poddasze do adaptacji, piwnice, 
strych, ok. 260 m2, podwórze, ogród ok. 500 m2, możliwość 
postawienia kiosku lub garażu, cena 700 zi/m2. Chojnów, tel. 
076/818-87-55
POLOWA DOMU w Gaju Oławskim, 3 km od Oławy, budynek 
gosp.. działka ogrodowa, - 36.000 zł. Gaj Oławski, woj. wro
cławskie, tel. 0601/4145-88
POLOWA DOMU pow. 100 m2 na działce 11 arów, WC. ła
zienka, kuchnia, 3 pokoje, salon z kominkiem, weranda, tele
fon, nowe ĆO gazowe, wszystkie media, komfortowo wykoń
czony, ocieplony, osobne wejście, lokalizacja w częśd uzdro
wiskowej, malownicze położenie, - 225.000 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-74-03 po godz. 16 
POLOWA DOMU wolno stojącego, z osobnym wejściem, pow.

. 180 m2, blisko rzeka i las, 5 min. do centrum, księga wieczy
sta, projekty i odbiory instalacji elektrycznej 2001 r., okolice 
Starych Piekar, -130.000 zł. Legnica, teł. 0603/8449-56 

N^POLOWA DOMU góra domu jednorodzinnego, ok. 65 m2, 
działka 8 a, + zabudowania gosp., położony wśród stawów 
M ilidóc^v50.000 zł. Milicz, tel. 071/384-05-97 
POŁOWA DOMU dwurodzinnego, nowe budownictwo, 2 po
koje, kuchnia, Wę, spiżarnia, ganek, c.o. gazowe, piwnica, 
nowy garaż 28 m2. działka 5 arów, - 90.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-26-51.0607/24-02-94 
POLOWA DOMU parterowego, do remontu, 84 m2. działka 
802 m2, z możl. budowy, blisko centrum, - 45.000 zł. Milicz, 
tel. 071/383-08-11 \  \
POLOWA DOMU MIESZKALNEGO połowa bud gospodar
czego, pół stodoły, całość na działce 40 a, w centrum wsi, 6 
km od Oporowa. Nowa Wieś Wrod., teł. 071/390-68-55 
POLOWA DOMU w Sieniawce, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
strych, piwnica, garaż, centrilm; bliąko granica z Niemcami, 
nadaje się na prowadzenie działalności, - 46 000 żł. Rado- 
mierzyce, tel. 075/771-81-09
POLOWA DOMU w Starym Jaworowie, trasa Świdnica - Strze
gom, 100 m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, media, działka 6.80 
a, - 60.000 zł. Stary Jaworów, teł. 074/851-63-18 
POLOWA DOMU PONIEMIECKIEGO osobne wejście, dział
ka 25 arów, woda, światło, duże zabudowania gospodarcze, 
możliwość prowadzenia hurtowni, magazynu. - 25.000 zł. 
Wysoka, tel. 076/818-33-22
POLOWA WILLI PONIEMECKIEJ w Jeleniej Górze. -140.000 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/753-53-59 
POLOWA WILLI pow. 170 m2. w  pięknym ogrodzie o pow. 11 
a, WC. łazienka, kuchnia, 4 pokoje, sbych do adaptacji, bal
kon, taras, garaż, c.o. gazowe, piwnica, osobne wejście, ma
lownicza lokalizacja, w  Karpaczu, pilne, -220.000 zł. Karpacz, 
teł. 075/761-60-88
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE ok. 450 m2, 15 km od 
Wrodawia, -170.000 zł lub do wynajęcia - 4 zł/m2. Wrodaw, 
tel. 325-39-03
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE na działalność. 800 m2. 
prąd, woda. co, w Głuszycy, - 80.000 zL Grzmiąca, tel. 074/ 
845-63-60
POSIADŁOŚĆ na obrzeżach Wrodawia. z czynną pieczar
karnią i zbytem oraz domem mieszkalnym do wykończenia. -
650.000 zł. Wrodaw. teł. 0601/72-63-23
•  POSZUKUJEMY 0 0  WYNAJĘCIA mieszkań i pokoi, na 

terenie Wrocławia, bezpłatne przyjmowanie ofert. BU 
J(AMEX”, Wrodaw, teł. 071/322-85-07 99000001

POSZUKUJĘ MIESZKANIA w zamian za opiekę nad starszą 
osobą młode małżeństwo. Wrodaw, teł. 0501/96-20-95 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego. 
w  Legnicy lub okolicach, niedrogo, pilnie. Legnica, tel. 0602/ 
48-87-39

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA WARSZTATU samochodowe
go w Legnicy, usługi lakiemiczo-blacharskie. ok. 100 -140 
m2. Legnica, teł. 076/850-72-02,0600/17^35-93 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU11-osobowego, w 
rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 0/3/341-26-29 po godz. 18 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA KAWALERKI najchętniej na 
Krzykach, umeblowanej, od lipca b.r. Wrocław, tel. 0607/ 
18-39-13 .
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA piwnicy w domu wobkł stoją
cym na terenie Wrodawia. Wrodaw. teL 071/342-29-36.05021 
83-45-57
POSZUKUJĘ OO WYNAJĘCIA KAWALERKI bez pośredni
ków. tanio, we Wrocławiu. Wrocław, teł. 0606/44-12-31.06001 
.27-89-41
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA GARAŻU we Wrocławiu. przy 
ul. Nasypową. Wrodaw. teł. 071/788-15-92 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMKU na wsi. na okres 
wakacji, w ładnej okolicy, lasy, góry, jeziora, do 120 km od 
Wrocławia, w cenie do 1.000 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/ 
359-21-16 po godz. 20
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POKOJU w centrum miasta. 
Wrodaw. teł. 321-21-24 w godz. 9-19 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na prowa
dzenie usług w zakresie małej poligrafii (sitodruk), z zaple
czem socjalnym i małym pomieszczeniem biurowym, razem 
powierzchnia do 100 m2. Wrodaw. tel. 372-94-91.372-94-44 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU niedużego, taniego

cze, kompletne wyposażenie, - 12.000 zł. Lubin, teł. 076/ 
842-34-71
RESTAURACJA na 40 osób. z motelem na 20 osób, z peł
nym wyposażeniem, 800 m od autostrady A4, - 600.000 zł. 
Chojnów, tel. 0602/68-05-61
SALON SOLARIUM atrakcyjna lokalizacja w centrum Wro
dawia, stali kliena. niski czynsz, wszystkie media, z powodu 
wyjazdu, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0501/98-66-35 
SKLEP na dzierżoniowskim Rynku, odnowiony, po remoncie, 

-^doskonała lokalizacja, duża rotacja ludnośd, na każdą dzia
ła lno*^- 185.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-38-88,0602/ 
62-00-93“ '***-- .
SKLEP z kompletnym wyposażeniem, - 32.000 zł. Jełcz-La- 
skowice, tel. 071/318-10-85
SKLEP w Lubinie, na Ustroniu, z kserokopiarką, odstąpię za,
- 7.500 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78
SKLEP w Oławie, pow. 74 m2, - 50.000 zł. Oława, tel. 071/
313-91-90
SKLEP w centrum Strzegomia, po remoncie, 70 m2. rolety, 
alarm, sklep winno-cukiemiczy, -190.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/649-22-11,0502/68-02-46
SKLEP z odzieżą damską dobra lokalizacja, czynsz 350 z łK  
mies., odstąpię, wyposażenie + towar, ok. 10.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-80-11,0604/82-58-37 
SKLEP z odzieżą młodzieżową oraz dżinsową 22 m 2,9 lał 
na rynku, bardzo dobra renoma, przedstawicielstwo firm odzie
żowych, 10 tys. kart stałego klienta, dochodowy, odstąpię.

O k rę g o w a  S ta c ja  K o n tro li  P o ja z d ó w

w  POS i CZ “P0LM0ZBYT JELCZ” SA
ul. Wrocławska 10 

55-220 JELCZ-LASKOWICE 
I f l  t e l .  3 1 8  8 4  7 8

PRZEGLĄDY TECHNICZNE 
WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

P R O F E S J O N A L N I E  ,
B E Z  K O L E J E K ,  

N O W O C Z E S N Y  W A R S Z T A T , 
Ś W IETN I F A C H O W C Y

Z A P R A S Z A M Y
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 21:00 

soboty od ̂ 7:00 do 14:00 op

w utrzymaniu, do 800 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/349-48-10, 
0503/84-63-31
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego, 
między Kromera i 1 Maja, od lipca. Wrocław, tel. 0608/ 
73-61-67
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA domu lub częśd domu na cele 
biurowe w okolicy Gądowa. Wrocław, teł. 071/351-40-15, 
0501/33-57-68
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na gabinet kosme
tyczny - solarium. Wrodaw, teł. 373-51-36 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU 4 pokoje, we Wrocła
wiu. w cenie do 2.000 zł/mies. Wrodaw. teł. 071/336-04-03 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA we Wrocławiu 
oraz lokalu na biuro, do 25 m2. Wrocław, teł. 071/782-74-29 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego. 
od zaraz - do 1200 zł. Wrodaw. teł. 33940-47 
•  POWIERZCHNIA BIUROWA ul. Krakowska. 400 m2. 

możliwa własna aranżacja, parking • 18 zł/m2. Nierucho
mości Anna Dworak, Wrocław, tel. 071/342-94-51,071/ 
346-06-82 99000001 

PUNKT HANDLOWY -w  przyczepie gastronomicznej, na gieł
dzie samochodową, stały, dobra lokalizacja, energia, zaple-

wprowadzę, cena z towarem i wyposażeniem ok. 30.000 zł, 
lokalizacja w DH .Centrum'. Wrocław, tel. 071/343-84-57 
wewn. 50. w g. 10-19,0606/14-35-98 
SKLEP murowany, wolno stojący, pow. 52 m2. w Zielonej 
Górze, telefon, siła. kanalizacja, możliwość prowadzenia dzia- 
łalnośa gastronomicznej, - 95.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
320-38-53 w godz. 10-18,0605/92-88-36 
SOLARIUM z wyposażeniem (łóżko ErgoTine + kabina stoją
ca). niski czynsz, możliwość powiększenia działaInośd (ko
smetyczka. fryzjer). - 42.000 zł. Wrocław, teł. 071/353-31-23 
STACJA PALIW przy trasie Wrocław - Zielona Góra, parking 
dla TIR-ów 8000 m2, LPG, restauracja, bar, sklep, pełny wę
zeł sanitarny - 4.000.000 zł. Lubin, teł. 076/849-11-14 po 
godz.20
STAW HODOWLANY 1 ha, działka utwardzona, staw zary
biony, dobry dojazd, - 50.000 zł. Robert Dziedzic. 59-970 Za
widów. ul. Bierna 129
STAWY HODOWLANE nowe. 5 ha oraz grunty pod stawy, 
hodowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkał- 
no-rekreacyjną, 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone 
do światową sied ochrony jezior J_iving-Lakes*, - 300.000 
zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81

STODOŁA pow. 150 m2, siła 50 kW, działka o pow. 500 m2, 
garaże, możliwość adaptacji na mieszkanie, -12.000 zl. Wro
daw, tel. 0501/08-09-50
STOISKO HANDLOWE w centrum handlowym Gaj. • 24.000 
zł lub zamienię na samochód. Wrodaw, teł. 0601/71-59-58 
STOISKO HANDLOWE w centrum handlowym Gaj, 12 m2, 
branża wędliniarska, • 31.000 zł. Wrodaw, tel. 0607/23-56-00 
STOISKO HANDLOWE w centrum, pow. 24 m2. - 50.000 zł. 
Wrodaw, tel. 0501/42-95-25
STOISKO MIĘSNO-WĘDUNIARSKIE pow. 20 m2 ♦ zaple
cze z pełnym wyposażeniem • 18.000 zł. Wrodaw. tel. 071/ 
346-54-22 po godz.17
WAGON MIESZKALNY salonka, luksusowy, dł. 8.3-21,5 m2, 
od razu do zamieszkania, ogrzewany, - 17.500 zł. Wrocław, 
teł. 0601/08-44-59
WARSZTAT SAMOCHODOWY+ dom 1-rodzinny, wolno sto
jący, wszelkie wygody, - 368.000 zł. Bielawa, tel. 074/ 
833-58-44
WARSZTAT SAMOCHODOWY pow. 120 m2 ♦ 120 m2 po
wierzchni magazynowej i socjalnej, 2 kanały, stanowisko bla
charskie. CO. - 35.000 zł. Legnica, teł. 076/854-51-02 
WARSZTAT SAMOCHODOWY mechanika, blacharstwo. la- 
kiemidwo, z wyposażeniem, możliwość rozbudowy, ze stałą 
współpracą z ubezpieczeniem, w Lubinie, • 360.000 zl. Lu
bin, tel. 076/844-25-59 po godz. 20 
AWARS2TAT STOLARSKI z lokalem, 90 m2 w rozliczeniu sam. 
osobowy, poj. do 1300 ccm, przy trasie Kalisz-Zielona Góra, 
lokal po malej modernizacji, nadaje się do zamieszkania, dział
ka 3,25 a • 60.000 zł. Szlichtyngowa, teł. 065/549-27-24 po 
godz.20
WARSZTAT STOLARSKO-ŚLUSARSKI z wyposażeniem, 
magazyn, mała suszarnia drewna, stodoła, budynek miesz
kalny, z telefonem, studnia głębinowa, trafostacja, grunt omy 
ok. 1 ha, dobry dojazd • 250.000 zł.- Dobrocin, tel. 074/ 
831-02-92,074/830-00-45
WIATA STALOWA 10 x 30 x 8 m, częściowo oszklona, 3 bra
my wjazdowe, - 18.000 zł. Jelenia Góra, teł. 075/755-34-02 
po godz. 21
WILLA pow. 900 m2, nadaje się na mieszkanie, botevrestau
rację ♦ suterena 95 m2 + piwnica 160 m2, wys. 3,10 m. pół
noc Wrodawia, -1.500 zł Źm2. Wrocław, tel. 071/327-41-42 
ZAKŁAD PRODUKCJI MAKARONU dobrze prosperujący, z 
technologią i rynkiem zbytu, sprzedam lub wydzierżawię, -
90.000 zł (sprzedaż) lub 5.000 zl (dzierżawa). Dzierżoniów, 
tel. 0602/10-49-45 ^
ZAKŁAD PRODUKCYJNY z zapleczem socjalnym, pow. 200 
m2, działka 1500 m2, ogrodzona, plan rozbudowy, na każdą 
działalność gosp, -120.000 zł. Wrocław, tel. 346-63-43 
ZAKŁAD PRODUKCYJNY - cynkowanie, budynek o pow. 280 
m2, działka 750 m2, wszystkie media, ocieplony, kompletne 
wyposażenie + zamówienia, - 510.000 zł. Wrodaw - Psary, 
tel. 071/387-83-06
•  ZAMEK - ok. Rudnej, do remontu, 3500 m2k kubatura 

14500 m3, działka 60 arów, park, 18 ha gruntu - 
1.000:000 zł. BN .NOWY DOM”, Wrocław, lei. 071/ 
372-43-06 99000001

•  ZAMIANY-kompleksowa obsługa transakcji przez licen
cjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomośdami. 
BN .ANTON’ , Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, tel. 071/ 
339-28-36,0603/64-04-08 99000001

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 BUDYNEK 1 2 0 ^ ,™  działce 750 m2, wolno sto
jący, ogrodzony, teren przemysłowy, media, blisko centrum -
295.000 zł, na mieszkanie, działkę budowlaną albo inne pro
pozycje. Wrocław, teł. 071/363-3447
ZAMIENIĘ DOM 4.pokoje, kuchnia, łazienka, WC, CO. woda, 
podwórze, ogrodzone żywopłotem, kwiaty, garaż, duży ogród 

. - na mieszkąpie we Wrodawiuj^łasnośdowe, 2 pokoje, kuch
nia. łazienka, balkon lub sprzedam. Domaniów, tel. 0607/ 
07-27-14/
ZAMIBfIĘ DOM w technologii drewnianej, nowy, pow. 80 m2, 
działka 47 a. 30 km od Wrocławia, cena 150.000 zł - na miesz
kanie 2 lub 3-pokojowe, obrzeża Wrodawia, z ogródkiem, 
dopłata ok. 70.000 zl. Ujeżdziec Wielki, gm. Trzebnica, tei. 
0607/25-58-20
ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, na wsi. Marzenin, gm. Wrze
śnia - na mieszkanie 2-pokojowe, powyżej 30 m2, do III pię
tro. w centrum Wrocławia. Wrocław, tel. 071/362-26-68,0603/ 
10-82-55
ZAMIENIĘ DOM duży. 300 m2, blisko CH Korona, komforto
wy, na mieszkanie, - 450.000 zł. Wrodaw, tel. 785-40-67,0501/ 
41-14-01
ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2. 
prąd. woda, stan surowy zamknięty - 230.000 zł, na mieszka
nie w zachodniej częśd Wrodawia, 3-pokojowe, z możliwo
ścią dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09

rok produkcji przebieg w tys. km poj. i rodz. silnika

BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DLA OSÓB PRYWATNYCH
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI UTERAMI UWAGA: nie zam ieszczam y 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

kolor opis

Inne przedmioty (podać nazwę, ewentualne przeznaczenie)

opis

opis cena zł.

imię i nazwisko

gmina ulica

kod pocztowy miejscowoić

nr domu telefon

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU

K U R O Ń  D O D A T K O W Y  N A  3  K O L O R O W E  Z D J Ę C I A  W  I N T E R N E C I E
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co m iesić 10.000 czytelników!!!
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Zdjęcia wykonujemy bezpłatnie. Emisja w internecie 14 zł za 28 dni.
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Szyby Samochodowe AUTO SZYBY
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

WROCŁAW, ul. Krakowska 29 
tel. 071/372-55-31, 343-29-38

KŁODZKO, ul. Zajęcza 4
tel. 074/865-35-00, 0-501 466 396

Świdnica, ul. Westerplatte 102a 
tel. 074/851-21-40, 0-601 71 91 03

Wałbrzych, ul. Chrobrego 57 
tel. 074/842-96-86 AUTOMOTIYE

ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECKI po remoncie, 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 DWA MIESZKANIA kwaterunkowe, pow. 30 m2 i ' 
40 m2, na mieszkań^3-pokojowe, na peryferiach Wrocła
wia. Wrocław, tel. $71/372-64-03 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA kwaterunkowe, 28 i 38 m2 - 
na jedno dużfe, 4, 5-pokojowe. Wrocław, tel. 071/793-49-61 
wieczorem, 0604/85-03-39
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA 64 m2 • 65.000 zł i 48 m2 - 
45.000 zł, własnościowe, bezczynszowe, wszystkie media - 
na domek, może być wiejski, • 110.000 zł. Henryka Wachnik, 
59-726 Świętoszów, gm. Osiecznica, ul. Husarska 15/B/1 
ZAMIENIĘ DWA MIESZKANIA jedno we Wrocławiu, drugie 
w Lubinie - na domek we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0603/ 
36-74-73,071/338-47-87
ZAMIENIĘ DZIAŁKĘ 0 .36 ara, budynek gosp. bez ścian dzia
łowych -100 m2; podmurówka pod ogrodzenie, przyłącze do 
wodociągu, plac utwardzony, 8 km od przejścia granicznego 
• 16.000 zł, na ciągnik z przednim napędem albo na drewno 
dębowe wWocach. Piotrów, tel. 0608/15-03-35 
ZAMIENIĘ KAWALERKĘ komfortową, umeblowaną, na 
mieszkanie 2-pokojowe, do remontu lub zadłużone. Wrocław, 
tel.^071/785-09-33
ZAMIENIĘ KAWALERKĘ kwaterunkową, Krzyki Borek, kom
fortowa, w cichym zielonym miejscu, przy Parku Południo
wym, na większe, kwaterunkowe, z dopłatą/Wrocław, tel. 071/ 
337-09-63

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 51 
m2, balkon kryty, łazienka, kuchnia, II piętro, os Staszica w 
Lubinie • na mniejsze. Lubin, tel. 0502/54-79-44 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, własnościowe. 49.2 m2, 
I piętro, w bloku 4-piętrowym, w Zielonej Górze • na mieszka
nie większe, w Lubinie, może być zadłużone, spółdzielcze lub 
własnościowe, z dopłatą. Lubin, tel. 076/842-41-41, 0606/ 
93-95-75
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze, pow. 
63 m2, na 4. piętrze, w Lubinie na os. Polnym, na mieszkanie 
o pow. 40-50 m2, w Lubinie, najchętniej na os. Przylesie. Lut 
bin, tel. 076/846-06-38 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 27 m2, aneks 
kuchenny, w bloku, wysoki parter, parkiet, wszystkie media, 
niski czynsz, na podobne w miejscowości, gdzie jest rzeka 
lub jezioro. Lubin, tel. 076/847-23-54,749-61-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE komunalne, w Lubi
nie, telefon, komfortowe, 56 m2, os. Ustronie IV, 4 piętro • na 
domek, na wsi, w okolicy Lubina. Lubin, tel. 076/842-53-99 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 26 m2,1-pokojowe (15 m2), kuch
nia (7 m2), łazienka, przedpokój, z telefonem, Wróblowice, 5 
km od Leśnicy, w bloku 2-piętrowym, księga wieczysta, na 
większe we Wrocławiu. Lutynia, tel. 071/317-76-68, 0605/ 
07-09-41
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, o pow. 52 m2, własno
ściowe, z garażem, na 3. piętrze, na 2 mieszkania 2-pokojo
we lub 1- i 2-pokojowe w Oleśnicy. Oleśnica, tel. 071/ 
314-29-19, 0608/55-87-84
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, w Kluczborku, 2 po-

AUTOSZYBY N A J L E P I E J
Wrocław, ul. Szybowcowa 

* 0 0 5 1 1 5  tel. 071/35-111-28

O  ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, o pow. 38 
m2, własnościowe, na 3-pokojowe, kwaterunko
we. Wrocław, tel. 071/341-25-42, 0600/85-40-53 
81010921

•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKO^OVVE*85 m2rkwate- 
runkowe. we Wrocłąwiu,- rrtTwłasnościowe w Legnicy. 
Wrocław, tel. 071/343-71-84 99000001

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 61 
m2, odnowione, świeżo po remoncie, duża kuchnia (9,5 m2), 
łazienka w kafelkach, balkon, blok 4-piętrowty, TV kablowa, 
telefon, w Bolesławcu, na podobne we W-witfjub domek z 
działką na obrzeżach miasta W-wia, inne propozycje.., tel. 
0603/52-7648
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, rozkładowe, ok,43 m2, 
na 1. piętrze, 2-pokojowe, słoneczne, c.o. etażowe + działka 
- na podobne, we Wrocławiu, Trzebnicy, Oławie. Bolków, tel. 
075/741-36-00 po godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE na 3-pokojowe, komunalne, o pow. 
59 m 2 ,10 kmjod Zalewu Wiślanego, na podobne w Brzegu 
lub okolicy. Braniewo, tel. 055/644-20-60 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 49 m2, M-3 w G liwi-'  
cach, wszystkie media miejskieuz telefonem, po remoncie - 
na inne we Wrocławiu może być kwaterunkowe najchętniej z 
CO. Brzeg Dolny. tel. 071/319-62-29,0502/85-23-12 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe. w Głogowie. V p.. wie
żowiec, spółdzielcze - na 3-pokojowe, w niskiej zabudowie

koje, kuchnią, 1 piętro, centrum 60 m2, bardzo słoneczne - 
na Wrocław lub okolicę, do 30 km. Oleśnica, tel. 0503/38-37-17 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, komfortowe, 39 m2, 
w Rokitkach, na dom do remontu. Rokitki, tel. 0600/85-72-86, 
woj. legnickie
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w centrum Wałbrzycha, 2-pokojo- 
we, kuchnia, pow. 50 m2, kwaterunkowe • na mieszkanie w 
Lodzi, Pabianicach lub okolicach, pilne. Wałbrzych, tel. 0600/ 
18-83-76
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w 
Lubinie, 57 m2, wysoki parter, przebudowane, słoneczne, na 
os. Przylesie - na kawalerkę w Lubinie lub Polkowicach. Wał
brzych, tel. 074/871-17-16,0605/63-96-53 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, spółdzielczo-własno- 
ściowe, na Muchoborze Małym, I piętro, niska zabudowa, 
ocieplony budynek - na domek wolno stojący, nie starszy niż 
20 lat, na peryferiach Wrocławia, lub bliźniak albo zabudowa 
szeregowa. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe na Popowicach, pow. 
34 m2 - na większe, ok. 50 m2. Wrocław, tel. 071/352-34-66 

^ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, o pow. 32 m2. II pię
tro, w centrum miasta, z wygodami • na domek lub dom we 
Wrocławiu lub byłym woj. jeleniogórskim. Wrocław, tel. 071/ 
35148-31
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, na Kozanowie, 64 
m2, 3 Sypialnie, salonik z kuchnią, III piętro • na dom, do 10

NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• komplety naprawcze - filtry
• sprzedaż skrzyń - części

•gwarancja, faktura VAT tel./fax 071/315-26-72 lub 090 659 896

Wrocław - Długołęka 
ul. Spacerowa 2 o

lub połowę domu w zabudów, bliźniaczej, poniemieckiego w 
okolicach Wałbrzycha. Głogów, tel. 076/834-45-07. 0604/ 
08-63-60
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, własnościowe, bez
czynszowe, 58 m2, kuchnia, łazienka, garaż, budynek gosp., 
działka - na 1-pokojowe we Wrocławiu. Góra, tel. 0607/ 
70-9346
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kawalerkę, blisko centrum Jeleniej 
Góry, ul. świętojańska, parter - na większe, może być zadłu
żone. Jelenia Góra, tel. 0605/46-46-23,075/641-74-33 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, w centrum Kamien
nej Góry, 60 m2, III piętro, telefon. TV kablowa, 2-poziomowe, 
po remoncie kapitalnym • na domek w okolicy Kamiennej Góry. 
Kamienna Góra, tel. 075/645-54-41 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kłodzku, własno
ściowe, na stare budownictwo, z ogródkiem. Kłodzko, tel. 074/ 
647-59-83
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, w Lądku Zdroju, spół
dzielczo-własnościowe, księga wieczysta, 73 m2,2 p., i działkę 
ekologiczną, rekreacyjno-budowlaną, koło lasu, ze strumie
niem, 4.000 m2 - na mieszkanie we Wrocławiu. Lądek Zdrój, 
tel. 0602/29-93-50
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, w Legnicy, kwaterun
kowe, w starym budownictwie, 65 m2 • na duże, dopłacę lub 
spłacę zadłużenie. Legnica, tel. 076/862-05-10 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 62 m2, na 2. 
piętrze, komfortowe, w nowym budownictwie, w Lubinie, na 
mieszkanie 4 lub 5-pokojowe, w Lubinie, albo domek jedno
rodzinny, z dopłatą. Lubin, tel. 0609/46-59-12

km do Wrocławia, może być w budowie. Wrocław, tel. 071/ 
353-25-16, 0501/41-17-78
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE 119 m2, kuchnia, 
łazienka, 2 ubikacje, zamienię na 2 osobne, jedno może być 
z piecami. Wrocław, tel. 0501/35-77-29 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 26 m2, po remoncie, na 2- lub 
3-pokojowe, dopłacę lub spłacę zadłużenie. Wrocław, tel. 
0605/67-62-13
ZAMIENIĘ MIESZKANIE na Nowym Dworze, własnościowe, 
pow. 66 m2 - 150.000 zł - na dom, segment, na peryferiach 
Wrocławia. Wrocław, tel. 071/357-25-29 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum, kwate
runkowe - na mieszkanie 2 lub 3-pokojowe, CO, z dopłatą. 
Wrocław, tel. 0501/42-95-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe w 
centrum, WC, telefon, IV piętro -  na większe. Wrocław, tel. 
0609/26-69-78 ’
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, w Śródmieściu, pow, 
60 m2,2-pokojowe, kuchnia, łazienka, WC - na podobne lub 
większe, może być na peryferiach, lub w okolicy Wrocławia 
(do 10 km). Wrocław, tel. 071/322-35-00 w godz. 16.00-21.30 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 78 m2, 3-po
kojowe, duża kuchnia, media miejskie, miejsce parkingowe, 
w centrum Wrocławia - na 2 mniejsze. Wrocław, tel. 071/ 
343-27-57
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 130 m2,3-po- 
kojowe, duża kuchnia, łazienka, WC, ogrzewanie elektrycz-
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ne (II taryfa), bez zadłużeń - na mniejsze. Wrocław, tel. 071/ 
343-34-78
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 3-pokojowe, na Ko
zanowie, na 2-pokojowe. Wrocław, tel. 373-92-57 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 110 m2, komfortowe - na 
mieszkanie 3-pokojowe, własnościowe lub inne propozycje. 
Wrocław, tel. 071/372-59-79 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, w 
starym budownictwie, 42 m2, kuchnia, łazienka • na domek w 
okolicy Wrocławia, do remontu. Wrocław, tel. 0603/66-59-24 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 50 m2. w Śródmieściu, wlasnościo- 
we, niski czynsz - na domek z działką, do remontu, Wrocław 
lub okolice. Wrocław, tel. 0602/89-72-84 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE Wrocław Nowy Dwór, 3-pokojowe, 
83 m2, III piętro (ostatnie) - 165.000 zł, zamienię na 2 mniej
sze mieszkania. Wrocław, tel. 071/7934^-89 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2 pełfojowe, pow. 53 m2, rozkłado
we, duża jasna kuchnia, nowe okna, CO, łazienka, przedpo
kój - na mniejsze zdopłatą. Wrocław, tel. 0503/98-89-15 
ZAMIENIĘMJESŹKANIE kwaterunkowe, 3-pokojowę, 60 m2, 
po rempfltfóTIVp.. panele, kafelki, ć.o. miejskie, na mieszka- 
njfr-^pokojowe, do lllp. lub z windą. pow. 60-65 m2, spłacę 

'zadłużenie. Wrocław, tel. 321-01-37 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, komfortowe, przy pl. 
Grunwaldzkim, 60 m2.3-pokojowe, łazienka + WC, z telefo
nem, CO, na I piętrze, duża piwnica, okna plastikowe, na do
mek poniemiecki lub na wsi do 20 km (możliwość wykupie
nia). Wrocław, tel. 321-99-26
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1 pokojowe, Śródmieście, 40 m2, 
zadbane, w stanie idealnym - na większe 2 pokojowe, spłacę 
zadłużenie lub niewielka dopłata. Wrocław, tel, 322-53-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3 pokojowe, kuchnia, łazienka, bal
kon, 61 m2, na 3 piętrze, w cichej okolicy, wyłącznie na spół- 
dzielczo-lokatorskie lub kwaterunkowe mniejsze, 2 pokojo
we. Wrocław, tel. 353-28-19
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 76 m2 - na
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działką, wolno stojący, miejscowość'bez znaczenia. Wrocław, 
tel. 342-63-80 do g. 9 i w g. 16^1 '
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, w nowym budow
nictwie, 58 m2,2-pokojowe, w centrum, rozkładowe, słonecz
na, z windą - na 2-pokbjowe, mniejsze. Wrocław, tel. 
341-51-50 „ /  ~ :
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 54 m2, przy ul. Jele
niej, zielona okolica, na 1-pokojowe, z dopłatą. Wrocław, tel. 
355-70-55
ZAMIENIĘMIESZKANIE kwaterunkowe, 4 piętro, 2 pokoje, 
ciemna kuchnia, media miejskie - na mieszkanie bez wygód. 
Wrocław, tel. 071/329-22-13
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, komunalne. 48 m2, 
kuchnia, łazienka, wc, co, 2 p., na większe, 3-pokojowe. Wro
cław, tel. 0603/8041-81 po 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, 72 
m2, duża kuchnia, duża łazienka, ogrzewanie elektr. II taryfa, 
na III. piętrze, Stare Miasto, na 2-pokojowe, z c.o., do 50 m2. 
Wrodaw, tel. 37344-09
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 42 m2, na 1. 
piętrze, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, na większe do 2. 
piętra. Wrocław, tel. 071/329-13-78,0600/43-23-65 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 54 m2.1 p.. w cen
trum Wrocławia, na mieszkanie lub mały domek w okolicy 
Leszna, Bojanowa, Włoszakowic. Wrocław, tel. 071/328-88-01 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, pow. 84 m2, komunal
ne, komfortowe, na III. piętrze, przy ui. Dworcowej, na kawa
lerkę własnościową. Wrocław, tel. 071/347-81-81
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mniejsze, do 50 m2, okolice Poltegoru. Wrocław, tel. 071/ 
782-74-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 52 m2, nowe, Bolków 
- na mieszkanie we Wrocławiu, Leśnicy, Jaworze lub Kamierf 
nej Górze. Wrocław, tel. 071/328-82-20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, spółdziel
czo-własnościowe, we Wrocławiu, okolice Astry, kuchnia, ła
zienka, rozkładowe, na 4. piętrze, w budynku 6-piętrowyrh, 
winda - na mieszkanie 2- lub 3-pokojowę, poza Wrocławiem, 
lub sprzedam -133.000 z t  Wrocław, tel. 071/351-64-25 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 75 m2, kwaterunkowe, we Wrocła
wiu - Śródmieście, zadbane, parter, 3-pokoje, przedpokój, 
łazienka, w.c., ciemna kuchnia, druga taryfa, z telefonem - na 
2 mniejsze mieszkania albo inne propozycje. Wrocław, tel. 
071/321-60-75 po godz. 16
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE we Wrocławiu, z 
wygodami • na 2 mieszkania z wygodami, w niskiej zabudo
wie. Wrocław, tel. 0603/36-74-73,071/33847-87 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 72 m2, własno-

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, przy ul. Od
rzańskiej, we Wrocławiu, na 4. piętrze, po remoncie, na 3-po
kojowe, do remontu lub zadłużone, z dopłatą. Wrocław, tel. 
342-61-04 po godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 97 m2, na 3. piętrze, na mniejsze, 
45 m2, niżej. Wrocław, tel. 34346-69 .
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 30 m2, brak 
c.o., w cichej okolicy, rozkładowe, bardzo ładne, II piętro w 
budynku łl-piętrowym - na większe na Karłowicach. Wrocław, 
tel. 071/365-92-49
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, kwaterunkowe, wyso
ki parter, w nowym budownictwie, na dwa mieszkania w sta- 

" rym budownictwie, jedno 2-pokojowe + nyża, drugie 1-poko
jowe. Wrocław, tel. 782-88-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 31 m2, kwaterunkowe. Śród- 
mieście, na IV piętrze, jasna kuchnia, łazienka, w starym bu
downictwie, na mieszkanie w Oleśnicy, Oławie, Trzebnicy i 
inne, większe, może być do remontu. Wrocław, tel. 071/ 
328-79-61

ściowe - na dwa mniejsze we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/ 
373-94-24
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdzielczo-własno
ściowe, 21 m2, VI piętro, we Wrocławiu, na Grabiszynku • na 
więszke, zadłużone lub do remontu. Wrocław, ul. Ostrowskie
go 1, tel. 0501/60-83-21
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, kwaterunkowe, pow. 98 
m2 • na 2 oddzielne. Wrocław, tel. 071/34142-04 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, spółdzielcze, w nowym 
budownictwie, c.o., we Wrocławiu • na 2 mieszkania, 2-poko
jowe i 3-pokojowe, we Wrocławiu. Wrocław, tei. 0504/97-96-20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 38 m2 - na domek z

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, spółdzielcze, pow. 50 
m2, na mniejsze ok. 30 m2, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/ 
351-02-65
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, własnościowe, 2 bal
kony, piwnica, komórka, przy ul. Czarnieckiego, okolice ci
che, przytulne - na 3- lub 4-pokojowe, we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 071/355-82-65
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, kwaterunkowe, kuch
nia, łazienka, pow. 28 m2, możliwość adaptacji strychu ok. 45 
m2, na 5. piętrze, we Wrocławiu (w Śródmieściu), na 2 lub 
3-pokojowe we Wrocławiu z dopłatą. Wrocław, tel. 071/ 
781-86-69, 0607/70-60-08
ZAMIENIĘ. MIESZKANIE kwaterunkowe, lllp., dwa pokoje,
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kuchnia, duża loggia, WC, rozkładowe na dwupokojowe, 30 - 
36 m2, do lip., z mediami miejskimi. Wrocław, teł. 0605/ . 
43-41-41 - _ / ; A
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 komuńalne, pow. 
121 m2, na Krzykach, kuchnia, łazienki}, 2 hole - na mniej
sze, o pow. do 35 m2, z dopłatą. Wrocław, tel. 34340-18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Nysie, przy ul. Opawskiej, nowe,
80 m2, z kredytem - na mniejsze, w nowym budownictwie. 
Wrocław, tel. 071/348-31-12
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 60 m2, kwate
runkowe, po remoncie kapitalnym, czynsz *  media (200 zł), 
na mieszkanie 3-4-pokojowe, może być zadłużone. Wrocław, 
tel. 071/341-57-49
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Miliczu, komunal
ne, po remoncie kapitalnym, CO gazowe, kuchnia, łazienka, 
niski czynsz, na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/ 
783-76-53
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 42 m2, c.o., media - na więk
sze, może być z zadłużeniem, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/340-7247 w godz. 9-14
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 39 
m2, na Szczepinie na większe, do remontu, zadłużone. Wro
cław, tel. 0602/66-24-58
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 130 m2, na 1. 
piętrze, 3-pokojowe, duża kuchnia1, łazienka, WC, ogrzewa
nie el., II taryfa, bez zadłużeń, na dwa mniejsze mieszkania. 
Wrocław, tel. 343-34-78
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe. 
Krzyki-Borek, przytulne, komfortowe, w cichym, zielonym miej
scu, przy Parku Południowym, na większe, kwaterunkowe, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 337-09-63 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 31 
m2, Śródmieście, IV piętro, piec, bez wygód, telefon, ciepłe, 
niski czynsz, na większe, pow. 45-65 m2, dopłata lub spłata 
zadłużenia. Wrocław, tel. 071/321-88-55 po godz. 19,0601/ 
78-23-34 ' 4
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE 76 m2, w centrum 
miasta, rozkładowe, toaleta, jasna kuchnia, piece, II taryfami*, 
ładne, na dwie kawalerki, od 30 do 45 m2. Wrocław, tel. 0504/ 
97-35-58
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Brzegu (opol
skim), jako odstępne za komunalne we Wrocławiu. Wrocław, 
tel. 071/340-81-36 w godz. 8-10 (praca)
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE na 2. piętrze, w cen
trum, rozkładowe, wszystkie media, duży plac zabaw, balkon, 
na dwa oddzielne albo mniejsze, 50-60 m2, we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 0607/24-18-79
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE na 4. piętrze, kuch
nia, łazienka, widne, słoneczne, zadbane, w Śródmieściu, na 
kawalerkę lub 2 małe pokoje, na Krzykach, Hubach. Wrocław, 
tel. 321-05-76
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE kwaterunkowe. 64 
m2. na 2 oddzielne mieszkania, 1- i 3-pokojowe, we Wrocła
wiu. Wrocław, tel. 071/354-63-38 
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 własnościowe, 2-pokojowe, na 1. 
piętrze, pow. 51 m2, na mieszkanie 3-pokojowe lub sprze
dam - 105.000 zł. Wrocław, tel. 353-50-14 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-wła
snościowe, rozkładowe, pow. 55 m2, wszystkie media, przy 
ul. Popowickiej, na 2-pokojowe, spółdzielczo - własnościo
we, na Szczepinie, w okol. pl. 1 Maja lub pl. Legionów. Wro
cław, tel. 071/373-57-15 rano lub wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KAWALERKĘ 27 m2, w Bolesław
cu, na mieszkanie ok. 25 m2 w starym budownictwić we Wro- * 
cławiu. Wrocław, tel. 321-45-27 , lub B o les ław iec ,075/ 
732-87-66
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Złotoryii, nowe 
budownictwo, pow. 33 m2, wszystkie media, telefon, TV ka
blowa, na podobne lub większe w Legnicy (może być w sta
rym budownictwie). Złotoryja, tel. 076/878-48-32, 0603/ vc 
10-59-32, 0606/32-04-32
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, bezczynszowe, na 
wsi, pow. 92 m2, 4 pokoje, łazienka, kuchnia, CO etażowe, 
ogródek, na m ieszkanie w  m ieście. Z ło toryja , tel. 076/ 
878-40-56
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 
PONIEMIECKIEGO 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 1 ha ziemi,
22 km od Wrocławia, na mieszkanie 2 lub 3-pokojowe we Wro
cławiu. Wrocław, tel. 071/333-50-50.
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 
na Złotnikach, do wykończenia wewnątrz, pow. użytkowa 194 
m2, działka 525 m2 - 280.000 zł, na mieszkanie 1 ,2-pokojo
we, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/349-11-79 po godz. 20 

ZAMIENIMY MIESZKANIA 2-, 3-pokojowe, we Wrocła
wiu, zadłużone, spółdzielcze, na inne, mogą być w oko
licy Wrocławia. „M&D' Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/ 
34248-85,0604/62-234 0 99000001
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